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ACTA NÚM.12 
EL DIA 17 DE NOVEMBRE DE 2022. 

1A CONVOCATÒRIA 
 
 
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 17 de novembre 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). 
 
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. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=225.0 
 

Intervé el Sr. Quintana. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=233.0 

 
 

2. - DESPATX OFICIAL 
 
El Sr. Alcalde dona la benvinguda al ple de l’Ajuntament d’Olot d’aquest mes de 
novembre. Dona la benvinguda a les regidores i regidors al Saló de Sessions i inicia el 
Despatx Oficial de la penúltima sessió de l‘any.  
 
El Sr. Alcalde inicia el Despatx Oficial amb la felicitació a l’organització de Lluèrnia. 
Agraeix a les persones que han estat al capdavant del festival de foc i de llum, que 
aquest any ha arribat a la 10a edició, i a tothom que ha participat de les instal·lacions. 
En especial, a la tasca feta des de les escoles de la ciutat que s’hi ha implicat, al PTT 
per la feina que han portat a terme i també a l’AV de Veïns i Veïnes de Sant Miquel, 
com a barri que ha acollit el festival.   
 
El Sr. Alcalde recorda que, després de Lluèrnia, aquest cap de setmana Orígens 
celebra la seva 10a edició i converteix la ciutat en l’aparador dels productes de qualitat 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=225.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=233.0
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de tot Catalunya. Una seixantena de productors participaran aquest cap de setmana 
de la Fira en la gastronomia hi té un pes molt destacat. Precisament, recorda que fa 
uns dies l’Associació d’Hostalatge de la Garrotxa va celebrar unes jornades 
gastrovolcàniques. Van aprofitar per fer una radiografia de la situació gastronòmica i 
dels canvis i reptes del sector. Una jornada que, assegura l’Alcalde, va ser molt 
interessant durant la qual es van concedir els premis, més que merescuts a 
l’Associació de Comerciants d’Olot (Volcanet d’Or), la Federació d’Hostaleria de les 
comarques de Girona (Volcanet d’Argent) i la família Demonjó-Gifreu va recollir 
l’homenatge del gremi.  
 
El Sr. Alcalde detalla que, a més d’Orígens, aquesta setmana la ciutat també acull la 
Mostra de Documentals de l’Olot.doc, i es prepara per al Petit Format i altres 
activitats que tindran lloc aquests propers dies. Recorda que és resultat de la feina de 
moltíssimes entitats i persones que treballen per fer possible aquests esdeveniments 
que, segons afirma, és un tret diferencial i un actiu de la ciutat. Proposa fer-los arribar 
l’agraïment del Ple per la feina que porten a terme.  
 
El Sr. Alcalde proposa fer arribar un altre agraïment del Ple a l’escriptor i rapsoda olotí 
Joan Mercader. Mercader ha regalat a la ciutat el poema “Volcans adormits” que 
l’Ajuntament d’Olot acaba d’editar. És un acte de reconeixement al treball i la dedicació 
amb aquest poema i a tota la seva trajectòria.  
 
En l’àmbit esportiu, l’Alcalde felicita al Club Patinatge Artístic Olot pel subcampionat 
del Món obtingut a l’Argentina. El grup A va obtenir aquest nou èxit mundial que 
s’afegeix al títol europeu del grup júnior. Per aquest motiu, el Sr. Alcalde explica que 
s’està tancant amb el club una data per celebrar-ho.  
 
Un altre èxit mundial és l’obtingut per l’olotí Martí Vayreda. Ha aconseguit la sisena 
posició en el mundial de bicitrial, consolidant-se entre els millors pilots del món del 
moment. D’altra banda, Nan Oliveras s’ha proclamat campió de la Behobia - San 
Sebastián i el jugador del Club Escacs Olot Levan Aroshidze, és el nou campió de 
Catalunya d’escacs en un any en què el club ha tornat a Divisió d’Honor just abans 
d’iniciar el 75è aniversari -que compliran durant el 2023-. 
 
També, felicitar a en Jordi Fernández que aquest darrer cap de setmana s’ha 
proclamat campió d’Espanya i Mister Univers en culturisme per l’associació WABBA.   
 
El Sr. Alcalde proposa fer arribar el condol de la Corporació als familiars de 
Josep Traité i Compte, escultor i pessebrista. Traité va morir el passat 8 de novembre 
als 87 anys. 
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Per últim i com a cada Ple, l’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.   
 
