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ACTA NÚM. 2 
SESSIÓ ORDINÀRIA TELEMÀTICA  18 DE FEBRER DE 2021. 

1A CONVOCATÒRIA 
 

 
 
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 18 de febrer de 2021 es reuneix en sessió 
telemàtica el Ple de l’Ajuntament sota la presidència del Sr. JOSEP BERGA I 
VAYREDA, amb objecte  de celebrar sessió ordinària, pública i  de primera 
convocatòria  que correspon al dia d’avui. 
 
Hi assisteixen els regidors,  Srs./es : Estanis Vayreda i Puigvert (JxCAT), 
Montserrat Torras i Surroca (JxCAT), Immaculada Muñoz i Díaz (JxCAT), Jordi 
Güell i Güell (JxCAT), Mª Assumpció Camps i Bosch (JxCAT), Agustí Arbós i 
Torrent (JxCAT), Aniol Sellabona i Aguilera (JxCAT), Gemma Pujolar i Busquets 
(JxCAT), Adriana Francès i Planellas (JxCAT), Anna Barnadas i López (ERC), 
Josep Granados i Serrat (ERC), Iolanda Suescun i Pérez (ERC), Josep Quintana i 
Caralt (ERC), Laila El Gamouchi i Darras (ERC), Josep Guix i Feixas (PSC), 
Jaume Mir i Bagó (PSC), Marina Alegre i Martínez (PSC), Lluís Riera i Callís (CUP) 
i Adriana Roca i Collell (CUP). 
 
El Sr. Alcalde excusa l’assistència de la regidora Sr. Gemma Canalias i Rafel. 
 
Hi assisteix l’interventor,  Sr. Jordi Salvador Culí. 
 
Actua com a secretària, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera 
 
La secretària fa constar que els 19 regidors han estat autoritzats per l’alcalde a assistir 
telemàticament a la sessió. L’alcalde assisteix presencialment en el lloc on se celebra 
 
 

1.1. - AUTORITZANT LA CELEBRACIÓ D'AQUESTA SESSIÓ PER MITJANS 
TELEMÀTICS 

Núm. de referència : X2021005903     
Núm. expedient: SG012021000015 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Atès el Decret Llei 7/2020 de 19 de març, de mesures urgents en matèria de 
contractació pública, de salut i gestió dels recursos sanitaris, de transparència, de 
transport públic i en matèria tributària i econòmica, que en la seva disposició addicional 
tercera habilita als ens locals quan concorrin situacions de força major o de greu risc 
col·lectiu, catàstrofe i calamitats públiques a celebrar les sessions dels seus òrgans 
col·legiats a distància, mitjançant la utilització de mitjans electrònics, si bé aquests 
mitjans han de garantir que no es produeixen interferències externes, la seguretat de 
les persones que hi participen, el manteniment del quòrum de constitució, la llibertat en 
la participació en els debats i deliberacions i el secret d’aquestes deliberacions. 
 
Atès l’article 8 bis) del Reglament Orgànic Municipal que regula el procediment de la 
celebració de les sessions telemàtiques. 
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Atès la persistència de la crisi sanitària provocada per la Covid-19 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la 
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
 

Únic.- Declarar justificada la concurrència i el manteniment de la situació que justifica 
excepcionalment que la sessió del Ple de l’Ajuntament prevista pel dia 18 de febrer a 
les sis de la tarda se celebri telemàticament pels membres que ho sol·licitin.  
 
La normativa que regirà la sessió serà la prevista en el decret de l’alcaldia de data 5 de 
juny de 2020 i l’article 8 bis) del ROM. 
 

 
Sotmesa la proposta  a votació s’aprova per unanimitat. 
 
 

2. - APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
 
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió plenària ordinària de 21 de gener de 2021. 
 
 
Intervé el Sr. Granados. En l’anterior Ple vam demanar  si ens podrien aclarir 
l’adjudicació aprovada en Junta de Govern referent el contracte de servei 
d’enregistrament producció i difusió de l’activitat municipal a través de la TDT a favor 
de Olot Televisió. El cap de gabinet ens va trucar posteriorment per aclarir-nos 
aquesta adjudicació, però tot i això volem més informació. Demanaríem si ens poden 
fer arribar una sèrie d’aclariments: Per què del canvi de criteri? Es donarà alguna altra 
subvenció a Olot Televisió? Serà considerat sempre un contracte de servei, i què 
implica això? Per quina quantitat serà l’adjudicació? L’import que rebran l’any 2021 
serà el mateix que l’any 2020? 
 
Intervé el Sr. Alcalde. En prenem nota i li buscarem amb exactitud. 
 
Intervé el Sr. Riera. En l’anterior Ple, en el moment de presentar la moció del Cercle 
EURAM Garrotxa referent a la variant d’Olot, el president de la sessió no va 
desenvolupar de forma correcta el debat que hi va haver. Considerem que el Sr. 
Rodriguez no va tractar correctament els diferents membres de la corporació, fins al 
punt de faltar el respecte tant als càrrecs electes com a les seves opinions. 
Independentment que estiguem d'acord o en desacord en una proposta no és de rebut 
que una persona no actuï amb aquesta falta de respecte. Tampoc es van respectar els 
torns de paraules, en tant que es va realitzar més una tertúlia que un Ple. Demanem 
que això no es repeteixi en futures ocasions i que consti en acta el malestar que es va 
generar. Així mateix, que l’alcalde en una situació similar com a responsable de la 
tutela del Ple actuï en conseqüència perquè no es repeteixi. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Donem l’acta per aprovada recollint les observacions que s’han 
fet. 
 

3. - DESPATX OFICIAL 
 

El Sr. Alcalde dona la benvinguda al ple de l’Ajuntament d’Olot d’aquest mes de febrer. 
La sessió se celebra de forma telemàtica, seguint amb el format iniciat l’any passat 
com a mesura de prevenció davant la COVID.  
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El Sr. Alcalde llança un missatge de precaució perquè tot i que les dades de contagis 
de la ciutat i la comarca han notat una lleugera disminució, continuen essent molt 
altes. Per això, demana màxima implicació de tothom per intentar doblegar la corba 
que es va conèixer aviat farà un any.  
 
Com cada Ple el Sr. Alcalde, fa arribar un missatge de suport a les famílies afectades 
per la COVID, a totes les persones que han perdut amics o familiars i als que pateixen 
les conseqüències d’aquesta pandèmia. El Sr. Alcalde ha excusat l’assistència de la 
regidora Sra. Gemma Canalias, que avui no pot ser present al ple d’aquest dijous.   
 
El Sr. Alcalde ha volgut traslladar el suport del Ple a les persones que des de diferents 
àmbits i de forma ininterrompuda, treballen fent front a la COVID des de fa gairebé un 
any.  
 
En l’apartat de felicitacions, el Sr. Alcalde proposa fer arribar el reconeixement del Ple 
al personal que ha format part del dispositiu municipal per a les eleccions al Parlament 
de Catalunya d’aquest passat diumenge 14 de febrer. Des de les tècniques de l’Àrea 
de Secretaria, Estadística, Protecció Civil, Policia Municipal, Brigada i altres 
representants municipals que portaven setmanes treballen en la confecció d’una 
logística molt complicada perquè tothom que volgués, pugues votar amb seguretat. 
També a les persones que han format part de les 42 meses dels 20 punts de votació 
habilitats en aquesta convocatòria.  
 
A continuació, el Sr. Alcalde ha expressat el condol de la Corporació per la mort el 
passat mes de gener, del Sr. Joaquim Soy “El Nardo”. També proposa a la Corporació 
fer arribar el condol als familiars del Sr. Antoni Macias Traité, regidor d’aquest 
Ajuntament entre els anys 1983 a 1987 i president de la Comissió de Cultura i de la 
Comissió d’Ensenyament, Joventut, Esport i Lleure. 
 
Com a cada Ple, el Sr. Alcalde expressa la solidaritat amb les víctimes dels feminicidis, 
que malauradament continuen estant en el nostre dia a dia. I torna a demanar la 
llibertat dels dos Jordis, de l’Oriol Junqueras, d’en Joaquim Forn, de la Dolors Bassa, 
de la Carme Forcadell, d’en Raül Romeva, d’en Josep Rull i d’en Jordi Turull, 
injustament tancats a la presó.  També el retorn de Carles Puigdemont, Lluís Puig, 
Meritxell Serret, Clara Ponsatí, i Toni Comin i de l’Anna Gabriel, Marta Rovira i el 
Valtonyc. 
 
Per últim, en una setmana amb moltes manifestacions arreu del país en contra de la 
detenció de Pablo Hasel, el Sr. Alcalde condemna que es continuïn perseguint a 
persones per motius semblants, en el nostre pais.  
 
El Sr. Alcalde informa del nombre de VISITES que ha mantingut des de la celebració 
del darrer Ple, el dia 21 de gener. 

- de particulars: 2 
- d’entitats:  16 

 
Seguidament,  el Sr. Alcalde  dona compte de les ENTREVISTES amb diferents 
càrrecs de l’Administració que ha tingut des de la celebració del darrer Ple ordinari, del 
passat 21 de gener: 
 

- Cada dimarts participa a la reunió telemàtica del Gabinet Territorial de 
Coordinació d'Emergències per la Covid-19 de la Generalitat a comarques 
gironines.  
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Seguidament dona compte dels ACTES i REUNIONS a les quals ha assistit durant el 
mateix període:   

 

- Divendres 15 de gener va assistir a la representació de THE MOUNTAIN de la 

Agrupación Señor Serrano que va tenir lloc al Teatre Principal. 

- Dilluns 25 va participar de la Comissió de Seguiment de l’Arxiu Comarcal de la 

Garrotxa que es va fer telemàticament. 

- Dimarts 26 de gener, va assistir a la roda de premsa de presentació del 

projecte Garrotxa Domus de forma telemàtica des de la Sala Gussinyé. Al 

vespre va presidir el Patronat de l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa.  

- Dimecres 27 de gener l’Ajuntament d’Olot va signar un conveni marc de 

col·laboració amb la Fundació Privada Vila Casas per a regular el préstec en 

comodat d’obres d’art de la Fundació per a la seva exposició.  

- El divendres 29 de gener va presidir la Junta de SIGMA.  

- El dilluns 1 de febrer va rebre els representants del Centre Excursionista Olot. 

Es va reunir amb el fins ara president de l’entitat, Ramon Regí i Albert Rubirola 

que assumeix, a partir d’ara, aquesta responsabilitat. 

- El dimecres 10 de febrer va assistir a l’inici de la jornada de vacunacions que el 

Departament de Salut inicia a Olot per a representants de col·lectius 

essencials.  

- El dijous 11 de febrer va participar al Consell d’Alcaldes que es va fer de 

manera telemàtica. 

- El divendres 12 de febrer va visitar el col·legi electoral de Bonavista per 

conèixer el dispositiu previst per les eleccions del diumenge 14 de febrer. 

- El dissabte 13 de febrer va assistir al concert de Pau Vallvé a la Sala Torin. 

- El dimarts 16 de febrer va presidir el Patronat extraordinari de la Fundació Antic 

Hospital. 

 
Intervé el Sr. Riera. Sumar-me a l’abraçada fraternal amb en Pablo Hasel i sobretot de 
forma molt especial a la noia de 19 anys, a qui lamentablement una pilota de foam li ha 
fet perdre l'ull, en el marc de les mobilitzacions posteriors en protesta per una situació 
lamentable.  
 
Intervé el Sr. Guix. Afegir-me a les paraules del Sr. Alcalde en el sentit de tenir el 
passat dia 14 una jornada electoral a la ciutat exemplar. Agrair la participació i la bona 
predisposició de tothom per poder tirar endavant aquesta jornada en unes condicions 
difícils. Sobretot felicitar al personal de l’Ajuntament que hi va treballar, policia 
municipal, als membres de la brigada que van estar en tot moment portant qualsevol 
cosa que feia falta per les taules. També els Mossos, al personal de Correus que 
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aquesta vegada va tenir un treball molt intensiu,  protecció civil, interventors i 
apoderats de partits polítics i en general a tota la ciutadania. 
 
Intervé la Sra. Barnadas. Sumar-me a les felicitacions de la jornada electoral del 
diumenge passat i afegir la felicitació també a la Conselleria de Participació i 
Transparència per tot el dispositiu que va muntar. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Coincideixo amb vostè amb aquesta felicitació perquè va ser un 
mèrit de tot el país. Lamentar també amb una tristesa absoluta que una noia de 19 
anys perdi un ull. 
 

4. – DECRETS 
 

Tot seguit es dona compte dels decrets de l’Alcaldia dictats des de l’últim Ple, del 
2021LDEC000140 al 2021LDEC000464. 
 
Intervé el Sr. Granados. Voldríem aclariments referent als decrets que autoritzen 
l’estada a l’espai Coworking Ca-Nyera. Si es tracte d’empreses Olotines? si hi ha algun 
criteri en afavorir a les empreses olotines? S’hi pot apuntar tothom? 
 
