
 
 
 

ACTA NÚM. 8 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

EL DIA 25 DE FEBRER DE 2021. 
 

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 25 de febrer de 2021 es reuneix en aquesta Casa 
Consistorial la Junta de Govern d’aquets Ajuntament sota la presidència del Sr. JOSEP 
BERGA I VAYREDA, per tal de celebrar la sessió ordinària i de primera convocatòria 
que s’escau al dia d’avui.  
 
Hi assisteixen els membres de la Junta de Govern Local Srs./es. Estanis Vayreda i 
Puigvert i Montserrat Torras i Surroca presencialment al lloc on se celebra. Maria 
Immaculada Muñoz i Díaz, Jordi Güell i Güell, Maria Assumpció Camps i Bosch i  
Aniol Sellabona i Aguilera de forma telemàtica.  
 
També hi assisteixen com a regidors delegats expressament convidats per tal de 
presentar els assumptes de la seva àrea, sense poder intervenir, en cap cas, en la part 
resolutiva ni en la resta d’assumptes que no afectin a la seva àrea ni prendre part en la 
votació, i segons informe dels Serveis de Secretaria del dia 1 de juliol de 2003, els 
Srs./es: Agustí Arbós i Torrent, Gemma Pujolar i Busquets i Adriana Francés i 
Planella de formà telemàtica. 
 
Hi assisteix presencialment com a regidor de l’oposició: Josep Guix Feixas.  
 
Hi assisteix telemàticament l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí.  
 
Actua com a secretària, la Secretària General , Sra. M. Glòria Gou Clavera.  
 
La secretària fa constar que els regidors Sra. Muñoz, Sr. Güell, Sra. Camps, Sr. 
Sellabona, Sr. Arbós, Sra. Pujolar i Sra. Francès han estat autoritzats per l’alcalde a 
assistir telemàticament a la sessió. 
 

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

 
 

Núm. de referència : X2021007173     
 
Atès el Decret Llei 7/2020 de 19 de març, de mesures urgents en matèria de contractació 
pública, de salut i gestió dels recursos sanitaris, de transparència, de transport públic i 
en matèria tributària i econòmica, que en la seva disposició addicional tercera habilita 
als ens locals quan concorrin situacions de força major o de greu risc col·lectiu, 
catàstrofe i calamitats públiques a celebrar les sessions dels seus òrgans col·legiats a 
distància, mitjançant la utilització de mitjans electrònics, si bé aquests mitjans han de 
garantir que no es produeixen interferències externes, la seguretat de les persones que 
hi participen, el manteniment del quòrum de constitució, la llibertat en la participació en 
els debats i deliberacions i el secret d’aquestes deliberacions. 
 
Atès l’article 8 bis) del Reglament Orgànic Municipal que regula el procediment de la 
celebració de les sessions telemàtiques. 



 

 
Atès la persistència de la crisi sanitària provocada per la Covid-19 
 
En relació a l’expedient SG012021000016 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, l'Alcalde, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
Únic.- Declarar justificada la concurrència i el manteniment de la situació que justifica 
excepcionalment que la sessió de la Junta de Govern de l’Ajuntament prevista pel dia 
18 de febrer a les vuit del matí se celebri telemàticament pels membres que ho sol·licitin.   
 
La normativa que regirà la sessió serà la prevista en el decret de l’alcaldia de data 5 de 
juny de 2020 i l’article 8 bis) del ROM 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

2. - ACTA.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Essent l'hora assenyalada - les vuit del matí- l'Alcalde declara obert l'acte i del seu ordre, 
la Secretària llegeix l'acta de la sessió anterior, que s'aprova per unanimitat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
 

3. - DESPATX OFICIAL 
 
El Sr. Alcalde dona compte als membres de la Junta de Govern dels actes i reunions a 
les quals ha assistit, des de la sessió celebrada el dia 18 de febrer: 
 

- El dijous 18 de febrer va presidir el Ple Municipal del mes de febrer que una 

vegada més es va fer de forma telemàtica. 

- El dilluns 22 va participar a la Comissió Permanent Innovac. 

- El dimarts 23 va assistir a la Junta General Olot Televisió i posteriorment va 

participar en el Consell de Direcció del Consorci d’Acció Social que va tenir lloc 

telemàticament. Seguidament va participar a la reunió del Gabinet Territorial de 

Coordinació d'Emergències per la Covid-19 a les comarques gironines, 

organitzada per la Generalitat de Catalunya. La sessió, que té lloc de forma 

telemàtica, se celebra amb periodicitat setmanal des de l’inici de la pandèmia.  

- El dimarts 24 va assistir a la Junta de Protecció del Parc Natural de la Zona 

Volcànica que va tenir lloc en format virtual. 

 
 
 



 
 
 

4. - DISPOSICIONS.- ASSABENTATS DE LES DISPOSICIONS PUBLICADES EN 
ELS BUTLLETINS OFICIALS 

 
Tot seguit la Secretària dona compte a la Junta de Govern dels edictes i anuncis de 
l'Ajuntament d'Olot apareguts als Butlletins Oficials BOE, BOP i DOGC, des de la darrera 
sessió. I se n'acorda l'assabentat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
 

5.1. - APROVAR BASES DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA 
COMPETITIVA PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS QUE PROMOGUIN LA 

INCLUSIÓ I LA COHESIÓ SOCIAL, ANY 2021. 
 
Núm. de referència : X2021007032     
 
Considerant que és d’interès per l’Ajuntament d’Olot fomentar la col·laboració amb les 
entitats del municipi per tal que s’organitzin activitats que fomentin el coneixement de 
l’entorn social, promoguin la convivència i la participació social dels diferents col·lectius 
i que combatin l’exclusió, la marginació i les desigualtats. 
 
Considerant que en el pressupost municipal de 2021 hi ha consignat en la partida 
Subvencions acció social, un import de 24.000,00 euros per a l’atorgament de 
subvencions a les entitats del municipi per tal que s’organitzin activitats que fomentin el 
coneixement de l’entorn social, promoguin la convivència i la participació social dels 
diferents col·lectius i que combatin l’exclusió, la marginació i les desigualtats. 
 
Vist el que preveuen els articles 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; el 58 i següents del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament General de la Llei de Subvencions; els articles 124 i 125 d’obres 
activitats i serveis; la base 10 de l’Ordenança General de Subvencions aprovada per 
l’Ajuntament d’Olot i l’article 15 de la Llei 19/2014, de 28 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern. 
 
En relació a l’expedient SG092021000001, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions en 
règim de concurrència competitiva per a la realització d’activitats que promoguin la 
inclusió i la cohesió social, de l’any 2021. 
 
Es fixa un import màxim a concedir de 24.000,00.-euros amb càrrec a la partida 21 600 
231 480006 subvencions acció social del pressupost de l’Ajuntament de l’any 2021. 
 

 
 
Segon.- Publicar anunci d’aprovació de les bases al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona (BOPG), en un diari comarcal i el taulell d’edictes d’aquest Ajuntament, en el 
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200200  Despeses 21600  231  480006 24000 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 100 001 001 001 000 000 



 

portal de transparència i exposar-ho al públic per un termini de vint dies hàbils, comptats 
de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP, perquè s’hi puguin presentar 
reclamacions. 
 
Si no es presenten reclamacions aquestes quedaran aprovades definitivament sense 
necessitat de cap més tràmit. 
 
Tercer.- Així mateix s’acorda, obrir la convocatòria pública per la concessió de 
subvencions d’entitats del municipi per a la realització d’activitats que promoguin la 
inclusió i la cohesió social, per a l’any 2021, amb el benentès que aquesta no tindrà 
eficàcia ni es publicarà fins que les bases hagin quedat definitivament aprovades. 
 
Quart.- Comunicar la convocatòria d’aquesta subvenció, un cop les bases hagin quedat 
aprovades definitivament, a la base nacional de subvencions. D’acord amb l’article 20.8 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aquesta comunicació 
de l’obertura de la convocatòria de les subvencions a la Base Nacional de Subvencions 
serà prèvia a qualsevol altra publicació que es pugui fer d’aquesta convocatòria. 
 
Cinquè.- El període de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils, a comptar a 
partir de l’endemà de la publicació d’aquest anuncia al BOP. En cas que el termini de 
presentació de sol·licituds finalitzi un dissabte, s’entendria prorrogat fins al dia hàbil 
següent. 
 
Sisè.- Les presents subvencions es concediran mitjançant acord de Junta de govern 
local, en el termini màxim de 3 mesos a comptar de la finalització del termini de 
presentació de sol·licituds, en cas contrari es considerarà desestimada la petició. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

 
5.2. - APROVAR BASES DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA 
COMPETITIVA PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS QUE FOMENTIN LA 
COOPERACIÓ, L’EDUCACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT, L’ENFORTIMENT I 

ARTICULACIÓ DE LES ENTITATS LOCALS, ANY 2021 
 
Núm. de referència : X2021007063     
 
Considerant que és d’interès per l’Ajuntament d’Olot fomentar la col·laboració amb les 
entitats del municipi per tal que s’organitzin projectes de cooperació; activitats que 
sensibilitzin la ciutadania sobre la realitat de les desigualtats, la igualtat de gènere, la 
diversitat cultura; i activitats que enforteixin i articulin les entitats locals que treballen per 
la cooperació, la solidaritat i la justícia social i projectes. 
 
Considerant que en el pressupost municipal de 2021 hi ha consignat en la partida 
Subvencions cooperació, un import de 18.000,00 euros per a l’atorgament de 
subvencions a les entitats del municipi per tal que s’organitzin projectes de cooperació. 
 



 
 
 

Vist el que preveuen els articles 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; el 58 i següents del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament General de la Llei de Subvencions; els articles 124 i 125 d’obres 
activitats i serveis; la base 10 de l’Ordenança General de Subvencions aprovada per 
l’Ajuntament d’Olot i l’article 15 de la Llei 19/2014, de 28 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern. 
 
En relació a l’expedient SG092021000002, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
 

Primer.- Aprovar les bases específiques reguladores d ela concessió de subvencions en 
règim de concurrència competitiva per a la realització d’activitats que fomentin la 
cooperació, l’educació pel desenvolupament, l’enfortiment i articulació de les entitats 
locals de l’any 2021. 
 
Es fixa un import màxim a concedir de 18.000,00 euros amb càrrec a la partida 21 
600   231   480043  subvencions cooperació del pressupost de l’Ajuntament de l’any 
2021. 
 

 
Segon.- Publicar anunci d’aprovació de les bases al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona (BOPG), en un diari comarcal i el taulell d’edictes d’aquest Ajuntament, en el 
portal de transparència i exposar-ho al públic per un termini de vint dies hàbils, comptats 
de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP, perquè s’hi puguin presentar 
reclamacions. 
 
Si no es presenten reclamacions aquestes quedaran aprovades definitivament sense 
necessitat de cap més tràmit. 
 
 
Tercer.- Així mateix s’acorda, obrir la convocatòria pública per la concessió de 
subvencions d’entitats del municipi per tal que organitzin projectes de cooperació per a 
l’any 2021, amb el benentès que aquesta no tindrà eficàcia ni es publicarà fins que les 
bases hagin quedat definitivament aprovades. 
 
Quart.- Comunicar la convocatòria d’aquesta subvenció, un cop les bases hagin quedat 
aprovades definitivament, a la base nacional de subvencions. D’acord amb l’article 20.8 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aquesta comunicació 
de l’obertura de la convocatòria de les subvencions a la Base Nacional de Subvencions 
serà prèvia a qualsevol altra publicació que es pugui fer d’aquesta convocatòria. 
 