El Sr. Alcalde informa del nombre de VISITES que ha mantingut des de la celebració 
del darrer Ple, el dia 27 d’octubre:  
- Particulars:  5 
- Entitats i altres organismes 7 

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

- Divendres 4 de novembre va presentar el nou curs de la residència Faberllull, 
acompanyat del director de l’Institut Ramon Llull, Pere Almeda i Àlex Hinojo, 
responsable del programa de Coneixement. En els sis anys de funcionament, 
la residència d’arts, ciències i humanitats ha acollit més de 800 residents de 
més de 30 països d’arreu del món. 

- Dijous 10 de novembre va presentar el conveni de col·laboració amb la 
Generalitat per al nou  tram de via ciclista que connectarà Olot i Santa Pau. 
L’acte va comptar amb l’assistència del Sr. Pere Saló Manera, director dels 
Serveis Territorials del Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya 
a Girona. 

 
A continuació, dona compte dels ACTES i REUNIONS a les quals ha assistit des de la 
celebració del darrer Ple ordinari, del passat 27 d’octubre: 
 

- Dijous 27 d’octubre va donar la benvinguda al Torín als alumnes participants 
del taller d'innovació disruptiva que va impartir Xavier Verdaguer en el marc del 
Garrotxa Emprèn Dream Big. A continuació, va participar de la inauguració de les 
noves instal·lacions Autopodium a Olot. A la tarda va presidir el Consell 
d’Administració de GUOSA i a continuació el Ple Municipal. 
 
- Divendres 28 d’octubre, acompanyat de la regidora Imma Muñoz, va felicitar a 
la Sra. Lourdes Estañol, en el seu 100è aniversari. A continuació va assistir a la 
Junta de Govern de SIGMA. A la tarda  va participar de la jornada de portes 
obertes de la nova Sala del Regne dels Testimonis de Jehová. Seguidament, i 
acompanyat de diferents regidors, va fer entrega dels premis 100% emprenedors 
dins del Garrotxa Emprèn, a la Sala Torin.  
 
- Dissabte 29 d’octubre va assistir al pavelló de Pla de Llacs de l’últim 
entrenament del ball del grup A del Club Patinatge Artístic Olot abans de marxar al 
Mundial que aquest any acull l’Argentina. A continuació, el Club Hoquei Olot va 
presentar els diferents equips de la temporada. Seguidament va participar de la 
Castanyada amb els veïns del Pla de Dalt i es va tornar a traslladar al pavelló per 
seguir el primer partit a la lliga OK Plata del primer equip del Club Hoquei Olot. 
 
- Dimarts 1 de novembre, acompanyat de diferents regidors, va assistir a l’acte 
en record als difunts al Cementiri Municipal. 
 
- Dijous 3 de novembre va participar a la Jornada Gastrovolcànica organitzada 
per l’Associació d’Hostalatge de la Garrotxa. L’acte va ser l’inici de la Mostra 
Gastronòmica que aquest any celebra la 36a edició.  
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- Divendres 4 de novembre va presentar el punt de llibre del poema 'Volcans 
adormits' que el rapsode i poeta Joan Mercader ha regalat a la ciutat i que ja es pot 
aconseguir de forma gratuïta a Espai Cràter. A continuació va inaugurar les 
jornades 'Repensant llocs per viure', un cicle d’activitats on hi col·labora l’Espai 
Cràter, el CASG i la Universitat de Barcelona i la Residència Faberllull. Al vespre 
va assistir a la representació de l’espectacle Sonoma de la companyia La Veronal 
al Teatre. 
 
- Dissabte 5 de novembre va assistir a la recepció que va tenir lloc al Saló de 
Sessions amb les Pubilles i Hereus dels barris d’Olot i de la resta de municipis de 
la Garrotxa. A continuació, acompanyat del regidor Estanis Vayreda, va assistir a 
l’acte de proclamació de la Pubilla i Hereu de la Garrotxa. 
 
- Diumenge 6 de novembre va assistir al partit que va disputar la Unió Esportiva 
Olot i el Saguntino a l’Estadi Municipal. A continuació, va prendre part de l’entrega 
de trofeus de la 28a edició del Trofeu Memorial Raül Ramos al Club Natació Olot. 
 