Intervé el Sr. Vayreda. És una temàtica que porta la Sra. Canalias, en tot cas els hi 
farem arribar el noms de les empreses. És un espai obert a totes les empreses de la 
comarca i de fora. I evidentment, se’ls cobra com a preu públic acordat de servei. 
 
Intervé el Sr. Guix. Aclarir de quin gimnàs es tracte referent els decrets de retorn 
quotes de gimnàs?  
 
Intervé el Sr. Sellabona. Es tractaria del retorn de la quota del gimnàs municipal que 
tenim a les pistes d’atletisme. Perquè s'ha donat de baixa o bé per les setmanes que 
ha estat tancat. 
 
Intervé el Sr. Guix. Ressaltar el decret d’adjudicar al Restaurat Can Xel, els serveis de 
menjador com activitats d'ensenyament aprenentatge per als alumnes del PTT a la 
Garrotxa. És una activitat que funciona molt bé i molts alumnes es poden formar a 
l'entorn d'aquesta activitat.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. M’afegeixo a la felicitació que ha fet a Can Xel perquè trobar un  
establiment que col·labori amb la formació d'aquests joves és digne de ser reconegut 
en aquest Ple. 
 

5. - JUNTA DE GOVERN 
 
S’informa dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió 
plenària. 
 
Intervé la Sra. Roca. Ens poden aclarir l’aprovació de l’encàrrec de gestió de la 
Guardiola acordat per la Junta de Govern del dia 21 de gener? 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Es tracte del conveni amb INCASOL per regular la 
comercialització de la parcel·la que tenim a la Guardiola. 
 
Intervé el Sr. Granados. Es tornarà a licitar l’adjudicació del servei de visites guiades 
dels museus d’Olot que es declara deserta a la Junta del dia 28 de gener? 
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Intervé la Sra. Torras. Pròximament es traurà un nou concurs i repassarem el contingut 
perquè no quedi deserta altra vegada.  
 
Intervé el Sr. Granados. L’import de l'adjudicació del contracte de servei per l’emissió 
d'anuncis d'informació i programació d'activitats municipals d’Olot Televisió, aprovat a 
la Junta de Govern del 4 de febrer, és el mateix que l’any 2020? 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Són anuncis que posem a tots tres corporacions: Olot Televisió, 
Radio Olot i la Comarca i són exactament els mateixos imports que l’any passat. En tot 
cas, com que hi ha dues preguntes sobre aquets tema no tenim cap inconvenient en 
una coordinació de grups municipals explicar quin seguiment li fem amb el tema dels 
anuncis, programes, etc.  i rendir comptes d’allò que els generi algun dubte. 
 
 

6.1. - DONAR COMPTE AL PLE DE DOS DECRETS DE PÒLISSES 
 
Núm. de referència : X2021005999     
Núm. expedient: TR042021000001 

 
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 les dues resolucions d’Alcaldia següents, de concertació de 
dues pòlisses de tresoreria per a l’exercici de 2021: 
 
.- DECRET 2021LDEC000411 de 09/02/2021  a CAIXABANK, pòlissa d’import nominal 
1.750.000 euros, a un interès variable DEL 0.45% referenciat a l’EURIBOR 3m  
 
.- DECRET 2021LDEC000410 de 09/02/2021 a BBVA, pòlissa d’import nominal 
1.750.000 euros a un interès fix del 0.10% 
 
 
Presenta la proposta la  Sra. Torras i n’explica el contingut. 
 
Intervé la Sra. Roca. S’ha demanat alguna proposta alguna  banca ètica? 
 
Intervé la Sra. Torras. Les pòlisses de crèdit es demanen a entitats on l’Ajuntament hi 
té el 90% del negoci perquè és una operació de tresoreria.  En aquest sentit demanen 
que tinguem la tresoreria en aquestes entitats. Avui per avui BBVA i La Caixa són les 
entitats que ens donen més cobertura. És diferent que un préstec que el podem 
demanar a la banca ètica o un banc que no hi tinguem relació perquè pagarem una 
quota cada mes per tal d’amortitzar-ho en un termini. 
 
Intervé el Sr. Mir. Fa un parell d’any es va iniciar la Tarifa Plana sobre impostos i taxes 
per donar un millor servei a la ciutadania alhora de fer els pagaments i alhora per part 
de l’Ajuntament tenir uns ingressos més repartits al llarg de l’any. Aquesta Tarifa Plana 
ha servit per l’objectiu de demanar unes pòlisses de crèdit inferiors? O no ha tingut 
gaire incidència perquè no s’ha demanat gaire? 
 
Intervé la Sra. Torras. En el seu primer any van sol·licitar la Tarifa Plana 90 persones. 
L’any passat van ser unes 120 persones. Per tant aproximadament tenim unes 210 
persones i esperem que es pugui anar expandint a altres persones. De totes formes 
les pòlisses de crèdit depenen del Pla de tresoreria que tenim. L’any passa vam 
ingressar 4 milions d’euros,  però aquest any la punta més alta del Pla de tresoreria 
serà de 3.325.000€. 
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I el Ple se’n dona per assabentat. 
 
 

7.1. - MODIFICACIÓ I ADDENDES DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS  
2021 

Núm. de referència : X2021005606     
Núm. expedient: CPG12021000001 
 
Vist l’expedient administratiu CPG12021000001 i antecedents corresponents, el 
president de la Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents 
acords: 
 
PRIMER.- APROVAR LA MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC PER A L’EXERCICI 
2021 TAL I COM S’ESTABLEIX A CONTINUACIÓ: 

1. Es requisit ineludible que l’activitat  s’ha realitzat efectivament segons el 
projecte presentat i el conveni aprovat. 
Tanmateix caldrà la justificació documental de les despeses tal com disposa la 
normativa reguladora de les subvencions. 

 

2. La resolució tindrà caràcter provisional fins que s’hagi acreditat lar realització 
efectiva de l’activitat ajustada al projecte presentat. L’incompliment d’aquest 
condicionant pot suposar el reintegrament dels avançaments atorgats. 
La quantia provisionalment atorgada s’entendrà com a quantia màxima i estarà 
supeditada a que l’activitat s’hagi efectivament realitzat i justificat. 

 

3. Si a 30 de juny resten recursos disponibles no assignats corresponents a 
l’import de la primera convocatòria de subvencions es podran alliberar per tal 
de nodrir una possible segona convocatòria. 
 

4. El termini per a presentar sol·licituds serà de 20 dies hàbils des de l’endemà 
de la publicació de la convocatòria al BOP. 

 
5. La data límit  de justificació de les subvencions i ajuts de 2021 serà el 15 de 

novembre de 2021, excepte les que tinguin a veure amb activitats realitzades a 
partir del 15 de novembre fins al 31 de desembre que es podran justificar amb 
data límit 15 de gener del 2022. 

 

6. Subvencions del CASG: Acció social, cooperació i veïnals 
Termini de sol·licituds: Es fixen dos períodes de concurrència competitiva. Un 
primer període de sol·licituds de 20 dies hàbils a partir de l’endemà de la 
publicació de la convocatòria en el BOP i un segon període, de caràcter 
excepcional,  entre el 15 de setembre i el 15 d’octubre supeditat a les 
disponibilitats pressupostàries. 
. 

 

SEGON.- APROVAR L’ADDENDA NÚMERO 1: 

CONCESSIÓ D’AJUTS AL SECTOR TURÍSTIC DE LA CIUTAT D’OLOT AMB MOTIU 

DE LES RESTRICCIONS DEGUDES A LA SITUACIÓ GENERADA PER LA COVID-

19. 
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S’estableix una dotació màxima de 42.000,00 euros amb caràcter únic i excepcional 

provinent del “Fons de Contingència Extraordinari Covid-19 (2020-2021)” previst per 

donar resposta a les necessitats sobrevingudes generades per la situació sanitària, 

social i econòmica que provoca la pandèmia del coronavirus, emmarcat en el pla de 

reactivació econòmica de la ciutat d’Olot. 

TERCER.- APROVAR L’ADDENDA NÚMERO 2: 

CONCESSIÓ D’AJUTS AL SECTOR DELS MARXANTS DE LA CIUTAT D’OLOT AMB 

MOTIU DE LES RESTRICCIONS DEGUDES A LA SITUACIÓ GENERADA PER LA 

COVID-19. 

 

S’estableix una dotació màxima de 7.000,00 euros amb caràcter únic i excepcional 

provinent del “Fons de Contingència Extraordinari Covid-19 (2020-2021)” previst per 

donar resposta a les necessitats sobrevingudes generades per la situació sanitària, 

social i econòmica que provoca la pandèmia del coronavirus, emmarcat en el pla de 

reactivació econòmica de la ciutat d’Olot. 

 

QUART.- APROVAR L’ADDENDA NÚMERO 3: 

CONCESSIÓ D’AJUTS AL SECTOR DEL TAXI DE LA CIUTAT D’OLOT AMB MOTIU 

DE LES RESTRICCIONS DEGUDES A LA SITUACIÓ GENERADA PER LA COVID-

19. 

 

S’estableix una dotació màxima de 12.000,00 euros amb caràcter únic i excepcional 

provinent del “Fons de Contingència Extraordinari Covid-19 (2020-2021)” previst per 

donar resposta a les necessitats sobrevingudes generades per la situació sanitària, 

social i econòmica que provoca la pandèmia del coronavirus, emmarcat en el pla de 

reactivació econòmica de la ciutat d’Olot. 

 

CINQUÉ.- Que es publiqui questa modificació en el BOP  segons disposa la llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvenciones, i en la web municipal. 
 
 
 
Presenta la proposta la  Sra. Torras i n’explica el contingut. 
 
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Vayreda perquè expliqui els ajuts destinats als 
sectors dels marxants, turístics i del taxi. 
 
Intervé el Sr. Vayreda. És un nova línia de compensacions que ens permet explicar 
com l’Ajuntament d’Olot s’enfrontarà a aquest 2021 en relació a les polítiques 
polítiques i els programes d'actuació que ens ajudin a millorar la situació social i 
econòmica de la nostra ciutat. Estem encara en mig d'una crisi sanitària,  amb dades 
altes de contagis i a la vegada amb una crisi econòmica que s'agreuja ja que tenim 
sectors econòmics com l’hostaleria, el comerç, el turisme, activitats extraescolars, 
industrials i culturals que porten tancats gairebé 50 dies en aquest 2021. Aquest 
sectors necessiten,, no només ajudes, sinó que totes les vacunes s'estenguin de forma 
majoritària i ens permeti, tan aviat com puguem,  entrar en una certa normalitat en 
quan a la mobilitat i a la interacció social. Fa uns mesos vam aprovar el Pla de 
Reactivació Econòmica i d'Ocupació de la Garrotxa, un document que anem 
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actualitzant. En aquests moments ja tenim un 75% de les accions que s’estan 
dissenyant o en execució. Es poden classificar en tres àmbits que responen a tres 
objectius que tenim en aquests moments com a Ajuntament per recuperar l'economia 
local. El primer és el d’intentar resistir. Hem d'impulsar totes les accions necessàries 
perquè el màxim nombre d'empreses, d'autònoms i petits negocis puguin resistir. En 
aquest sentit, aprovem aquestes ajudes per tres sectors molt afectats per les 
limitacions de mobilitat com són :  el sector turístic, el sector del mercat de marxants i 
el sector els taxis. També des de ja fa unes setmanes estem activant noves reduccions 
de lloguer als concessionaris municipals. Avui la Junta de Govern ha aprovat algunes 
reduccions i s’estan dissenyant també noves bonificacions per als sectors econòmics, 
així com també noves ajudes pels sectors. Per altra banda, ens caldria que per part de 
les Diputacions, Govern de la Generalitat i sobretot per l’Estat Espanyol activessin 
noves ajudes per aconseguir que els negocis funcionin i puguin mantenir els 
treballadors. Un segon objectiu que tenim, a banda de resistir, és el de la recuperació. 
Sabem que la recuperació no serà ràpida però sí que l'hem d'agilitzar per determinats 
sectors. En aquest àmbit tenim una sèrie d'accions que han de facilitar aquesta 
recuperació. Des de totes les campanyes de dinamització comercial i turística utilitzant 
l'aplicació “Approp” que podrem activar de seguida que entrem amb una certa 
normalitat d’obertura d’aquest sector.  També la posada en marxa d'un portal de 
promoció de tot el sector gastronòmic. Tota la reformulació que estem fent de les 
polítiques d'ocupació per intentar inserir aquestes noves persones que han quedat a 
l'atur.  Així com també, de l'organització de seguida que sigui possible, 
d'esdeveniments culturals, esportius lúdics, firals que també ajuden a aquests sectors. 
I finalment, el tercer objectiu seria reinventar-se. Alguns d’aquests sectors hauran de 
reinventar-se perquè la crisi ha fet ha suposat un canvi d'hàbits i haurem d'aprofitar les 
oportunitats per tornar a ser competitius. En aquest sentit, estem dissenyant una 
campanya de formació per incrementar la capacitació digital de tots els ciutadans i 
també de les empreses. Estudiant també la possible implantació dels APEUS (Àrees 
de Promoció Econòmica i Urbana)  com element de dinamització econòmica del centre 

