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ACTA NÚM. 10 

EL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2022. 
1A CONVOCATÒRIA 

 
 
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 29 de setembre 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), 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). 
 
El Sr. Alcalde excusa l’assistència de la regidora Sra. Anna Barnadas i López.  
 
Hi assisteix l’interventor,  Sr. Jordi Salvador Culí. 
 
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 29 d’agost de 2022. 
 
 

2. - DESPATX OFICIAL 
 
El Sr. Alcalde inicia el Ple de l’Ajuntament d’Olot d’aquest mes de setembre. Dona la 

benvinguda a les regidores i regidors i comença el Despatx Oficial fent referència a les 

Festes del Tura.  

 

El Sr. Alcalde proposa fer arribar una felicitació del ple a les persones que van 

organitzar les Festes del Tura. 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 

Brigada Municipal, Policia, Protecció Civil i la resta de Serveis d’Emergències que 

varen dedicar els esforços a fer possible la programació d’aquest any. També remarca 

la importància de les entitats a les Festes que organitzant activitats i durant la resta de 

l’any. La suma de tots ha permès una celebració en el format habitual de les Festes.   
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En l’apartat de felicitacions, proposa fer arribar una felicitació als arquitectes Eduard 

Callís i Guillem Moliner que han rebut una distinció de la XII Biennal Iberoamericana 

d'Arquitectura i Urbanisme pel projecte 'Bon dia, Carme!’. El projecte va néixer arran 

del PIAM del Nucli Antic i que ha estat premiat en diferents ocasions per la 

transformació que aporta a aquest sector de la ciutat.  

 

El Sr. Alcalde informa que aquests dies s’ha presentat una nova edició de Lluèrnia. 

Aquest any, se centrarà en el barri de Sant Miquel, serà del 10 al 12 de novembre i 

recuperarà el format habitual. Una altra de les novetats és l’organització. S’incorporen 

noves persones que agafen el relleu d’en Pep Fargas i l’Anna Juarez que han estat 

fins al moment al capdavant del festival de llum i foc. Un agraïment a la feina que han 

fet per fer néixer i consolidar Lluèrnia que aquest any podrem recuperar en tota la seva 

plenitud. 

 

Trasllada també la felicitació del Ple als responsables de l’Hotel la Perla. Celebren els 

50 anys d’història, motiu pel qual des de la Cambra de Comerç de Girona els han fet 

entrega d’un reconeixement com a Establiment Històric amb molta trajectòria i molts 

reptes junt amb la tercera generació fent-se càrrec del negoci. 

 

El Sr. Alcalde proposa fer una altra distinció a Energy Tools, que acaba d’estrenar 

instal·lacions. L’empresa, amb en Jordi Rabat al capdavant, ha estrenat noves oficines 

centrals a la Moixina en un edifici amb la màxima distinció energètica (un edifici Net 

Zero) recuperant una antiga casa de 1941 i amb una iniciativa empresarial i 

professional amb molt de valor.  

 

En l’àmbit esportiu, el Sr. Alcalde proposa fer arribar la felicitació a l’Adam Gussinyé -

jugador del Club Hoquei Olot- que es va proclamar campió d’Europa amb la Selecció 

Espanyola Sub-17 d’hoquei patins que es va jugar el passat cap de setmana a 

l’Ateneu de Sant Sadurní d’Anoia. El Sr. Alcalde afegeix la importància dels jugadors i 

clubs que té la ciutat, amb una gran trajectòria i projecció. Amb l’inici d’aquesta 

temporada els trasllada tota la sort en la competició que ara comença.  

 

D’altra banda, en l’apartat de condols el Sr. Alcalde proposa fer arribar el suport de la 
Corporació als familiars d’en Gaspar Guardiola Triadú, investigador dels fons 
documentals garrotxins, paleògraf autodidacte i gran coneixedor de la comarca que va 
morir a principis de mes de setembre. Que descansi en pau. 
 

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 29 d’agost:  

- Particulars: 3 

- Entitats i altres organismes:  9 

 

Seguidament, l’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 29 

d’agost: 

 

- Divendres 23 de setembre, va rebre la visita del president Consell de Treball 

Econòmic i Social de Catalunya, el Sr. Toni Mora. 

 

A continuació, dona compte dels ACTES i REUNIONS a les quals ha assistit des de la 

celebració del darrer Ple ordinari, del passat 29 d’agost: 

 

- Dimarts 30 d’agost, acompanyat de la regidora d’Educació, Mariona Camps, 

va fer entrega d’un reconeixement als dos alumnes amb millor nota d’accés 

a la universitat dels quatre centres d’Olot que imparteixen batxillerat. Els 

joves varen signar en el Llibre d’Honor Jove de la Ciutat i varen recollir de 

mans de la regidora d’Educació i Joventut, Mariona Camps, i de l’Alcalde, 

una insígnia d’Olot en forma d’ala. 

- Dijous 1 de setembre al Saló de Sessions es va reunir el dispositiu de 

seguretat de les Festes del Tura. A la tarda va saludar als assistents a la 

Junta d’accionistes de la Unió Esportiva Olot. A continuació, va participar de 

la presentació de la Parlem OK Liga i la OK Liga Iberdrola 22/23, acte que 

donava el tret de sortida de la temporada d’hoquei patins. 

- Divendres 2 de setembre va presentar als mitjans de comunicació la 

mostra, que porta per títol “Si jo pogués. Anna Manel.la (1950-2019)”. A la 

tarda va donar el tret de sortida de la Botiga al Carrer. A continuació va 

assistir a la inauguració de l’exposició Fibonacci, abstracció i natura, de 

Josep Abelló, que es pot veure a l’Àmbit Sant Lluc. Al vespre va assistir al 

partit de hoquei de la Supercopa entre el Barça i el Noia. 

- Dissabte 3 de setembre, acompanyat del regidor d’Esports, Aniol Sellabona, 

va assistir a la presentació de la temporada del Club Tenis Taula Olot a 

Espai Cràter. A continuació va inaugurar l’exposició  “Si jo pogués” d’Anna 

Manel·la que es podrà veure fins al 15 de gener de 2023 a la Sala Oberta i 

a la Sala Oberta 2 del Museu de la Garrotxa. A la tarda va assistir al partit 

de futbol que disputaven el CF Sant Roc i el Sant Pere Màrtir. Seguidament 

va assistir al partit de bàsquet entre el Girona i el Joventut de Badalona. Tot 
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seguit, va seguir la final de la Supercopa d’Espanya d’hoquei que disputava 

el Reus Deportiu i el FC Barcelona. 

- Dilluns 5 de setembre va participar del dinar de Festes i la presentació de 

les activitats de l’Associació de la Gent Gran d’Olot.  

- Dimarts 6 de setembre va assistir al dinar de Festa Major que va organitzar 

l’edifici Balmes. 

- Dimecres 7 de setembre va assistir al dinar de Festa Major que va 

organitzar l’edifici Parc Nou. Al vespre va donar inici a les Festes del Tura, 

acompanyat de membres de la Corporació, amb la participació a l’Ofrena a 

la Mare de Deu del Tura. A continuació, va donar per iniciades les Festes 

del Tura des del balcó de l’Ajuntament on en Tavi Algueró i l’Àngel Rigall 

varen pronunciar el pregó de Festes.  