- Dimarts 8 de novembre va participar de la roda de premsa de la presentació de 
Petit Format que organitza una Càpsula de Teatre i que tindrà lloc a Olot des del 
24 fins al 27 de novembre. A la tarda va assistir al Consell Escolar Municipal.  
 
- Dimecres 9 de novembre va participar de l’acte d’inauguració de Lluèrnia que 
aquest any recupera el format habitual i tindrà aquest dissabte a la tarda com a 
principal dia d’activitats. 
 
- Dijous 10 de novembre va assistir a un dels primers actes de Lluèrnia. 

L’espectacle ‘Orpheus Insectotròpics’ en format LAP va tenir lloc al Teatre 
Principal. 
 
- Divendres 11 de novembre va anar saludar els treballadors dels servei de 

neteja. Va agrair-los la feina que realitzen durant tot l’any i l’actuació que varen 
portar a terme durant la celebració de les Festes del Tura.  

 
- Dissabte 12 de novembre va assistir a l’acte de presentació del llibre 'Anna 

Manel·la. La dona i el mur'. A continuació, va assistir a la presentació de l'escola i 
els equips amb els que el Club Tennis Olot afronta aquesta nova temporada. Tot 
seguit, va prendre part del dinar organitzat per l’Associació de Dones Alba de la 
Garrotxa, l’últim dels actes de commemoració del seu 30è aniversari. A continuació 
es va traslladar a l’Estadi Municipal on va seguir el partit que la Unió Esportiva Olot 
va disputar contra el Llevant corresponent a la Copa del Rei. A partir de les 6 de la 
tarda i fins a la mitjanit, va visitar les diferents instal·lacions que van formar part de 
la 10a edició de Lluèrnia.   
 
- Dilluns 14 de novembre va assistir a les Comissions Informatives del Ple.  
 
- Dimarts 15 de novembre al matí va inaugurar l’Olot.doc que aquesta setmana 

acull Cines Olot. Un miler d’alumnes segueixen les projeccions de la Mostra de 
Documentals que, a més de les sessions escolars, també ha previst sessions 
obertes al públic general. A la tarda va assistir al Patronat i al Consell Rector de 
l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa.  
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Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=283.0 

 
Intervé la Sra. Roca. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=625.0 

 
Intervé el Sr. Guix. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=631.0 
 
 

Intervé el Sr. Quintana. 
Enllaç videoactes 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=693.0 
 
 

Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=846.0 

 
 
 

3. – DECRETS 
 

Tot seguit es dona compte dels decrets de l’Alcaldia dictats des de l’últim Ple, del 
2022LDEC004073 al 2022LDEC004335.  
 
Intervé la Sra. Gamouchi. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=901.0 
 

• Adjudicar treballs de reparació fuita d’aigua al camp poliesportiu Pla de Baix. 
 
 
Respon el Sr. Sellabona. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=924.0 

 
 
 

4. - 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/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=998.0 
 

• Adjudicar el subministrament d’una aeronau no tripulada (Dron). 
 

• Aprovar el conveni amb la Fundació Noima  per a la realització de diversos 
programes educatius i sociolaborals per a joves en desavantatge social dins el 
projecte de l’any 2022. 

 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=283.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=625.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=631.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=693.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=846.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=901.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=924.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=998.0
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- Intervé la Sra. Gamouchi. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=1202.0 

 

• Aprovar el conveni amb la Fundació Noima  per a la realització de diversos 
programes educatius i sociolaborals per a joves en desavantatge social dins el 
projecte de l’any 2022. 
 

• Aprovar el contracte d’arrendament d’una nau, per destinar-la a seu de diverses 
associacions. 
 
 

 

• Contracte del servei d’actuació de millora de la gespa de l’Estadi Municipal. 
 

• Cedir el contracte de lloguer del local situat al carrer Bisbe Lorenzana núm. 15 
a l’Agència d’Innovació i Desenvolupament, Dinàmig. 