la ciutat. També la implementació d'un instrument semblant als APEUS però en aquest 
cas en els polígons industrials. Seguint una mica la feina que estem fent al polígon del 
Pla de Baix o treballant amb itineraris d'innovació de diferents empreses o també 
espais de connexió entre diferents sectors econòmics per generar noves línies de 
negoci. Aquests tres objectius resistir, recuperar-se i reinventar-se són els objectius 
que com a equip de govern i com a Ajuntament ens voldríem plantejar. Sabent que la 
situació és complicada però també confiant en els actius que té la ciutat. 
Estem convençuts que la capacitat emprenedora que tenen molts olotins i olotines s'ha 
mantingut. Que la capacitat de treball dels ciutadans de la ciutat continua més que 
mai. I que la capacitat d'innovar de moltes persones també s'ha vist augmentada. Per 
tant, confiem en aquests actius. Una dada que il·lustra aquesta confiança és que entre 
el març i el desembre de 2020 s'han constituït 37 empreses noves. Tot i la incertesa, a 
la crisi i als dubtes tenim sort encara que hi ha gent a la ciutat que vol emprendre. 
Aquestes accions de recuperació econòmica s'han de complementar també amb dos 
grans paquets més. Primer, en mesures d’acció social que fins al moment han suposat 
l'ampliació dels ajuts d'emergència social com : donar respostes a necessitats 
d'alimentació i habitatge, donar suport a la tramitació d'ajudes d'altres institucions que 
ha suposat incrementar professionals d'acollida. En l'àmbit d'autonomia de gent gran 
s’han realitzat esforços perquè el servei d'atenció a domicili de les persones grans 
pugui disposar de més hores. Especialment quan han tancat els centres de dia i per 
tant ha calgut reforçar aquest servei. Durant les properes setmanes presentarem 
noves ajudes amb més recursos destinats per a aquest pla de recuperació social que 
des dels Serveis Socials s'està preparant perquè ningú quedi enrere. Segon, en un pla 
d'inversions en diferents punts de la ciutat que també injecti recursos a l'economia 
local i que generin accions transformadores. N’hi ha que  ja estan en procés:  des del 
nou parc de  skate, a la construcció del parc de cal·listènia,  inversions importants als 
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pavellons d'esports,  a la zona del Pla de Llacs, a la futura sala de la Plaça Mercat,  la 
reurbanització del carrer Marià Vayreda, a millores del equipaments d'entitats 
(Montolivet, Bonavista i Escoltes), millores a Can Fontana de Batet, etc. Sempre que hi 
ha hagut crisis econòmiques en la història el sector públic ha hagut de fer inversió 
pública i això és el que ens sembla que hem de fer. També és el que preveu la Unió 
Europea amb els projectes Next Generation. Per tant, disposarem de tres instruments 
per acompanyar els ciutadans a superar la crisi: el Pla de Reactivació econòmica, 
mesures d’acció social i un pla d’inversions. 
 
Intervé la Sra. Roca. A la primera addenda de 42.000€ hi ha alguna estimació del 
número aproximat d’establiments turístics que s'hi podrien adherir? A l’addenda dels 
marxants l’ajuda és de 1.000€? I finalment si ens podria ampliar l’addenda del sector 
dels Taxis? 
 
Intervé el Sr. Mir. És important que l’Ajuntament doni aquests ajuts públics amb el 
màxim coneixement possible perquè aquests vagin ben dirigits per ajudar a resistir 
l’activitat en aquells sectors que realment ho necessitin en d’aquesta primera fase que 
comentava el Sr. Vayreda i que això permeti posteriorment reactivar tot el sector 
econòmic de la ciutat. En aquest sentit, les administracions europees, estatals i 
autonòmiques haurien de tenir-hi un pes important. I des de l'Ajuntament amb més 
coneixement del territori estar més atent en sectors que puguin patir majors dificultats. 
També és important a no duplicar ajuts als sectors per diverses administracions. Pel 
que fa l'Estat, han arribat  6.540 milions d’euros en d'ajudes directes a la Generalitat. 
Segurament no seran suficients i n’hauran d'arribar més però és una injecció important  
i hauríem de mirar que arribessin realment a aquests sectors que ha parlat el Sr. 
Vayreda. Pel que fa els 3 instruments de l’Ajuntament per acompanyar als ciutadans 
que ha nomenat el Sr. Vayreda hi coincidim absolutament en tots. Afegir  que cal tenir 
un bon coneixement del destí de les ajudes directes. I pel que fa a invertir i reactivar 
són dos instruments que hem de potenciar perquè quan podem tornar a la normalitat 
aquests puguin ajudar a la ciutat i la comarca. 
 
Intervé la Sra. Suescun.  Hi votarem a favor partint de la base que el Pla de 
Reactivació Econòmica i d'Ocupació és un pacte que va sorgir de la voluntat de tots 
els que estem en el Consistori. Una iniciativa que no s'ha desenvolupat arreu. Per tant,  
malgrat el que comenta el Sr. Mir  quantes més ajudes s’hi sumin això evidentment 
afavorirà que la reactivació aflori en positiu. Davant la magnitud de la situació tan greu 
actual,  tenim la confiança en l'equip de govern i en  les decisions que estan prenent 
perquè siguin de manera adequada. Celebrem que hi hagi diversitat d'ajudes per a tots 
els sectors i que es puguin acollir com més sectors millor. Per tant, entenem que si 
s'apliquen aquestes mesures més específiques és perquè hi ha un reconeixement de 
les necessitats més imperants i més properes de les necessitats que tenim a nivell 
d'Olot i de comarca. 
 
Intervé el Sr. Vayreda. Els tres ajuts són 1.000€.  Pel que fa al sector turístic nosaltres 
hem fet una anàlisi de les empreses que es podrien acollir i serien unes 40 empreses. 
Seran bàsicament càmpings, empreses que exclusivament s’estan dedicant a temes 
turístics. Queda exclòs el sector de l’habitatge d’ús turístic. Pel que fa els marxants, 
només serien els d’Olot i que paren a Olot. I la dels taxis és arran d’una demanda seva 
que es planteja una necessitat perquè són un sector molt afectat amb les limitacions 
de mobilitat que hi ha. Sumat també que tant marxants com taxistes estant pagant 
unes concessions a l’Ajuntament ens va sembla interessant donar-los un cop de mà. 
Com deia el Sr. Mir, els criteris que nosaltres apliquem a partir d’una demanda que ens 
fan alguns sectors és primer analitzar tot aquest sector, des de Dinàmig.  Parlar amb 
els gremis i també amb gestors per avaluar realment la disminució d'ingressos. Per 
tant, intentem en aquest sentit ser una mica curosos per  intentar anar en aquells 
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sectors que realment es poden agrupar i que com a conjunt han passat a una situació 
potser més complicada. Segur que ens deixem sectors, però  hem intentat en la 
mesura que hem pogut analitzar tots els sectors que se'ns han anat apropant per 
intentar donar-los la resposta. Agrair a tots els grups d’aquest Ajuntament la bona 
sintonia que han mostrat des del primer moment en tots aquests temes. En aquest  
sentit,  Olot podríem ser un exemple veient l’actitud en segons quins governs. 
 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova  amb 17 vots a favor (10 JxCAT, 5 ERC i 2 
CUP) i 3 abstencions (3 PSC). 
 
 

8.1. - MODIFICAR LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT D'OLOT 
PER A L'ANY 2021 

Núm. de referència: X2021005467     
Núm. expedient: RH122021000005 

 
 
El Ple de l’Ajuntament d’Olot en la sessió del dia 29 d’octubre de 2020 va aprovar la 
plantilla de personal de la Corporació per a l’any 2021 la qual es va publicar al Butlletí 
Oficial de la Província de Girona número 216 de 10 de novembre de 2020 exposant-la 
al públic durant el termini establert a la normativa vigent sense que es presentessin 
reclamacions i/o suggeriments. 
 
Des de l’aprovació de la plantilla de personal per a l’any 2021 fins a data d’avui s’han 
produït canvis en la plantilla de l’àrea de la Policia Municipal: 
 

1. El senyor **** ha superat el procés de selecció per promoció interna i ha 
passat a ocupar una plaça definitiva de sergent deixant vacant la plaça de 
caporal que ocupava. 

2. El sergent **** ha sol·licitat mitjançant instància la jubilació ordinària 
d’acord amb el Reial decret 1449/2018 de 14 de desembre, en el qual 
s’estableix el coeficient reductor de l’edat de jubilació a favor dels Policies 
Locals al servei de les entitats que integren l’administració local i deixarà 
vacant la seva plaça a 1 d’abril de 2021. 

3. Els agents **** se’ls ha concedit una excedència voluntària per 
incompatibilitats i han deixat vacants les seves places. 

 
D’acord amb el que disposen les Lleis de pressupostos generals de l’estat per als anys 
2019 i 2020 pel que fa a la taxa de reposició d’efectius de places de personal del 
cossos de les policies locals es proposa: 

1. Crear una plaça d’agent a jornada completa. 
2. Crear una plaça d’agent al 20% de jornada. 
3. Modificar les places dels 4 agents en situació d’excedència voluntària 

passant d’ocupades a vacants. 
 

Atenent a criteris d’organització administrativa interna de l’Ajuntament d’Olot, es 
proposa modificar el règim laboral de quatre places vacants d’auxiliar administratiu/iva 
i reconvertir-les en règim funcionarial. Aquestes places estan adscrites una a l’àrea 
d’Alcaldia, dues l’àrea de Progrés Econòmic i una a l’àrea d’Esports i Lleure. 
 
Atès que l’article 27 del Decret 214/1990, de 30 juliol, disposa que la plantilla es pot 
modificar amb posterioritat a l’aprovació del pressupost si es tracta d’establir nous 
serveis, ampliar, suprimir o millorar els existents, quan aquestes actuacions no puguin 
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esperar l’exercici següent, com també si la modificació respon a criteris d’organització 
administrativa interna.  
 
Atès que l’article 22.2.i de la Llei 7/19/85, de 2 d’abril, disposa que el Ple és l’òrgan 
competent per aprovar la plantilla de personal.  
 
Vist l’informe emès per la cap de l’àrea de Recursos Humans de l’Ajuntament d’Olot de 
data 11 de febrer de 2020. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la 
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Modificar la plantilla de personal de l’Ajuntament d’Olot per a l’any 2021 en el 
sentit següent:  
 

1. El nombre de places vacants de personal funcionari, subescala de serveis 
especials, Policia Local, categoria caporal, grup C2, passa de 0 a 1. 

2. El nombre de places de personal funcionari, subescala de serveis especials, 
Policia Local, categoria agent, grup C2, passa de 35 a 37, una a temps parcial; 
així com el nombre de places vacants passa de 6 a 12, una a temps parcial. 

3. El règim de la plaça vacant d’auxiliar administratiu/iva, a temps parcial, adscrita 
a l’àrea d’Alcaldia, passa de laboral a funcionari, grup C2, nivell 13. 

4. El règim de la plaça vacant d’auxiliar administratiu/iva, a temps complert, 
adscrita a la secció d’Administració de l’àrea de Progrés Econòmic, passa de 
laboral a funcionari, grup C2, nivell 13.  

5. El règim de la plaça vacant d’auxiliar administratiu/iva, a temps complert, 
adscrita a la secció d’Ocupació de l’àrea de Progrés Econòmic, passa de 
laboral a funcionari, grup C2, nivell 13. 

6. El règim de la plaça vacant d’auxiliar administratiu/iva, a temps complert, 
adscrita a l’àrea d’Esports i Lleure, passa de laboral a funcionari, grup C2, nivell 
13. 

7. El nombre de places de personal funcionari, escala d’administració general, 
subescala auxiliar, grup C2, passa de 3 a 7, una a temps parcial; així com el 
nombre de places vacants passa de 1 a 5, una a temps parcial.  

8. El nombre de places de personal laboral, auxiliars administratius, grup C2, 
passa de 32 a 29; així com el nombre de places vacants passa de 4 a 1. 

9. El nombre de places de personal laboral, auxiliars administratius, a temps 
parcial, grup C2, passa de 3 a 2; així com el nombre de places vacants passa 
de 2 a 1. 
 

