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ACTA NÚM.9 
EL DIA 29 D´AGOST DE 2022 

1A CONVOCATÒRIA 
 

 
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 29 d´agost de 2022 es reuneix al Saló de Sessions 
d’aquesta casa consistorial 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),  Adriana Francès i Planellas 
(JxCAT), Gemma Canalias i Rafel (JxCAT), Lluc Charles Flaqué (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), 
Adriana Roca i Collell (CUP) i Jordi Gasulla i Flavià (CUP). 
 
Actua com a secretària, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera. 
 

1. - APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió plenària ordinària de 19 de maig de 2022. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=285.0 

 
 

2. - DESPATX OFICIAL 
 
El Sr. Alcalde inicia el Ple de l’Ajuntament d’Olot d’aquest mes d’agost. Dona la 
benvinguda a les regidores i regidors i comença el Despatx Oficial fent referència a les 
Festes del Tura.  
 
En primer lloc, i davant la proximitat de les Festes, el Sr. Alcalde agraeix a totes les 
persones que les faran possible. A l’equip de l’Àrea de Festes encapçalat pel regidor 
Agustí Arbós i els tècnics que, junt amb la Comissió de Festes, amb coordinació amb 
la Brigada Municipal, Policia, Protecció Civil i la resta de Serveis d’Emergències que 
dediquen els esforços a fer possible la programació d’aquest any. Subratlla la 
importància de poder tornar a celebrar les Festes, recuperant el format habitual, que 
és resultat també de les entitats que organitzen actes. Destaca que el programa conté 
els actes habituals d’un any anterior a la pandèmia i en dona les gràcies a les 
persones que els impulsen. 
 
D’altra banda, el Sr. Alcalde fa un agraïment a les Associacions de Veïns de la Ciutat 
per tota la feina que fan al llarg de l’any i especialment per les festes de barris que 
s’han celebrat aquests últims mesos. Remarca que cada cap de setmana es té la sort 
d’assistir a esdeveniments organitzats per les entitats veïnals, motiu pel qual els 
trasllada l’agraïment de la Corporació pel seu esforç.  

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=285.0
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Un agraïment que també fa extensiu a les persones que aquest estiu han treballat 
organitzant activitats de lleure, especialment als monitors i organitzadors de l’Estiu Riu, 
per tota la seva dedicació i compromís amb una activitat tan necessària durant l’època 
de vacances i la resta de l’any pels valors que aporta als infants.  
 

A punt que comenci un nou curs, el Sr. Alcalde desitja un molt bon retorn a les aules al 
professorat, a les direccions i a la resta de persones que treballen als centres 
educatius, a l’alumnat i a les seves famílies. Destaca el fet de poder iniciar les classes 
sense les restriccions marcades per la COVID i diu que és una molt bona notícia.  
 

Amb l’arribada del mes de setembre, el Sr. Alcalde recorda que cada any per aquesta 
època té lloc l’acte de reconeixement als alumnes amb les millors notes a la 
selectivitat. Serà demà dimarts 30 d’agost a les 6h de la tarda quan el Saló de 
Sessions acollirà als joves dels diferents centres de la ciutat que han obtingut la millor 
nota a les proves d’accés a la Universitat, un acte al que convida a tots els assistents. 
 

També convida a tota la Corporació i a tota la Ciutat a viure dos esdeveniments 
esportius que acollirà la ciutat aquest finals de setmana. D’una banda, la Supercopa 
que organitza el Club Hoquei Olot aquest divendres i dissabte al pavelló d’esports. Diu 
que serà l’oportunitat de veure els quatre millors equips en una competició que per 
primera vegada té lloc a la ciutat. Dissabte també podrem gaudir del que serà un gran 
partit de bàsquet: el que disputarà el Bàsquet Girona i el Joventut a Pla de Llacs. El Sr. 
Alcalde remarca que són esdeveniments esportius de primer nivell com l’amistós de 
futbol femení que van disputar el París Saint Germain i el Levante Las Planas la 
setmana passada a l’Estadi o el partit entre el primer equip del Futbol Barcelona i la 
Unió Esportiva Olot del mes de juliol. Subratlla la importància que aquests 
esdeveniments tinguin lloc a la ciutat per l’impacte que generen, el reconeixement a 
l’esport i als clubs olotins i pels valors que aporten als joves esportistes.   
 