 
 
Respon el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=1255.0 

 
 
 

5.1. - APROVAR EL PLA ANUAL DE CONTRACTACIÓ DE L'AJUNTAMENT 
D'OLOT PER A L'ANY 2023 

Núm. de referència : X2022059051     
Núm. expedient: CC992022000001 

 
Antecedents 
 
El Pla Anual de contractació és un instrument del que s’ha de dotar l’Ajuntament per 
planificar la contractació durant un exercici pressupostari, amb una triple finalitat: 

a)  Planificar adequadament la contractació de l’ajuntament  pel fet de tenir una 
eina centralitzadora i per estar a l’aguait del venciment dels contractes per fer 
els avisos oportuns a les àrees 

b) Detectar i millorar les deficiències que puguin tenir els contractes 
c) Facilitar als possibles licitadors la programació dels diferents contractes 

 
El pla anual de contractació s’ha elaborat amb la informació facilitada per les diferents 
àrees de l’Ajuntament, que han detallat quines obres, serveis i subministres tenen 
programat desenvolupar al llarg de l’exercici 2022 i en períodes plurianuals 
successius. 
 
Per l’efectivitat d’aquest Pla anual es convenient l’aprovació anual paral·lela a 
l’aprovació del Pressupost, per tant en exercicis posteriors es tramitarà i aprovarà 
conjuntament. 
 
Fonaments jurídics 
 
De conformitat amb l’article 3 i 28.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes 
del sector públic, que disposa que: 
 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=1202.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=1255.0
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“les entitats del sector públic programaran l’activitat de contractació pública, que 
desenvoluparan en un exercici pressupostari o períodes plurianuals i donaran  a 
conèixer el seu pla de contractació anticipadament i mitjançant un anunci d’informació 
prèvia prevista en l’article 134 que al menys reculli els contractes subjectes a regulació 
harmonitzada” 
 
També l’article 6è en relació amb els articles 8.1.f) 12.1 i 13.1.c) de la Llei 19/2014 de 
29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que 
regula la informació relativa a la planificació de la contractació pública. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la 
Comissió Informativa proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el Pla Anual de Contractació de l’Ajuntament d’Olot per l’any 2023 i/o 
períodes plurianuals successius segons detall per àrees, que consta a l’expedient. 
 
Segon.- Publicar el Pla anual de contractació en el perfil del contractant i al portal de 
transparència de l’Ajuntament. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord als caps d’àrea com a responsables dels diferents 
contractes que s’hi recullen. 
 
 
Presenta la proposta la Sra. Torras i n’explica el contingut. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=1604.0 
 

 
Intervé la Sra. Roca. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=1648.0 

 
Intervé el Sr. Guix. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=1708.0 
 
 

Intervé la Sra. Suescun. 
Enllaç videoactes 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=1747.0 
 

Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=1786.0 
 

Intervé la Sra. Torras. 
Enllaç videoactes 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=1795.0 

 
 

Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 11 vots a favor (11 JxCAT ), 3 vots en 
contra (3 PSC) i 7 abstencions (5 ERC i 2 CUP). 

 
 
 
 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=1604.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=1648.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=1708.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=1747.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=1786.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=1795.0
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6.1. - APROVAR LES ADDENDES NÚM. 30, 31, 32, 33 I 34 DEL PLA ESTRATÈGIC 
DE SUBVENCIONS 2022 

 
Núm. de referència : X2022058257     
Núm. expedient: CPG12022000014 

 
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 30 del Pla estratègic de subvencions exercici 2022: 
Proposar una subvenció nominativa al Club Atletisme Garrotxa per col·laborar en el 
desplaçament  a competicions esportives adreçades a joves amb discapacitats, per un 
import de 5.000- euros i amb càrrec a l’estat de despeses del pressupost de 2022, 
habilitant crèdit pressupostari a la partida 22 330 341 480006 “Subvenció Club 
Atletisme Garrotxa”, amb una dotació prevista de 5.000.- euros.  
 
Operaci
ó 

Referència Tipus Partida Import Descripció CC
1 

CC
2 

CC
3 

CC
4 

CC
5 

CC
6 

200220  Despese
s 

22 330 341 480006 5.000 SUBVENCIO CLUB ATLETISME 
GARROTXA 

100 001 001 001 000 000 

 

 

 
Segon.- Aprovar l’addenda número 31 del Pla estratègic de subvencions exercici 2022: 
Proposar una subvenció nominativa a  la Fundació Impulsa  per donar suport en 
l’acompanyament de joves de la Garrotxa amb vulnerabilitat social i econòmica per 
poder cursar cicles de Formació Professional, per un import de 26.000- euros i amb 
càrrec a l’estat de despeses del pressupost de 2022, habilitant crèdit pressupostari a la 
partida 22 500 326 480048 “Subvenció Fundació Impulsa”, amb una dotació prevista 
de 26.000.- euros.  
 