Segon.- La plantilla de personal de l’Ajuntament d’Olot per a l’any 2021 queda 
configurada de la següent manera: 
 

 PLANTILLA DE PERSONAL 2021 GRUP PLACES VACANTS Observacions 

FUNCIONARIS 
  

  
  

  

Funcionaris d'habilitació estatal         

SECRETARIA A1 1 -   

INTERVENTOR A1 1 -   

TRESORER/A A1 1 1   

Escala d'administració general         

SUBESCALA TÈCNICA SUPERIOR A1 6 -  
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SUBESCALA TÈCNICA MITJANS A2 3 2   

SUBESCALA ADMINISTRATIVA C1 6 1   

SUBESCALA AUXILIAR C2 6 4   

SUBESCALA AUXILIAR temps parcial C2 1 1   

SUBESCALA SUBALTERNA AP 1 -   

Escala d'administració especial         

Subescala Tècnica         

TÈCNICS SUPERIORS A1 4 1   

TÈCNICS MITJANS A2 6 2   

TÈCNICS AUXILIARS C1 1 -   

Subescala  de serveis especials         

Policia Local         

SOTSINSPECTOR C1 1 -   

SERGENT C1 3 1   

CAPORAL C2 8 1   

AGENT C2 36 11   

AGENT temps parcial C2 1 1   

LABORALS 
      

  

TÈCNICS SUPERIORS A1 13 1   

TÈCNICS MITJANS/PROFESSORS A2 38 8   

TÈCNICS MITJANS/ PROFESSORS temps 
parcial 

A2 11 
2 

  

ADMINISTRATIUS/DELINEANTS/EDUCADORES C1 50 9   

ADMINISTRATIUS/DELINEANTS/EDUCADORES  
temps parcial 

C1 5 5   

DIRECTOR ESPORTIU C1 1 1   

AUXILIARS ADMINISTRATIUS C2 29 1 1 amortitzar 

AUXILIARS ADMINISTRATIUS temps parcial C2 2 1   

ENCARREGATS  C2 1 1   

PERSONAL QUALIFICAT OFICIS     C2 30 9   

ALTRE PERSONAL D'OFICI C2 1 1   

MONITOR ESPORTIU C2 1 _   

SUBALTERNS/VIGILANTS/CONSERGES/ 
SUPERVISOR PAVELLÓ AP 10 

 
6 

  

SUBALTERNS/VIGILANTS/CONSERGES  
temps parcial AP 9 

8   

EVENTUALS: CÀRRECS DE CONFIANÇA 
    

    

TÈCNICS MITJANS A2 2 _   

 
Tercer.- Publicar aquest acord de conformitat amb la legislació vigent i comunicar la 
modificació als òrgans competents de les diferents administracions. 
 
 
 
Presenta la proposta la  Sra. Francès i n’explica el contingut. 
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Intervé la Sra. Roca. Ens poden aclarir a què es deu que 4 agents demanin 
excedència voluntària? La contractació de l’agent a temps parcial amb una jornada 
d’un 20% diària, farà un compactació anual? Comptant que tenim una llista d’ofertes 
vacants de 15 persones i que només se’ reposarà una, tenim actualment 49 efectius? 
 
 
Intervé el Sr. Guix. Hi votarem a favor. Evidentment, s'han de complimentar tant aviat 
com sigui possible aquestes places d’agents de la policia municipal perquè la policia 
funcioni al màxim de bé possible. A més que sigui una policia municipal molt propera al 
ciutadà i als barris. També ens sembla bé que es vagin funcionaritzant les places 
d’auxiliar administratiu perquè hi ha algunes tasques concretes que s'han de fer a 
través de funcionaris i no ho poden ser personal que estigui contractat laboralment. 
 
Intervé la Sra. Suescun. En el seu conjunt hi haurà més places de Policia o ens 
quedarem igual? 
 
Intervé la Sra. Francès.  Les quatre excedències són per motius personals ja sigui 
proximitat allà on viuen o altres,  aniran a treballar en una altra administració i deixaran 
d’estar efectius aquí Olot. Posterior a aquesta aprovació, s’haurà de publicar en el 
DOGC i BOPG, deixar el temps de marge d’exposició publica per passar a la 
convocatòria de places. Ens agradaria molt poder tenir més agents però això depèn de 
la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat i de la taxa de reposició. Aquest any, tenim 
una taxa de reposició per a la policia d’1,15%. L’any passat era d’1,10. El que es fa és 
solapar tots aquests 10 fins arribar al 100 i d'aquesta manera, aquest any hem pogut 
ampliar a 1 plaça més d’agent. Per tant,  una plaça al 100% i l'altra del 20%. Això no 
voldrà dir que tindrem un policia un 20%. Nosaltres ens reservem aquest 20%. I a 
mesura que anem sumant, podrem arribar a aconseguir una altra plaça.  
Efectivament tenim 49 efectius, disposarem d’un efectiu més vetllant per la ciutat. 
 
 
Sotmesa la proposta  a votació s’aprova per unanimitat. 
 
 
9.1. - APROVAR L'INCREMENT ADDICIONAL DEL 0,3 PER CENT DE LA MASSA 

SALARIAL A APLICAR A LES RETRIBUCIONS DEL PERSONAL DE 
L'AJUNTAMENT D'OLOT 

 
Núm. de referència : X2021005585     
Núm. expedient: RH132021000026 

 
L’article 18.Dos de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat 
per a l’any 2018, prorrogada per a l’any 2020, estableix que es podrà autoritzar un 
increment addicional del 0,20 per cent de la massa salarial per a, entre altres mesures, 
la implantació de plans o projectes de millora de la productivitat o l’eficiència, la revisió 
de complements específics entre llocs amb funcions equiparables, l’homologació de 
complements de destí o l’aportació a plans de pensions. En les Administracions i la 
resta d’entitats del sector públic definit en aquest article en situació de superàvit 
pressupostari en l’exercici 2020, aquest increment addicional podrà arribar al 0,3 per 
cent.  
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot compleix el requisit de superàvit pressupostari en 
l’exercici 2020.  
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Vista l’acta número 80 de la Comissió extraordinària de Seguiment del Conveni de 
data 26 de novembre de 2019 en la qual s’acorda fer el pagament de l’increment de 
manera lineal i a la nòmina del mes de desembre de 2019. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la 
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar l’increment addicional del 0,3 per cent de la massa salarial a aplicar a 
les retribucions del personal de l’Ajuntament d’Olot i fer la distribució de manera lineal. 
 
Segon.- Aplicar l’increment retributiu esmentat en la nòmina del mes de febrer de 2021 
amb efectes retroactius de l’1 de gener de 2020. 
 
 
Presenta la proposta la  Sra. Francès i n’explica el contingut. 
 
 
Sotmesa la proposta  a votació s’aprova per unanimitat. 
 
 

10.1. - MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS ERC I JXCAT DE SUPORT A 
L'AMNISTIA 

Núm. de referència : X2021005916     
Núm. expedient: SG022021000004 

 
 
L'històric conflicte polític entre Catalunya i l'Estat Espanyol s'aguditzà després de la 
sentència del Tribunal Constitucional que va anul·lar la proposta de nou pacte 
estatutari, l’any 2010, enèsim intent de trobar un encaix a les aspiracions d'autogovern 
catalanes per part dels actors polítics, socials, econòmics i culturals de Catalunya.  
 
Davant aquesta situació de conflicte entre les institucions de l'Estat i de la Generalitat, 
la societat catalana, a través de llurs legítims representants, optà per reivindicar 
l'exercici ple dels drets i llibertats fonamentals amb l'objectiu de decidir, de nou 
democràticament, el seu futur polític. Obstruïda la via del referèndum pactat o de la 
consulta no referendaria i ateses les limitacions de l'expressió política del 9-N, de les 
eleccions de 27 de setembre de 2015 en resultà una majoria favorable a iniciar un 
procés democràtic que culminés amb la independència de Catalunya, en el cas que 
així ho decidís la ciutadania amb el seu vot. 
  
La resposta de les institucions de l'Estat fou la insistència en un procés de 
judicialització que, de forma creixent des de 2013, ha comportat penes de presó, exili, 
multes i inhabilitacions. Lluny d’acabar-se, aquesta repressió s’incrementa, ja que són 
moltes encara les persones pendents d’alguna resolució judicial. A desembre del 2020 
hi ha més de 2.800 persones que han estat o segueixen encausades per la 
participació a actes relacionats amb la consulta del 9 de novembre, el referèndum de 
l'1 d'octubre de 2017 i les diverses mobilitzacions i protestes ciutadanes a favor del 
dret a l'autodeterminació i en contra de la repressió del poble català. També s’han 
obert més de 600 contenciosos administratius contra els ajuntaments catalans i electes 
locals per temes relacionats amb la independència de Catalunya. Es tracta de 
procediments vinculats d'alguna manera a la presa de decisions per permetre l'exercici 
del dret a l'autodeterminació o a l'expressió de les idees que s'hi troben vinculades.  
 
En els procediments judicials que s’han dut o s’estan duent a terme contra aquestes 
persones s’estan produint tota mena de vulneracions de drets: fragmentació de la 
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causa, manca d´imparcialitat de jutges i poders públics espanyols, vulneració de 
garanties processals i de la presumpció d’innocència, presó preventiva injustificada, 
etc.   
 
La definitiva denegació de l’extradició de Lluís Puig per part del Tribunal d’Apel·lació 
de Brussel·les basada en la manca de competència del Tribunal Suprem (el que 
suposa infracció del dret al jutge predeterminat per la llei) vicia de nul·litat la sentència 
dictada, juntament amb les vulneracions flagrants contingudes a la resolució del Grup 
de Treball de Nacions Unides sobre Detencions Arbitràries, el què hauria de suposar 
l’alliberament immediat de les persones empresonades.  
 
Aquestes mateixes qüestions varen ser ja plantejades al seu dia i desestimades 
davant del Tribunal Suprem (impedint que pogués celebrar-se un judici just), i 
actualment presentades davant el Tribunal Constitucional, pendents de resolució. Però 
serà el TEDH, el Tribunal Europeu de Drets Humans qui tindrà l’última paraula. 
 
 
Tot això fa evident que la solució a la repressió no vindrà del sistema judicial espanyol. 
Es tracta d’un conflicte polític i la solució també ho haurà de ser; per això l’única 
solució global és una Llei d’Amnistia, que depèn del poder legislatiu i per tant és una 
qüestió de voluntat política. 
 
L’amnistia és un concepte jurídic reconegut a nivell internacional, aplicat a centenars 
de països i  per a situacions d’excepcionalitat política com la que estem vivint. 
L'amnistia ha de tenir com a àmbit objectiu tot els actes d'intencionalitat política 
tipificats com a delictes o com a conductes punibles administrativament. S'entendrà 
per intencionalitat política qualsevol fet vinculat a la preparació, organització, 
convocatòria, finançament, afavoriment, promoció, execució i celebració tant del 
Procés participatiu sobre el futur polític de Catalunya de 9 de novembre de 2014 com 
del referèndum d'autodeterminació d'1 d'octubre de 2017, així com els actes de 
protesta a la via pública que, amb la finalitat de defensar les consultes esmentades o 
de criticar l'actuació de les autoritat governamentals o jurisdiccionals, haguessin estat 
perseguits penalment o administrativa des de la data de celebració de l'esmentat 
referèndum.  
 
Així mateix, totes les manifestacions, expressions i simbologia a favor del dret 
d’autodeterminació, la República Catalana o la independència i el suport i visualització, 
en tots els àmbits, a la llibertat dels presos polítics. O sigui, totes les accions que 
quedin emmarcades en el dret d’expressió, llibertat de pensament polític i llibertat de 
reunió i d’associació.   
 
L’amnistia és imprescindible per poder avançar en la resolució del conflicte polític. 
Amb líders socials, polítics i altra ciutadania condemnada, investigada i represaliada 
judicialment no és possible un diàleg democràtic en igualtat de condicions entre totes 
les parts. Per això l’amnistia, i el reconeixement de l’autodeterminació, és la via per 
garantir la vida democràtica que ens permeti avançar. 
 
Per aquests motius, els grups municipals d’ERC i JxCAT proposen al ple de 
l’Ajuntament de d’Olot l’adopció dels següents ACORDS: 
 

1. Declarar que el lliure exercici dels drets polítics no pot tenir com a resposta la via de 
la justícia penal. La llibertat d'expressió, de reunió i manifestació, de participació 
política per mitjà de l'elecció de representants o per l'expressió directa d'una decisió, 
constitueixen mecanismes bàsics i essencials d'una societat democràtica.  
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2. Reclamar l'aprovació per part de les Corts espanyoles d'una Llei d'Amnistia que, 
sense renunciar a l'exercici dels drets vulnerats, inclòs el dret d'autodeterminació, 
comporti l'extinció de qualsevol tipus de responsabilitat penal i administrativa, inclosa 
la del Tribunal de Comptes, per tots els actes i expressió d’unes idees, sentiments o 
símbols amb intencionalitat política vinculats a la lluita democràtica per 
l'autodeterminació de Catalunya, qualsevol que fos el seu resultat, tipificats com a 
delictes o com a conductes determinants de responsabilitat administrativa realitzats 
des de l'1 de gener de 2013 i fins el moment de l'entrada en vigor de la Llei d'Amnistia, 
qualsevol que sigui llur denominació i contingut. Per a la seva plena efectivitat, aquesta 
amnistia haurà d'anar acompanyada d'una solució efectiva al conflicte polític amb 
l'Estat espanyol que inclogui el reconeixement del dret d'autodeterminació de 
Catalunya.  
 
3. Demanar la immediata posada en llibertat de les preses i presos polítics, així com 
que es reparin els danys causats a les persones represaliades, a les seves famílies i 
als col·lectius dels quals formen part, i s’hauran de preveure mesures en relació a tots 
els responsables de la repressió de drets fonamentals.  
 