Cinquè.- El període de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils, a comptar a 
partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP. En cas que el termini de 
presentació de sol·licituds finalitzi un dissabte, s’entendria prorrogat fins al dia hàbil 
següent. 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200200  Despeses 21600  231  480043 18000 SUBVENCIONS COOPERACIO 100 001 001 001 000 000 



 

Sisè.- Les presents subvencions es concediran mitjançant acord de Junta de govern 
local, en el termini màxim de 3 mesos a comptar de la finalització del termini de 
presentació de sol·licituds, en cas contrari es considerarà desestimada la petició. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

5.3. - APROVAR BASES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM 
DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A L’ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I 

DESENVOLUPAMENT D’ACTIVITATS VEÏNALS, ANY 2021. 
 
Núm. de referència : X2021007068     
 
Considerant que és d’interès per l’Ajuntament d’Olot fomentar la col·laboració amb les 
entitats veïnals del municipi per tal que s’organitzin activitats que fomentin la identitat 
dels barris, que en tinguin en compte la diversitat de la seva gent i facilitin la participació, 
així com que es dinamitzin els equipaments de barri. 
 
Considerant que en el pressupost municipal de 2021 hi ha consignat en la partida 
Subvencions barris, un import de 47.500,00.-euros per a l’atorgament de subvencions a 
les entitats veïnals. 
 
Vist el que preveuen els articles 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; el 58 i següents del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament General de la Llei de Subvencions; els articles 124 i 125 d’obres 
activitats i serveis; la base 10 de l’Ordenança General de Subvencions aprovada per 
l’Ajuntament d’Olot i l’article 15 de la Llei 19/2014, de 28 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern. 
 
En relació a l’expedient SG092021000003, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar les bases específiques reguladores d ela concessió de subvencions en 
règim de concurrència competitiva per a l’organització, participació i desenvolupament 
d’activitats veïnals de l’any 2021. 
 
Es fixa un import màxim a concedir de 47.500,00.-euros amb càrrec a la partida 21 160 
924 480003 subvencions barris del pressupost de l’Ajuntament de l’any 2021. 

 
Segon.- Publicar anunci d’aprovació de les bases al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona (BOPG), en un diari comarcal i el taulell d’edictes d’aquest Ajuntament, en el 
portal de transparència i exposar-ho al públic per un termini de vint dies hàbils, comptats 
de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP, perquè s’hi puguin presentar 
reclamacions. 
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Si no es presenten reclamacions aquestes quedaran aprovades definitivament sense 
necessitat de cap més tràmit. 
 
Tercer.- Així mateix s’acorda, obrir la convocatòria pública per la concessió de 
subvencions d’entitats veïnals per a l’any 2021, amb el benentès que aquesta no tindrà 
eficàcia ni es publicarà fins que les bases hagin quedat definitivament aprovades. 
 
Quart.- Comunicar la convocatòria d’aquesta subvenció, un cop les bases hagin quedat 
aprovades definitivament, a la base nacional de subvencions. D’acord amb l’article 20.8 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aquesta comunicació 
de l’obertura de la convocatòria de les subvencions a la Base Nacional de Subvencions 
serà prèvia a qualsevol altra publicació que es pugui fer d’aquesta convocatòria. 
 
Cinquè.- El període de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils, a comptar a 
partir de l’endemà de la publicació d’aquest anuncia al BOP. En cas que el termini de 
presentació de sol·licituds finalitzi un dissabte, s’entendria prorrogat fins al dia hàbil 
següent. 
 
Sisè.- Les presents subvencions es concediran mitjançant acord de Junta de govern 
local, en el termini màxim de 3 mesos a comptar de la finalització del termini de 
presentació de sol·licituds, en cas contrari es considerarà desestimada la petició. 
 
 
 

S’aprova per unanimitat. 
 

 
5.4. - CULTURA: APROVACIÓ DE LES BASES PER SOL.LICITUDS DE 

SUBVENCIÓ ACTIVITATS CULTURALS 2021 
 
Núm. de referència : X2021006526     

Considerant que a l’Ajuntament d’Olot l’interessa fomentar l’organització, participació i 
desenvolupament de les activitats culturals, donant suport a les entitats culturals del 
municipi que enriqueixin l’agenda lúdica i cultural de la ciutat durant l’any 2021. 

Considerant que en el pressupost municipal hi ha consignats en la partida 21 400 334 
480020 Subvencions Activitats Ciutadanes un import de 253.700,00 € per a l’atorgament 
de subvencions a les entitats culturals. 

Vist el que preveuen els articles  22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; els 58 i següents del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions; els articles 124 i 125 següents 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de d’Obres activitats 
i serveis; la base 10 de l’ordenança general de subvencions aprovada per l’Ajuntament 
d’Olot i l’article 15 de la Llei 19/12014, de 28 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 

En relació a l’expedient CU022021000001 de Cultura, vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 



 

Primer.- Aprovar les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions 
en règim de concurrència competitiva per a  entitats culturals  que per a l’anualitat 2021 
es fixa en un import màxim a concedir de 253.700,00  € amb càrrec a la partida 21 400 
334 480020 Subvencions Activitats Ciutadanes del pressupost de l’Ajuntament de l’any 
2021. 
 
Segon.-  Publicar anunci d’aprovació de les bases al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona (BOPG), en un setmanari comarcal i al Taulell d’edictes d’aquest Ajuntament, en 
el portal de transparència i exposar-ho al públic per un termini de 20 dies hàbils, 
comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP, perquè s’hi puguin 
presentar reclamacions.    
Si no es presenten reclamacions aquestes quedaran aprovades definitivament sense 
necessitat de cap més tràmit. 
  
Tercer.- Així mateix s’acorda, obrir la convocatòria pública per la concessió de 
subvencions de cultura per l’any 2021,  amb el benentès que aquesta no tindrà eficàcia 
ni es publicarà fins que les bases hagin quedat definitivament aprovades. 
  
Quart.- Comunicar la convocatòria d’aquesta subvenció, un cop les bases hagin quedat 
aprovades definitivament, a la base nacional de subvencions. D’acord amb l’article 20.8 
de la L 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aquesta comunicació de 
l’obertura de la convocatòria de les subvencions a la Base Nacional de Subvencions 
serà prèvia a qualsevol altra publicació que es pugui fer d’aquesta convocatòria.  
  
Cinquè.-  El període de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils, a comptar a 
partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOP. En cas que el termini de 
presentació de sol·licituds finalitzi un dissabte, s’entendria prorrogat fins al dia hàbil 
següent. 
  
Sisè.- Les presents subvencions es concediran mitjançat acord de Junta de Govern 
Local, en el termini màxim de 3 mesos de la data de sol·licitud, en cas contrari es 
considerarà desestimada la petició. 
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S’aprova per unanimitat. 
 

5.5. - APROVAR LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA 
CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA 

PER A L’ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE 
L’ACTIVITAT D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE PER A L’ANY 2021 

 
Núm. de referència : X2021006860     
 
Considerant que és d’interès per l’Ajuntament d’Olot fomentar la col·laboració amb les 

entitats juvenils del municipi en tant que es fomenta la realització d’activitats que 

promouen l’educació especialment entre la població juvenil. 



 
 
 

Considerant que en el pressupost municipal hi ha consignada la quantitat de 26.000,00.-

€ en la partida 2021 520 326 480022 SUBVENCIONS JOVENTUT per a 

l’atorgament de subvencions a les entitats per a la organització, participació i 

desenvolupament de l’activitat d’educació en el lleure per a l’any 2021. 

Vist el que preveuen els articles 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions; els 58 i següents del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 

s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions; els articles 124 i 125 següents 

del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de d’Obres activitats 

i serveis; la base 10 de l’ordenança general de subvencions aprovada per l’Ajuntament 

d’Olot i l’article 15 de la Llei 19/12014, de 28 de desembre, de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern. 

En relació a l’expedient ED042021000001 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d'Educació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 

Primer.- Aprovar les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions en 

règim de concurrència competitiva per a l'organització, participació i desenvolupament 

de l'activitat d'educació en el lleure per l’any 2021. Es fixa en un import màxim concedit 

de 26.000,00.-€ en càrrec la partida 2021 520 326 480022 SUBVENCIONS 

JOVENTUT del pressupost de l’Ajuntament d’O lot 

 

Segon.- Publicar anunci d’aprovació de les bases al Butlletí Oficial de la Província de 

Girona (BOPG), en un diari comarcal i al Taulell d’edictes d’aquest Ajuntament, en el 

portal de transparència i exposar-ho al públic per un termini de vint dies hàbils, comptats 

des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP, perquè s’hi puguin presentar 

reclamacions. Si no es presenten reclamacions aquestes quedaran aprovades 

definitivament sense necessitat de cap més tràmit. 

Tercer.- Així mateix s’acorda, obrir la convocatòria pública per la concessió de 

subvencions en règim de concurrència competitiva per a l’organització, participació i 

desenvolupament de l’activitat d’educació en el lleure per a l’any 2021, amb el ben entès 

que aquesta no tindrà eficàcia ni es publicarà fins que les bases hagin quedat 

definitivament aprovades. 

Quart.- Comunicar la convocatòria d’aquesta subvenció, un cop les bases hagin quedat 

aprovades definitivament, a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) d’acord 

amb l’article 20.8 de la L 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aquesta 

comunicació de l’obertura de la convocatòria de les subvencions a la Base Nacional de 

Subvencions serà prèvia a qualsevol altra publicació que es pugui fer d’aquesta 

convocatòria.  

Cinquè.- El període de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils, a comptar a 

partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP. En cas que el termini de 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200200  Despeses 21520  326  480022 26000 SUBVENCIONS JOVENTUT 100 001 001 001 000 000 



 

presentació de sol·licituds finalitzi un dissabte, s’entendria prorrogat fins al dia hàbil 

següent.  

Sisè.- Les presents subvencions es concediran mitjançant acord de Junta de Govern 

Local, en el termini màxim de 3 mesos de la data de sol·licitud, en cas contrari es 

considerarà desestimada la petició.  

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

5.6. - PROPOSTA APROVACIÓ BASES SUPORT ENTITATS 2021 
 
Núm. de referència : X2021006795     
 

Considerant que a l’Ajuntament d’Olot l’interessa fomentar l’organització, participació i 
desenvolupament de les activitats esportives i de lleure, donant suport a les entitats 
esportives del municipi  que enriqueixin l’agenda lúdica i esportiva de la ciutat durant 
l’any 2021. 

Considerant que en el pressupost municipal hi ha consignats en la partida 
21.330.341.480002. Subvencions entitats esportives un import de 75.000,00 euros per 
a l’atorgament de subvencions a les entitats esportives. 

Vist el que preveuen els articles  22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; els 58 i següents del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions; els articles 124 i 125 següents 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de d’Obres activitats 
i serveis; la base 10 de l’ordenança general de subvencions aprovada per l’Ajuntament 
d’Olot i l’article 15 de la Llei 19/12014, de 28 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 

En relació a l’expedient SP022021000003 d’Esports i Lleure, vist l’expedient 
administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat d’Esports i Lleure, proposa 
a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions 
en règim de concurrència competitiva per a  entitats esportives  que per a l’anualitat 
2021 es fixa en un import màxim a concedir de 75.000,00 euros amb càrrec a la partida 
21.330.341.480002. Subvencions entitats esportives del pressupost de l’Ajuntament de 
l’any 2021. 
 
Segon.-  Publicar anunci d’aprovació de les bases al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona (BOPG), en un setmanari comarcal i al Taulell d’edictes d’aquest Ajuntament, en 
el portal de transparència i exposar-ho al públic per un termini de vint dies hàbils, 
comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP, perquè s’hi puguin 
presentar reclamacions.    
Si no es presenten reclamacions aquestes quedaran aprovades definitivament sense 
necessitat de cap més tràmit. 
  



 
 
 

Tercer.- Així mateix s’acorda, obrir la convocatòria pública per la concessió de 
subvencions d’activitats esportives per l’any 2021, amb el benentès que aquesta no 
tindrà eficàcia ni es publicarà fins que les bases hagin quedat definitivament aprovades. 
  