El Sr. Alcalde recorda que aquest divendres ha tingut lloc la celebració dels 40 anys 
de l’Associació Catalana Premsa Comarcal i 43 de la Comarca. Fa una menció als 
periodistes que han treballat al setmanari, així com als molts col·laboradors, als 
quiosquers que l’han repartit cada dijous i a tothom que ha format part d’aquest mitjà 
de comunicació de referència a la Garrotxa. 
 
 
Finalment, el Sr. Alcalde trasllada el condol de la corporació als familiars d’Esteve 
Bosch Brugada, històric president de l’Atlètic Olot que l’any 1998 va rebre la medalla 
de l’esport, que ha mort aquest dilluns als 90 anys. 
 
Per últim i 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. També el 
retorn de Carles Puigdemont, Lluís Puig, Clara Ponsatí, Toni Comin i de la Marta 
Rovira i Valtonyc.   
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El Sr. Alcalde informa del nombre de VISITES que ha mantingut des de la celebració 
del darrer Ple, el dia 28 de juliol:  

- Particulars: 3 
- Entitats i altres organismes:  7 

 
A continuació, dona compte dels ACTES i REUNIONS a les quals ha assistit des de la 
celebració del darrer Ple ordinari, del passat 28 de juliol: 
 

- Divendres 29 de juliol i acompanyat del regidor Aniol Sellabona, es va desplaçar 
al camp Municipal d’Esports per saludar el primer equip de la Unió Esportiva Olot 
i desitjar-los-hi molta sort en aquesta nova temporada. A la tarda, a l’Hospici, va 
inaugurar la Biennal Olot Fotografia. 

- Diumenge 31 de juliol va acompanyar als veïns del Nucli Antic en el dinar que 
varen celebrar amb motiu de la festivitat de Santa Magdalena. A la tarda a la  
Sala Torin va fer entrega dels trofeus als guanyadors de XXI Obert Internacional 
Ciutat d’Olot d’Escacs. 

- Dimecres 10 d’agost a l’Estadi Municipal va assistir al partit entre la Unió 
Esportiva Olot i el Nàstic de Tarragona. 

- Dilluns 15 d’agost, amb motiu de la Festa de Sant Roc va participar de diferents 
actes i l’arrossada popular, organitzada per l’Associació de Veïns. 

- Dissabte 20 d’agost, acompanyat del regidor Aniol Sellabona va assistir a 
l’exhibició d’inauguració del parc de cal·listènia instal·lat al parc de les Mores. 

- Diumenge 21 d’agost al parc del Pequin va participar a la tornaboda organitzada 
amb motiu de la festa del barri. A continuació es va traslladar a l’Estadi Municipal 
per seguir el partit de Copa de Catalunya entre la Unió Esportiva Olot i el Nàstic.  

- Dilluns 22 d’agost va participar a la presentació dels actes de les Festes del Tura 
a la Sala el Torin, A la tarda, va presidir l’acte de reconeixement a Blai Mallarach, 
jugador de waterpolo format al Club Natació Olot, que es va proclamar campió 
del món amb la selecció espanyola el passat diumenge 3 de juliol a Budapest. 

- Dimarts 23 d’agost, amb la regidora Mariona Camps, es va reunir amb els 
responsables de la Policia Municipal i dels Mossos d’Esquadra per fer seguiment 
de diferents temes de seguretat de la ciutat. Al vespre a l’Estadi va presenciar el 
partit amistós de futbol femení entre el París Saint Germain i el Levante Las 
Planas.  

- Divendres 26 d’agost amb altres representants del Consistori va assistit al Torín 
l’acte de celebració dels 40 anys de l’Associació Catalana Premsa Comarcal i 
més de 40 de la Comarca.  

- Dissabte 27 d’agost va assistir a diferents actes de la festa del Nucli Antic. Al 
vespre, va prendre part de la recepció institucional de l’Es Dansa, que va tenir 
lloc del 22 al 28 d’agost a les Preses.  

- Diumenge 28 d’agost va compartir amb els veïns i les veïnes del barri de Les 
Planotes el dinar que organitzen cada any per aquestes dates. 