- Des del dimecres 7 al diumenge 11 l’Alcalde va participar en diferents actes 

programats en el marc de les Festes del Tura: concerts, Seguici, l’Adéu Vila 

d’Olot, el ball de les espelmes...  

- El diumenge 11 de setembre va prendre part de l'acte de commemoració de 

la Diada Nacional de Catalunya organitzat per Òmnium Garrotxa i 

l'Assemblea davant l’Ajuntament d’Olot. 

- Dimarts 13 de setembre va portar a terme la roda de premsa de presentació 

de la programació Cultural de la tardor a l’Hospici. Al vespre, va assistir a la 

Junta General DinàmiG, celebrada a la sala d’actes del Consell Comarcal.  

- Divendres 16 de setembre va assistir a la inauguració de l’exposició "La TV 

pionera d'Olot: TV Garrotxa" que va donar inici a les festes del barri Sant 

Ferriol. 

- Dissabte 17 de setembre va saludar als participants i a l’organització de 

l’Open Internacional Ciutat d'Olot de Tenis Taula. A la tarda va assistir al 

Memorial Jordi Mora de volei. A continuació va prendre part de l’acte 

d’homenatge a Lluís Busquets que va organitzar els Amics de les Lletres 

Garrotxines a Espai Cràter.. 

- Diumenge 18 va participar a la presentació de la nova temporada de teatre 

dels Catòlics. Seguidament va assistir a la representació de l’obra de teatre 

El Llop al Teatre Principal. 

- Dilluns 19 va prendre part de la Roda de Premsa de presentació del Festival 

Lluèrnia que aquest any se centrarà en el barri de Sant Miquel. A la tarda va 

assistir a l’acte de presentació de la nova temporada de la UE OLOT que es 

va fer al Casal Marià. 
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- Dimarts 20 va assistir a l’acte d’entrega dels Guardons als Establiments 

Històrics per part de la Cambra de Comerç de Girona, que enguany es va 

donar a La Perla amb motiu dels 50è aniversari. 

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

- Dimecres 21 va entregar a la Natàlia Juviñà una carta d’agraïment de 

l’Ajuntament d’Olot per la tasca duta a terme pel seu avi i el seu pare i pel seu 

compromís en la salvaguarda del patrimoni de la ciutat i pel seu compromís 

cap a l’art i a la ciutat. 

- Dijous 22 de setembre va assistir a la inauguració de la nova seu de 

l’empresa EnergyTools. Al vespre va assistir al Consell d’Alcaldies del Consell 

Comarcal. 

- Divendres 23, acompanyat de diferents regidors, va assistir al pregó que 

donava inici de les Festes del barri de Sant Miquel. 

- Dissabte 24 va assistir a la presentació del nou Capgrós que la Comissió de 

Festes ha fet en homenatge a la Palmira Collell. Al vespre va fer entrega dels 

trofeus del XVIII Clàssic dels Volcans que es va dur a terme el mateix 

dissabte. 

- Diumenge 25 de setembre va saludar als veïns de de la plaça Gil Vidal i 

Forga que celebraven un dinar. A continuació va assistir a diferents actes 

organitzats amb motiu de la Festa del barri de l’Hostal del Sol. 

- Dilluns 26 de setembre va assistir a les Comissions Informatives, i 

continuació, a l’acte de calada de l’avanç del túnel de la variant d’Anglès. 

- Dimarts 27 de setembre va prendre part de la roda de premsa de presentació 

del Cau de la Guilla, un espai gratuït d’atenció lúdica i educativa a infants de 3 

a 10 anys per part de professionals qualificats a la Biblioteca Marià Vayreda 

d’Olot. A continuació va fer entrega d’una placa commemorativa a Pere Riera, 

caporal de la Policia Municipal, que s’ha jubilat després de 37 anys de servei 

al Consistori. A la tarda va assistir a la Junta General del Consorci SIGMA i a 

continuació a la Junta General del Consorci d’Acció Social. Al vespre va 

participar a l’Assemblea de l’Associació de Veïns de Les Planotes. 

 
Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=166.0 

 
Intervé la Sra. Roca sumant-se a les felicitacions i condolences  de l’Alcalde. 
 

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

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=166.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848235e55c0182d9c8c1bb0149?startAt=649.0
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Intervé el Sr. Quintana. 
Enllaç videoactes 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=537.0 

 
Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=621.0 

 
 

3.1. - DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT DEL PORTAVEU DEL GRUP  
MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – ACORD MUNICIPAL 

(ERC - AM) 
 
Núm. de referència : X2022049360     
Núm. expedient: SG012022000037 

 
 
Vista la petició del Grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya – Acord 
Municipal (ERC – AM) de modificar la portaveu del seu grup municipal. 
 
De conformitat amb els articles 23 a 29 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
de les entitats locals; i 68 a 73 del Reglament Orgànic Municipal. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la 
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- NOMENAR al regidor Sr. Josep Quintana i Caralt portaveu del grup 
municipal Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC – AM), en 
substitució per renúncia de la Sra. Anna Barnadas i Lòpez . 
 

- Sr. Josep Quintana i Caralt      PORTAVEU 
 

SEGON.- El Sr. Josep Quintana assistent a la sessió plenària, accepta el càrrec pel 
que ha estat nomenat   
 
 
Presenta la proposta el Sr. Alcalde i n’explica el contingut. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=751.0 

 
I el Ple se’n dona per assabentat. 
 
 
3.2. - DONAR COMPTE DE LA MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LA JUNTA 

GENERAL DEL CONSORCI SIGMA 
 
Núm. de referència : X2022049090     
Núm. expedient: SG012022000033 

 
Vista la petició del Grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya – Acord 
Municipal (ERC – AM) de modificar el seu representant. 
 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=537.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=621.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=751.0
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De conformitat amb els articles 23 a 29 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
de les entitats locals; i 68 a 73 del Reglament Orgànic Municipal 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la 
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- NOMENAR al regidor Sr. Josep Quintana i Caralt membre de la Junta 
General del Consorci SIGMA, en representació del Grup Municipal ERC-AM i en 
substitució per renúncia de la Sra. Anna Barnadas i Lòpez. 
 
La Junta General del Consorci SIGMA quedarà composada per: 
 

- Josep Berga i Vayreda    
- Imma Muñoz Diaz 
- Aniol Sellabona i Aguilera 
- M. Assumpció Camps i Bosch 
- Josep Quintana i Caralt 
- Jaume Mir i Bagó 
- Jordi Gasulla i Flavià 

 
 
SEGON.- Notificar aquest acord als afectats i al propi Consorci SIGMA. 
 
TERCER.- El Sr. Josep Quintana assistent a la sessió plenària, accepta el càrrec pel 
que ha estat nomenat 
 
Presenta la proposta el Sr. Alcalde i n’explica el contingut. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=751.0 

 
I el Ple se’n dona per assabentat. 
 
 

3.3. - DONAR COMPTE DE LA MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DEL 
PATRONAT DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL D’OLOT I COMARCAL DE LA 

GARROTXA 
 
Núm. de referència : X2022049094     
Núm. expedient: SG012022000034 

 
 
Vista la petició del Grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya – Acord 
Municipal (ERC – AM) de modificar el seu representant. 
 