Quart.- Comunicar la convocatòria d’aquesta subvenció, un cop les bases hagin quedat 
aprovades definitivament, a la base nacional de subvencions. D’acord amb l’article 20.8 
de la L 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aquesta comunicació de 
l’obertura de la convocatòria de les subvencions a la Base Nacional de Subvencions 
serà prèvia a qualsevol altra publicació que es pugui fer d’aquesta convocatòria.  
  
Cinquè.-  El període de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils, a comptar a 
partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP. En cas que el termini de 
presentació de sol·licituds finalitzi un dissabte, s’entendria prorrogat fins al dia hàbil 
següent. 
  
Sisè.- Les presents subvencions es concediran mitjançat acord de Junta de Govern 
Local, en el termini màxim de 3 mesos de la data de sol·licitud, en cas contrari es 
considerarà desestimada la petició. 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200200  Despeses 21330  341  480002 75000 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 999 167 099 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
5.7. - APROVACIÓ BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS PER 

CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 2021 
 
Núm. de referència : X2021001753     
 
Considerant que és d’interès per l’Ajuntament d’Olot fomentar la col·laboració amb les 
entitats del municipi per tal que organitzin, participin i desenvolupin activitats de 
promoció econòmica per a la ciutat d’Olot. 
 
Considerant que en el pressupost municipal de 2021 hi ha consignat en la partida 
Subvencions Esdeveniments Ciutat, un import de 41.990,00 euros per a l’atorgament de 
subvencions a les entitats de la ciutat. 
 
Vist el que preveuen els articles 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; els 58 i següents del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions; els articles 124 i 125 següents 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de d’Obres activitats 
i serveis; la base 10 de l’ordenança general de subvencions aprovada per l’Ajuntament 
d’Olot i l’article 15 de la Llei 19/12014, de 28 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i 
bon govern. 
 



 

En relació a l’expedient IM052021000001 i antecedents corresponents, el regidor 
delegat  de Promoció de la ciutat, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Aprovar les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions en 
règim de concurrència competitiva per a activitats de foment d’activitat econòmica a la 
ciutat d’Olot, per l’any 2021. 
 
Es fixa un import màxim a concedir de 41.990,00€ euros amb càrrec a la partida 
Subvencions esdeveniments ciutat del pressupost de l’Ajuntament de l’any 2021. 

 
Segon.- Publicar anunci d’aprovació de les bases al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona (BOPG), en un diari local i al Taulell d’edictes d’aquest Ajuntament, en el portal 
de transparència i exposar-ho al públic per un termini de vint dies hàbils, comptats des 
de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP, perquè s’hi puguin presentar 
reclamacions. Si no es presenten reclamacions aquestes quedaran aprovades 
definitivament sense necessitat de cap més tràmit. 
 
Tercer.- Comunicar la convocatòria d’aquesta subvenció, un cop les bases hagin quedat 
aprovades definitivament, a la base nacional de subvencions. D’acord amb l’article 20.8 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aquesta comunicació 
de l’obertura de la convocatòria de les subvencions a la Base Nacional de Subvencions 
serà prèvia a qualsevol altra publicació que es pugui fer d’aquesta convocatòria. 
 
Quart.- El període de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils, a comptar a partir 
de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP. En cas que el termini de 
presentació de sol·licituds finalitzi un dissabte, s’entendria prorrogat fins al dia hàbil 
següent. 
 
Cinquè.- Les presents subvencions es concediran mitjançat acord de Junta de Govern 
Local, en el termini màxim de 3 mesos a comptar de la finalització del termini de 
presentació de sol·licituds, en cas contrari es considerarà desestimada la petició. 
 
 
 

S’aprova per unanimitat. 
 
 

5.8. - PROPOSTA APROVACIÓ BASES AJUTS ALS ESPORTISTES D'ELIT 2021 
 
Núm. de referència : X2021006862     
 
Considerant que és d’interès per a l’Ajuntament d’Olot fomentar la participació 
d’esportistes amateurs d’elit en campionats d’Espanya, Europa, Mundials i als Jocs 
Olímpics. 

 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220  Despeses 21200  430  480001 41.990,00 SUBVENCIONS ESDEVENIMENTS CIUTAT 200 999 147 065 019 011 



 
 
 

Considerant que en el pressupost municipal de 2021 hi ha consignat en la partida 
Subvencions Entitats Esportives 2021 330 341 480002, un import de 2.000,00 euros 
per a l’atorgament d’ajuts als esportistes amateurs d’esports individuals que participen 
en campionats d’Espanya, d’Europa, Mundials i als Jocs Olímpics. 

 

Vist el que preveuen els article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; el 58 i següents del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament General de la Llei de Subvencions; els articles 124 i 125 
d’obres activitats i serveis; la base 10 de l’Ordenança General de Subvencions 
aprovada per l’Ajuntament d’Olot i l’article 15 de la Llei 19/2014, de 28 de desembre, 
de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

 

En relació a l’expedient SP022021000004, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor de l’Àrea d’Esports i Lleure d’Olot, proposa a la Junta de 
govern local, l’adopció dels següents acords: 

 

Primer.-Aprovar les bases especifiques reguladores dels ajuts als esportistes amateurs 
d’esports individuals d’elit que participen en els campionats d’Espanya, d’Europa, del 
món i als Jocs Olímpics durant la temporada 2020-2021. 
 
Es fixa un import màxim a concedir de  dos mil euros (2000,00.-€) amb càrrec a la partida 
2021 330 341 480002 subvencions entitats esportives de l’Ajuntament de l’any 2021. 
 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200200  Despeses 21330  341  480002 2000 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 999 999 099 000 000 

 

 
Segon.-Publicar les bases al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG), en un 
diari comarcal i al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, en el portal de transparència i 
exposar-ho al públic per un termini de vint dies hàbils, comptats des de l’endemà de la 
publicació d’aquest anunci al BOP, perquè s’hi puguin presentar reclamacions. 
Si no es presenten reclamacions aquestes quedaran aprovades definitivament sense 
necessitat de cap més tràmit. 
 
Tercer.- Així mateix s’acorda obrir la convocatòria pública per la concessió d’ajuts als 
esportistes amateurs d’esports individuals d’elit que participen en campionats 
d’Espanya, d’Europa, del món i als Jocs Olímpics en la temporada 2020-2021, amb el 
benentès que aquesta no tindrà eficàcia ni es publicarà fins que les bases hagin quedat 
definitivament aprovades. 
 
Quart.- Comunicar la convocatòria d’aquests ajuts, un cop les bases hagin quedat 
aprovades definitivament, a la base nacional de subvencions. D’acord amb l’article 20.8 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aquesta comunicació 
de l’obertura de la convocatòria de les subvencions a la Base Nacional de Subvencions 
serà prèvia a qualsevol altra publicació que es pugui fer d’aquesta convocatòria. 
 



 

Cinquè.- El període de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils, a comptar a 
partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOPG. En cas que el termini de 
presentació de sol·licituds finalitzi un dissabte, s’entendria prorrogat fins al dia hàbil 
següent. 
 
Sisè.- Els presents ajuts es concediran mitjançant acord de Junta de govern local, en el 
termini màxim de 3 mesos a comptar de la finalització del termini de presentació de 
sol·licituds, en cas contrari es considerarà desestimada la petició. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

5.9. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.- APROVACIÓ BASES ESPECIFIQUES 
REGULADORES DELS AJUTS DELS AJUTS A LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES 

DE LA CIUTAT D’OLOT DEL SECTIR TURÍSTIC AMB MOTIU DE LES NOVES 
RESTRICCIONS DEGUDES A LA SITUACIÓ GENERADA PEL COVID-19 

 
Núm. de referència : X2021006794     
 

Les resolucions per part del Govern de la Generalitat de Catalunya per a la contenció 
del brot epidèmic  de  la  pandèmia  de  COVID-19  al  territori  de Catalunya  han  
comportat diverses mesures que han afectat el desenvolupament de l’activitat de les 
empreses del sector turístic de la ciutat d’Olot. En concret Les resolucions 
SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, la SLT/2875/2020, de 12 de novembre i la SLT/1/2021, 
de 4 de gener, que modificaven i prorrogaven les mesures en matèria de salut pública 
per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de 
Catalunya, limitant l'entrada i sortida de persones de cada terme municipal i per tant 
impossibilitant el desplaçaments dels clients del sector turístic que són les provinents 
d’altres comarques, especialment de la zona de Barcelona. Aquests ajuts tenen per 
objectiu compensar l’evident pèrdua econòmica del sector i garantir la continuïtat de la 
seva activitat.  

Aquests ajuts s'emmarquen dins el Pla de reactivació econòmica d'Olot que té per 
objectiu posar en marxa 122 mesures que ajudin a pal·liar els efectes més urgents 
derivats de la crisi econòmica i del mercat  de  treball  generats  per  la  pandèmia,  però  
també  a  encarar  el  futur  per ser  una  ciutat  més resilient i sostenible. 

La dotació econòmica es fixa en 42.000,00 euros. Aquesta dotació, de caràcter únic i 
excepcional, prové del "Fons de contingència extraordinari Covid-19 (2020/2021)" 
previst per a donar resposta a les necessitats sobrevingudes generades per la situació 
sanitària, social i econòmica que provoca la situació de pandèmia del Coronavirus. 

Aquesta convocatòria d'ajuts queda recollida en addenda del Pla estratègic de 
subvencions de l'Ajuntament d'Olot per a l'exercici 2021, sotmesa a aprovació plenària 
en sessió de 18 de febrer de 2021. 
 
Normativa aplicable 

• Llei 38/2003 de 17 de novembre General de Subvencions 



 
 
 

• Reial Decret 887/2006 de 21 de juliol 

• Reial Decret 130/2019 de 8 de març pel que es regula la base de dades Nacional 
de Subvencions i la publicitat de les subvencions i altres ajuts públics 

• Reglament  d'obres,  activitats  i  serveis  de  les  entitats  locals,  aprovat  pel  
Decret  179/1995  de  13  de juny 

• Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament d'Olot. 
 
 
En relació a l’expedient IM052021000002 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Promoció de la ciutat, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.-Aprovar les bases especifiques reguladores dels AJUTS AL SECTOR 
TURÍSTIC DE LA CIUTAT D’OLOT AMB MOTIU DE LES RESTRICCIONS DEGUDES 
A LA SITUACIÓ GENERADA PEL COVID-19  segons document annex. 
 
Es fixa un import màxim a concedir de  quaranta-dos mil euros (42.000) amb càrrec a la 
partida de l’Ajuntament de l’any 2021: 
 

 
 
Segon.-Publicar les bases al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG), en un 
diari comarcal i al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, en el portal de transparència i 
exposar-ho al públic per un termini de vint dies hàbils, comptats des de l’endemà de la 
publicació d’aquest anunci al BOP , perquè s’hi puguin presentar reclamacions. 
 
Si no es presenten reclamacions aquestes quedaran aprovades definitivament sense 
necessitat de cap més tràmit. 
 
Tercer.- Així mateix s’acorda obrir la convocatòria pública per la concessió d’ajuts al 
sector turístic de la ciutat d’Olot amb motiu de les restriccions a la situació generada per 
la COVID-19, amb el benentès que aquesta no tindrà eficàcia ni es publicarà fins que 
les bases hagin quedat definitivament aprovades. 
 
Quart.- Comunicar la convocatòria d’aquests ajuts, un cop les bases hagin quedat 
aprovades definitivament, a la base nacional de subvencions. D’acord amb l’article 20.8 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aquesta comunicació 
de l’obertura de la convocatòria de les subvencions a la Base Nacional de Subvencions 
serà prèvia a qualsevol altra publicació que es pugui fer d’aquesta convocatòria. 
 