 
Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=286.0 

 
Intervé la Sra. Roca 
Enllaç videoactes 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=641.0 
 

Intervé el Sr. Guix. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=649.0 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=286.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=641.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=649.0
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Intervé la Sra. Barnadas. 
Enllaç videoactes 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=713.0 

 
Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=780.0 

 
 

3. – DECRETS 
 

Tot seguit es dona compte dels decrets de l’Alcaldia dictats des de l’últim Ple, del 
2022LDEC002817 al 2022LDEC003238. 
 
 
- Intervé la Sra. Roca.  
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=797.0 

 

• Adjudicar servei de redacció del plec de clàusules tècniques particulars pel 
contracte de serveis de redacció del projecte bàsic i executiu de les obres de 
reforma i redistribució de l'edifici de Can Monsà. 

 
Respon el Sr. Vayreda. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=946.0 

 

• Compra càpsules de cafè. 
 
Respon el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=905.0 

 
 

- Intervé el Sr. Granados. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=842.0 

 

• No renovar l’autorització per ocupar la via pública amb la instal·lació d’una 
terrassa amb taules i cadires al c. Sant Tomàs, c. Alt del Tura, Plaça Major i a 
la Plaça de la Pia Almoina.  
 

Respon el Sr. Sellabona. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=1091.0 

 

  
4. - JUNTA DE GOVERN 

 
S’informa dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió 
plenària. 
 
 
 
 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=713.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=780.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=797.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=946.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=905.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=842.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=1091.0
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- Intervé el Sr. Gasulla. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=1191.0 

 

• Aprovar sol·licitud de subvenció per l’execució del projecte de dinamització 
comercial, turística i urbana del nucli antic d’Olot. 

 
Respon la Sra. Canalias. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=1229.0 
 

Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=1515.0 

 
 
 
5.1. - PROPOSANT CONVALIDAR L’ENCOMANA DE GESTIÓ DEL MANTENIMENT 

DELS CAMINS ITINERÀNNIA. 
 
Núm. de referència : X2022041794     
Núm. expedient: URG32022000002 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Vist que per Junta de Govern Local de data 25 d’agost de 2022 es va adoptar, entre 
d’altres, l’acord d’aprovar l’encomana de gestió del manteniment dels camins 
itinerànnia. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la 

Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

Primer.- Convalidar l’acord de Junta de govern local de data 25 d’agost de 2022, 
d’aprovar l’encomana de gestió del manteniment dels camins itinerànnia que es 
transcriu a continuació: 
 
 

“ENCOMANA DE GESTIÓ DEL MANTENIMENT DELS CAMINS QUE FORMEN 
PART DE LA XARXA DE SENDERS ITINERÀNNIA QUE TRANSCORREN PEL 

MUNICIPI D’OLOT 
 

Núm. de referència : X2022041794 
 
Itinerànnia és la xarxa de senders del Ripollès, de la Garrotxa i de l'Alt Empordà. Està 
formada per una xarxa de camins tradicionals i per diferents itineraris pedestres. 
 
Itinerànnia és una iniciativa que permet ordenar i recuperar el patrimoni natural, els 
recursos històrics i valoritzar l’antropologia local. 
 
Itinerànnia es troba implantada a les comarques del Ripollès, la Garrotxa i l’Alt 
Empordà, i és una infraestructura directament relacionada amb el desenvolupament 
turístic d'aquests territoris. 
 
Per tal que Itinerànnia es consolidi i mantingui com a producte turístic clau per a la 
promoció turística de les comarques del Ripollès, la Garrotxa i l’Alt Empordà, i per tal 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=1191.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=1229.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=1515.0
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que continuï contribuint a l’impuls del turisme sostenible, responsable i de qualitat en 
aquests territoris, és imprescindible el manteniment dels seus camins (desbrossament 
i reposició de senyals). 
 
Els municipis tenen la competència en la conservació, reparació i defensa dels camins 
municipals, en virtut de les competències atribuïdes pels articles 25.2.a) i d) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local i 66.3.d) del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya. 
 