De conformitat amb els articles 23 a 29 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
de les entitats locals; i 68 a 73 del Reglament Orgànic Municipal 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- NOMENAR al regidor Sr. Josep Quintana i Caralt membre del Patronat de 
la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa,  en representació del Grup 
Municipal ERC-AM i en substitució per renúncia de la Sra. Anna Barnadas i Lòpez. 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=751.0
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El Patronat de la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa quedarà 
composada per: 
 

- Josep Berga i Vayreda 
- Josep Quintana i Caralt    

 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la 
Garrotxa. 
 
TERCER.- El Sr. Josep Quintana assistent a la sessió plenària, accepta el càrrec pel 
que ha estat nomenat 
 
Presenta la proposta el Sr. Alcalde i n’explica el contingut. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=751.0 

 
I el Ple se’n dona per assabentat. 
 
 

3.4. - DONAR COMPTE DE LA MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DEL 
PATRONAT  I CONSELL RECTOR DE LA FUNDACIÓ ANTIC HOSPITAL SANT 

JAUME 
 
Núm. de referència : X2022049095     
Núm. expedient: SG012022000035 

 
Vista la petició del Grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya – Acord 
Municipal (ERC – AM) de modificar el seu representant. 
 
De conformitat amb els articles 23 a 29 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
de les entitats locals; i 68 a 73 del Reglament Orgànic Municipal 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la 
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- NOMENAR al regidor Sr. Josep Quintana i Caralt membre del Patronat del 
Patronat i del Consell Rector de la Fundació Antic Hospital Sant Jaume,  en 
representació del Grup Municipal ERC-AM i en substitució per renúncia de la Sra. 
Anna Barnadas i Lòpez. 
 
El Patronat de la Fundació Antic Hospital Sant Jaume quedarà composada per: 
 

a) PATRONAT 
 

- Josep Berga i Vayreda 
- Imma Muñoz i Díaz 
- Maria Assumpció Camps i Bosch 
- Josep Quintana i Caralt 
- Josep Guix i Feixas 
 
 
 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=751.0
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b) CONSELL RECTOR 
 
- Josep Berga i Vayreda 
- Imma Muñoz i Díaz 
- Maria Assumpció Camps i Bosch 
- Josep Quintana i Caralt 
- Josep Guix i Feixas 
- Un representant de tots els grups 

• Aniol Sellabona i Aguilera 

• Albert Nogué i Font 

• Mohamedou Sibi Sibi 

• Raül Massanella Quiles 
 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la Fundació Antic Hospital Sant Jaume. 
 
TERCER.- El Sr. Josep Quintana assistent a la sessió plenària, accepta el càrrec pel 
que ha estat nomenat. 
 
 
Presenta la proposta el Sr. Alcalde i n’explica el contingut. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=751.0 

 
I el Ple se’n dona per assabentat. 
 

 
3.5. - DONAR COMPTE DE LA MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LA 

COMISSIÓ PER LA VARIANT D’OLOT 
 
Núm. de referència : X2022049099     
Núm. expedient: SG012022000036 

 
 
Vista la petició del Grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya – Acord 
Municipal (ERC – AM) de modificar el seu representant. 
 
De conformitat amb els articles 23 a 29 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
de les entitats locals; i 68 a 73 del Reglament Orgànic Municipal 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la 
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
 
PRIMER.- NOMENAR al regidor Sr. Josep Quintana i Caralt membre de la Comissió 
per la Variant d’Olot, en representació del Grup Municipal ERC-AM i en substitució per 
renúncia de la Sra. Anna Barnadas i Lòpez. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la Comissió per la Variant d’Olot. 
 
TERCER.- El Sr. Josep Quintana assistent a la sessió plenària, accepta el càrrec pel 
que ha estat nomenat. 
 
Presenta la proposta el Sr. Alcalde i n’explica el contingut. 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=751.0
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Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=751.0 

 
Intervé el Sr. Quintana. 
Enllaç videoactes 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=835.0 

 
Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=885.0 

 
I el Ple se’n dona per assabentat. 
 
 

4. – DECRETS 
 

Tot seguit es dona compte dels decrets de l’Alcaldia dictats des de l’últim Ple, del 
2022LDEC003239 al 2022LDEC3632. 
 

- Intervé el Sr. Granados. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=910.0 

 

• Contractar el servei d'anàlisi i estadística de l'oficina municipal d'escolarització 
amb l’objectiu de disposar de la informació necessària per millorar aquest 
servei de l'àrea de cultura i educació de l'ajuntament d'olot.  

 
Respon la Sra. Camps. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=947.0 

 
 

5. - JUNTA DE GOVERN 
 
S’informa dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió 
plenària. 
 
 
- Intervé el Sr. Gasulla. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=989.0 
 

• Espai Museu des Volcans de la Torre Castanys 
 

Respon el Sr. Alcalde 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=1038.0 
 
 

- Intervé el Sr. Granados. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=1008.0 

 
 
 
 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=751.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=835.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=885.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=910.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=947.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=989.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=1038.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=1008.0
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• Adjudicar el contracte de serveis de gestió i desenvolupament de les Unitats 
d’Escolarització Compartida (UEC) Curs 2022-2023 

 
Respon la Sra. Camps. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=1137.0 

 
 

6.1. - DONAR COMPTE DE LA TRAMESA DE LA INFORMACIÓ DE LES LÍNIES 
FONAMENTALS DEL PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2022/2023 AL MINISTERI 

D'HISENDA (MINHAC) 
Núm. de referència : X2022048506     
Núm. expedient: CPG52022000013 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Donar compte de la tramesa de la informació de les línies fonamentals del 
pressupost per a l’exercici 2022/2023 al Ministeri d’Hisenda (MINHAC).  
 
Segon.- S’acompanya document a l’expedient. 
 
 

Presenta la proposta la Sra. Torras i n’explica el contingut 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=1181.0 
 

 
I el Ple se’n dona per assabentat. 
 

 
6.2. - DONAR COMPTE DE LES AUDITORIES EX. 2021 

 
Núm. de referència : X2022048511     
Núm. expedient: CPG52022000014 

 
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 dels informes d’auditoria, de control financer i de legalitat 
corresponents a l’exercici 2021 elaborats per l’empresa UNIAUDIT OLIVER CAMPS 
SL:  
 
- Informe sobre el compliment de la legalitat i la normativa vigent de l’exercici 2021 de 
DINAMIG 
 
 - Memoràndum de conclusions dels treballs d’auditoria financera de l’exercici acabat 
el 31 de desembre de 2021 de DINAMIG  
 
- Treballs de suport a la Intervenció General en el control financer de subvencions de 
l’Ajuntament d’Olot, exercici 2021.  
 
- Informe relatiu als treballs d’auditoria de sistemes de l’exercici 2021 previst a l’article 
12.3 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació 
del registre comptable de factures en el sector públic de l’Ajuntament d’Olot  
 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=1137.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=1181.0
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Segon.-S’annexa documentació. 
 
Tercer.- Trametre aquesta informació a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de 
Catalunya abans del 15 d’octubre d’enguany per donar compliment, també, al que 
disposa la normativa. 
 

 
Presenta la proposta la Sra. Torras i n’explica el contingut. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=1216.0 

 
- Intervé la Sra. Roca. 

Enllaç videoactes: 
 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=1280.0 

 
- Intervé el Sr. Mir. 

Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=1397.0 
 

- Intervé el Sr. Quintana. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=1524.0 
 

- Intervé la Sra. Torras 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=1562.0 

 
- Intervé el Sr. Alcalde. 

Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=1579.0 

 
 
I el Ple se’n dona per assabentat. 
 
 
7.1. - CONVALIDAR ADHESIÓ DEL MUNICIPI D'OLOT AL GAL ASSOCIACIÓ PER 
AL DESENVOLUPAMENT RURAL INTERGRAL DE LA ZONA NORD-ORIENTAL 

DE CATALUNYA 
Núm. de referència : X2022029469     
Núm. expedient: SG012022000027 

 
Vist el decret núm.2022LDEC002291 de data 13 de  juny de 2022 que s’ autoritza 
l'adhesió del municipi d’Olot al GAL Associació per al Desenvolupament Rural Integral 
de la zona Nord-Oriental de Catalunya (ADRINOC) 
 
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 el decret núm. núm.2022LDEC002291 de data 13 de  juny de 
2022  d’adhesió al municipi d’Olot al GAL Associació per al Desenvolupament Rural 
integral de la zona Nord-Oriental de Catalunya (ADRINOC) que  es transcriu a 
continuació: 
 
“Núm. expedient: SG012022000027 
Núm. referència: X2022029469 

 
 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=1216.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=1280.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=1397.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=1524.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=1562.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=1579.0
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Vist que en data 20 de maig de 2022 es va publicar al DOGC la Ordre ACC/115/2022, 
de 17 de maig, per la qual es fa pública la convocatòria per a la selecció de grups 
d’acció local, es dicten les normes per a la seva presentació i els criteris de selecció 
d’estratègies de desenvolupament local per a l’aplicació a Catalunya del 
desenvolupament local participatiu en el marc del Pla estratègic nacional de la política 
agrària comunitària (PEPAC) 2023-2027, i s’aproven les bases reguladores dels ajuts 
per a la preparació de les estratègies dedesenvolupament local. 
 
Vist que en l’Annex 1 d’aquesta Ordre hi consta l’àmbit territorial elegible d’acord amb 
els termes del PEPAC 2023-2027 presentat a la Comissió Europea, i que en les àrees 
d’aplicació de les operacions a gestionar amb la metodologia del LEADER a Catalunya 
hi consta el municipi d’Olot. 
 
Atès que el municipi d’Olot té la voluntat de poder accedir als ajuts destinats a 
l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del PEPAC 2023-
2027. 
 
Atès que per tal de poder considerar els territoris dels municipis inclosos a la Ordre 
ACC/115/2022, de 17 de maig, integrats i adherits a un grup d’acció local, és necessari 
que els ajuntaments i entitats territorials corresponents manifestin la seva adhesió. 
 
Atès que en el territori existeix l’Associació per al Desenvolupament Rural Integral de 
la zona Nord-Oriental de Catalunya (ADRINOC) constituïda el 30 de juny del 2008 que 
té entre els seus objectius gestionar i optimitzar els recursos econòmics que siguin 
assignats al seu àmbit territorial en l'aplicació del desenvolupament local participatiu 
LEADER, assumint a aquest efecte les funcions de Grup d'Acció Local al que s’han 
d’adherir els municipis, d'acord amb les directives comunitàries i el procés de selecció 
establert pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC).” 
 
DECRETO: 
 
Primer.- Autoritzar l'adhesió del municipi d’Olot al GAL Associació per al 
Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord-Oriental de Catalunya (ADRINOC). 
 
Segon.- Convalidar aquest decret en la pròxima sessió plenària. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’Associació per al Desenvolupament Rural Integral 
de la zona Nord-Oriental de Catalunya.” 
 
 
Presenta la proposta el Sr. Güell i n’explica el contingut 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=1688.0 

 
- Intervé la Sra. Roca. 

Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=1961.0 

 
- Intervé el Sr. Guix. 

Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=1981.0 
 

- Intervé el Sr. Quintana. 
Enllaç videoactes:  
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=2039.0 
 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=1688.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=1961.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=1981.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=2039.0
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- Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=2085.0 

 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat. 
 
 

8.1. - APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ 
CORRESPONENT A L'EXERCICI 2021 

 
Núm. de referència : X2022048479     
Núm. expedient: CPG52022000012 

 
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 el compte general de la Corporació de l’exercici 2021 una vegada ha 
estat revisat per la Comissió Especial de Comptes i ha estat a exposició pública tal 
com disposa la normativa vigent sobre les Hisendes Locals.  
 
Segon.- Trametre el compte a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de 
Catalunya abans del 15 d’octubre d’enguany per donar compliment, també, al que 
disposa la normativa. 
 

 

Presenta la proposta la Sra. Torras i n’explica el contingut. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=2116.0 
 

- Intervé la Sra. Roca. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=2135.0 

 
- Intervé el Sr. Mir. 

Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=2157.0 
 

- Intervé el Sr. Quintana. 
Enllaç videoactes:  
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=2167.0 
 

- Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=2188.0 
 

Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 18 vots a favor (11 JxCAT, 4 ERC i 3 PSC) 
i  2 abstencions (2 CUP). 
 

 
9.1. - APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NUM.65/2022 (M6) 

 
Núm. de referència : X2022048635     
Núm. expedient: CPG32022000063 

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

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=2085.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=2116.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=2135.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=2157.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=2167.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=2188.0
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Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 65/2022 (M6) del 
Pressupost Municipal vigent en funció dels següents orígens i aplicacions de fons, en 
base a les propostes informades pels tècnics gestors corresponents: 
 

APLICACIONS DE FONS:   

     

Transferència de crèdit:   

22.130.920.226040 DEFENSA JURÍDICA I QUOTES LEGALS 10.000,00   

22.399.341.227991 PRESTACIÓ SERVEIS CNO 9.392,27   

22.499.334.226990 DESPESES BEQUES CIUTAT D'OLOT  4.000,00   

22.140.1532.61902 PAVIMENTS VIES PÚBLIQUES 24.446,62   

22.140.151.227061 SERVEIS EXTERNS ( SUPORT URBANISTIC) 3.000,00   

22,142.1511.214000 CONSERVACIO VEHICLES BRIGADA 7.000,00   

22.142.165.221120 MATERIAL TECNIC ENLLUMENAT 47.003,13   

22.121.920.222010 COMUNICACIONS 60.000,00   

22.400.333.226090 ACTIVITATS MUSEU DELS SANTS 80.000,00   

22.142.1532.61914 RENOVACIÓ MOBILIARI URBÀ VIES PÚBLIQUES 1.663,00   

22.142.165.61927 RENOVACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC 2.337,00   

22.140.151.60909 CONVENI URBANISTIC CTRA. RIUDAURA 211.828,62   

22.100.912.226010 GOVERN LOCAL 4.000,00   

22.100.920.227990 CONSULTORIA 1.500,00   

22.130.920.202000 LLOGUERS 3.375,18   

22.130.920.224000 ASSEGURANCES 4.729,42   

22.140.933.63210 NOVA OFICINA OAC HABITATGE 114.725,00   

22.140.151.64001 PLÀNOLS I PROJECTES 42.775,00   

22.140.160.61906 ACT. CLAVEGUERAM 10.500,00   

22.140.1532.61902 PAVIMENT VIES PÚBLIQUES BARRIS 4.000,00   

22.140.333.63203 ACTUACIONS EDIFICIS CULTURALS 38.000,00   

     