Operaci
ó 

Referència Tipus Partida Import Descripció CC
1 

CC
2 

CC
3 

CC
4 

CC
5 

CC
6 

200220  Despese
s 

22 500 326 480048 26.000 SUBVENCIO FUNDACIO IMPULSA 100 001 001 001 000 000 

 
 
Tercer.- Aprovar l’addenda número 32 del Pla estratègic de subvencions exercici 2022: 
Proposar una subvenció nominativa al Club Natació Olot  per donar suport al Trofeu 
Memorial Raül Ramos un exemple de projecció esportiva i de promoció de la ciutat, 
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 22 330 341 480007 “Subvenció Club 
Natació Olot Memorial”, amb una dotació prevista de 2.500.- euros.  
 
Operaci
ó 

Referència Tipus Partida Import Descripció CC
1 

CC
2 

CC
3 

CC
4 

CC
5 

CC
6 

200220  Despese
s 

22 330 341 480007 2.500 SUBVENCIO CLUB NATACIO OLOT 
MEMORIAL 

100 001 001 001 000 000 

 
 
Quart.- Aprovar l’addenda número 33 del Pla estratègic de subvencions exercici 2022: 
Proposar una subvenció nominativa al Club Escacs Olot  per donar suport en la 
participació en la categoria de Divisió d’Honor, per un import de 4.000- euros i amb 
càrrec a l’estat de despeses del pressupost de 2022, habilitant crèdit pressupostari a la 
partida 22 330 341 480008 “Subvenció Club Escacs Olot”, amb una dotació prevista de 
4.000.- euros.  
 
Operaci
ó 

Referència Tipus Partida Import Descripció CC
1 

CC
2 

CC
3 

CC
4 

CC
5 

CC
6 

200220  Despese
s 

22 330 341 480008 4.000 SUBVENCIO CLUB ESCACS OLOT 100 001 001 001 000 000 
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Cinquè.- Aprovar l’addenda número 34 del Pla estratègic de subvencions exercici 
2022: Proposar una subvenció nominativa a l’AAVV Veïns del Nucli Antic  per donar 
suport a la celebració de les Festes del Carme, per un import de 1.000- euros i amb 
càrrec a l’estat de despeses del pressupost de 2022, habilitant crèdit pressupostari a la 
partida 22 160 924 480004 “Subvenció AAVV NUCLI ANTIC”, amb una dotació 
prevista de 1.000.- euros.  
 
Operaci
ó 

Referència Tipus Partida Import Descripció CC
1 

CC
2 

CC
3 

CC
4 

CC
5 

CC
6 

200220  Despese
s 

22 160 924 480004 1.000 SUBVENCIO AAVV NUCLI ANTIC 100 001 001 001 000 000 

 
 
Sisè. Publicar l’esmentada modificació del Pla estratègic de Subvencions de la 
Corporació al BOP i la web municipal. 
 
Presenta la proposta la Sra. Torras i n’explica el contingut. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=1830.0 

 
Intervé la Sra. Roca. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=1899.0 

 
Intervé el Sr. Mir. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=1943.0 
 
 

Intervé la Sra. Suescun. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=2010.0 

 
Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=2030.0 
 

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

7.1. - VALIDAR L’INCREMENT DEL 1,5% DE LES RETRIBUCIONS DEL 
PERSONAL DE L’AJUNTAMENT D’OLOT PER A L’ANY 2022 

 
Núm. de referència : X2022057683     
Núm. expedient: RH132022000167 

 
 
El Reial Decret Llei 18/2022, de 18 d’octubre, pel qual s'aproven mesures de reforç de la 
protecció dels consumidors d'energia i de contribució a la reducció del consum de gas 
natural en aplicació del Pla + seguretat per a la teva energia (+SE)", així com mesures en 
matèria de retribucions del personal al servei del sector públic i de protecció de les 
persones treballadores agràries eventuals afectades per la sequera, estableix: 
 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=1830.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=1899.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=1943.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=2010.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=2030.0


 

Mod ACTS_DP06 

• Article 23: Increment retributiu addicional del personal al servei del sector públic per 
l’any 2022. 
1. Addicionalment a allò que disposen els capítols I i II del títol III de la Llei 
22/2021, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 
2022, i altres preceptes concordants, amb efectes d'1 de gener de 2022 les 
retribucions del personal al servei del sector públic experimentaran un increment 
addicional de l'1,5 per cent respecte a les vigents a 31 de desembre de 2021. 
2. Aquest increment addicional s'efectuarà en els mateixos termes disposats per 
l'article 19.Dos, i seguirà les següents regles: 

- 1a S'aplicarà sobre les retribucions vigents el 31 de desembre de 2021, de 
manera que la suma d'ambdós consolidarà, en tot cas, un increment retributiu 
global màxim per a l'exercici 2022 del 3,5 per cent. 