El Consell Comarcal de la Garrotxa és competent en matèria de dinamització i 
promoció dels camins d'Itinerànnia, en virtut de l’article 25 del Decret Legislatiu 4/2003, 
de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal 
de Catalunya i de l’article 70 de la Llei 13/2002, de 21 de juny de turisme de Catalunya 
on concretament en el punt d) determina que els consells comarcals, sens perjudici de 
les competències establertes per la legislació de règim local, tenen atribucions 
promoció dels recursos turístics de la comarca. 
 
En conseqüència, aquesta alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l’Encomana de gestió a favor del Consell Comarcal de la Garrotxa 
respecte al manteniment i conservació dels següents camins: 
 
41,85 km de camins de la xarxa de senders Itinerànnia, més l’itinerari Vells camins de 
Batet, l’itinerari Montsacopa i Montolivet, l’itinerari Bisaroques i font de les Tries, 
l’itinerari Camins de Pedra Tosca, l’itinerari Racó i Parc Nou, l’itinerari Cursa de la 
Moixina i el tram del GR83 corresponent al municipi d’Olot. 
 
Segon.- Aprovar el conveni adjunt, regulador de les condicions de l’encomana, i 
traslladar aquest acord al Consell Comarcal de la Garrotxa per al seu coneixement i 
efectes consegüents. 
 
Tercer.- Facultar l'Alcaldia per tal que faci les gestions i adopti les resolucions 
necessàries per a fer efectius els acords anteriors. 
 
Quart.- Convalidar els presents acords en la pròxima sessió plenària de l’Ajuntament 
d’Olot.” 
 
 
Segon.- Facultar l’Alcalde per signar la documentació necessària. 
 
 
Presenta la proposta el Sr. Alcalde i n’explica el contingut. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=1675.0 

 
Intervé el Sr. Guix. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=1774.0 

 
Intervé la Sra. Roca 
Enllaç videoactes 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=1722.0 
 
 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=1675.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=1774.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=1722.0
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Intervé la Sra. Barnadas. 
Enllaç videoactes 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=1794.0 

 
Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=1850.0 

 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat. 
 
 

6.1. - NORMATIVA MUNICIPAL: APROVAR INICIALMENT UNA CINQUENA 
MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL MERCAT MUNICIPAL D’OLOT DE VENDA 

NO SEDENTARIA (MERCAT DE MARXANTS). 
 
Núm. de referència : X2022042610     
Núm. expedient: SG032022000005 

 
I.- L’Ajuntament d’Olot, en sessió plenària de data 20 de juny de 2013, va aprovar el 
Reglament del mercat municipal d’Olot de venda no sedentària (mercat de marxants), 
que fou publicat al BOP de Girona, núm. 171, de 5 de setembre de 2013. Aquest 
reglament va ser modificat en sessions plenàries de 19 de maig de 2016 (BOP núm. 
146, de 2 d’agost de 2016); de 26 de juliol de 2018 (BOP, núm. 200/17 d’octubre de 
2018: publicació text refós);  de 29 d’agost de 2019 (BOP núm. 216, de 12 de 
novembre de 2020); i 19 de novembre de 2020 (BOP núm. 39, de 26 de febrer de 
2022). 
 
II.- Les modificacions que es proposen van adreçades, la primera, a clarificar la 
situació que es produirà a l’any 2025, quan s’acabin les autoritzacions atorgades 
abans de l’entrada en vigor del Decret legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre (avui 
parcialment derogat per la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires). Es 
tractaria de deixar clara la possibilitat de prorrogar aquestes autoritzacions, sense 
perjudici que en un futur pugui aparèixer una nova normativa sectorial que clarifiqui la 
situació. 
 
La segona modificació aniria en el sentit de mantenir el dret preferent d’assistir als 
mercats extraordinaris que es fan a Olot, que tenen els marxants del mercat setmanal 
del dilluns; per bé que concretant algunes obligacions, com ara confirmar l’assistència 
als mercats extraordinaris i penalitzar l’incompliment d’aquestes confirmacions. El 
perquè d’aquesta proposta es evitar que es repeteixin situacions com les que es van 
produir en el darrer mercat del Primer de Maig, quan marxants preferencials (per ser 
adjudicataris d’una parada al mercat setmanal) no van presentar-se al mercat 
extraordinari o en van marxar quan el mercat encara no s’havia acabat. 
 