TOTAL APLICACIONS DE FONS 684.275,24   

      

ORÍGENS DE FONS:    

     

Transferència de crèdit:   

22.499.334.480017 BEQUES CIUTAT D'OLOT 4.000,00   

22.140.151.61901 ENDERROCS 24.446,62   

22.499.333.480002 APORTACIÓ MUSEU DELS SANTS 80.000,00   

22.142.133.61926 RENOVACIÓ SENYALS VIES PÚBLIQUES 4.000,00   

22.180.132.12003 RETRIB. BASIQUES C1 SEGURETAT 40.000,00   

22.180.132.12006 TRIENNIS SEGURETAT 10.000,00   

22.180.132.12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC SEGURETAT 50.000,00   

22.180.132.16000 ASSEGURANCES SOCIALS SEGURETAT 50.000,00   

22.140.151.60902 COMPRA DE SOL PER HABITATGE 68.129,96   

22.140.151.60903 ACT.URB. BARRI MONTOLIVET 210.000,00   

  Subtotal 540.576,58   

Generació de crèdit:   

22.29000 IMPOST CONSTRUCCIO, INSTAL. I OBRES 143.698,66   
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  Subtotal 143.698,66   

TOTAL ORÍGENS DE FONS 684.275,24   

 
 
Segon.- Exposar al públic la modificació proposada pel termini que fixa la normativa 
vigent, cas que en aquest termini no hi hagi cap tipus de reclamació i/o suggeriment 
s’entendrà definitivament aprovada. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC

1 
CC
2 

CC
3 

CC
4 

CC
5 

CC
6 

  Despeses 99999 684275.24 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/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=2225.0 
 

- Intervé la Sra. Roca. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=2324.0 

 
- Intervé el Sr. Mir. 

Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=2421.0 
 

- Intervé el Sr. Quintana. 
Enllaç videoactes:  
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=2481.0 
 

- Intervé la Sra. Torras 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=2551.0 
 

- Intervé el Sr. Güell. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=2834.0 
 

 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 15 vots a favor (11 JxCAT, 4 ERC), 3 vots 
en contra (3 PSC) i 2 abstencions (2 CUP). 
 

 
10.1. - APROVAR LES ADDENDES NÚM. 24, 25, 26, 27, 28 I 29 DEL PLA 

ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2022 
 
Núm. de referència : X2022048599     
Núm. expedient: CPG12022000010 

 
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’addenda número 24 del Pla estratègic de subvencions exercici 
2022: Proposar una subvenció nominativa al Club Atlètic Olot per col·laborar en el 
cinquantenari de la entitat, per un import de 2.500- euros i amb càrrec a l’estat de 
despeses del pressupost de 2022, habilitant crèdit pressupostari a la partida 22 100 
341 480006 “Subvenció Club Atlètic Olot”, amb una dotació prevista de 2.500.- euros. 
 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=2225.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=2324.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=2421.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=2481.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=2551.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=2834.0
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Operaci
ó 

Referència Tipus Partida Import Descripció CC
1 

CC
2 

CC
3 

CC
4 

CC
5 

CC
6 

00220  Despese
s 

22 100 341 480006 2.500 SUBVENCIO CLUB ALTETIC OLOT 100 001 001 001 000 000 

 

 

Segon .- Aprovar l’addenda número 25 del Pla estratègic de subvencions exercici 
2022: Proposar una subvenció nominativa a l’AOAPIX per donar suport als actes 
organitzats durant les Festes del Tura, per un import de 2.370.- euros i amb càrrec a 
l’estat de despeses del pressupost de 2022, habilitant crèdit pressupostari a la partida 
22 100 338 480007 “Subvenció Aoapix”, amb una dotació prevista de 2.370.- euros. 
 
Operaci
ó 

Referència Tipus Partida Import Descripció CC
1 

CC
2 

CC
3 

CC
4 

CC
5 

CC
6 

200220  Despese
s 

22 100 338 480007 2.370 SUBVENCIO AOAPIX 100 001 001 001 000 000 

 
Tercer.- Aprovar l’addenda número 26 del Pla estratègic de subvencions exercici 
2022: Proposar una subvenció nominativa a la Unió Esportiva Olot per col·laborar en la 
publicació d’un llibre sobre la història del club, un àlbum de fotos sobre la trajectòria de 
l’entitat, la disputa d’un partit de futbol amb el primer equip del Futbol Club Barcelona i 
altres activitats organitzades amb motiu del centenari del club, per un import de 
11.500.- euros i amb càrrec a l’estat de despeses del pressupost de 2022, habilitant 
crèdit pressupostari a la partida 22 100 341 480008 “Subvenció UEO centenari”, amb 
una dotació prevista de 11.500.- euros. 
 
Operaci
ó 

Referència Tipus Partida Import Descripció CC
1 

CC
2 

CC
3 

CC
4 

CC
5 

CC
6 

200220  Despese
s 

22 100 341 480008 11.500 SUBVENCIO UEO CENTENARI 100 001 001 001 000 000 

 
Quart .- Aprovar l’addenda número 27 del Pla estratègic de subvencions exercici 2022: 
Proposar una subvenció nominativa al Club Patinatge Olot per col·laborar en la 
participació del mundials de patinatge que es celebraran a Argentina, per un import de 
5.000.- euros i amb càrrec a l’estat de despeses del pressupost de 2022, incrementant 
el crèdit, amb 5.000.- euros, de la partida  22 330 341 480040 “Subvenció Club 
Patinatge Olot”. 
 
Operaci
ó 

Referència Tipus Partida Import Descripció CC
1 

CC
2 

CC
3 

CC
4 

CC
5 

CC
6 

200240  Despese
s 

22 330 341 480040 5.000 SUBVENCIO CLUB PATINATGE 
OLOT 

100 001 001 001 000 000 

 
Cinquè .- Aprovar l’addenda número 28 del Pla estratègic de subvencions exercici 
2022: Proposar una subvenció nominativa a L’Agrupació Pessebrista d’Olot  per donar 
suport a les activitats que portaran a terme durant la Mostra de Pessebres, per un 
import de 6.000.- euros i amb càrrec a l’estat de despeses del pressupost de 2022, 
habilitant crèdit pressupostari a la partida 22 100 334 480009 “Subvenció Agrupació 
Pessebrista d’Olot”, amb una dotació prevista de 6.000.- euros. 
 
Operaci
ó 

Referència Tipus Partida Import Descripció CC
1 

CC
2 

CC
3 

CC
4 

CC
5 

CC
6 

200200  Despese
s 

22 100 334 480009 6.000 SUBVENCIO AGRUPACIO 
PESSEBRISTA DD’OLOT 

100 001 001 001 000 000 

 
Sisè .- Aprovar l’addenda número 29 del Pla estratègic de subvencions exercici 2022: 
Proposar una subvenció nominativa al Cercle Euram de la Garrotxa per col·laborar en 
les activitats que s’organitzen al Campus Garrotxa per la captació, creació i fidelització 
de talent, per un import de 6.000.- euros i amb càrrec a l’estat de despeses del 
pressupost de 2022, habilitant crèdit pressupostari a la partida 22 100 433 480010 
“Subvenció Euram Garrotxa”, amb una dotació prevista de 6.000.- euros. 
 