 
4. Fer una crida a la societat catalana i al teixit associatiu municipal a mobilitzar-se i 
donar suport a una amnistia que permeti l'alliberament de les preses i presos polítics, 
el retorn dels exiliats i la fi de totes les causes obertes per aquests motius, i encoratjar 
a tots els agents cívics, polítics i socials a reivindicar aquesta proposta a través d'un 
acord nacional per l'amnistia, l'autodeterminació i els drets civils i polítics. 
 
5. Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de 
Catalunya, al Congrés dels Diputats, al Parlament Europeu i a l’Associació de 
Municipis per la Independència 
 
 
Intervé la Sra. Batallé en representació d’Omnium la Garrotxa, llegint el text de la 
moció. 
 
Intervé el Sr. Riera. És evident que la democràcia en l'actual estat espanyol està en 
plena fallida. Vivim en un estat que té presos polítics, persones exiliades, milers de 
persones represaliades que reben el pes d'una judicialització d'un conflicte polític. Hem 
vist aplicat l’article 155 amb totes les seves conseqüències. Tenim persones vetades, 
persones prohibides, presidents, candidats i candidates inhabilitats etc.  El fet de 
reclamar l'amnistia per a encausats d'un judici contra un procés és també una 
constatació d'una via fracassada de diàleg de forma reiterada. Alhora també constata i 
refusa la via de l’indult. Perquè l'indult reconeix la culpabilitat i la única culpabilitat que 
tenim nosaltres i totes aquestes persones encausades és voler exercir un dret legítim. 
D'existir com a poble i ser tractat d'igual a igual. Un altre fet que volem posar en valor 
és de la desobediència civil i institucional perquè és una causa bàsica fonamental per 
avançar col·lectivament. Ens cal més que mai una defensa dels drets polítics, dels 
drets civils de totes i totes les persones represaliades i també de la totalitat del nostre 
poble.  El conflicte polític només resolt amb resolució política. Per tant ara i més que 
mai amnistia i referèndum o referèndum i amnistia. 
 
Intervé la Sra. Alegre. Per nosaltres és erroni i irresponsable generar falses 
expectatives sobre una eventual sol·licitud d'amnistia que no es correspon amb la 
realitat política i legal del nostre país perquè estem en un estat de dret i democràtic 
reconegut. L'amnistia no té cap encaix possible en el marc constitucional i creiem que 
no és el camí correcte. Per això,  nosaltres sempre parlem d'indult. Cal respectar tots 
els procediments i les decisions judicials en el marc del nostre Estat de dret. 
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Defensarem sempre la independència del Poder Judicial i dels seus jutges en el marc 
del nostre Estat de dret i per tant votarem en contra d'aquesta moció. 
 
Intervé la Sra. Gamouchi. Amnistia i referèndum ha de ser un clam de país, no hi ha 
una altra sortida. Des del punt de vista democràtic, un societat avançada ha de 
recuperar com a prioritària la via política per resoldre el conflicte. Nosaltres sempre 
hem posat l'accent en les paraules diàleg, via pacífica, drets i llibertats i ho seguim fent 
i ho estem fent ara també en aquest front comú per l'amnistia. El lliure exercici dels 
drets polítics no pot tenir com a resposta la via de justícia penal,  per això l’amnistia és 
imprescindible i avançar a la resolució del conflicte polític entre Catalunya i l'Estat 
espanyol. L'amnistia és un punt d'inici i les coses es poden resoldre al voltant d'una 
taula des del diàleg. Reconèixer l'amnistia és reconèixer un conflicte polític que només 
es resol amb l'exercici del dret a l'autodeterminació. És un pas imprescindible per 
aturar aquesta repressió. Com molt bé diu la moció també fem una crida a la societat 
catalana i el teixit associatiu municipal a mobilitzar-se i donar suport a una amnistia 
que permeti l'alliberament dels presos i les preses polítics, del retorn dels exiliats i les 
exiliades. 
 
 
Intervé el Sr. Sellabona. Malauradament encara vivim subjectes a un Estat espanyol 
que s'ha mostrat sord i violent amb l’objectiu, i així ho han repetit aquestes últimes 
setmanes amb molta insistència, de passar pàgina. Això el que vol dir és que ens 
volen silenciar una vegada més. Utilitzaran tots els mecanismes que tinguin al seu 
abast per obligar-nos a callar per intentar imposar aquest silenci. Sigui a cop de porra,  
presó o de 155. Estem parlant per tant d'una repressió judicial com diu la moció de 
més de 2.800 persones que han estat encausades per la seva vinculació amb el 
procés. Càrrecs electes que representen a 600 municipis. I evidentment, qui ha rebut 
el cop més dur són els nostres presos i preses polítiques i les persones exiliades. Ja 
no només estem ferms i convençuts els que ja ho estàvem, sinó que aquest diumenge 
és a veure com el projecte independentista creix i ho fa de manera imparable. 
Cada vegada som més gent i per tant aquella gent que té ganes de girar pàgina el que 
han de saber és que quan girin aquesta pàgina el que es trobaran serà un “ho 
tornarem a fer”. I si algun dia tenen la temptació de tornar a girar aquesta pàgina 
tornaran a trobar un “ho tornarem a fer” i així fins que aconseguim entre tots i totes 
construir la República Catalana. 
Aquesta moció pretén primer de tot posar sobre la taula la necessitat d'una llei 
d'amnistia per reparar tot el mal que han fet durant aquest procés a totes les persones 
que des del 2013 han estat encausades, empresonades o que han estat obligades a 
marxar a l'exili. Per altra banda, també ens ha de permetre blindar els nostres drets i 
llibertats per totes aquelles persones que volem seguir treballant per a la construcció 
d'aquesta república catalana.  Perquè treballar de manera pacífica i democràtica amb 
la força de les urnes, mai hauria d'haver estat considerat un delicte i evidentment no 
podem consentir que mai més torni a ser considerat delicte.  El que estem demanant 
amb l’amnistia no és el perdó d'una pena, sinó el que volem és eliminar un suposat 
delicte. Després d’haver superat també aquest 50% dels vots, ara és el moment que 
tots els partits independentistes que estiguem al Parlament reforcem les aliances, 
comencem a treballar plegats i fem un retorn de tota aquesta confiança que ens ha fet 
la gent a través de les urnes. Així doncs, des de Junts per Catalunya donarem 
evidentment suport a aquesta moció i només per acabar recordant l'esperit del que 
recollia l'acord número 3 d'aquesta moció que és evidentment tornar a demanar 
l'alliberament immediat dels presos  i les preses polítiques. El retorn de totes les 
persones exiliades i també que es tinguin totes les causes que encara a dia d'avui 
estiguin obertes centrades en el procés.  
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Intervé la Sra. Batallé. Només afegir que només és possible la resolució del conflicte 
polític a través de la via política i que amb  els presos, exiliats i represaliats, això mai 
serà possible. 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 17 vots a favor (10 JxCAT, 5 ERC i 2 
CUP) i 3 vots en contra (3 PSC). 
 
11.1. - MOCIÓ PER INSTAR A LA TRANSPARÈNCIA ACTIVA EN LA INFORMACIÓ 

A LA CIUTADANIA SOBRE EL TRAÇAT DE LA VARIANT D'OLOT 
 
Núm. de referència : X2021005922     
Núm. expedient: SG022021000005 

 
La ciutat d’Olot es troba davant la construcció d’una infraestructura viària en el seu 
terme municipal, la més important de les darreres dècades i de les properes. 
 
És una infraestructura complexa, que ha de ser útil per a la mobilitat comarcal i que 
circula dins un Parc Natural, el més antic de Catalunya. L’espai natural no ha de ser 
només protegit pels gestors del parc, sinó també per la ciutadania, que delega aquesta 
funció en els seus governants. 
 
L’Equip de Govern de la ciutat fa temps que disposa de l’estudi informatiu dels 
diferents traçats, que ha realitzat la CTS i on l’equip de govern hi ha presentat 
al·legacions. 
 
En tot aquests últims mesos, per part de l’equip de govern no hem vist cap acció de 
transparència activa i informativa cap als Olotins i Olotines de quins són els traçats 
proposats i tampoc per explicar quin és el model de variant que defensa l’equip de 
govern. Tot govern ha de tenir un model de ciutat, un model de mobilitat i un model de 
vialitat. 
 
Trobem a faltar informació pública entenedora per la majoria de la ciutadania, que 
hauria d’haver fluït des de l’ajuntament per apropar la ciutadania a quina serà la variant 
que circularà dins el seu terme municipal, i fent referència a la Llei 19/2014, del 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i 
concretament, a l’article 60.1 de la mateixa norma que estableix que: “Els usuaris 
tenen el dret d’ésser consultats periòdicament i de manera regular sobre llur grau de 
satisfacció pel que fa als serveis públics i les activitats gestionades per l’Administració 
pública.” I que la mateixa llei fa referència als principis impulsors del govern obert en 
relació, entre d’altres, a: El diàleg permanent entre l’Administració pública i els 
ciutadans. La transparència i la informació pública com a marc de referència per a fer 
possible l’efectivitat del govern obert.  
 
PER TOT L’EXPOSAT, proposem els següents acords al Ple 
 
 Primer.- Instar el govern municipal a publicar a la pàgina web de l’ajuntament les 
imatges dels traçats de la variant d’Olot. Amb un enllaç d’accés fàcil per a tothom. 
 
 Segon.- INSTAR el govern municipal a difondre els diferents traçats proposats, així 
com les al·legacions presentades, en els mitjans públics audiovisuals amb els quals té 
contracte per a la difusió de temes municipals. 
 
Tercer.- INSTAR el govern municipal a realitzar: 
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 - una maqueta física a escala gran per poder veure l’impacte real a l’entorn. Una 
maqueta que contingui cotes del nivell del terreny i ensenyi quina és la trajectòria de la 
via i les seves afectacions. 
 

 - Imatges 3D (renders) per ensenyar de forma virtual com quedarà l’espai. 
Sobretot en els punts següents: la Rotonda del pla de Sant Andreu, la sortida que 
passa per davant el bosquet de l’hospital, la rotonda de l’enllaç amb l’A26, la secció 
de la carretera davant l’Institut Escola Greda, i el tram des del polígon a la sortida la 
Carretera de la Canya. 
 

Quart.- Que el període d’exposició de tota la informació als Olotins i Olotines sigui 
previ a publicació oficial del traçat definitiu. 
 
Cinquè.- DONAR COMPTE dels presents acords a la Conselleria de Territori i 
Sostenibilitat i al Consell Comarcal de la Garrotxa. 
 
 
Intervé la Sra. Barnadas.  Des de fa unes setmanes detectem arran que el tema de la 
variant d'Olot surt a la llum pública que hi ha molts olotins i olotines que tenen 
coneixement del projecte, però no tenen coneixement del traçat, ni tampoc de les 
característiques. Per això, la nostra moció s'anomena de transparència activa. Perquè 
sí sabem que tots els projectes han estat a exposició pública. Que institucions, grups 
de veïns i nosaltres mateixos hem estat convocats en diferents rondes informatives. 
Però donada la magnitud d’aquesta obra i pel que representarà per la ciutat i la 
Comarca. I perquè a part de millorar la mobilitat tindrà una sèrie d’afectacions tant a 
nivell ambiental i paisatgístic. Pensem que com a servidors públics hem de ser el 
màxim de transparents i practicar aquesta transparència activa que va més enllà 
d’aquesta transparència clàssica del que marca la llei. Així doncs, ens agradaria que 
aquest Ajuntament fes arribar, més enllà del que marca la llei, com serà l’obra a tots 
els veïns i veïnes d'aquesta ciutat. Perquè sinó des del desconeixement mateix es 
creen suposicions i rumorologies. Com que actualment s’estan presentant 
al·legacions, creiem que abans de la seva resolució seria bo que hi hagués un 
coneixement general de la ciutadania. Per això proposem aquest 5 acords de la moció. 
 
Intervé la Sra. Roca. Ens plantegem com és que  l’Ajuntament no hagi actuat d’ofici i 
hagi realitzat de base els punts d’aquesta moció perquè correspon a un Ajuntament 
explicar-se. Sobretot amb un llenguatge planer i entenedor a tota la població. Perquè 
no podem pretendre que la gent es llegeixi estudis informatius, estudis d’impacte de 
més de 500 pàgines o que interpreti plànols tècnics, seccions de carretes, etc.  
Quan ha interessat bé s’ha fet maquetes i presentacions d’equipaments públics, doncs 
perquè no fer-ho en aquesta obra. Perquè per poder tenir una opinió crítica sobre la 
totalitat del projecte és imprescindible que l'Ajuntament, part implicada en aquest 
projecte i com administració pública, faci els màxims esforços per explicar a les seves 
ciutadanes d'una manera fàcil i entenedora què implica tota aquesta obra. Que com ha 
dit  la Sra. Barnadas serà de les més importants i tindrà afectacions en territori de les 
generacions futures. 
 