III.- La comissió del mercat setmanal, en sessió de data 18 de juliol de 2022, va ésser 
informada d’aquestes modificacions del Reglament del mercat municipal d’Olot de 
venda no sedentària (mercat de marxants). 
 
 
 
 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=1794.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=1850.0
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IV.- Considerant les competències atorgades als municipis en matèria d’ordenació de 
la via pública i de fires, mercats i comerç no sedentari, als articles 25 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i 66 del Decret legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya. 
 
V.- Considerant el que disposen els articles 4.1.a), 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril; els articles 8.1.a), 52.2.d) i 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; i els 
articles 58 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres activitats i serveis dels ens locals. 
 
Vist l’expedient administratiu SG03202200005 i antecedents corresponents, el 
President de la Comissió Informativa del Ple, proposa l'adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- Aprovar inicialment les modificacions del Reglament del mercat municipal 
d’Olot de venda no sedentària (mercat de marxants), que a continuació es detallen: 
 
A.- Incorporar dues disposicions transitòries (primera i segona) amb el següent 
redactat: 
 
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES  
 
PRIMERA.- Les autoritzacions per exercir la venda no sedentària atorgades abans de 
l’entrada en vigor del Decret legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, per a l’adequació de 
normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 
de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, queden 
automàticament prorrogades per un període de quinze anys, a comptar des de 
l’entrada en vigor del Decret legislatiu esmentat, és a dir, fins al 6 d’octubre de 2025, i 
són prorrogables, de manera expressa, per períodes similars.  
 
Aquestes autoritzacions són transmissibles, prèvia comunicació a l’Ajuntament, pel 
termini que quedi de la pròrroga en els supòsits que preveu l’article 17 d’aquest 
Reglament.  
 
SEGONA.- Les autoritzacions per exercir la venda no sedentària atorgades després de 
l’entrada en vigor del Decret legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, per a l’adequació de 
normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, del 12 
de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, i abans de l’entrada en 
vigor de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, s’entendran concedides per un període de 
quinze anys.  
 
Aquestes autoritzacions són prorrogables, de manera expressa, per períodes  similars 
i també transmissibles, prèvia comunicació a l’Ajuntament, pel termini que resti de la 
pròrroga en els supòsits previstos a l’article 17 d’aquest Reglament.  
 
 
B.- Incorporar una disposició addicional primera amb el següent redactat: 
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA.- MERCATS EXTRAORDINARIS DE LES 
FIRES DEL PRIMER DE MAIG I DE SANT LLUC.  
 
Els marxants de roba i complements amb autorització del mercat de venda no 
sedentària d'Olot tenen dret a assistir sense cost als mercats extraordinaris de roba i 
complements organitzats per l'Ajuntament d'Olot en el marc de les fires del Primer de 
maig i de Sant Lluc.  
 
El lloc i les condicions dels mercats se'ls comunicarà anticipadament i caldrà que 
confirmin la seva assistència. En el cas de confirmar la seva participació als mercats i 
no assistir-hi sense causa justificada se'ls cobrarà el lloc reservat aplicant les taxes del 
mercat extraordinari i se'ls penalitzarà sense poder assistir al següent mercat 
extraordinari que s'organitzi.  
 
També seran penalitzats sense assistir al següent mercat extraordinari als marxants 
del mercat setmanal que participin als mercats extraordinaris i que marxin abans de la 
seva finalització sense autorització de l'organització. 
 
Segon.- Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats aquests acords de 
modificació del Reglament del mercat municipal d’Olot de venda no sedentària, 
mitjançant la publicació del corresponent anunci al BOP de Girona, al DOGC, a un 
mitja de comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació, pel termini 
de trenta dies, per a la presentació de reclamacions i suggeriments. 
 
Tercer.- En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment l’aprovació inicial 
esdevindrà definitiva. 
 
Quart.- Si l’aprovació inicial esdevé definitiva, publicar la modificació del Reglament del 
mercat municipal d’Olot de venda no sedentària al BOP de Girona, a efectes de la 
seva entrada en vigor i anunciar, posteriorment, al DOGC la referència del BOP en què 
s’hagi publicat el text del Reglament. 
 