 

Mod ACTS_DP06 

Operaci
ó 

Referència Tipus Partida Import Descripció CC
1 

CC
2 

CC
3 

CC
4 

CC
5 

CC
6 

200220  Despese
s 

22 100 433 480010 6.000 SUBVENCIO EURAM GARROTXA 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/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=2903.0 
 

- Intervé la Sra. Roca. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=2971.0 

 
- Intervé el Sr. Mir. 

Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=3081.0 
 

- Intervé el Sr. Quintana. 
Enllaç videoactes:  
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=3137.0 
 

- Intervé la Sra. Torras 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=3189.0 

 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 15 vots a favor (11 JxCAT, 4 ERC), 3 vots 
en contra (3 PSC) i 2 abstencions (2 CUP). 
 
 

11.1. - PLA DE MILLORA URBANA A L'ÀMBIT DE LA PLAÇA MAJOR.- 
PROPOSANT APROVAR INICIALMENT 

 
Núm. de referència : X2022026776     
Núm. expedient: UPL12022000005 
 

Dins del marc del Pla d’Accions de Millora del Nucli Antic (PIAM) amb la voluntat de 
regenerar aquest espai de la ciutat, l’Ajuntament d’Olot impulsa el Pla de millora 
urbana en l’àmbit de la plaça Major, que preveu la rehabilitació de la plaça i les 
façanes dels edificis. El projecte es planteja en dues fases que permetrà actuar, d’una 
banda, en l’àmbit d’urbanització de l’espai públic, i de l’altra, en les façanes dels 
edificis de titularitat privada. 
 
En decret del Regidor-delegat d’Urbanisme de data 24 de maig de 2022, es va obrir, 
conforme a l’establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, un termini d’un mes per tal que aquelles 
persones o entitats que volguessin fer aportacions a la redacció d’un pla de millora 
amb l’objectiu de remodelar les façanes i demés aspectes que poguessin resultar de 
necessària execució per tal de conservar la imatge de la plaça i el bon estat de les 
edificacions immediatament a ella col·lindants,  les poguessin presentar en el registre 
general d’entrada de l’ajuntament per mitjà de l’Oficina d’atenció al ciutadà, bé de 
forma presencial o telemàtica. Decret que fou publicat en la web corporativa i en el 
tauler d’anuncis de la Corporació: 
 
https://www.olot.cat/pl217/ajuntament/comunicacio/actualitat/id7367/vols-dir-hi-la-teva-
sobre-com-ha-de-ser-la-reforma-de-la-placa-major-d-olot.htm 
 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=2903.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=2971.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=3081.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=3137.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=3189.0
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Per part dels arquitectes Eduard Callís i Guillem Moliner “unparelld’arquitectes”, en 
data setembre de 2022, s’ha redactat el Pla de millora urbana en l’àmbit de la Plaça 
Major, que té per objecte posar en valor el patrimoni arquitectònic que dona forma i 
caràcter a la plaça Major i harmonitzar el paisatge urbà de la plaça. Aquests objectius 
es desenvolupen en els següents criteris o eixos de treball: reparació de les patologies 
de l’envolupant dels edificis, tractament volumètric dels coronaments, centralització 
d’instal·lacions, retirada d’elements impropis, definició de pautes de materials i acabat i 
projecte cromàtic de les façanes d’un paisatge urbà tant important i singular com és 
l’àmbit de la plaça major de la ciutat.  
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals en data 27 de setembre de 2022 
que s’adjunta a l’expedient conforme al qual s’informa favorablement l’aprovació inicial 
del referit Pla de Millora Urbana.  
 
Vist els articles 70,78 i 85 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer.   
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la 
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el Pla de millora urbana en l’àmbit de la Plaça 
Major, redactat pels arquitectes Eduard Callís i Guillem Moliner “unparelld’arquitectes”, 
en data setembre de 2022, d’acord amb l’informe emès pels serveis tècnics municipals 
en data 27 de setembre de 2022, que s’adjunta a l’expedient. 
 
SEGON.- FER CONSTAR que el referit Pla de millora urbana s'ha sotmès a la 
comissió de validació de projectes al sobrepassar l'import del 500.000 euros 
 
TERCER.- SOTMETRE’L a informació pública durant el termini d’UN MES mitjançant 
la publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província, en un diari de 
major difusió, al e- tauler. 
 
QUART.- SOL·LICITAR simultàniament al tràmit d’informació pública, informe als 
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials i als Serveis Territorials 
d’Urbanisme de Girona del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i 
Territori de la Generalitat de Catalunya. 
 
CINQUÈ.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.  
 
 
Presenta la proposta el Sr. Vayreda i n’explica el contingut 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=3266.0 

 
- Intervé el Sr. Gasulla. 

Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=3777.0 
 

- Intervé el Sr. Guix. 
Enllaç videoactes:  
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=4104.0 

 
- Intervé el Sr. Quintana. 

Enllaç videoactes:  
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=4190.0 
 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=3266.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=3777.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=4104.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=4190.0
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- Intervé el Sr. Vayreda. 
Enllaç videoactes:  
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=4337.0 

 
- Intervé el Sr. Gasulla. 

Enllaç videoactes:  
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=4648.0 
 

- Intervé el Sr. Guix. 
Enllaç videoactes:  
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=4737.0 
 

- Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes:  
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=4790.0 
 
 

Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb amb 11 vots a favor (11 JxCAT), 3 vots 
en contra (3 PSC) i 6 abstencions (4 ERC i 2 CUP). 
 

 
12.1. - MOCIÓ PER DONAR SUPORT A LA CANDIDATURA D'OLOT CAPITAL DE 

LA SARDANA 2025 
 
Núm. de referència : X2022047789     
Núm. expedient: SG022022000012 

 
 
ATÈS que la capital de la sardana té com a objectius contribuir a ampliar la difusió, el 
conreu i el prestigi social de la sardana, incrementar la seva cohesió en l’àmbit cultural 
dels territoris al nord i sud de Catalunya i Andorra, i també a promoure i projectar arreu 
el municipi designat com a capital de la Sardana. 
 
ATÈS que qualsevol municipi pot aspirar a ser designat Capital de la Sardana. Per ser-
ho ha de presentar la corresponent candidatura, que la Comissió l'elegeixi com a 
capital d'entre les candidatures presentades en cada edició i que signi el protocol 
d’acceptació corresponent. 
 
ATÈS que l’Entitat Agrupació Sardanista Olot, l’Associació Flor de Fajol i l’Agrupació 
Sardanista de la Garrotxa, van néixer arran de la inquietud de promoure audicions i 
ballades de sardanes de forma periòdica a Olot i comarca, amb la finalitat de fomentar 
la sardana com a fet cultural i tradicional, i que durant molts anys han comptat amb el 
suport de l’Ajuntament de la nostra ciutat. 
 
ATÈS que dites entitats des d’ara s’uneixen per formar part del Comitè Organitzador i  
en cas de ser designada, elaboraran un ampli programa d’activitats com a Olot Capital 
de la Sardana 2025, que requerirà un acord posterior. 
 
ATÈS que l’Ajuntament d’Olot dona suport a totes les entitats de la ciutat que amb la 
seva tasca altruista mantenen viva la Cultura Popular i, per tant, la memòria històrica 
de les nostres tradicions. 
 