Intervé el Sr. Guix.  Hem de partir de la base que en aquest moments el problema de 
la variant és dels més importants que té la ciutat.  Justament per regular el trànsit com 
a variant, però també pels problemes que ens causa el trànsit a l'interior de la ciutat on 
tenim avingudes i carrers col·lapsats en hores puntes. Òbviament, en aquí sí que està 
bé més transparència, més informació, més pedagogia de cares a la ciutadania. Però 
hi ha una comissió de seguiment de la variant. Nosaltres ens vam posar al costat de 
l'Ajuntament per les decisions que s'han de prendre a l'entorn de la variant i que faríem 
tot el possible per a aquesta es tires endavant. Es va acordar encarregar a una 
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enginyeria privada les alternatives que l'Ajuntament proposava perquè  aquesta variant 
es portés a bon terme. Finalment es va aconseguir un projecte alternatiu, consensuat a 
més amb els veïns de l'Hostal del Sol i Pla de Dalt. Per tant, entenem que s'han de fer 
totes les accions pedagògiques que siguin d'interès, però el que s’ha de fer també és 
anar per feina. Perquè fa molt de temps que maregem la perdiu amb aquesta variant i 
molts anys que no s’ha fet res. Ara que tenim ja un traçat hem de treballar tots plegats 
perquè aquesta variant sigui una realitat. 
 
Intervé el Sr. Arbós. En primer lloc, com ja s'ha dit però és important recordar-ho es 
tracte d’un projecte de la Generalitat i que ells són els responsables de fer els estudis, 
la creació del projecte, estudiar-ne la viabilitat, la contractació, el pagament, tot el que 
envolta la transparència, l’execució final, etc. Tot això és responsabilitat del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat. Per tant, sabent com 
funciona la Generalitat amb temes de carreteres, teixit urbanístic i d'urbanisme del 
territori, etc. Són projectes molt garantistes que segueixen tota una llei de 
transparència i un ordre transparent funcional. No obstant llegim en positiu aquesta 
moció i entenem que vol ser positiu el sentit que entomem  aquesta part més 
pedagògica que deia el Sr. Guix.   M’agradaria fer unes petites aclaracions sobre els 
acords perquè n'hi ha alguns que no depenen de nosaltres. Per tant només uns 
aclariments, en el sentit en què ens podem comprometre com a Ajuntament d'Olot i 
amb què no. En primer lloc, parla d'aquesta transparència a través de la web de poder 
tenir plànols publicats, etc. Això ho veiem bé perquè ho podem treballar i tirar-ho 
endavant. Cal tenir en compte però que per professionalitat hem de treballar amb el 
material oficial dels tècnics del Departament de Territori. Treballar directament amb els 
enllaços de la web del Departament de Territori i Sostenibilitat que conté tota la 
informació referent a la variant.  Veiem bé aquesta idea de treballar-hi per organitzar-
ho millor i fer-ho d'una manera més visual i més propera a través dels mitjans de 
comunicació que tenim des de l'Ajuntament i la web. 
En segon lloc es parla de fer públiques les al·legacions. Com Ajuntament no tenim 
aquestes al·legacions. Aquestes les rep la Generalitat i no en tindrem coneixement fins 
que no sigui públic i s'hagi acabat aquest període. Per tant,  això és un tema que 
depèn exclusivament de la Generalitat de Catalunya i no ens hi podem comprometre. 
En tercer lloc el tema de la maqueta,  no tenim coneixement de quin cost pot arribar a 
tenir això. Recordem que hi ha quatre possibles traçats sobre la taula. Què voldria dir 
que hem de fer quatre maquetes? Tampoc sabem fins a quin punt té una viabilitat 
tècnica fer-ho perquè no coneixem cap precedent pel que fa a carreteres en aquest 
país que s'hagi fet. Ho mirarem, però no ens podem comprometre a fer una cosa que 
després tingui un cost desorbitat. En tot cas, si vostès s'han basat en algun estudi o 
tenen alguna idea al cap de quin pressupost pot tenir, els convindria que ens 
poguéssim asseure i ens poguessin explicar en què han pensat i treballar-hi. Pel que 
fa al punt 4,  queda autodescartat pel fet no coneixem les al·legacions que ha fet la 
resta d'agents que no són l'Ajuntament d'Olot. Pel que fa l’al·legació de l'Ajuntament 
d'Olot és pública i es pot consultar. 
En resum compartim que és una obra d'especial transcendència per al nostre municipi 
i que és una infraestructura essencial. Per tant,  és urgent que s'executi, ha d'estar ben 
feta i ha de ser segura. Aquests són els tres pilars que han de marcar aquesta variant 
d'Olot. Llegim la moció en positiu i compartim la part de transparència i pedagògica. 
Però no volem veure això com un eina per anar atraçant aquest tema i fer que neixi 
una discussió al respecte per acabar prorrogant aquesta obra. Tot i això, sent 
coherents amb els tres pilars complirem els acords que ens comprometíem. Però en 
cap cas, si aquests acords signifiquen costos molt elevats o un procés que s’allargui 
més en el temps i que pogués dificultar el desenvolupament ràpid i funcional de 
l’execució d'aquest projecte,  evidentment després això pesaria més que fer segons 
què. El vot serà favorable tenint en compte quins compromisos prenem i quins no. 
 



Mod ACTS_DP06 

Intervé la Sra. Barnadas. La voluntat de la moció és per una qüestió de transparència.  
Compartim la necessitat de l'obra i que s’ha de fer amb celeritat i ben feta. Sobretot 
molt sostenible i molt adaptada a l’entorn natural pel qual circularà. No tenim aquesta 
informació de costos de la maqueta. Però sí que és cert, que la part informàtica és 
realment molt senzilla es fa amb molts projectes de transició energètica. És important 
la transparència i la informació que donem a la ciutadania. En una variant que tindrà 
molta afectació creiem que es poden treure diners per fer les imatges 3D i una 
maqueta que vostès proposin o qualsevol tipus de simulació.  
Tots sabem que ara mateix hi ha una sèrie de traçats però crec que tots hem seguit 
una mica. Tots sabem que hi ha un traçat que agrada i sembla que serà el que sortirà, 
però en aquesta moció hi han reflexats punts claus que creiem que és important fer 
arribar aquesta informació. Pel tema de les al·legacions,  evidentment només feien 
referència a les de l’Ajuntament d’Olot perquè tampoc tenim disposició de la resta 
d’al·legacions que s’han presentat. 
 
 
Sotmesa la proposta  a votació s’aprova per unanimitat. 
 
 
12.1. - MOCIÓ PER EXIGIR LA RETIRADA DE L'ACUSACIÓ DE LA GENERALITAT 

EN LES CAUSES OBERTES CONTRA INDEPENDENTISTES 
 
Núm. de referència : X2021005936     
Núm. expedient: SG022021000006 

 
Des de l’any 2017, el Principat de Catalunya ha viscut en un estat d’excepció 
permanent en què la repressió contra el moviment independentista i la resta de 
moviments socials s’ha incrementat notablement a causa del cicle de mobilitzacions 
derivades del referèndum de l’1 d’octubre. Fins a dia d'avui, al Principat de Catalunya 
hi ha al voltant de 2.800 persones que s’enfronten a processos judicials o 
administratius per la seva participació en protestes i mobilitzacions polítiques en 
defensa dels drets socials i nacionals dels Països Catalans. 
 
Durant aquests tres anys, s’han produït nombroses mobilitzacions arreu del Principat, 
moltes de les quals han estat reprimides pel cos de Mossos d’Esquadra de Catalunya 
que depèn del Govern de la Generalitat de Catalunya, que componen Esquerra 
Republicana de Catalunya i Junts per Catalunya, i directament de la Conselleria 
d’Interior, dirigida actualment per Miquel Sàmper de Junts per Catalunya. En moltes 
d’aquestes mobilitzacions hem pogut observar com els abusos policials protagonitzats 
especialment pels cossos d’antidisturbis de la policia catalana se succeïen amb total 
impunitat i sense que el govern fes res per impedir-ho malgrat les constants peticions 
del Parlament i d’entitats de defensa dels drets humans. Contràriament, hem vist com 
la Generalitat de Catalunya  justificava o fins i tot encobria els abusos policials 
protagonitzats per les unitats de BRIMO i ARRO dels Mossos d’Esquadra. El cas més 
paradigmàtic d’aquesta impunitat és el de l’Inspector Jordi Arasa que, malgrat estar 
condemnat en ferm a dos anys i quatre mesos de presó, ha continuat en actiu i 
protagonitzant nous casos de repressió, o les nul·les conseqüències que van tenir per 
aquells agents que no respectaven protocols i duien a terme la pràctica del “carrusel” 
amb greu risc per la vida de les persones que eren al carrer o, fins i tot,  els intents 
d’atropellament de manifestants amb furgonetes dels  Mossos d’Esquadra, i un llarg 
etcètera d’impunitat. 
 
Per tant, la injustificada intensitat repressiva de l’Estat espanyol, ha estat 
acompanyada pel mateix nivell d’intensitat de la repressió protagonitzada per la 
mateixa Generalitat de Catalunya, paradoxalment governada per partits 
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independentistes a qui caldria exigir el màxim grau de compromís per fer front a la 
repressió. El govern de la Generalitat, conformat per ERC i JxCAT, manté una retòrica 
discursiva sobre la garantia del dret a la protesta i l’exercici del legítim dret a la 
dissidència política que no és coherent ni amb les actuacions dels Mossos d’Esquadra 
ni amb el manteniment per part del govern de l’acusació particular en determinats 
procediments judicials.  
Aquesta repressió protagonitzada pel Govern de la Generalitat es tradueix en la 
participació d’aquesta institució com a acusació particular en fins a 70 casos 
repressius dirigits contra persones independentistes, com per exemple el cas d’Adrián 
Sas o el de Marcel Vivet, jove acusat de participar en les mobilitzacions que es van 
convocar per fer front a la manifestació que havia convocat l’associació feixista de 
policies, Jusapol. 
 
Per aquest motiu, i malgrat que ERC i JxCat s’havien compromès a retirar aquestes 
acusacions, desenes d’independentistes poden entrar pròximament a la presó acusats 
per la Generalitat de Catalunya per haver participat en mobilitzacions en defensa dels 
nostres drets socials i nacionals. En els darrers mesos, el procés d’Adrián Sas ha estat 
el primer que acaba en una sentència condemnatòria, en el seu cas de més de tres 
anys i mig de presó, gràcies a l’acusació determinant dels advocats de la Generalitat.  
 
 
La participació com a acusació de la Generalitat de Catalunya en processos contra 
activistes independentistes és una col·laboració directa d’aquesta institució, i de qui la 
governa, en la ràtzia repressiva de l’estat espanyol contra el poble treballador català, ja 
que implica deixar en mans de la justícia espanyola el futur de les persones acusades. 
Aquesta actitud per part dels partits que governen la Generalitat, ERC i JxCat, és 
inadmissible, va en contra de qualsevol lògica antirepressiva i fa impossible qualsevol 
estratègia compartida en l’àmbit del sobiranisme. A banda, suposa una incoherència 
flagrant d’aquests dos partits amb relació a les legítimes demandes d’amnistia que 
sostenen pels presos polítics vinculats al referèndum de l’1 d’octubre de 2017. 
 
Cal denunciar doncs, la posició de la Generalitat, ja que no només fa un absolut 
seguidisme de la fiscalia, sinó que a més a més insisteix en la política de 
criminalització i persecució de la protesta generalitzada, es converteix en engranatge 
essencial de l’estat en la persecució de l’independentisme i manté l’estat d’excepció 
que busca la repressió del moviment independentista. 
 
Per tot el que hem exposat anteriorment, proposem al Ple de l’Ajuntament d’Olot 
l’adopció dels següents 
  
ACORDS: 
 
PRIMER.- DEMANAR al Govern de la Generalitat de Catalunya que es retiri 
immediatament com acusació particular i sol·liciti l'arxivament de tots els processos 
judicials oberts contra activistes independentistes i de moviments socials  que han 
exercit al seu dret a protesta i a la dissidència política. 
 
SEGON.- EXPRESSAR I TRASLLADAR la solidaritat i el suport de l’Ajuntament d’Olot 
amb les persones represaliades i les seves famílies per tot el patiment i danys que es 
deriven de la situació de judicialització que estan vivint. 
 
TERCER.- DEMANAR a les autoritats estatals i autonòmiques que aturin la persecució 
i repressió contra totes aquelles persones i col·lectius que lluiten per defensar els drets 
fonamentals i aspiracions nacionals fent ús dels seus drets a la manifestació i de 
llibertat d’expressió. 
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QUART.- COMUNICAR els presents acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, 
al Parlament de Catalunya, a la Fiscalia, i al jutjat d’instrucció que estigui tramitant 
cada una de les 70 causes en les quals la Generalitat és acusació particular contra 
activistes independentistes o dels moviments socials. 
 