 
Presenta la proposta el Sr. Vayreda i n’explica el contingut. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=1896.0 

 
Intervé la Sra. Roca 
Enllaç videoactes 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=2062.0 

 
Intervé el Sr. Guix. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=2088.0 

 
Intervé la Sra. Suescun. 
Enllaç videoactes 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=2366.0 

 
Intervé el Sr. Vayreda. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=2431.0 

 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat. 
 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=1896.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=2062.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=2088.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=2366.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=2431.0


 

Mod ACTS_DP06 

 
7.1. - PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS I 

EQUIPAMENTS MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT D'OLOT 
 
Núm. de referència : X2019041140     
Núm. expedient: CCS12019000037 

 
Antecedents 
 
El Ple de l’Ajuntament d’Olot en data 29 d’octubre de 2019, va aprovar els plecs de 
clàusules administratives particular i tècniques que regien l’adjudicació, mitjançant un 
procediment obert, dels serveis de neteja dels edificis administratius, educatius, 
culturals, esportius i socials de l’Ajuntament d’Olot. 
 
El termini d’execució del contracte era de 2 anys, amb efectes del dia 1 de setembre 
de 2020. El contracte és prorrogable per períodes anuals, fins a un màxim de 4 anys, 
sense que la vigència total del contracte, incloses pròrrogues, pugui excedir de sis 
anys. 
 
El Ple de l’Ajuntament d’Olot, en sessió ordinària de 18 de juny de 2020 va aprovar 
l’adjudicació del servei de neteja dels edificis i equipaments municipals de l’Ajuntament 
d’Olot, a favor de l’oferta integradora presentada per la “UTE NETEJA OLOT II” amb 
NIF U01611425, per haver obtingut la millor puntuació, pel preu total per la durada dels 
dos anys de contracte, d’un milió set-cents cinquanta-tres mil noranta-tres euros amb 
quaranta cèntims (1.753.093,40 €), desglossats en un milió quatre-cents quaranta-vuit 
mil vuit-cents trenta-set euros amb cinquanta-dos cèntims (1.448.837,52 €) de base 
imposable més tres-cents quatre mil dos-cents cinquanta-cinc euros amb vuitanta-vuit 
cèntims (304.255,88 €) d’IVA calculat al 21 %. 
 
El contracte es va formalitzar amb efectes a 1 de setembre de 2020. 
 
Atès que el proper 30 d’agost de 2022 finalitzarà el contracte inicial, i vist l’informe 
NI022022001783, emès pel Sr. Xavier Viñolas Boix, responsable del contracte, en què 
proposa la pròrroga del contracte del servei de neteja dels edificis i equipaments 
municipals de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Vist l’expedient CCS12019000037 i antecedents corresponents, el President de la 
Comissió Informativa proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Prorrogar el contracte del servei de neteja dels edificis administratius, 
educatius, culturals, esportius i socials de l’Ajuntament d’Olot, a favor de l’empresa 
UTE NETEJA OLOT II amb NIF U01611425, pel termini d’un any, amb efectes a 1 de 
setembre de 2022 i fins a 31 d’agost de 2023, per un preu total de nou cents trenta-
cinc mil cinc-cents quaranta-dos euros amb trenta-vuit cèntims (935.542,38 €) IVA 
inclòs. 
 
Aquest preu es desglossa en set-cents trenta-nou mil setanta-vuit euros amb  
quaranta-vuit cèntims (739.078,48 €) de pressupost net i cent noranta-sis mil quatre-
cents seixanta-tres euros amb noranta cèntims (196.463,90 €) d’IVA calculat al 21%. 
 