És per totes aquestes raons que es proposen al Ple els següents acords: 
 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=4337.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=4648.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=4737.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=4790.0
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1. Donar total suport a la proposta de la candidatura d’ “Olot Capital de la Sardana 
2025” promoguda pel Comitè Organitzador, facilitant la logística i els recursos 
necessaris així com l’acompanyament tècnic per dur a terme els actes programats. 
 
2. Comunicar el suport a la candidatura d’ “Olot Capital de la Sardana 2025” a la 
Confederació Sardanista de Catalunya abans del 26 de novembre de 2022, data de 
finalització del termini per fer la sol·licitud corresponent. 
 
3. Reconèixer la tasca de l’Agrupació Sardanista Olot, l’Associació Flor de Fajol i 
l’Agrupació Sardanista de la Garrotxa en favor de la sardana organitzant ballades, 
concerts i altres activitats vinculats amb el món sardanista 
 
4. Instar a la resta d'entitats locals culturals, esportives, comercials i empresarials, així 
com a tots els col·lectius i associacions socials i educatives de la ciutat, a donar suport 
al Comitè Organitzador en aquesta proposta i treballar-hi de manera participativa 
 
5. Valorar aquesta candidatura com un suport a la sardana a la nostra ciutat, un 
reconeixement a la cultura popular en general i un acte de promoció i de prestigi 
d’Olot. 
 
 
Presenta la moció el Sr. Riera i n’explica el contingut. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=5106.0 

 
- Intervé la Sra. Roca. 

Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=5492.0 

 
- Intervé el Sr. Mir. 

Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=5546.0 
 

- Intervé el Sr. Quintana. 
Enllaç videoactes:  
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=5630.0 

 
- Intervé el Sr. Alcalde. 

Enllaç videoactes:  
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=5750.0 

 
 

- Intervé el Sr. Riera. 
Enllaç videoactes:  
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=5903.0 

 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=5106.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=5492.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=5546.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=5630.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=5750.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=5903.0
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13.1. - MOCIÓ EN DEFENSA DE L'ESPORT PER A TOTHOM 
 
Núm. de referència : X2022047929     
Núm. expedient: SG022022000014 

 
Segons l’Institut d’Estudis Catalans, l’esport és l’«exercici corporal d’agilitat, destresa 
o força, que es practica individualment o en grup, amb finalitat lúdica o competitiva i 
seguint unes regles establertes». 

El Canal Salut de la Generalitat de Catalunya exposa els beneficis de l’esport en les 
persones, i afirma que «l’activitat física acumulada al llarg del dia i integrada en la rutina 
diària és una eina de promoció de la salut i prevenció i control de les malalties». 
També afegeix que caminar, anar amb bicicleta, fer activitats quotidianes d’una 
manera activa, practicar algun esport, fer gimnàstica o, simplement, jugar convé 
perquè: 

• Preveu malalties 

 

• Millora la qualitat física i el funcionament de l’organisme 
 

• Augmenta l’esperança i la qualitat de vida 

 

• Ajuda a dormir més bé 
 

• Afavoreix les relacions socials i fomenta uns valors positius 

 

• Millora la salut mental 
 

• Estimula la memòria i la capacitat d’aprenentatge i el rendiment escolar 

 
És evident que a la ciutat d’Olot, així com a la comarca, disposem d’una àmplia 
varietat d’entitats esportives de qualitat que compten amb un nombre elevat 
d’esportistes: des del futbol i el bàsquet fins a l’atletisme, la natació, el tennis, el tennis 
taula, el voleibol, el ciclisme, l’hoquei, el patinatge artístic, l’hípica, el rugbi, el criquet, 
el taekwondo, la gimnàstica, les excursions i els escacs, entre d’altres. Volem fer un 
reconeixement a totes les entitats esportives per la seva tasca i perquè puguin 
continuar molts anys més 
amb la seva activitat. 

 

Per posar en relleu la importància de l’esport femení a casa nostra i garantir-ne la 
visibilització a la comarca de la Garrotxa i, més concretament, a Olot, el Jovent 
Republicà d’Olot hem organitzat la IV edició del 3x3 de Bàsquet per la Igualtat, que va 
coincidir amb les Festes del Tura d’enguany. La premissa d’aquest torneig és que tots 
els equips siguin mixtos amb la finalitat d’eliminar el binarisme en què s’encasella als 
equips en la majoria de Federacions esportives del país. A més, aprofitem 
l’oportunitat per donar espais als adolescents i adults joves, atès que el concurs és per 
al jovent de 14 a 28 anys. 

És evident que el perquè d’aquesta iniciativa sorgeix tant per potenciar els bons 
hàbits (en aquest cas, esportius) així com per fer visible l’esport femení. Per exemple, 
segons un informe de Ràdio Olot de l’any 2021, només un 37% dels esportistes 
d’Olot són dones, una dada que s’agreuja si ens fixem en les entrenadores (un 30%) i 
amb les directives (un 27%). 
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També observem que hi ha una bretxa d’accés en competicions esportives 
organitzades per federacions. Considerem que les pistes esportives municipals 
situades a l’aire lliure han de ser la clau per revertir aquesta desigualtat. Per aquest 
motiu vam demanar, durant la primavera d’enguany, l’opinió al jovent olotí perquè en 
digués la seva. Moltes de les seves respostes fan referència a la deixadesa d’aquests 
espais, se’n destaca la brutícia, i que en alguns equipaments hi ha materials trencats, 
o bé que el manteniment és menor del que hauria de ser. 

Així i tot, l’any passat, l’única pista esportiva ubicada al barri vell, al centre de la 
població, situada a la Plaça Campdenmàs, va ser tancada preventivament arran 
d’una sentència judicial que n’obligava el trasllat dins del mateix nucli antic. Des de 
Jovent Republicà hem de lamentar que un any més tard encara no s’ha dut a terme. 
 

Per tot això, des del Jovent Republicà d’Olot, proposem: 

 

1. Garantir que les pistes esportives municipals estiguin netes, en bon estat i 
amb material renovat de manera continuada. 

2. Donar impuls a l’esport femení de la ciutat, fent-lo visible, reivindicant-lo i fent-li 
costat des de les institucions locals. 

3. Ubicar amb celeritat la pista esportiva tancada de la Plaça Campdenmàs a un 
nou espai dins del Barri Vell o en ubicacions adjacents. 
 

 
 

Presenta la moció el Sr. Port i n’explica el contingut. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=6009.0 
 

- Intervé la Sra. Roca. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=6370.0 

 
- Intervé el Sr. Guix. 

Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=6498.0 
 

- Intervé la Sra. Gamouchi. 
Enllaç videoactes:  
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=6599.0 
 

- Intervé el Sr. Sellabona. 
Enllaç videoactes 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=6702.0 
 

- Intervé el Sr. Port. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=7383.0 

 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=6009.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=6370.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=6498.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=6599.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=6702.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=7383.0
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14.1. - MOCIÓ PER L’APROVACIÓ DEL MANIFEST DE L’ACORD SOCIAL PER 
L’AMNISTIA I L’AUTODETERMINACIÓ. 

 
Núm. de referència : X2022047813     
Núm. expedient: SG022022000013 

 
ANTECEDENTS I MOTIUS  

En la darrera dècada, la societat catalana ha protagonitzat un llarg procés democràtic, 
amb una mobilització persistent i singular, per decidir lliure i pacíficament el seu 
present i el seu futur. De les primeres consultes populars, a la manifestació contra la 
sentència de l’Estatut, passant per la consulta del 9N i fins arribar al referèndum de l’1-
O, brutalment reprimit per l’Estat, i la vaga general del 3 d’octubre. 
 