Cinquè.- El període de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils, a comptar a 
partir de l’endemà de la publicació d’aquest anuncia l BOPG. En cas que el termini de 
presentació de sol·licituds finalitzi un dissabte, s’entendria prorrogat fins al dia hàbil 
següent. 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220  Despeses 21200  433  480008 42000 FONS REACTIVACIO ECONOMICA 
(SECT.TURISTIC COVID19) 

220 999 132 065 018 012 



 

Sisè.- Els presents ajuts es concediran mitjançant acord de Junta de govern local, en el 
termini màxim de 3 mesos a comptar de la finalització del termini de presentació de 
sol·licituds, en cas contrari es considerarà desestimada la petició. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

5.10. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.- APROVACIÓ BASES ESPECIFIQUES 
REGULADORES DELS AJUTS DELS AJUTS A MARXANTS DE ROBA DE VENDA 
AMBULANT DE LA CIUTAT D’OLOT AMB MOTIU DE LES NOVES RESTRICCIONS 

DEGUDES A LA SITUACIÓ GENERADA PEL COVID-19 
 
Núm. de referència : X2021006797     
 
Les resolucions per part del Govern de la Generalitat de Catalunya per a la contenció 
del brot epidèmic  de  la  pandèmia  de  COVID-19  al  territori  de Catalunya  han  
comportat diverses mesures que han afectat el desenvolupament normal de les activitats 
dels marxants de roba i complements de venda no sedentària d’Olot. En concret la 
RESOLUCIÓ SLT/704/2020, d’11 de març per la qual s’adoptaven mesures de 
distanciament social en relació amb els esdeveniments multitudinaris per a la prevenció 
i el control de la infecció pel COVID-19, les parades de mercat de venda no sedentària 
d’Olot que no fossin productes de primera necessita, no podien dur a terme la seva 
activitat.  Aquesta restricció es va aixecar el 25 de maig. Més enllà d’aquesta resolució 
concreta les mesures de distanciament social i les restriccions a la mobilitat han 
comportat també una reducció del nombre de compradors al mercat i per tant en els 
ingressos dels marxants. Així doncs, aquests ajuts tenen per objectiu compensar 
l’evident pèrdua econòmica del sector i garantir la continuïtat de la seva activitat.  
 
Aquests ajuts s'emmarquen dins el Pla de reactivació econòmica d'Olot que té per 
objectiu posar en marxa 122 mesures que ajudin a pal·liar els efectes més urgents 
derivats de la crisi econòmica i del mercat  de  treball  generats  per  la  pandèmia,  però  
també  a  encarar  el  futur  per ser  una  ciutat  més resilient i sostenible. 

La dotació econòmica es fixa en 7.000,00 euros. Aquesta dotació, de caràcter únic i 
excepcional, prové del "Fons de contingència extraordinari Covid-19 (2020/2021)" 
previst per a donar resposta a les necessitats sobrevingudes generades per la situació 
sanitària, social i econòmica que provoca la situació de pandèmia del Coronavirus. 

Aquesta convocatòria d'ajuts queda recollida en addenda del Pla estratègic de 
subvencions de l'Ajuntament d'Olot per a l'exercici 2021, sotmesa a aprovació plenària 
en sessió de 18 de febrer de 2021. 
 
Normativa aplicable 

• Llei 38/2003 de 17 de novembre General de Subvencions 

• Reial Decret 887/2006 de 21 de juliol 

• Reial Decret 130/2019 de 8 de març pel que es regula la base de dades Nacional 
de Subvencions i la publicitat de les subvencions i altres ajuts públics 



 
 
 

• Reglament  d'obres,  activitats  i  serveis  de  les  entitats  locals,  aprovat  pel  
Decret  179/1995  de  13  de juny 

• Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament d'Olot. 
 
 
En relació a l’expedient IM052021000004 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Promoció de la ciutat, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
 
Primer.-Aprovar les bases especifiques reguladores dels AJUTS ALS MARXANTS DE 
ROBA I COMPLEMENTS DEL MERCAT DE VENDA NO SEDENTÀRIA D’OLOT 
EMPADRONATS AL MUNICIPI AMB MOTIU DE LES RESTRICCIONS A CAUSA DE 
LA SITUACIÓ GENERADA PEL COVID-19 segons document annex 
 
Es fixa un import màxim a concedir de set mil euros (7.000€) amb càrrec a la partida de 
l’Ajuntament de l’any 2021: 
 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220  Despeses 21200  433  480006 7000 FONS REACTIVACIO ECONOMICA 
(SECT.MARXANTS COVID19) 

220 999 143 065 016 012 

 

 
Segon.-Publicar les bases al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG), en un 
diari comarcal i al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, en el portal de transparència i 
exposar-ho al públic per un termini de vint dies hàbils, comptats des de l’endemà de la 
publicació d’aquest anunci al BOP , perquè s’hi puguin presentar reclamacions. 
 
Si no es presenten reclamacions aquestes quedaran aprovades definitivament sense 
necessitat de cap més tràmit. 
 
Tercer.- Així mateix s’acorda obrir la convocatòria pública per la concessió d’ajuts als 
marxants de roba i complements del mercat de venda no sedentària d’Olot empadronats 
al municipi amb motiu de les restriccions a la situació generada per la COVID-19, amb 
el benentès que aquesta no tindrà eficàcia ni es publicarà fins que les bases hagin 
quedat definitivament aprovades. 
 
Quart.- Comunicar la convocatòria d’aquests ajuts, un cop les bases hagin quedat 
aprovades definitivament, a la base nacional de subvencions. D’acord amb l’article 20.8 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aquesta comunicació 
de l’obertura de la convocatòria de les subvencions a la Base Nacional de Subvencions 
serà prèvia a qualsevol altra publicació que es pugui fer d’aquesta convocatòria. 
 
Cinquè.- El període de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils, a comptar a 
partir de l’endemà de la publicació d’aquest anuncia l BOPG. En cas que el termini de 
presentació de sol·licituds finalitzi un dissabte, s’entendria prorrogat fins al dia hàbil 
següent. 
 



 

Sisè.- Els presents ajuts es concediran mitjançant acord de Junta de govern local, en el 
termini màxim de 3 mesos a comptar de la finalització del termini de presentació de 
sol·licituds, en cas contrari es considerarà desestimada la petició. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

5.11. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.- APROVACIÓ BASES ESPECIFIQUES 
REGULADORES DELS AJUTS DELS AJUTS A LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES 

DE LA CIUTAT D’OLOT DEL SECTIR DEL TAXI AMB MOTIU DE LES NOVES 
RESTRICCIONS DEGUDES A LA SITUACIÓ GENERADA PEL COVID-19 

 
Núm. de referència : X2021006796     
 

Les resolucions per part del Govern de la Generalitat de Catalunya per a la contenció 
del brot epidèmic  de  la  pandèmia  de  COVID-19  al  territori  de Catalunya  han  
comportat diverses mesures que han afectat el desenvolupament normal de les activitats 
del sector del taxi a Olot. En concret, la RESOLUCIÓ SLT/1/2021, de 4 de gener que 
prorrogava i modificava les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del 
brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, limitava la circulació 
de persones fora del propi municipi i per tant l’ús del taxi per als desplaçaments fora 
d’Olot que són la principal activitat del sector. Així doncs aquests ajuts tenen per objectiu 
compensar l’evident pèrdua econòmica del sector i garantir la continuïtat de la seva 
activitat.  

Aquests ajuts s'emmarquen dins el Pla de reactivació econòmica d'Olot que té per 
objectiu posar en marxa 122 mesures que ajudin a pal·liar els efectes més urgents 
derivats de la crisi econòmica i del mercat  de  treball  generats  per  la  pandèmia,  però  
també  a  encarar  el  futur  per ser  una  ciutat  més resilient i sostenible. 
 

La dotació econòmica es fixa en 12.000,00 euros. Aquesta dotació, de caràcter únic i 
excepcional, prové del "Fons de contingència extraordinari Covid-19 (2020/2021)" 
previst per a donar resposta a les necessitats sobrevingudes generades per la situació 
sanitària, social i econòmica que provoca la situació de pandèmia del Coronavirus. 

Aquesta convocatòria d'ajuts queda recollida en addenda del Pla estratègic de 
subvencions de l'Ajuntament d'Olot per a l'exercici 2021, sotmesa a aprovació plenària 
en sessió de 18 de febrer de 2021. 
 
Normativa aplicable 

• Llei 38/2003 de 17 de novembre General de Subvencions 

• Reial Decret 887/2006 de 21 de juliol 

• Reial Decret 130/2019 de 8 de març pel que es regula la base de dades Nacional 
de Subvencions i la publicitat de les subvencions i altres ajuts públics 

• Reglament  d'obres,  activitats  i  serveis  de  les  entitats  locals,  aprovat  pel  
Decret  179/1995  de  13  de juny 

• Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament d'Olot. 



 
 
 

 
 
En relació a l’expedient IM052021000003 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Promoció de la ciutat, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
 
Primer.-Aprovar les bases especifiques reguladores dels AJUTS ALS TAXISTES AMB 
LLICÈNCIA MUNICIPAL DE TAXI A OLOT AMB MOTIU DE LES RESTRICCIONS A 
CAUSA DE LA SITUACIÓ GENERADA PEL COVID-19 segons document annex 
 
 
Es fixa un import màxim a concedir de  dotze mil euros amb càrrec a la partida de 
l’Ajuntament de l’any 2021: 
 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220  Despeses 21200  433  480007 12000 FONS REACTIVACIO ECONOMICA (SECT.DEL 
TAXI COVID19) 

220 999 150 065 022 012 

 

 
Segon.-Publicar les bases al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG), en un 
diari comarcal i al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, en el portal de transparència i 
exposar-ho al públic per un termini de vint dies hàbils, comptats des de l’endemà de la 
publicació d’aquest anunci al BOP , perquè s’hi puguin presentar reclamacions. 
 
Si no es presenten reclamacions aquestes quedaran aprovades definitivament sense 
necessitat de cap més tràmit. 
 
Tercer.- Així mateix s’acorda obrir la convocatòria pública per la concessió d’ajuts als 
taxistes amb llicència municipal de taxi a Olot amb motiu de les restriccions a la situació 
generada per la COVID-19, amb el benentès que aquesta no tindrà eficàcia ni es 
publicarà fins que les bases hagin quedat definitivament aprovades. 
 
Quart.- Comunicar la convocatòria d’aquests ajuts, un cop les bases hagin quedat 
aprovades definitivament, a la base nacional de subvencions. D’acord amb l’article 20.8 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aquesta comunicació 
de l’obertura de la convocatòria de les subvencions a la Base Nacional de Subvencions 
serà prèvia a qualsevol altra publicació que es pugui fer d’aquesta convocatòria. 
 
Cinquè.- El període de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils, a comptar a 
partir de l’endemà de la publicació d’aquest anuncia l BOPG. En cas que el termini de 
presentació de sol·licituds finalitzi un dissabte, s’entendria prorrogat fins al dia hàbil 
següent. 
 
Sisè.- Els presents ajuts es concediran mitjançant acord de Junta de govern local, en el 
termini màxim de 3 mesos a comptar de la finalització del termini de presentació de 
sol·licituds, en cas contrari es considerarà desestimada la petició. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 



 

6.1. - CULTURA : SUBVENCIÓ PER COMPENSAR LES PÈRDUES REDUCCIÓ 
FORÇADA AFORAMENTS TEATRE PRINCIPAL D’OLOT I SALA EL TORÍN PER 

COVID-19 (OCTUBRE-DESEMBRE 2020) 
 

Núm. de referència : X2021006640     
 
 
En relació a l’expedient SCU12021000005 de Cultura, vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Sol·licitar la subvenció: 
 
Organisme: GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE 

CULTURA  
Programa: SUBVENCIONS PER COMPENSAR LES PÈRDUES PER LA 

REDUCCIÓ FORÇADA DELS AFORAMENTS EN ESPAIS 
ESCÈNICS I MUSICALS EN MOTIU DEL COVID-19 

Referència: DOGC NÚM. 8289 DE 07/12/2020 
Núm disposició: CLT/3161/2020 
  

 
Segon.- Presentar a l’esmentada convocatòria el projecte: CULTURA : SUBVENCIÓ 
PER COMPENSAR LES PÈRDUES REDUCCIÓ FORÇADA AFORAMENTS TEATRE 
PRINCIPAL D’OLOT I SALA EL TORÍN PER COVID-19 (OCTUBRE-DESEMBRE 2020) 
 
Tercer.- Facultar l’alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
 

S’aprova per unanimitat. 
 