- 2a Es materialitzarà en la nòmina del mes de novembre de 2022, abonant-
se com a endarreriments l'increment corresponent als mesos de gener a octubre 
d'enguany. 

- 3a En l'àmbit de les comunitats autònomes i entitats locals s'haurà de 
materialitzar el pagament abans del 31 de desembre de 2022 i, en tot cas, amb 
anterioritat al 31 de març de 2023. 

 
Atès que hi ha crèdit pressupostari suficient en el pressupost de l’Ajuntament d’Olot per a 
l’any 2022 per fer front al increment retributiu que disposa el Reial Decret Llei 18/2022, de 
18 d’octubre. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:  
 
VALIDAR l’increment addicional del 1,5 per cent de les retribucions del personal municipal 
de l’Ajuntament d’Olot per a l’any 2022 respecte de les retribucions vigents a 31 de 
desembre de 2021, amb efectes econòmics des de l’1 de gener de 2022. 
 
 

Presenta la proposta la Sra. Francés i n’explica el contingut. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=2260.0 
 
 

Intervé el Sr. Guix. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=2311.0 

 
Intervé el Sr. Quintana. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=2353.0 

 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=2260.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=2311.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=2353.0
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8.1. - CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT DE LA 

VICEPRESIDÈNCIA I DE POLÍTIQUES DIGITALS I TERRITORI, I L’AJUNTAMENT 
D’OLOT, EN RELACIÓ AMB EL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE LA VIA 

CICLISTA EN EL TRAM OLOT CAN-BLANC.- Proposant aprovar 
 
Núm. de referència : X2022059057     
Núm. expedient: URG32022000003 

 

El Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, mitjançant 
l’empresa Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, està impulsant el 
projecte constructiu “Via ciclista i per a vianants a la carretera GI-524 entre els PK 
0+600 i 3+400”, amb clau PC-BNG-18005. 

Un cop executades les obres del projecte esmentat a l’antecedent anterior, el nou tram 
de via ciclista serà de titularitat de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Per tal de reflectir documentalment els compromisos assolits, les parts subscriuen un 
Conveni de col·laboració on resumidament, l’Ajuntament s’obliga a acceptar la cessió 
de la titularitat de la via ciclista i de les obres executades en el projecte “Via ciclista i 
per a vianants a la carretera GI-524 entre els PK 0+600 i 3+400. Olot .- Can Blanc 
(Santa Pau)”, amb clau PC-BNG-18005, que transcorren pel seu terme municipal, 
mitjançant la corresponent acta de lliurament, que es farà efectiva un cop finalitzades 
les obres. 
 
Així mateix, l’Ajuntament d’Olot s’obliga, un cop rebuda la titularitat de la via ciclista, a 
fer-se’n càrrec del correcte manteniment i gestió, ja sigui per mitjans propis o per 
encàrrec de gestió a una altra entitat que tingui per objecte aquesta finalitat.  
 
La resta d’obligacions derivades de la cessió a favor de l’Ajuntament d’Olot es detallen 
en la segona clàusula del conveni objecte d’aprovació. 
 

Vist l’informe emès pel lletrat d’urbanisme en data 15 de novembre de 2022 que 
s’adjunta  l’expedient conforme al qual s’informa favorablement l’aprovació del conveni. 
 
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 conveni de col·laboració entre l’administració de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de la Vicepresidència i de 
Polítiques Digitals i Territori, i l’Ajuntament d’Olot, en relació amb el projecte de 
construcció de la  Via ciclista i per a vianants a la carretera GI-524 entre els PK 0+600 
i 3+400. Olot .- Can Blanc (Santa Pau)”, amb clau PC-BNG-18005, que transcorren pel 
terme municipal d’Olot. 
 