Aquest octubre farà cinc anys de l’inici d’un canvi de cicle marcat per una llarga 
repressió que encara no ha acabat. La seva continuïtat –avui, ara i aquí– és un fet que 
va des de la pervivència de l’exili fins a les més de 800 persones amb causa judicial 
encara oberta. Arran d’aquells fets, més de 2.562 persones han estat investigades i les 
estimacions més acurades estimen en més de 4.500 les persones afectades, comptant 
les 1.066 persones ferides l’1-O. Per contra, cap responsable d’aquella violència 
policial ha estat condemnat sinó tot el contrari: tots han estat ascendits, guardonats i 
condecorats. 
 
Malgrat tot, rere cinc anys complexes i difícils i encara sota l’actual context de 
bloqueig, volem palesar que durant tot aquest temps el posicionament clarament 
majoritari de la societat catalana ha estat clar i inequívoc, de forma continuada i 
ininterrompuda, davant la dinàmica repressiva viscuda i respecte a la necessitat d’un 
marc democràtic de resolució del conflicte. I és això què volem posar en valor: entre el 
70% i el 80% de la societat s’ha posicionat, ahir i avui, contra la repressió i a favor 
d’una sortida democràtica. 
 
També en aquests cinc anys, els més destacats organismes internacionals de defensa 
dels drets humans, múltiples instàncies judicials europees i fins al Consell d’Europa 
han constatat l’anomalia democràtica que vivim. L’excepcionalitat jurídica, penal, 
penitenciària i policial viscuda ens situa com una excepció. El catàleg desplegat ha 
estat tristament extens –de la guerra bruta a cada inhabilitació, de l’aplicació del 155 a 
recórrer a tipus penals especials (sedició, rebel·lió, terrorisme), de les multes 
milionàries a la presó, fins a arribar a l’espionatge cibernètic massiu. Tot plegat, 
mentre la suspensió de lleis catalanes, la prohibició de debatre en seu parlamentària 
qüestions com la monarquia o l’autodeterminació o la ingerència judicial en el model 
educatiu configuren l’altra cara d’una mateixa moneda. 
 
En temps convulsos, la regressió, la involució i la degradació democràtica ens afecta a 
totes i tots. Amb el retrovisor panoràmic del temps viscut i els llums llargs que cerquen 
una resolució democràtica, avui insistim en que les bases de qualsevol sortida passen 
per la fi de la repressió i la construcció d’un marc democràtic de resolució. Difícilment 
hi haurà alternativa democràtica si no es resolen les conseqüències del conflicte ni 
s’aborden les arrels del mateix.  
 
Per tot l’anteriorment exposat, els Grups Municipals de l’Ajuntament d’Olot proposen al 
Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 
 
L’Ajuntament d’Olot, atès l’impuls civil que promou un ampli Acord Social per l’Amnistia 
i l’Autodeterminació, expressa el seu suport a:  
 



 

Mod ACTS_DP06 

• L’amnistia, entesa com la necessitat d’una solució col·lectiva i integral per a 
totes les persones exiliades, encausades i represaliades. 
 

• L’autodeterminació, entesa com la necessitat d’un marc de resolució 
democràtica basat en el respecte a l’exercici de la lliure determinació de la 
societat catalana. 
 

 
I per a que quedi constància, als efectes oportuns, s’acorda també donar trasllat de la 
present resolució a l’Acord Social per l’Amnistia i l’Autodeterminació.  
 
 
Presenta la moció el Sr. Quintana i n’explica el contingut. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=7488.0 
 

- Intervé el Sr. Gasulla. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=7592.0 

 
- Intervé la Sra. Alegre. 

Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=7695.0 
 
 

- Intervé el Sr. Arbós. 
- Enllaç videoactes:  

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=7835.0 
 

- Intervé el Sr. Quintana. 
Enllaç videoactes 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=8021.0 

 
- Intervé el Sr. Gasulla. 

Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=8142.0 

 
- Intervé la Sra. Alegre. 

Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=8240.0 

 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 17 vots a favor (11 JxCAT, 4 ERC i 2 CUP) 
i 3 vots en contra (3 PSC). 

 
 

15.1.- PRECS I PREGUNTES 
 
RECURSOS PER UNES FESTES DEL TURA MÉS PARITÀRIES  
Intervé la Sra. Roca. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=8267.0 

 
Intervé el Sr. Arbós. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=9212.0 

 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=7488.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=7592.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=7695.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=7835.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=8021.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=8142.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=8240.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=8267.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=9212.0
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MANIFEST SOLIDARI ANTIFEIXISTA CONCERT FESTES DEL TURA 
Intervé el Sr. Gasulla. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=8331.0 
 

Intervé el Sr. Arbós. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=9212.0 
 

Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=9442.0 
 

FUNCIONAMENT FONTS D'AIGUA DURANT FESTES DEL TURA  
Intervé el Sr. Gasulla. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=8331.0 

 
Intervé el Sr. Sellabona. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=8978.0 

 
MESURES I CAMPANYES PREVENCIÓ CONDUCTORS VEHICLES 
Intervé el Sr. Gasulla. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=8331.0 
 

Intervé la Sra. Camps 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=9063.0 

 
Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=9442.0 

 
RADARS PER TRAMS AV. SANT JORDI  
Intervé el Sr. Gasulla. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=8331.0 

 
Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=9442.0 

 
ACCIONS I SANCIONS PER CIRCULACIÓ DE VEHICLES PESATS  
Intervé el Sr. Gasulla. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=8331.0 
 

Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=9442.0 

 
CONTENIDORS ESCOLA PLA DE DALT  
Intervé el Sr. Gasulla. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=8331.0 
 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=8331.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=9212.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=9442.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=8331.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=8978.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=8331.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=9063.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=9442.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=8331.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=9442.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=8331.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=9442.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=8331.0
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Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=9442.0 

 
PROMOCIÓ HABITATGES INCASOL 
Intervé la Sra. Alegre. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=8619.0 
 

Intervé el Sr. Güell. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=9094.0 
 

Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=9184.0 

 
ESTUDI DELS ARBRES DE LA MOIXINA 
Intervé el Sr. Guix. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=8679.0 

 
Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=9442.0 

 
TIL·LERS DEL C. CLOSELLS  
Intervé el Sr. Guix. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=8679.0 

 
Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=9442.0 

 
PINTAT FAÇANA EDIFICI C. MULLERAS  
Intervé el Sr. Guix. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=8679.0 

 
Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=9442.0 

 
NETEJA D'EMBORNALS 
Intervé el Sr. Guix. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=8679.0 

 
Intervé el Sr. Sellabona. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=8978.0 

 
RESIDÈNCIA MUNICIPAL D'ESTUDIANTS  
Intervé el Sr. Guix. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=8679.0 
 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=9442.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=8619.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=9094.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=9184.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=8679.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=9442.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=8679.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=9442.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=8679.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=9442.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=8679.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=8978.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=8679.0
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Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=9442.0 
 

ARRANJAMENT CANONADA C. JAÉN 
Intervé el Sr. Guix. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=8679.0 

 
Intervé el Sr. Güell. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=9094.0 

 
 
 
 
 
 
 
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 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 

 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=9442.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=8679.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01838899b7f00002?startAt=9094.0