 

7.1. - CULTURA: SUBVENCIÓ PROJECTES CULTURALS MUSEU DE LA 
GARROTXA 2021 

Núm. de referència : X2021006629     
 
En relació a l’expedient SCU12021000003 de Cultura, vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Sol·licitar la subvenció: 
 
Organisme: DIPUTACIO DE GIRONA  
Programa: SUBVENCIÓ PER AL FOMENT DE PROJECTES CULTURALS 

ALS MUSEUS DE LES COMARQUES GIRONINES 2021 
Referència: BOP NÚM. 20 DE 01/02/2021 
Núm disposició: NÚM. 674 
Import: 35.000,00 € 

 



 
 
 

Segon.- Presentar a l’esmentada convocatòria el projecte: PROJECTES CULTURALS 
MUSEU DE LA GARROTXA 2021 
 
Tercer.- Facultar l’alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
 
 

S’aprova per unanimitat. 
 
 
 

8.1. - CULTURA: SUBVENCIÓ RECURSOS EDUCATIUS. ARTS ESCÈNIQUES I 
MUSICALS 2020-2021 

Núm. de referència : X2021006634     
 
En relació a l’expedient SCU12021000004 de Cultura, vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Sol·licitar la subvenció: 
 
Organisme: DIPUTACIO DE GIRONA  
Programa: SUBVENCIONS PER AL FOMENT DE PROGRAMES I 

PROJECTES EDUCATIUS. PROJECTES I PROGRAMES 
ESCOLARS 

Referència: BOP NÚM. 20 DE 01/02/2021 
Núm disposició: NÚM. 695 
Import: 10.000,00 € 

 
Segon.- Presentar a l’esmentada convocatòria el projecte: SUBVENCIÓ RECURSOS 
EDUCATIUS. ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS 2020-2021  
 
Tercer.- Facultar l’alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
 

S’aprova per unanimitat. 
 
 
9.1. - SOL·LICITAR UNA SUBVENCIÓ AL DIPSALUT PER AL FINANÇAMENT DEL 

PROJECTE SUPORT EMOCIONAL A JOVES. 
 
Núm. de referència : X2021006952     
 
 

Atès que des de la Taula per la cohesió social de la Garrotxa, ha estat treballant 
tots aquests anys amb projectes i actuacions per aconseguir la millora i benestar 
de les persones i les famílies, pel seu apoderament i amb una mirada comunitària 
i això s’ha fet amb un treball en xarxa entre els agents del territori.  
 



 

Atès que cal continuar desenvolupant nous projectes i actuacions per 
acompanyar i poder donar suport integral a les persones en situacions de més 
vulnerabilitat i afrontar els reptes actuals i fer-ho integrant els Objectius de 
Desenvolupament Sostenibles ( ODS ) que tenim com a marc de referència i que 
parlen de pobresa , salut, educació ,desigualtats, inclusió, prosperitat econòmica 
i governança.  
 
Atès que el suport educatiu i emocional als joves és de vital importància pel seu 
desenvolupament integral com a persones. Entenent que els joves es troben en 
una de les etapes evolutives més complexes de la seva vida, l’adolescència, 
especialment si estan en risc d’exclusió social o en situacions de vulnerabilitat.  
 
En relació a l’expedient SED12021000003 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d'Educació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 

 
Primer.- Sol·licitar la inclusió de l’Àrea d’Educació i Joventut de l’Ajuntament 
d’Olot en el programa de subvencions convocat per DIPSALUT, Organisme de 
Salut Pública de la Diputació de Girona:  subvencions als ajuntaments, als ens 
locals supramunicipals i els seus ens dependents, i les entitats sense ànim de 
lucre per al finançament de dispositius que responguin als objectius del programa 
Benestar i Comunitat BIC 2020-23. Girona. Organisme Autònom de Salut Pública 
de la Diputació de Girona (Dipsalut). 
 
Segon.- Demanar una subvenció de 60.000€ pel projecte Suport emocional a 
joves.  
 
Tercer.- Facultar l’alcalde per signar tota la documentació necessària.  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

10.1. - APROVACIÓ CONVENI AULA MENTOR 
 

Núm. de referència : X2021006192     
 
Vist el conveni en vigor entre l’Ajuntament d’olot i el Ministerio de Educación y Formación 

Profesional para el desarrollo del programa de formación abierta denominado “Aula 

Mentor” 

 
Vist que, segons ens indica el Ministerio, “con la entrada en vigor de la Disposición final 
segunda del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban 
medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la 
ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ha quedado 
modificado el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, de manera que, a partir del 1 de enero de 2021, TODOS los convenios 



 
 
 

suscritos por la Administración General del Estado resultarán eficaces una vez inscritos, 
en el plazo de 5 días hábiles desde su formalización, en el Registro Electrónico estatal 
de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal. No obstante, 
deberán ser publicados en el plazo de 10 días hábiles desde su formalización en el 
«Boletín Oficial del Estado». 
 
Esta modificación obliga a cambiar la cláusula cuarta del CONVENIO PARA EL 
DESARROLLO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ABIERTA DENOMINADO "AULA 
MENTOR", dado que, hasta ahora, contenía la anterior redacción del citado artículo 48.8 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. 
 
Por lo tanto,  es necesario que las partes volvamos a firmar el convenio para que pueda 
ser correctamente inscrito y publicado sin incurrir en ningún supuesto de ilegalidad.” 
 
Vist que hi ha de l’orde de 15 inscripcions anuals i que es un recurs formatiu que 
diferents programes del SOC que gestionem des de l’àrea d’ocupació utilitzen.  
 
Vist que és l’única formació d’aquest tipus que s’ofereix a la demarcació de Girona.  
 
Vist que continua vigent la necessitat de mantenir aquest servei i que fins al moment 
s’ha prestat sense cap incidència.  
 
En relació a l’expedient IM032021000005 de , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'ocupació i formació profesionalitzadora, proposa 
a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
 
Proposo  
 
Que s’aprovi el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i el Ministerio de 

Educación y Formación Profesional para el desarrollo del programa de formación abierta 

denominado “Aula Mentor” 

 

S’aprova per unanimitat. 
 

 
11.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 

Núm. de referència : X2021007000     
 
En relació a l’expedient CPG22021000019 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar la relació d’ordenacions de despeses annexada número 21/005 per un import 
de 78.888,88 euros. 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200240  Despeses 99999 72888.88 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 



 

12.1. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- ESTIMAR LA RECLAMACIÓ 
PRESENTADA PER “TALLERS BRILLAUTO, S.L.”  PER DANYS OCASIONATS A 

UN VEHICLE. 
 
Núm. de referència : X2019046518     

 
Vist l’escrit presentat pel Sr. ****, en nom i representació de “Tallers Brillauto, S.L.”, en 
el que es formula reclamació patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, pels danys 
ocasionats a un vehicle i atesos els següents  
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
Primer.- La representació de la mercantil de “Tallers Brillauto, S.L.” va formular 
reclamació patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, pels danys que va patir el vehicle de 

la seva propietat marca Hyundai, model i10, matrícula ****, el dia 2 de desembre de 
2019, quan estava estacionat a l’alçada del núm. 31 de l’avinguda de França, pels 
treballs de jardineria que realitzava personal adscrit a la Brigada Municipal de 
l’Ajuntament d’Olot (Registre General, núm. E2019022634/02-12-2019). Els danys es 
concreten en el trencament del vidre de la porta del davant esquerra i en la mateixa 
porta del davant esquerra.  A la petició s’hi acompanyen un pressupost de valoració de 
danys de 2 de desembre de 2019 (P19-000044), emès per “Tallers Brillauto, S.L.U.”, per 
un import de 319 euros (263,64 + 21% d’IVA), que és la quantitat que es reclama i un 
reportatge fotogràfic (12 fotos) dels danys ocasionats al vehicle. 
 
Segon.- En informe de la Policia Municipal de 13 de gener de 2020 s’assenyala que, 
consultats els arxius, no consten actuacions policials en relació a l’incident del que 
informa el Sr. ****. 
 
Tercer.- En informe del cap de secció de la Brigada Municipal de 16 de febrer de 2021 
s’assenyala que s’ha comprovat que, efectivament, operaris de la brigada de jardineria 
varen estar realitzant tasques de jardineria en la data i ubicació que es refereix 
l’interessat, alhora que es reconeix la responsabilitat d’ocasionar danys al vehicle en 
qüestió. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- L’article 32.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
d’acord amb l’article 106.2 de la Constitució, assenyala que “els particulars tenen dret a 
ser indemnitzats per les administracions públiques corresponents de tota lesió que 
pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui conseqüència del 
funcionament normal o anormal dels serveis públics, excepte en els casos de força 
major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar d’acord amb la Llei”. 
En igual sentit, l’article 81 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. Aquests articles 
determinen que la  responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques sigui de 
caràcter objectiu i que, per tant, esdevingui imprescindible acreditar que el dany o lesió 
sofert pel reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis 
públics, en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense intervenció 
estranya que pugui interferir alterant el nexe causal. 



 
 
 

 
En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i 174 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis causats 
als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament dels serveis 
públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents, en els termes establerts 
per la legislació general sobre responsabilitat administrativa” 
 
Segon.- La responsabilitat patrimonial de les administracions públiques es basa en un 
sistema de responsabilitat objectiva, la qual cosa implica que no cal que hi hagi culpa o 
negligència, sinó únicament un funcionament normal o anormal dels serveis públics, un 
dany avaluable econòmicament i una relació de causalitat entre un i altre. També que el 
ciutadà afectat no tingui el deure jurídic de suportar aquest dany, que no hi hagi força 
major i que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons l’estat dels coneixements 
o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la producció dels danys. 
 
Així doncs, esdevé imprescindible acreditar que el dany o lesió sofert per la part 
reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, en 
relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense intervenció estranya que 
pugui interferir alterant el nexe causal. 
 
En el present cas, a la vista de l’informe del cap de secció de la Brigada Municipal de 
data 16 de febrer de 2021, és raonable apreciar la relació causal entre els danys 
reclamats i el funcionament dels serveis municipals, d’acord amb els articles 25 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril i 66  del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d‘abril, pel que fa a les 
competències atorgades als municipis en matèria de trànsit, estacionament de vehicles 
i mobilitat; així com en el manteniment i conservació de parcs i jardins públics.  
 
Tercer.- En relació a la quantitat reclamada cal assenyalar que el reclamant no ha 
aportat a l’expedient cap factura de reparació des danys, sinó només un pressupost del 
què costaria la reparació: 263,64.- € més IVA (21%). En no quedar acreditada l’efectiva 
reparació del dany no és procedent el pagament de la quantitat corresponent a l’IVA, 
atès que en tractar-se d’un impost indirecte només merita en fer-se efectiu el pagament 
de la despesa a la qual es vincula. 
 
Vist l’expedient administratiu SRP12019000033 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada d’Hisenda, 
proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 

Primer.- Acceptar la reclamació patrimonial formulada per la mercantil TALLER 
BRILLAUTO, S.L., pels danys ocasionats al vehicle matrícula ****, quan estava 
estacionat a l’avinguda de França, a causa d’uns treballs de jardineria (desbrossament 
d’herba) que realitzava la secció de jardineria de la Brigada Municipal de l’Ajuntament 
d’Olot. 
 