Segon.- Aprovar i disposar la despesa corresponent, amb càrrec a les següents 
partides pressupostàries: 
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Partida 
2022-2023 

(1 any) 
set-des 2022 

(4 mesos) 
gen-ag 2023 

(8 mesos) 
22 144 920 227000 MANTENIMENT 
EDIFICIS CORPORACIO (NETEJA) 

116.732,81 € 38.910,94 € 77.821,87 € 

22 144 342 227000 MANTENIMENT 
EDIFICIS ESPORTS I LLEURE (NETEJA) 

133.072,50 € 44.357,50 € 88.715,00 € 

22 144 333 227000 MANTENIMENT 
EDIFICIS CULTURALS (NETEJA) 

113.363,19 € 37.787,73 € 75.575,46 € 

22 800 333 227000 NETEJA ESPAI 
CRÀTER  

22.846,29 € 7.615,43 € 15.230,86 € 

22 144 323 227000 MANTENIMENT 
EDIFICIS EDUCACIÓ (NETEJA) 

549.527,59 € 183.175,86 € 366.351,73 € 

Total  935.542,38 € 311.847,46 € 623.694,92 € 

 
 
Operaci
ó 

Referència Tipus Partida Import Descripció CC
1 

CC
2 

CC
3 

CC
4 

CC
5 

CC
6 

200220  Despese
s 

22144  920  227000 38910.94 MANTENIMENT EDIFICIS 
CORPORACIO (NETEJA) 

100 001 001 001 000 000 

200220  Despese
s 

99999 77821.87 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

200220  Despese
s 

22144  342  227000 44357.50 MANTENIMENT EDIFICIS 
ESPORTS I LLEURE (NETEJA) 

100 001 001 001 000 000 

200220  Despese
s 

99999 88715 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

200220  Despese
s 

22144  333  227000 37787.73 MANTENIMENT EDIFICIS 
CULTURALS (NETEJA) 

100 001 001 001 000 000 

200220  Despese
s 

99999 75575.46 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

200220  Despese
s 

22800  333  227000 7615.43 NETEJA ESPAI CRATER 100 001 001 001 000 000 

200220  Despese
s 

99999 15230.86 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

200220  Despese
s 

22144  323  227000 183175.86 MANTENIMENT EDIFICIS 
EDUCACIO (NETEJA) 

100 001 001 001 000 000 

200220  Despese
s 

99999 366351.73 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 
Presenta la proposta la Sra. Torras i n’explica el contingut. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=2571.0 

 
Intervé la Sra. Roca 
Enllaç videoactes 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=2653.0 

 
Intervé el Sr. Guix. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=2736.0 

 
Intervé la Sra. Barnadas. 
Enllaç videoactes 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=2800.0 

 
Intervé la Sra. Torras. 
Enllaç videoactes 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=2833.0 

 
Intervé el Sr. Guix. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=2903.0 

 
 
 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=2571.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=2653.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=2736.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=2800.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=2833.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=2903.0


 

Mod ACTS_DP06 

Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=2930.0 

 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 11 vots a favor (11 JxCAT), 2 vots en 
contra (2 CUP) i 8 abstencions (5 ERC i 3 PSC). 
 
 

8.1. - APROVAR INICIALMENT EL PLA D’EMERGÈNCIA EN SITUACIÓ DE  
SEQUERA D’OLOT. 

Núm. de referència : X2022043619     
Núm. expedient: PC012022000010 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 

1. Aprovació inicial del Pla d’emergència en situació de sequera pel municipi 
d’Olot 
 

2. Constitució del Comitè municipal de Gestió de la Sequera d’acord amb el Pla 
d’emergència en situació de sequera pel municipi d’Olot 

 

 

 
 
Presenta la proposta el Sr. Güell i n’explica el contingut. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=2981.0 
 

Intervé el Sr. Gasulla. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=3358.0 

 
 
 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=2930.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=2981.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=3358.0
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Intervé el Sr. Guix. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=3741.0 

 
Intervé la Sra. Barnadas. 
Enllaç videoactes 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=3902.0 

 
Intervé el Sr. Güell. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=4308.0 
 

Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=4966.0 

 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 18 vots a favor (11 JxCAT, 5 ERC i 2 
CUP) i 3 abstencions (3 PSC). 
 
 

9.1. - MOCIÓ PER UNS LAVABOS, DUTXES I VESTIDORS INCLUSIUS 
 
Núm. de referència : X2022043330     
Núm. expedient: SG022022000011 

 
 
Els vestidors, dutxes i lavabos públics són espais on moltes persones viuen 
discriminacions per masclisme, racisme, capacitisme, homofòbia, transfòbia, 
interfòbia... Espais on es vulneren els drets a la integritat i la intimitat personals. 