CINQUÈ.- COMUNICAR els presents acords a l'organització antirepressiva de 
l’Esquerra Independentista Alerta Solidària 
 
 
Intervé el Sr. Riera. En certa manera va lligada amb l’anterior moció quan parlàvem 
d’una situació d’excepcionalitat que s’ha creat amb la relació amb l’estat espanyol, des 
del fet ocorreguts des de principis 2017 i amb una repressió continuada al moviment 
independentista i moviments socials. Això es veu incrementat arran del referèndum de 
l’1 d’octubre. Durant aquest període s’han anant veient una sèrie de fets que han anat 
encenent més la situació i la societat. Per altra banda, tampoc veiem coherent que 
més enllà de la llei de protecció dels propis treballadors o funcionariat, com en molts 
casos he vist també repressió per part dels mossos d’esquadra que depenen de la 
Generalitat. En moltes d’aquestes mobilitzacions hem vist una sèrie d’abusos policials i 
situacions on l’actuació dels antidisturbis no ha ajudat a la resolució del conflicte, ni 
calmar la situació. Després de les eleccions i veient tot el que està passant creiem que 
la Generalitat s’hauria de retirar. No pot ser que per un costat el molt honorable 
president animi a la població a sortir al carrer i després el mateix Govern és qui es 
persona com acusació. Això ha passat en el cas d’Adrián Sas, un jove a qui han 
condemnat a presó i també estem pendents  del cas de Marcel Vivet. És a dir 
independentistes a punt d’entrar a la presó acusats pels mateixos independentistes. És 
un element a revisar per plantejar-nos el futur Govern de la Generalitat. És 
indispensable també que es prohibeixin els projectils de foam perquè o bé els mossos 
d’esquadra apunten directament a la cara o no són del tot precisos. Per tant, o ens han 
mentit o el que fan és anar a buscar situacions límits que només provoquen més 
crispació social. Per tant, també és indispensable la dimissió del conseller Sàmper 
perquè no està a l’alçada de la situació. Parlem també, d'una dissolució de la BRIMO i 
de la ARRO. I evidentment, tot això passa perquè hi hagi una revisió, un canvi en el 
model de seguretat a fons i una fi de la repressió. No només de l'estat espanyol sinó 
dels propis cossos policials de la Generalitat de Catalunya. 
En aquest sentit demanem una comissió d'investigació, tot i que l'anterior comissió 
d'investigació va quedar en un no res. Al contrari, agents que han estat responsables i 
condemnats a presó  per mala praxis, continuen reprimint com és el cas de Jordi 
Arasa. O tenim un canvi radical que reverteixi la situació o no només pervertirem el 
propi projecte d'anhel de llibertat sinó que estarem impedint una sèrie de paràmetres 
en mig d’un horitzó d’avançament tant nacional com social.  
 
 
Intervé la Sra. Alegre. No podem estar d'acord amb aquesta petició ja que entenem 
que les causes obertes que té la Generalitat són causes de violència i de vandalisme 
contra béns públics i privats o contra els cossos de seguretat. Defensem, això sí el dret 
a manifestar-se i fer-ho pacíficament. Condemnem els abusos que es puguin fer per 
part dels cossos de seguretat. Però votarem en contra d'aquesta moció. 
 
Intervé el Sr. Quintana. Les imatges d'aquests darrers dies no són les que ens 
agraden,  en el sentit de com la policia d'aquest país ha de gestionar el dret a 
manifestar-se. No podem tolerar que persones que es manifestin pacíficament perdin 
l’ull o coses similar. Des d’aquí expressar la nostra solidaritat i el rebuig a les imatges 
d’aquets darrers dies. 
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Sobre la moció, des d'Esquerra Republicana i així ho hem expressat també al 
Parlament hem adquirit el compromís que la Generalitat es retiri d’aquestes causes 
públiques que són les que formen part d'aquesta repressió que esmentava el portaveu 
de la CUP. Òbviament sense el prejudici de defensar els treballadors públics siguin 
mossos, sanitaris, etc. que obliga la llei. 
Donem suport a la moció i suport al dret de manifestació. Igualment si mai cap persona 
en qualsevol manifestació, sigui independentista o no, vulnera algun tipus de delicte 
tipificat la Generalitat està en el seu dret, si cal de defensar-ho. 
 
Intervé la Sra. Muñoz. Malauradament d'ençà l'1 d'octubre del 2017 ens trobem amb 
una regressió democràtica molt greu dels drets civils. Retallant inclús la llibertat 
d'expressió. No podem permetre que es persegueixi a la ciutadania i els nostres 
representants polítics per qüestions ideològiques i per defensar la democràcia. 
Òbviament estem al costat de les persones represaliades i encausades. Portem 168 
dilluns davant de l'Ajuntament exigint la llibertat, el retorn dels presos polítics, 
l'arxivament de les causes contra gairebé 3.000 persones represaliades i demanant la 
llibertat del país. La Generalitat té el deure per llei a l'assistència jurídica de totes les 
seves treballadores ja siguin sanitàries, al món de l'educació i els cossos policials com 
ara el cas. No és que els nostres partits polítics hagin fet res, és d'obligat compliment 
per la llei que tinguin aquests recolzaments jurídic en tots els processos judicials 
derivats de l'exercici de les seva feina. I així, ho diu l’article 92 del Decret Legislatiu 
1/1997. Si ve també creiem que l'actuació penal de la Generalitat en contra d'un 
ciutadà o una ciutadana per fets esdevinguts en manifestacions hauria de ser molt 
excepcionals. Sota circumstàncies objectives. Tan objectives com fos possible com 
l'atemptat contra l'autoritat o bé amb desordres públics. Les protestes i manifestacions 
no poden ser enteses com a supòsits d’alteració de l'ordre públic. Sinó com en la lliure 
i democràtica expressió de la participació ciutadana. Per tant, no estem d'acord amb 
les protestes violentes. No ens sentim representants,  ni volem sentir representats per 
la violència. La violència és inadmissible i cal que tinguem en compte que això en 
alguna part de l'Estat espanyol és el que volen veure. Per tant, no hem de caure en 
aquesta provocació. Els contenidors cremats, els vidres trencats, el llançament de 
pedres, el llançament de llambordes no representa el moviment independentista. Hem 
de seguir protestant sempre, però sempre de manera cívica i pacífica. En cap cas 
estem d'acord amb l'ús de projectils de foam. De fet les pilotes de goma es varen 
prohibir el 30 d'abril del 2014. I sabem que se segueixen utilitzant els projectils. No 
estem d'acord en la seva utilització perquè com hem vist poden ocasionar danys a les 
persones. Davant de protestes i manifestacions els Mossos d'Esquadra fan la seva 
feina per evitar aquests aldarulls. Ara bé, val a dir-ho aquesta feina l’han de fer ben 
feta i si n'hi ha que no la fan ben fetes, cal depurar responsabilitats. I dit això, esperem 
doncs que tots els judicis siguin els més justos possibles. Que s'aturi la repressió. Que 
es puguin millorar les polítiques per tal que puguem veure lliures les gairebé 3.000 
persones encausades. Avui donarem suport a aquesta moció perquè ens trobem 
davant d'una anomalia democràtica de la qual no en volem formar part.  
 
 
Intervé el Sr. Riera. El que volíem era compaginar les dues mocions i donar altaveu a 
aquesta altra part que hem estat vivint i que viurem aquest propers dies. Com bé deia 
el Sr. Quintana anava en aquest sentit de males praxis i perquè siguin depurades. 
El tema de les boles de foam, és un assumpte que n’haurem de parlar. Perquè així 
com el Parlament es va parla de substituir les boles de goma, a nivell europeu passa el 
mateix amb les boles de foam. A molts països del nord, com Alemanya l’ús n’està molt 
limitat perquè també té una capacitat lesiva. Ens aquest cas quan es va presentar una 
moció al Parlament de Catalunya perquè es prohibís el foam,  la CUP es va quedar 
sola amb els Comuns i un diputat d'Esquerra Republicana i tota la resta van votar en 
contra. Per altra banda, quan parlem del terme de violència crec que el debat per 
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damunt d’això. Ens hem de fer el càrrec de la situació. Una cosa són contenidors i 
vidres trencats que no podem dir que ens agradi. Però hi ha coses que sí que són 
violència estructural com 40% d'atur juvenil, rescat de bancs i no de persones, 
desnonaments diaris en plena pandèmia, persones a la presos injustament, reis fugats 
vivint en el luxe, despeses militars injustificades, etc. I tenim responsables públics que 
miren cap a una altra banda. És una situació complicada de definir i separar una cosa 
de l'altra és complexa. En aquest cas jo no ho barrejaria amb una qüestió 
d'independència sinó que va molt més enllà.  Això és fruit d'un malestar social i d'un 
molt complex. De fet parlant de foam,  lamentem per primera vegada a Olot s'han 
disparat foam a la ciutat. L'altre dia en una concentració que hi va haver, més de 400 
persones van ser encapsulades per un dispositiu exageradíssim dels Mossos 
d'Esquadra. 120 agents van militaritzar la ciutat d'Olot per permetre un acte de VOX. 
En un país civilitzat i normal no és tolerant amb situacions intolerants. Per tant podem 
parlar del que dèiem abans o podem parlar de VOX. Quan el país no és civilitzat ens 
trobem el que ens  vam trobar l’altre dia aquí a Olot.  On persones de diferents edats, 
veïns i veïnes de la ciutat van ser encapsulades d’una manera totalment agressiva, en 
plena pandèmia. Lamentem que no s’hagi dit res d’això fins ara. Quan l’acta polític va 
acabar els Mossos d’Esquadra van començar a disparar de forma incivilitzada, sense 
cap tipus de sentit, ni cap tipus de criteri. Poden consultar aquests fets en 
fotoperiodistes especialitzats com Jordi Borràs o en propis companys de formacions 
municipals d’aquí a l'Ajuntament que érem presents com a mers espectadors. Això no 
és una situació normal i volia corroborar aquest fet. 
Finalment, trencar una llança en el sentit de seguir treballant en la depuració del cos i 
en millorar un tipus de política que sigui molt més dialogada i treballada davant la 
convivència. Necessitem relaxar la situació al màxim possible perquè la cosa està 
suficientment tensa. 
 
 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 17 vots a favor (10 JxCAT, 5 ERC i 2 
CUP) i 3 vots en contra (3 PSC). 
 
 
 

13.1.- PRECS I PREGUNTES 
 
COVID ESCOLES / HOSPITAL 
Intervé la Sra. Roca. Com està la situació de COVID a les escoles i a l’hospital d’Olot? 
 
Respon la Sra. Camps. Es va fer un cribratge massiu en els centres educatius on 
s’havia detectat casos positius. Es van detectar casos d’asimptomàtics i s’ha pogut 
tallar la cadena de transmissió. Encara ara continuen sortint positius a les escoles però 
no amb la velocitat que ens va preocupar des de Nadal. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. En quan a l’hospital ens hem apropat a les 30 persones 
ingressades. Per tant, aquella línia de 10-20 casos en què ens hem mogut moltes 
setmanes l’hem superat, però en aquets moments ens hem estabilitzat. Els casos 
greus que tenim el Ripollès i la Garrotxa i que requereix intubació, sedació o una 
atenció més especialitzada el nostre hospital de referència és Can Ruti.  La situació 
actual amb el que té a veure amb els contagis que es van produint a l’hospital està 
estabilitzat. Ens mantenim a la baixa, tot i que continuen estant a 900. 
Veurem ara com afectarà a les comarques veïnes com afecta aquesta soca britànica. 
També pendents de veure demà les noves restriccions de contenció que sembla que 
es relaxaran. 
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ZONIFICACIÓ 
Intervé la Sra. Roca. Demanem una nova coordinació de grups o reiniciació del grup 
de treball que teníem sobre la zonificació sabent que ha sortit el nou decret 
d’admissions? 
 
Respon la Sra. Camps. Avui ha sortit publicat el nou decret d’admissions i ens l’hem 
de mirar en deteniment. Algunes coses haurem d’adaptar-ho al treball que ja tenim fet i 
del que teníem previst fer. El Consell Escolar Municipal on hi ha els grups de treball 
està aturat però no hem deixat de treballar-hi i a partir d’avui ens hi posarem. 
 
TAULA D’HABITATGE 
Intervé la Sra. Roca. Ens poden fer un resum de com va anar la primera reunió de la 
Taula d’habitatge? 
 
Respon el Sr. Güell.  Va ser la primera convocatòria de la taula d’habitatge i va servir 
per marcar la metodologia de treball orientada qüestions de seguiment i avaluació de 
polítiques públiques que es puguin impulsar d'habitatge. Però també el planejament és 
anar més enllà. Com intentar identificar temes clau en matèria d'habitatge i treballar 
per projectes. Actualment s’està treballant en un que és el tema d’igualtat 
d’oportunitats ens habitatge. És un projecte que ja venia de fa mesos enrere i 
s’incorpora com un projecte propi de la taula d’habitatge. Així com també, el d’impulsar 
el nou Pla Local d'Habitatge d'Olot. 
 
PROCÉS PARTICIPATIU PLAÇA MAJOR 
Intervé la Sra. Roca. Ens poden actualitzar com està el procés participatiu de la Plaça 
Major? 
 