Segon.- Efectuar un pagament de DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB 
SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS (263,64.- €) a favor de l mercantil “Tallers Brillauto, 
S.L.”, en concepte d’indemnització pels danys ocasionats a un seu vehicle.  



 

 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200240  Despeses 21130  920  224000 263.64 ASSEGURANCES 130 001 999 052 999 999 

 

 
Aquest import s’ingressarà en el número de compte bancari que la persona interessada 
ha de facilitar a les Oficines de Tresoreria; així mateix ha de passar per les esmentades 
oficines municipals per signar la conformitat amb la indemnització rebuda pels danys 
reclamants en aquest expedient administratiu. 
 
Tercer.- Notificar aquesta resolució a l’entitat asseguradora de l’Ajuntament d’Olot. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

12.2. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- ESTIMAR LA RECLAMACIÓ 
PRESENTADA PEL SR. ****PER DANYS OCASIONATS A UN VEHICLE. 

 
Núm. de referència : X2020042554     

 

Vist l’escrit presentat per l’advocat Sr. ****, en nom i representació del Sr. ****, en el que 
formula reclamació patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats a un 
vehicle i atesos els següents  
 

ANTECEDENTS DE FET 
 

Primer.- La representació del Sr. ****va formular reclamació patrimonial contra 

l’Ajuntament d’Olot, pels danys que va patir el vehicle propietat del Sr. **** marca 

Renault, model Traffic, matrícula ****, el dia 14 d’octubre de 2020, quan estava 
correctament estacionat a la carretera de Sant Joan de les Abadesses, pels treballs de 
jardineria que realitzava personal adscrit a la Brigada Municipal de l’Ajuntament d’Olot 
(Registre General, núm. E2020016961/24-11-2020). A l’escrit s’assenyala que els 
responsables de les feines de jardineria van admetre la culpa en la produccions dels 
danys. A la petició s’hi acompanya documentació acreditativa de la representació;  
reportatge fotogràfic (3 fotos) dels danys ocasionats al vehicle; documentació 
acreditativa de la titularitat del vehicle; i un informe pericial de valoració, de data 16 
d’octubre de 2020 (valoració núm. 20237201-1-1), emès per “Comalada Peritaciones, 
S.L.”, per un import de 407,66 euros, que és la quantitat que es reclama. 
 
Segon.- En informe del cap de secció de la Brigada Municipal de 16 de febrer de 2021 
s’assenyala que s’ha comprovat que, efectivament, operaris de la brigada de jardineria 
varen estar realitzant tasques de jardineria (desbrossament en zones verdes) en la data 
i ubicació que es refereix l’interessat, alhora que es reconeix la responsabilitat 
d’ocasionar danys al vehicle en qüestió. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- L’article 32.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
d’acord amb l’article 106.2 de la Constitució, assenyala que “els particulars tenen dret a 
ser indemnitzats per les administracions públiques corresponents de tota lesió que 



 
 
 

pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui conseqüència del 
funcionament normal o anormal dels serveis públics, excepte en els casos de força 
major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar d’acord amb la Llei”. 
En igual sentit, l’article 81 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. Aquests articles 
determinen que la  responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques sigui de 
caràcter objectiu i que, per tant, esdevingui imprescindible acreditar que el dany o lesió 
sofert pel reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis 
públics, en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense intervenció 
estranya que pugui interferir alterant el nexe causal. 
 
En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i 174 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis causats 
als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament dels serveis 
públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents, en els termes establerts 
per la legislació general sobre responsabilitat administrativa” 
 
Segon.- La responsabilitat patrimonial de les administracions públiques es basa en un 
sistema de responsabilitat objectiva, la qual cosa implica que no cal que hi hagi culpa o 
negligència, sinó únicament un funcionament normal o anormal dels serveis públics, un 
dany avaluable econòmicament i una relació de causalitat entre un i altre. També que el 
ciutadà afectat no tingui el deure jurídic de suportar aquest dany, que no hi hagi força 
major i que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons l’estat dels coneixements 
o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la producció dels danys. 
 
Així doncs, esdevé imprescindible acreditar que el dany o lesió sofert per la part 
reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, en 
relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense intervenció estranya que 
pugui interferir alterant el nexe causal. 
 
En el present cas, a la vista de l’informe del cap de secció de la Brigada Municipal de 
data 16 de febrer de 2021, és raonable apreciar la relació causal entre els danys 
reclamats i el funcionament dels serveis municipals, d’acord amb els articles 25 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril i 66  del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d‘abril, pel que fa a les 
competències atorgades als municipis en matèria de trànsit, estacionament de vehicles 
i mobilitat; així com en el manteniment i conservació de parcs i jardins públics.  
 
Vist l’expedient administratiu SRP12020000025 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada d’Hisenda, 
proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Acceptar la reclamació patrimonial formulada per la represntació del Sr. ****, 
pels danys ocasionats al vehicle matrícula ****, quan estava estacionat a l’avinguda de 
Sant Joan de les Abadesses, a causa d’uns treballs de jardineria (desbrossament 
d’herba) que realitzava la secció de jardineria de la Brigada Municipal de l’Ajuntament 
d’Olot. 
 



 

Segon.- Efectuar un pagament de QUATRE-CENTS SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS 
CÈNTIMS (407,66.- €) a favor del Sr. ****, en concepte d’indemnització pels danys 
ocasionats a un seu vehicle.  
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200240  Despeses 21130  920  224000 407.66 ASSEGURANCES 130 001 999 052 999 999 

 

 
Aquest import s’ingressarà en el número de compte bancari que la persona interessada 
ha de facilitar a les Oficines de Tresoreria; així mateix ha de passar per les esmentades 
oficines municipals per signar la conformitat amb la indemnització rebuda pels danys 
reclamants en aquest expedient administratiu. 
 
Tercer.- Notificar aquesta resolució a l’entitat asseguradora de l’Ajuntament d’Olot. 
 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

13.1. - APROVAR L’EXPEDIENT, PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I 
PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ PER 

PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT DEL SERVEI DE MANTENIMENT 
PREVENTIU-NORMATIU I CORRECTIU DELS APARELLS ELEVADORS 

INSTAL·LATS EN EDIFICIS MUNICIPALS; I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ 
 
 

Núm. de referència : X2021006668    
 

Tipus contracte SE DE SERVEIS 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

  
Antecedents  
 
Atès que és necessari contractar el servei de manteniment preventiu-normatiu i correctiu 
dels aparells elevadors instal·lats en edificis municipals. 
 
Vist l’informe emès pel Sr. Xavier Viñolas Boix, enginyer tècnic de l’àrea de Territori, 
Espai Públic i Medi Ambient, en el qual es proposa l’inici de l’expedient del contracte 
referit.  

 
No es preveu la divisió en lots del present contracte. 

 
El pressupost base de licitació ascendeix 49.785,40 €, IVA inclòs, amb el desglossament 
següent: 41.144,96 € de base imposable, i 8.640,44  € d’IVA calculat al 21%  
 
La durada del contracte s'estableix en dos (2) anys, a comptar des del dia 1 del mes 
següent a la data de la formalització del contracte, amb la possibilitat de dues 
pròrrogues, de forma acordada, d’un any cadascuna. 
 



 
 
 

Als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat del contracte 
subjecte a licitació, el valor estimat del mateix ascendeix a noranta mil cinc-cents divuit 

euros amb noranta-un cèntims (90.518,91  €), IVA exclòs. 
 

Any 1 
contracte 

Any 2 
contracte 

Any 3 
Pròrroga 1 

Any 4 
Pròrroga 2 

Modificació 
10% 

TOTAL 

20.572,48 € 20.572,48 € 20.572,48 € 20.572,48 € 8.228,99 € 90.518,91 € 

 

Aquest contracte no està subjecte a regulació harmonitzada. 
 
Atès que aquest contracte es tipifica com a contracte administratiu contracte mixt, atès 
que conté prestacions de serveis i de subministraments. D’acord amb l’article 18 LCSP, 
quan un contracte mixt comprengui prestacions de més d’un caràcter, cal atenir-se al 
caràcter de la prestació principal, essent aquesta la de serveis considerant que el 
contracte és el servei de manteniment de les instal·lacions i el subministrament 
romandrà condicionat a les possibles avaries que no es puguin solucionar amb les 
tasques del servei manteniment, de conformitat amb el que disposa l’article 17 de la 
LCSP. 
 
Atès que el procediment a seguir per a l'adjudicació del contracte és obert simplificat, i 
adjudicació amb més d’un criteri d’adjudicació, de conformitat amb el que disposen els 
articles 145, 146, 159 i concordants de la LCSP, i que la tramitació de l’expedient serà 
l’ordinària. 
De conformitat amb el que disposa l’article 116 de la LCSP, la celebració de contractes 
per part de les administracions públiques requerirà la prèvia tramitació de l’expedient 
que s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els 
termes previstos a l’article 28 de l’esmentada Llei. 
 
Vist que a l’expedient s’han incorporat el Plec de clàusules administratives particulars i 
el Plec de condicions tècniques, d’acord amb el que disposa l’article 116.3 de la LCSP. 
 
Atès que d’acord amb la informació d’Intervenció hi ha crèdit suficient a la partida 
consignada. 
 
Vist que a l’expedient hi consta l’informe emès per la Secretària general de l’Ajuntament, 
en compliment d’allò establert a la Disposició Addicional Segona de la LCSP. 
 
Vist el que disposa la Disposició Addicional Segona de la LCSP i atès que l’òrgan de 
contractació és la Junta de Govern Local per la delegació conferida per l’Alcaldia en data 
26 de juny de 2019. 

 
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12021000016 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 

 
Primer.- INICIAR l'expedient de contractació del servei de manteniment preventiu-
normatiu i correctiu dels aparells elevadors instal·lats en edificis municipals, incorporant-
hi la documentació a què fa referència l'article 116 del LCSP. 



 

 
Segon.- APROVAR, de conformitat amb l’article 117 de la LCSP, l'expedient de 
contractació administrativa dels servei de manteniment preventiu-normatiu i correctiu 
dels aparells elevadors instal·lats en edificis municipals, amb un import màxim de 
licitació de 49.785,40 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 41.144,96 € de base 
imposable, i 8.640,44  € d’IVA calculat al 21%. 
 
La durada del contracte és de (2) anys, a comptar des del dia 1 del mes següent a la 
data de la formalització del contracte, amb la possibilitat de dues pròrrogues, de forma 
acordada, d’un any cadascuna. 
 
Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el Plec de clàusules 
tècniques que han de regir la contractació del servei abans esmentat, tal i com 
determinen els articles 122 i 124 de la LCSP. 

 
Quart.- La despesa prevista per a l’any 2021 es pagarà amb càrrec a les següents 
partides: 
 

Partida  

Import €  

març a 
desembre 2021 

2021 144 323 212001 MANTENIMENT EDIFICIS EDUCACIO (ALTRES)  5317,66 

2021 144 333 212001 MANTENIMENT EDIFICIS CULTURALS (ALTRES)  6674,54 

2021 144 342 212001 MANTENIMENT EDIFICIS ESPORTS I LLEURE (ALTRES)  1493,86 

2021 144 920 212001 MANTENIMENT EDIFICIS CORPORACIO (ALTRES)  3657,69 

        17143,74 

 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200200  Despeses 21144  323  212001 5317.66 MANTENIMENT EDIFICIS EDUCACIO 
(ALTRES) 

100 001 001 001 000 000 

200200  Despeses 21144  333  212001 6674.54 MANTENIMENT EDIFICIS CULTURALS 
(ALTRES) 

100 001 001 001 000 000 

200200  Despeses 21144  342  212001 1493.86 MANTENIMENT EDIFICIS ESPORTS I LLEURE 
(ALTRES) 

100 001 001 001 000 000 

200200  Despeses 21144  920  212001 3657.69 MANTENIMENT EDIFICIS CORPORACIO 
(ALTRES) 

100 001 001 001 000 000 

 

La despesa prevista per a l’any 2022 és la següent: 
 

Partida  Import  € 1 any 

2021 144 323 212001 MANTENIMENT EDIFICIS EDUCACIO (ALTRES)  6381,19 

2021 144 333 212001 MANTENIMENT EDIFICIS CULTURALS (ALTRES)  8009,44 

2021 144 342 212001 MANTENIMENT EDIFICIS ESPORTS I LLEURE (ALTRES)  1792,63 

2021 144 920 212001 MANTENIMENT EDIFICIS CORPORACIO (ALTRES)  4389,22 

        20572,48 

 



 
 
 

En tractar-se d’una despesa plurianual, queda subordinada a l’existència de  crèdit 
adequat i suficient en el pressupost dels exercicis respectius. 
 