SEGON.- FACULTAR el senyor alcalde per a la seva signatura.  
 
 
Presenta la proposta el Sr. Güell i n’explica el contingut. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=2408.0 
 

Intervé el Sr. Gasulla. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=2454.0 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=2408.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=2454.0
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Intervé el Sr. Guix. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=2523.0 
 
 

Intervé el Sr. Quintana. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=2674.0 
 
 

Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=2835.0 

 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb unanimitat. 
 
 
 

9.1. - APROVACIÓ INICIAL DEL DUPROCIM (DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ 
CIVIL MUNICIPAL) D'OLOT. 

 
Núm. de referència : X2022058920     
Núm. expedient: PC012022000014 

 
Vist l’expedient administratiu, el vist-i-plau al DUPROCIM per part dels Serveis 
territorials del Departament d’Interior a Girona i antecedents corresponents, el 
president de la Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents 
acords: 

- Aprovar inicialment el DUPROCIM d’Olot (Document Únic de PROtecció CIvil 
Municipal), amb el vist i plau dels serveis territorials de protecció civil de 
Girona. 

- Realitzar una exposició pública de la versió pública (documents 1,2,4,5 i 7) del 
DUPROCIM (documents 1,2,4,5 i 7) de 30 dies.  

- Aprovar definitivament el DUPROCIM si no hi ha al·legacions. 
- Tramitar l’enviament per part de l’àrea de protecció civil municipal del 

DUPROCIM als serveis territorials de Girona per tal que es procedeixi a la seva 
homologació per part de la Comissió de protecció civil de Catalunya. 

 

 

Presenta la proposta la Sra. Camps i n’explica el contingut. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=2959.0 

 

Intervé el Sr. Gasulla. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=3092.0 
 
 

Intervé el Sr. Guix. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=3322.0 
 
 

Intervé el Sr. Quintana. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=3364.0 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=2523.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=2674.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=2835.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=2959.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=3092.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=3322.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=3364.0
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Intervé la Sra. Camps. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=3409.0 

 

Intervé la Sra. Torras. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=4147.0 

 

Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb unanimitat. 
 

 
10.1. - MOCIÓ PER SOL.LICITAR A LA DIRECCIÓ GENERAL DE TRÀNSIT QUE 

OLOT RECUPERI LES PROVES TEÒRIQUES DEL CARNET DE CONDUIR 
 
 
Núm. de referència : X2022058731     
Núm. expedient: SG022022000015 

 
Coincidint amb la pandèmia de la COVID-19, Olot va deixar d’acollir les proves 
teòriques del permís de conduir. La Direcció General de Trànsit va decidir concentrar a 
Girona els exàmens com a mesura de prevenció de la COVID i per tal d’evitar 
contagis.  
 
El mes d’agost de 2020, l’Ajuntament d’Olot va fer arribar a la Subdelegació del 
Govern la preocupació dels autoescoles per les conseqüències del desplaçament 
obligatori fins a Girona de les persones que volien realitzar les proves teòriques del 
permís de conduir.  
 
Tot i que des de l’Ajuntament d’Olot es van oferir espais de la ciutat on els alumnes 
podrien realitzar els exàmens complint amb la normativa de prevenció de la COVID, 
des de Trànsit no es van acceptar la propostes d’emplaçaments previstes. La resposta 
va ser que “fins que no s’acabin les mesures de seguretat relacionades amb la COVID 
no serà possible tornar a fer els exàmens teòrics a Olot”. A la mateixa carta, es va 
adquirir el compromís de treballar per incorporar més professionals als serveis de la 
DGT.   
 
El mes de juny de 2021, i veient que la problemàtica continuava, l’Ajuntament d’Olot va 
tornar a manifestar la necessitat que la ciutat recuperés els exàmens teòrics de 
conduir. Amb la millora de la situació a nivell epidemiològic i l’administració de les 
vacunes per combatre la COVID, es tornava a reiterar el greuge econòmic i 
organitzatiu que suposava per a les autoescoles i perjudici per a l’alumnat que es volia 
treure el carnet de conduir. La resposta en aquell moment va ser que “la delegació de 
la DGT a la província de Girona va recuperant la seva activitat i... està incrementant el 
nombre d’examinadors”.  
 
Més de dos anys després de l’inici de la pandèmia, la DGT continua sense recuperar 
Olot com a una de les ciutats on es poden realitzar els exàmens teòrics de conduir, 
amb les conseqüències que això comporta.  
 