Respon el Sr. Vayreda. És un tema que ja ha finalitzat. S’ha fet el procés participatiu 
amb els veïns que ho van demanar. Es van fer entrevistes personals, enquestes i a 
partir d'aquí el tècnic encarregat del projecte va fer una proposta i la va presentar als 
veïns i també al consell de barri. A partir d'aquí s'està elaborant el projecte executiu. 
Llavors decidir si disposarem de recursos per fer les millores que preveu el projecte. 
 
PAVIMENTS FIRALET I FIRALET PETIT 
Intervé la Sra. Roca. Els paviments per on passes molts vehicles del Firal i Firalet petit 
s’està escardant. 
 
Respon el Sr. Sellabona. Tenim unes actuacions pendents per refer algunes 
esquerdes que ens han sortit.  Les tenim ben identificades i treballarem per resoldre-
les i també per identificar-ne si n’hi ha de noves. 
 
CARRERS DELS SASTRES I FAROLA PTGE. DE COLON 
Intervé la Sra. Roca. Embornals carrers dels Sastres i farola passatge de Colón. 
 
Respon el Sr. Sellabona.  N’hem anat reparant. Ens en queda algun que s’ha de 
canviar els suport perquè s’ha aixafat. També aprofitem per canviar rajoles o alguns 
panots. 
La lluminària del passatge Colon es va revisar i es va solucionar. En tot cas, si es 
tracte d’una problemàtica que ha sorgit ara recentment ho tornarem a revisar. 
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TÍTOL “MOLT LLEIAL CIUTAT D’OLOT” 
Intervé la Sra. Roca. Han pogut resoldre el dubte del títol de Molt lleial Ciudad d’Olot? 
 
Respon el Sr. Alcalde. Ho vaig mirar l’endemà mateix però també tenim el projecte de 
l’escut d’Olot que som l'únic municipi de la Garrotxa que no el tenim normalitzat com 
marquen les normes heràldiques. I en plena situació de pandèmia he pensat que 
ambdos temes no és el moment més adequat per dedicar-s’hi. Ho he aparcat però no 
vol dir que no estiguem disposats a parlar-ne. 
 
PANCARTA ASSOCIACIÓ DONANTS DE SANG DE LA GARROTXA 
Intervé la Sra. Alegre. Parlo en representació de  l'Associació de Donants de Sang de 
la Garrotxa. En la darrera donació del 5 i 6 d'octubre es van penjar pancartes 
anunciant la donació i a l’hora de retirar la del pont de la ceràmica no hi era. Coincidint 
que també s’havien penjat les diferents pancartes de diferents grups polítics per les 
eleccions i també ja s’havien retirat, pot ser que algun partit va retirar també la de 
l’Associació. Però després de parlar amb els representants dels grups que tenien la 
pancarta penjada, continua sense aparèixer. Podrem trobar una solució per donar 
resposta a l’associació? 
 
Respon el Sr. Alcalde. Em sap greu, és un tema d’incivisme, en tot cas si l'Associació 
de Donants de Sang té problemes per finançar una nova pancarta que ens ho diguin i 
mirarem de trobar la manera d'ajudar-los com Ajuntament. 
 
REPRESENTANTS ADMINISTRACIÓ ELECCIONS 
Intervé el Sr. Guix. Felicitar el desplegament i l’organització que va haver-hi  a la 
jornada del dia 14 de febrer amb les eleccions. Va haver-hi un treball intents per 
moltes persones però el que sí que van trobar a faltar la participació dels professionals 
de l'administració local que estiguessin assessorant als membres de les taules, perquè 
en alguns casos va haver-hi  una mica de desinformació. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Els representants dels treballadors que assisteixen a les taules 
són treballadors municipals i és voluntari. Aquesta vegada hi ha hagut menys 
voluntaris i ho vam suplir bonament com vam poder. Fins i tot hi va haver gent que es 
va presentar voluntària que mai ho havia fet. Han estat unes eleccions molt 
complicades d'organitzar. En cap però, cap taula va quedar desatesa.  Potser vostè va 
anar a parar en alguna taula on hi havia un representant inexpert i potser en algun 
moment, sobretot al principi de la jornada va mostrar algun dubte. Però de seguida, a 
través de la secretària de la Corporació es va resoldre aquesta situació. 
 
CONDOL “EL NARDO” 
Intervé el Sr. Guix.  A l’inici del plenari ha fet referència al Sr. Joaquim Soy “El Nardo” 
que recentment ens va deixar. Una persona que va donar les seves accions de la 
Plaça de braus a l’Ajuntament d’Olot, així com també va donar un fons bibliogràfic, 
cartells i d’altre material per l'Arxiu Municipal. En tot cas vam trobar a faltar un comiat 
més oficial per part de l’Ajuntament. 
 
Respon el Sr. Alcalde. He donat compte del condol de la corporació. A vegades hi ha 
algun enterrament que per diferents motius no hi puc assistir.  Tot i que intento ser 
present en els enterrament d’aquelles persones significatives de la ciutat, si més no 
anar al tanatori. Però a vegades no arribo a tot. Li agraeixo que vostè en nom del 
consistori fos en allà i també ens representés perquè vostè també és un regidor de 
l'Ajuntament. 
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OBRES C. MULLERAS 
Intervé el Sr. Guix.  Se’ns va comentar que el mes de febrer ja es podria obrir el c. 
Mulleras, però encara veiem que continua tancat. 
 
Respon el Sr. Sellabona. Estant entrant a les últimes setmanes del tancament. Si és 
cert que en la  fase inicial del pilotatge de les terres es va endarrerir una mica perquè 
hi havia enterrats més dipòsits dels que havien previst en els estudis previs. S’està fent 
difícil recuperar aquests dies però tot i això s’està fent un esforç. Actualment, s’estan 
consolidant les voltes que són l’últim pas necessari per poder acoblar la bastida i 
d’aquesta manera ja obrir el carrer. No podrà ser el dia 1 de març però sí serà en 
poques setmanes. 
 
CARRERS DETERIORATS 
Intervé el Sr. Guix. Tenim unes vies públiques a la ciutat molt deteriorades. Han patit 
darrerament temporals com el Glòria, episodis de nevades, la sal que hem anat tirant, 
etc. Tenim un pressupost de 125.000€ més 5.000€ per les voreres però això és 
totalment insuficient per la quantitat de carrers malmesos que hi ha a la ciutat. Per tant,  
li prego que facin un estudi en profunditat i en tot cas destinem més diners del 
pressupost en aquesta partida. 
 
Respon el Sr. Sellabona. Tant de bo siguem capaços de trobar més pressupost per 
poder destinar a la millora de vies públiques. És el pressupost que tenim i més donat 
en un any com aquest. 
 
PINTADES ESPAIS PÚBLICS I PRIVATS 
Intervé el Sr. Guix. Olot era una ciutat que pràcticament estava neta de pintades i ara 
veiem moltes pintades en general tant espais públics com privats. Demanem que 
s'actuï en aquest sentit.  
 
Respon el Sr. Sellabona. Els agrairia que qualsevol pintada que identifiquin ens la 
facin arribar perquè intentem actuar-hi amb bastanta rapidesa. Dit això, també una 
persona responsable d'una quantitat important de pintades que es van fer a la ciutat 
d'Olot va ser identificada per la policia  i es va obrir un expedient que comportarà la 
sanció corresponent per totes les pintades que li han pogut atribuir. 
 
PANELLS PLACES VACANTS APARCAMENTS 
Intervé el Sr. Guix. Fa temps es van instal·lar des de l’Ajuntament uns cartells a les 
entrades de la ciutat que anunciaven les places vacants d’aparcament a la ciutat. 
Pràcticament no han funcionat mai i no sabem per què? 
 
Respon el Sr. Agustí. Es tracte d’un projecte que es va tirar endavant el mandat 
anterior i que per un seguit de problemes d'entendre's amb els pàrquings, com per 
problemes tècnics va quedar en standby. És un tema que vam recuperar fa uns 
mesos, ens hem tornat a reunir amb els titulars de les places de pàrquing i ens he 
posat d’acord amb un mètode tècnic que sí que funciona i que servirà perquè funcioni. 
Els pàrquings es faran càrrec d'una part de la inversió i del manteniment i l'Ajuntament 
de l'altre. Quan això estigui resolt podrem activar aquests panells. 
 
CASETA DELS BUROTS 
Intervé el Sr. Guix.  Aquest mes de febrer s’havia de fer una actuació a la caseta dels 
burots i encara no s’ha fet. Si és per problemes pressupostaries demanem que s’hi faci 
una actuació de neteja o de seguretat en aquest edifici municipal. Voldríem un esforç 
important de l’Ajuntament per atendre aquelles qüestions que els veïns no veuen clar. 
Sobretot ens ha arribat per temes de seguretat i estètica. 
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Respon el Sr. Güell.  El dia 11 febrer vaig enviar un e-mail al Sr. Guix responen que la 
caseta dels burots no estava afectada urbanísticament però efectivament sí que està 
afectada urbanísticament. 
Per tant, legalment les obres de consolidació que s'hi poden fer no poden ser una 
càrrega per la futura urbanització d’aquella zona. Ha de ser una obra de consolidació 
però no pot ser la d’una reparació molt transformadora d’aquest petit edifici. 
Aleshores intentarem si la Brigada  té  la possibilitat de fer aquesta actuació i aprofitar 
els seus recursos i si no és així, contractarem aquestes obres perquè es pugui reparar. 
 
REFORMA BARRI SANT MIQUEL 
Intervé el Sr. Guix. S’ha posat en marxa la reforma del barri de Sant Miquel prevista en 
el Consell de barri però quan s’ha portat a la pràctica hi ha molts veïns que no hi estant 
d’acord o no ho veuen clar per diferents motius. 
 
Respon la Sra. Muñoz.  És una acció prioritzada pel Consell de Barri de Sant Miquel 
que està emmarcada dins el Pla d'Accions de Millora – PIAM Sant Miquel. Ha estat 
una elaboració molt exhaustiva. Sempre al costat dels veïns i les veïnes,  inclús dels 
comerços que hi ha sobretot a l'avinguda Jacint Verdaguer perquè ells veien la 
possibilitat que els seus negocis es veiessin afectats i ens vam adaptar al que ells 
demanaven. És cert també que el dia que varen començar aquesta acció juntament 
amb un membre de l'associació de veïns i que a més a més forma part del Consell de 
Barris vàrem anar al programa La Finestra d’Olot TV i jo mateixa vaig comentar que 
estàvem expectants dels canvis.  A veure què passava durant un període d’1 a 3 
mesos, per poder-nos adaptar a aquesta nova mobilitat que tenia al barri. Per tant,  
estàvem expectants sempre a poder millorar. És obvi que una de les coses que s’ha 
demanat des del principi i que caurà serà el semàfor per entrar a l'avinguda Girona. 
Perquè la seguretat és la que prima. I actualment sortir a l'avinguda de Girona costa. 
Els veïns i veïnes del Consell de barri que representen el barri demanaven pacificar el 
barri i  que no hi hagués tan trànsit amb cotxes. I això era el que no volíem. Vam haver 
de posar el controlador de velocitat en vàries ocasions i això era la demanda. 
La comunicació s'ha fet mitjançant bustiatge, instal·lant els plànols al casal durant els 
30 dies per fer les al·legacions i la veritat és que estem expectants de tot el que 
puguem millorar.  La setmana passada, sabent que hi ha una plataforma d’afectats, 
ens vam reunir amb dos dels seus membres, conjuntament amb dos membres de 
l'associació de veïns que formen part del Consell de Barris. Vam acordar treballar de 
manera conjunta. Es farà una taula de treball per poder treballar totes aquestes 
modificacions sempre per millorar. 
  
CONSTRUCCIÓ HABITATGE PROTEGIT SANT CRISFÒFOR 
Intervé la Sra. Barnadas. Farà qüestió d’un parell d’anys es va anunciar la construcció 
d'un habitatge protegit en una finca entre Can Masllorenç i Can Jombi que comportava 
també una modificació puntual del POUM. Ens poden donar informació de com ha 
quedat? 
 
Respon el Sr. Alcalde. Dijous els donaré més explicacions d’un tema que és important 
i que no està del tot tancat.  No m'agradaria explicar-ho ara perquè hi ha persones 
implicades en aquest moment que encara no tenen tota la informació. Però em 
comprometo el dijous a donar més informació que en principi és positiva referent l’estat 
d’aquesta actuació. 
 
ESTUDI HABITATGE AL BARRI VELL 
Intervé el Sr. Quintana. Voldríem saber si hi ha una data prevista per tenir la primera 
fase de l'estudi sobre l’estat de l’habitatge al barri vell? 
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Respon el Sr. Vayreda. L’estudi està acabat i es presentarà al consell de barris el 
proper 25 de febrer. S’ha allargat perquè eren dues fases i per tant dos processos de 
contractació. Llavors, també en època de covid moltes persones on havíem d'entrar a 
veure el seu habitatge no ens han deixat entrar. I això ha alentit i també ha reduït el 
nombre d'habitatges en els quals hem pogut entrar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a tres quarts de nou i per 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 

 