Cinquè.- CONVOCAR la licitació que es tramitarà de forma ordinària, pel procediment 
obert simplificat i es durà a terme atenent diversos criteris d’adjudicació; de conformitat 
amb el que disposen els articles 145, 146, 159 i concordants de la LCSP, i procedir a la 
seva publicació en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament d’Olot.  
 
Sisè.- NOMENAR, com a Responsable del Contracte, el Sr. Xavier Viñolas Boix, 
enginyer tècnic de l’àrea  de Territori, Espai Públic i Medi Ambient de l’Ajuntament d’Olot, 
amb les facultats determinades a l’article 62 de la LCSP, i haurà de supervisar  la seva 
execució, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat 
d’assegurar la correcta realització de la prestació pactada dins de l’àmbit de facultats 
que l’òrgan de contractació li atribueixi. 
 
Setè.- DELEGAR a l’Alcaldia la competència per aprovar tots els actes de tràmit que 
s’hagin de dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des del seu inici fins a 
la seva definitiva finalització o resolució.  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

13.2. - MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT DELS 
ESPAIS VERDS PÚBLICS D'OLOT I L'EXECUCIÓ D'UN PROJECTE D'INSERCIÓ 

LABORAL 
 
Núm. de referència : X2016024751     
 
Vist que mitjançant Decret d’Alcaldia número 2016LDEC003319, de 30 de desembre de 
2016, convalidat en sessió de Junta de Govern Local de 12 de gener de 2017, es va 
adjudicar a favor de “LA FAGEDA FUNDACIÓ”, amb NIF G17808247,el contracte de 
prestació del Servei de manteniment d’espais verds públics d’Olot i l’execució d’un 
projecte d’inserció laboral, pel preu anual de 333.610,64 €, IVA exclòs (384.546,28 €, 
IVA inclòs), dels quals: 
 
- 173.841,67 €, IVA exclòs (191.225,83 €, 10% IVA inclòs), corresponen a la neteja de 
zones verdes. 
 
- 159.768,97 €, IVA exclòs (193.320,45 €, 21% IVA inclòs), corresponen al manteniment 
específic de jardineria dels espais públics. 
 
La durada del contracte és de quatre (4) anys, amb efectes a partir del dia 1 de gener 
de 2017.  
 
La clàusula 18 del Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) reguladores 
d’aquest contracte estableixen com a causes de modificació, la incorporació de nous 
sectors urbanitzats a mantenir i la modificació de les freqüències dels plans de 
manteniment, sempre que l’import de la modificació no superi el 10% del contracte. 



 

 
La Junta de Govern Local de data 8 de febrer de 2018 va aprovar una primera 
modificació del contracte per l’ampliació del nombre d’espais objecte de manteniment, 
que comportà un increment de l’import d’adjudicació del 2,066%. El contracte de 
modificació es va formalitzar el dia 5 de març de 2018. 
 
La Junta de Govern Local en sessió de data 13 de desembre de 2018 va acordar una 
segona modificació del contracte per l’ampliació del nombre d’espais objecte de 
manteniment. El contracte de la modificació es va formalitzar el dia 7 de gener de 2019. 
L’import d’aquesta modificació va ser rectificat per acord de la Junta de Govern d’11 
d’abril de 2019. L’aprovació d’aquesta segona modificació, amb els imports rectificats, 
va comportar un increment de l’import d’adjudicació del 3,26 %. 
 
La Junta de Govern Local de data 5 de març de 2020 va acordar una tercera modificació 
del contracte per l’ampliació del nombre d’espais objecte de manteniment i la modificació 
de les freqüències dels plans de manteniment, amb efectes a 1 de gener de 2020. 
Aquest increment va representar un augment de l’1,57 % del preu d’adjudicació, IVA 
inclòs, que sumat a les anteriors modificacions fan que el contracte s’hagi modificat per 
un total d’un 6,89 % del preu d’adjudicació del contracte, IVA inclòs. 
 
Vist l’informe NI022021000483 emès pel Sr. Xevi Pujol Planella, tècnic del Consorci de 
Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa SIGMA, en què s’informa favorablement 
l’ampliació del servei sol·licitada per l’empresa adjudicatària, “La Fageda Fundació”, 
relatiu a l’ampliació de zones i treballs del Servei de manteniment d’espais verds públics 
d’Olot i l’execució d’un projecte d’inserció laboral per l’any 2021. 
S’informa com a modificacions de zones i treballs a incloure en el contracte de serveis 
de “La Fageda Fundació”, els següents: 
 
1) Espais verds eliminats, creats o modificats. 
 

Espais  
Superfície 
(m2) o 
Unitats 

Pla de 
manteniment 

Preu anual 
 

Eliminació de les jardineres de la solfa 8 F -3.700,0 

Eliminació jardineres rotonda Nissan 3 F -1.387,0 

Eliminació jardineres balcó de l’ajuntament 7 F -3.200,0 

Eliminació Jardineres plaça del mig 5 F -186,0 

Carrer Pere Bretxa (desbrossar lateral) 4 m2 D -29,0 

Nou parterre plaça 1 octubre 60 m2 A 1.458,0 

Remodelació Plaça del conill 36 m2 A 195,0 

Solars Marsillach (desbrossar i neteja) 120 m2 C 225,0 

Coworking Can Nyera 65 m2 A 1.857,0 

Jardineres Plaça Procurador 5 F 336,0 

Solar desemparats (desbrossar i neteja) 2020 m2 H 768,0 

Carrer Freixe 105 m2 C 289,0 

Espai Polivalent 7000 m2 H 1.848,0 

 

Aquestes modificacions suposen una reducció de costos del contracte de -1.526,00 
euros.  
 



 
 
 

2) Increment de freqüències de neteja motivades per la major freqüentació d’alguns 
espais verds a causa dels canvis en la mobilitat provocats pel COVID-19. 

 

Espais 
Superfície 
(m2) o 
Unitats 

Pla de 
manteniment 

Preu anual 
 

Entorn fluvial i Volcà Montsacopa  Neteja 5.250,00 

 

Aquestes modificacions suposen un increment de costos del contracte de 5.250,00 €.  
 
3) Assumpció de les tasques de jardineria ordinàries de les instal·lacions esportives 

municipals motivada per la dissolució de l’Institut Municipal d’Esports com a 
organisme autònom. 

 

Espais 
Superfície 
(m2) o 
Unitats 

Pla de 
manteniment 

Preu anual 
 

Instal·lacions esportives - piscina municipal   2.279,0 

Instal·lacions esportives - camps esportius 
Morrot   1.567,2 

Instal·lacions esportives - estadi atletisme 
(tractament herbicida)   210,0 

 
Aquestes modificacions suposen un increment de costos del contracte de 4.056,20 
euros.  
 
Fonaments jurídics 
 
Article 204 de la LCSP, referent a les modificacions previstes en el plec de clàusules 
administratives particulars. 
 
Article 205.b), de la LCSP, que regula les modificacions del contracte no previstes en el 
plec de clàusules administratives particulars: 

“b) Quan la necessitat de modificar un contracte vigent derivi de circumstàncies 
sobrevingudes i que siguin i imprevisibles en el moment en què va tenir lloc la licitació 
del contracte, sempre que es compleixin les tres condicions següents: 

1r  Que la necessitat de la modificació derivi de circumstàncies que una 
Administració diligent no hauria pogut preveure. 

2n Que la modificació no alteri la naturalesa global del contracte. 

3r  Que la modificació impliqui una alteració en la seva quantia que no excedeixi, 
aïlladament o conjuntament amb altres modificacions acordades de conformitat amb 
aquest article, el 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclòs.” 

 

Article 206.1) de la LCSP estableix que en els supòsits de modificació del contracte que 
recull l’article 205, les modificacions acordades per l’òrgan de contractació són 
obligatòries per als contractistes quan impliquin, aïlladament o conjuntament, una 
alteració en la seva quantia que no excedeixi el 20 per cent del preu inicial del contracte, 
IVA exclòs.  



 

 

D’acord amb l’informe NI022021000483, la modificació del contracte es deu a tres 
causes clarament diferenciades: espais verds eliminats, creats o modificats; increment 
de freqüències de neteja motivades per la major freqüentació d’alguns espais verds a 
causa dels canvis en la mobilitat provocats pel COVID-19; assumpció de les tasques de 
jardineria ordinàries de les instal·lacions esportives municipals motivada per la 
dissolució de l’Institut Municipal d’Esports com a organisme autònom; de les quals la 
primera s’ha d’entendre com a modificació prevista en els plecs, mentre que les dues 
darreres no entren dins aquest supòsit. 

 
Per tot això, vist l’expedient administratiu núm. CCS12016000031  i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- MODIFICAR, amb efectes del dia 1 de gener de 2020, el contracte del Servei 
de manteniment d’espais verds públics d’Olot i l’execució d’un projecte d’inserció laboral, 
subscrit amb “LA FAGEDA FUNDACIÓ”, amb NIF G17808247,  
 
La modificació representa un increment de l’import d’adjudicació de 8.968,44 €, IVA 
inclòs, desglossats en: 
 
- Neteja de les zones verdes: 4.050,96 € IVA exclòs (4.456,06 €  amb un 10 % d’IVA 

inclòs), corresponents a: 
 

1) Espais verds eliminats, creats o modificats: -794,55 € IVA exclòs  (-874,00 € IVA 
inclòs) 
 

2) Increment de freqüències de neteja motivades per la major freqüentació d’alguns 
espais verds a causa dels canvis en la mobilitat provocats pel COVID-19:  
2.733,55  € IVA exclòs  (3.006,90 € IVA inclòs) 

 
3) Assumpció de les tasques de jardineria ordinàries de les instal·lacions esportives 

municipals motivada per la dissolució de l’Institut Municipal d’Esports com a 
organisme autònom:  2.111,96 € IVA exclòs  (2.323,16 € % IVA inclòs) 

 
- Manteniment específic de jardineria dels espais públics: 3.729,24 € IVA exclòs 

(4.512.38 € amb un 21 % d’IVA inclòs), corresponent a: 
 

1) Espais verds eliminats, creats o modificats: -731,44 € IVA exclòs  ( -885,04 € IVA 
inclòs) 
 

2) Increment de freqüències de neteja motivades per la major freqüentació d’alguns 
espais verds a causa dels canvis en la mobilitat provocats pel COVID-19: 
2.516,45 € IVA exclòs  ( 3.044,91 €,  IVA inclòs) 

 
3) Assumpció de les tasques de jardineria ordinàries de les instal·lacions esportives 

municipals motivada per la dissolució de l’Institut Municipal d’Esports com a 
organisme autònom:  1.944,23 € IVA exclòs  (2.352,52 IVA inclòs) 



 
 
 

 
Segon.- Als efectes del percentatge de modificació del contracte previst en els plecs de 
clàusules del contracte, vist que únicament cal considerar com a tal els espais verds 
eliminats, creats o modificats, aquesta modificació representa un -0,46 % del preu del 
contracte. 
 