La ciutadania de la Garrotxa es veu greument afectada pel fet que Olot no pugui 
realitzar les proves teòriques del carnet de conduir. Les autoescoles de la comarca 
han de traslladar fins a Girona una mitjana d’entre 100 i 120 alumnes per a cada 
examen durant els mesos d’estiu (juny, juliol i setembre). La resta de l’any, entre 40 i 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=3409.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=4147.0
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60 persones de promig prenen part de cadascuna de les proves que es porten a terme 
cada 7 dies hàbils, per tant, amb una periodicitat de tres convocatòries al mes. 
 
A més del temps que els usuaris i les autoescoles recuperarien amb el retorn dels 
exàmens a la ciutat, també s’estalviaria un trajecte de més de 100 quilòmetres, entre 
l’anada i tornada d’Olot-Girona-Olot.  
 
Per tot l’anteriorment exposat, es proposa al Plenari de l’Ajuntament d’Olot l’aprovació 
dels punts següents: 
 

1. Sol·licitar a la Direcció General de Trànsit i a la Subdelegació del Govern a 

Girona que emprenguin les accions oportunes perquè les proves teòriques del 

carnet de conduir es puguin tornar a celebrar a Olot.  

 
2. Comunicar aquest acord a la Direcció General de Trànsit i a la Subdelegació 

del Govern. 

 
3. Informar d’aquesta resolució a les Autoescoles de la Garrotxa, a l’Associació 

d’Autoescoles de les comarques gironines i a la Federació d’Autoescoles de 

Catalunya per al seu coneixement.  

 
4. Traslladar aquests acords al Consell Comarcal de la Garrotxa i als Ajuntaments 

de la Garrotxa perquè en siguin coneixedors i puguin, si així ho creuen oportú, 

sumar-se a aquesta petició.    

 
 
Presenta la moció el Sr. Alcalde i n’explica el contingut 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=3487.0 

 
Intervé la Sra. Roca. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=3760.0 
 

- Intervé el Sr. Guix. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=3914.0 
 

 
- Intervé el Sr. Granados. 

Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=3997.0 
 

 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb unanimitat. 
 
 

11.1.- PRECS I PREGUNTES 
 
ORDENACIÓ TRÀNSIT BARRI ST. MIQUEL 
Intervé la Sra. Roca. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=4200.0 

 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=3487.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=3760.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=3914.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=3997.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=4200.0
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Intervé la Sra. Muñoz. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=4953.0 

 
 
MANIFEST TREBALLADORS I TREBALLADORES HOSPITAL D'OLOT I COMARCAL 
DE LA GARROTXA 
Intervé la Sra. Roca. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=4200.0 
 

Intervé el Sr. Guix. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=4727.0 
 

Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=5339.0 
 

 
PREC REGULACIÓ LLOGUERS FAMÍLIES VULNERABLES 
Intervé el Sr. Gasulla. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=4369.0 

 
Intervé el Sr. Güell. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=5034.0 

 
 
CIUTAT TERMOREGULADA 
Intervé el Sr. Gasulla. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=4369.0 

 
Intervé el Sr. Sellabona. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=5276.0 

 
 
CONTROL, SANCIONS I MULTES CIRCULACIÓ CAMIONS ALT TONATGE AV. 
SANT JORDI 
Intervé el Sr. Gasulla. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=4369.0 
 

Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=5339.0 

 
 
INSTAL·LACIÓ MARQUESINA AL C. MULLERAS 
Intervé el Sr. Guix. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=4727.0 
 

 
 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=4953.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=4200.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=4727.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=5339.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=4369.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=5034.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=4369.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=5276.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=4369.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=5339.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=4727.0


 

Mod ACTS_DP06 

Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=5339.0 
 

 
SORTIDA VEHICLES APARCAMENT LLAR INFANTS DEL MORROT 
Intervé el Sr. Guix. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=4727.0 
 

Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=5339.0 

 
 
FELICITACIÓ NETEJA LATERALS CTRA. NACIONAL N-260 
Intervé el Sr. Guix. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=4727.0 
 

Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=5339.0 
 

 
ACTUACIONS HORTS PARC NOU 
Intervé el Sr. Guix. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=4727.0 
 

Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01848054361c011c?startAt=5339.0 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 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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