Necessitem espais públics segurs. Vestidors, dutxes i lavabos individuals, sense cap 
mena de segregació, on tota persona pugui sentir-se protegida. És per això que 
demanem a l'Ajuntament d'Olot que adopti els següents acords: 

1. Els lavabos, dutxes i vestidors, siguin de titularitat municipal o comptin amb el 
suport de l'Ajuntament d'Olot, protegiran el dret a la intimitat de totes les 
persones. 

2. En aquest sentit, seran espais individuals, no separats per gènere, tancats i 
aïllats, sense obertures a través de les quals altres persones puguin passar a 
l’interior. 

3. Els equipaments on no sigui possible que tots els espais siguin com es descriu 
en el punt 2, per manca de superfície o costos excessius, hauran d’incloure 
diversos d’aquests espais per a les persones que desitgin més intimitat. 

4. Les obres de nova construcció compliran amb els criteris dels punts anteriors i 
els equipaments existents s’adaptaran de manera progressiva. 

 

 
Presenta la moció el Sr. Boixados, en representació de l’ Associació Alliberem-nos i tot 
seguit llegeix el text de la moció. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=5029.0 
 

Intervé el Sr. Gasulla. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=5223.0 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=3741.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=3902.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=4308.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=4966.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=5029.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=5223.0
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Intervé la Sra. Alegre. 
Enllaç videoactes 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=5399.0 
 

Intervé la Sra. Gamouchi. 
Enllaç videoactes 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=5499.0 
 

Intervé la Sra. Muñoz. 
Enllaç videoactes 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=5579.0 

 
Intervé el Sr. Solé en representació de l’Associació Alliberem-nos 
Enllaç videoactes 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=5839.0 

 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat. 
 
 

10.1.- PRECS I PREGUNTES 
 

 
XARXA SEPARATIVA D'AIGÜES 
Intervé el Sr. Gasulla. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=6060.0 
 

Intervé el Sr. Guix. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=6173.0 
 

Intervé el Sr. Güell. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=7072.0 

 
APARCAMENT ESCOLA PLA DE DALT 
Intervé el Sr. Gasulla. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=6060.0 
 

Intervé el Sr. Arbós. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=7127.0 
 

 
ACCIDENTS CTRA. RIUDAURA 
Intervé el Sr. Gasulla. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=6060.0 
 

Intervé el Sr. Sellabona. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=6821.0 

 
 
 
 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=5399.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=5499.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=5579.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=5839.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=6060.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=6173.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=7072.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=6060.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=7127.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=6060.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=6821.0
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REUNIÓ COORDINATIVA PROJECTES NEXT GENERATION 
Intervé la Sra. Alegre. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=6143.0 
 

Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=7355.0 

 
 
NETEJA CARRERS DE LA CIUTAT DESPRÉS DE L'EPISODI PLUJA 
Intervé el Sr. Guix. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=6173.0 

 
Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=7355.0 

 
ARBRES PARC NOU 
Intervé el Sr. Guix. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=6173.0 

 
Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=7256.0 
 

 
ACCESSOS DIRECTES ESPAI CRÀTER 
Intervé el Sr. Guix. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=6173.0 
 

Intervé el Sr. Sellabona. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=6821.0 
 

Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=7355.0 

 
MESURES EN EL PRESSUPOST PER LA PUJADA D'ENERGIES 
Intervé el Sr. Guix. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=6173.0 
 

Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=7256.0 
 

Intervé la Sra. Torras. 
Enllaç videoactes 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=7308.0 
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Mod ACTS_DP06 

APARCAMENTS ZONA DEL MORROT 
Intervé el Sr. Guix. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=6173.0 
 

Intervé el Sr. Sellabona. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=6821.0 
 

 
REDUIR HORES DE L'ENLLUMENAT DE NADAL 
Intervé el Sr. Granados. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=6487.0 
 

Intervé el Sr. Sellabona. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=6821.0 

  
 
ACTUACIONS PARC VORA RIU, DE JOAN TEIXIDOR 
Intervé el Sr. Granados. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=6487.0 

 
Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=6793.0 

 
 
 
 
 
i no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a les vuit del vespre 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 
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