Tercer.- APROVAR la despesa per un import  de 8.968,44 €, amb càrrec a la partida 
Jardineria i espais verds 21 700 171 210000, del Pressupost municipal de l’exercici 
2021. 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220  Despeses 21700  171  210000 4456.06 JARDINERIA I ESPAIS VERDS 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 21700  171  210000 4512.38 JARDINERIA I ESPAIS VERDS 100 001 001 001 000 000 

 
 

Quart.- REQUERIR a l’adjudicatària per tal que en el termini de 15 dies hàbils següents 
a la recepció de la notificació del present acord, formalitzi la modificació del contracte, 
prèvia ampliació de la garantia definitiva per import de 389,01 €, que corresponen al 5% 
de l’import de la modificació sense IVA, (7.780,20 €) a l’empara de l’article 99.3 del 
TRLCSP. 
 
L’ampliació de la garantia definitiva, es farà mitjançant transferència bancària al compte 
corrent núm. ES37 2100 0008 2802 0033 7186. S’hi farà constar el següent concepte  
“Ampliació garantia definitiva Servei de manteniment d’espais verds públics d’Olot. 
Expedient: CCS12016000031”.  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
13.3. - REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE  RECOLLIDA DE 

DEIXALLES I NETEJA VIÀRIA. 
 

Núm. de referència : X2011003316     

 
 
 L’Ajuntament Ple de data 29 d’agost de 2011 va adjudicar a favor de l’empresa “UTE 
IGFA, SA-URBASER SA” amb NIF U55111645, el servei de recollida de deixalles i 
neteja viària per un termini de 8 anys a partir del dia 1 de gener de 2012 i fins al 31 de 
desembre de 2019; amb la possibilitat de pròrroga de 2 anys.  
 
L’Ajuntament Ple de data 19 de març de 2015 va acordar prorrogar el contracte esmentat 
per un termini de dos anys, tot fixant la seva finalització en data 31 de desembre de 
2021.  
El plec de clàusules pel que es regeix el contracte esmentat estableix que es revisarà 
anualment tot aplicant el 85% de l’IPC Català amb referència al mes d’agost,  
 
 En data 8 de febrer de 2021 i registre d’entrada número E2021001919, l’empresa UTE 
IGFA–UBASER ha sol·licitat a l’Ajuntament d’Olot la revisió dels preus per a la prestació 
del servei públic de recollida de deixalles i neteja viària per l’any 2021, segons la variació 
del 85% de l’IPC anual català del mes d’agost. 



 

 
Tenint en compte la variació del l’IPC de Catalunya d’agost de 2019 a agost de 2020 ha 
estat d’un -0,8%, és necessari aprovar la modificació dels preus pel servei públic de 
recollida de deixalles i neteja viària per l’any 2021 amb una disminució de -0,68%, 
corresponent al 85% de la variació de l’IPC. 
 
Vist l’informe emès pel Sr. David Llongarriu Reixach, tècnica del SIGMA, en data 9 de 
febrer de 2021 favorable a la revisió de preus.  
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12011000008 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords:  
 
PRIMER.- Aprovar l’informe emès pel Sr. David Llongarriu Reixach, tècnic del SIGMA 
en data 9 de febrer de 2021, favorable a la revisió de preus i en el qual es motiven les 
necessitats a contractar.  
 
SEGON.- Procedir a la revisió de preus, amb efectes del dia 1 de gener de 2021, del 
servei de recollida de deixalles i neteja viària, adjudicat a l’empresa “UTE IGFA, SA-
URBASER SA” amb NIF U55111645.  

 
TERCER.- Fixar per a l’anualitat 2021 els serveis de recollida de deixalles i neteja viària 
segons els següents imports. 
 
 CONCEPTE  preus 2021 BI  import IVA  preus 2021 IVA 

inclòs  
Partida pressupostaria  

Recollida domèstica  1.109.858,23 110.985,82 1.220.844,05 2021 700 1621 227001 
Recollida i transport de 
residus  

Recollida domèstica 
envasos lleugers  

345.645,97 -  -  2021 700 1621 227001 
Recollida i transport de 
residus  

Recollida activitats 
(€/tona)  

185.734,61 18.573,46 204.308,07 2021 700 1621 227001 
Recollida i transport de 
residus  

Gestió de la planta de 
trasferència  

148.493,18 14.849,32 163.342,50 2021 700 1621 227001 
Recollida i transport de 
residus  

Neteja viària  760.839,68 76.083,97 836.923,65 2021 700 163 227003  
Neteja viària 

 
 
QUART.- Aprovar i disposar les següents despeses:  
  
- Per un import d’un milió nou-cents trenta-quatre mil cent quaranta euros amb 
cinquanta-nou cèntims (1.934.140,59€) amb càrrec a la partida núm. 
2021.700.1621.227001 “recollida i transport de residus”  

 

- Per un import de vuit-cents trenta-sis mil nou-cents vint-i-tres euros amb 
seixanta-cinc cèntims (836.923,65 €) amb càrrec a la partida núm. 
2021.700.163.227003 “neteja viària”  



 
 
 

 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220  Despeses 21700  1621 227001 1220844.05 RECOLLIDA I TRANSPORT RESIDUS 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 21700  1621 227001 345645.97 RECOLLIDA I TRANSPORT RESIDUS 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 21700  1621 227001 204308.07 RECOLLIDA I TRANSPORT RESIDUS 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 21700  1621 227001 163342.50 RECOLLIDA I TRANSPORT RESIDUS 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 21700  163  227003 836923.65 NETEJA VIARIA 100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
13.4. - REVISIÓ DE PREU CESSIÓ D'ÚS DE L'EDIFICI "TORRES CASTANYS" ANY 

2021 
 
Núm. de referència : X2021006654     

 
Codi expedient Generalitat: PO-2021-N45 
  
En data 19 de desembre de 1992 es va signar un conveni entre la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament d’Olot pel qual se cedeix al Departament de Medi Ambient, com 
a seu dels serveis administratius del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, 
una part de l’edifici “Torre Castanys”, el qual es prorroga tàcitament d’any en any amb 
efectes del dia 1 de gener de 1993; així com s’actualitza el preu anualment d’acord amb 
l’IPC.  
 
Atès que l’IPC, conjunt nacional, a data 31 de desembre de 2020 es fixa en -0,5% i atès 
que la quantitat es que es va pagar l’any 2020 és de 12.387,92 € i vist l’expedient 
administratiu núm, CC012021000096 i antecedents corresponents, la regidora 
delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 
acords:  
 
Primer.- Procedir a la revisió de preus del conveni subscrit entre aquest Ajuntament i la 
Generalitat de Catalunya-Departament de Medi Ambient- de cessió d’una part de l’edifici 
“Torre Castanys” per a seu dels serveis administratius del Parc Natural de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa.  
 
Segon.- Fixar en DOTZE MIL TRES-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB 
NORANTA-DOS CÈNTIMS (12.387,92 €) l’import per a 2021 de l’esmentada cessió.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

13.5. - APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT, APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS I PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER 

ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, DEL 
SUBMINISTRAMENT DE LA LLICÈNCIA DE L'APLICACIÓ "ATLAS SBI" I 

CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ 
 

Núm. de referència : X2021006567    
 

Tipus contracte SU DE SUBMINISTRAMENT 

Procediment NE PROCEDIMENT NEGOCIAT 

Criteris SP SENSE PUBLICITAT 

  

Antecedents: 
 
Atesa la necessitat de contractar el subministrament de la llicència de l’aplicació ATLAS 
SBI, amb “Proyectos en Gestión del Conocimiento, SL“, d’acord amb l’informe emès pel 
Responsable d’ Informàtica i Noves Tecnologies de l’Ajuntament d’Olot. 

Atès que Proyectos en Gestión del Conocimiento, SL ha desenvolupat les aplicacions 
objecte de manteniment i n’és la propietària, és l’únic proveïdor que pot realitzar-ne el 
manteniment.  

Vist que el procediment a seguir per a l’adjudicació és el negociat sense publicitat, en 
aplicació dels articles 166 i 168.a)2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (en endavant LCSP) 
 
Vist l’informe tècnic emès per la Cap d’Informàtica i Noves Tecnologies. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern, en virtut 
de la delegació de la qual es va donar compte en la sessió extraordinària del Ple de 
l’Ajuntament d’Olot, celebrada el dia 27 de juny de 2019. 
 
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12021000014 i antecedents corresponent, la 
regidora delegada d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 

Primer.- INICIAR l’expedient de contractació del subministrament de la llicència de 
l’aplicació ATLAS SBI, amb “Proyectos en Gestión del Conocimiento, SL “ amb NIF 
B62374822. 

Segon.- APROVAR l’expedient de contractació administrativa del subministrament de 
la llicència de l’aplicació ATLAS SBI, amb “Proyectos en Gestión del Conocimiento, SL 
“, d’acord amb el previst a l’article 117 de la LCSP. 

El pressupost màxim de licitació, per l’any de durada de contracte, s’estableix en la 
quantitat de 6.201,25 €, IVA inclòs. Aquest import es desglossa en 5.125,00 € de 
pressupost net i 1.076,25 € d’IVA calculat amb un tipus del 21%. 

L’oferta de preu de l’empresa licitadora  no pot superar el pressupost base de licitació.  

Si el preu ofertat per l’empresa supera el pressupost base, l’oferta serà refusada. 



 
 
 

El contracte tindrà una durada de 15 mesos, amb efectes a partir del dia 1 de gener de 
2021. 

Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
condicions tècniques, d’acord amb el previst als articles 122 i 124 de la LCSP.  

Quart.- APROVAR, pel que fa a l’anualitat 2021,  la despesa amb càrrec a la partida 
2020 120 920 227994 (Manteniment i suport informàtic) del Pressupost Municipal. 

 

Anualitat Proporció Import màxim. 
IVA inclòs 

2021 80% de l’import d’adjudicació . 4.961,00 € iva inclòs 

2022 20% de l’import d’adjudicació . 1.240,25 € iva inclòs 

 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200200  Despeses 21120  920  227994 4961 MANTENIMENT I SUPORT INFORMATIC 100 001 001 001 000 000 
200200  Despeses 99999 1240.25 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

En tractar-se d’una despesa plurianual, queda subordinada a l’existència de crèdit 
adequat i suficient en el pressupost dels exercicis respectius.  
 

Cinquè.- CONVIDAR, en aplicació de l’article 168.a) 2n. i 170 de la LCSP, a l’empresa 
“Proyectos en Gestión del Conocimiento, SL”, de conformitat amb l’informe que consta 
a l’expedient, per tal que si ho desitja, presenti oferta en els termes recollits en el plec 
de clàusules administratives particulars i el plec de condicions tècniques. 

Sisè.- NOMENAR Responsable del Contracte al Sr. Joan Prat Espuña, Responsable 
del Departament d’informàtica i Noves Tecnologies de l’Ajuntament d’Olot, d’acord amb 
l’article 62 de la LCSP. 

Setè.- DELEGAR a l’Alcalde la competència per aprovar tots els actes de tràmit que 
s’hagin de dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des del seu inici fins a 
la seva definitiva finalització o resolució, d’acord amb el previst als articles 9 i 12 de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i l’article 11 de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions 
Públiques de Catalunya. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

13.6. - APROVACIÓ EXPEDIENT, APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS I PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES, PER A 
L'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, 

DEL SUBMINISTRAMENT DE 3 LLICÈNCIES DE L'APLICACIÓ GEOMEDIA 
PROFESSIONAL; I CONVOCATÒRIA LICITACIÓ. 

 
Núm. de referència : X2021006553    
 
 

Tipus contracte SU DE SUBMINISTRAMENT 

Procediment NE PROCEDIMENT NEGOCIAT 

Criteris SP SENSE PUBLICITAT 

  

Antecedents: 
 
Atesa la necessitat de contractar el subministrament de 3 llicències de l’aplicació 
GEOMEDIA PROFESIONAL , amb “Integraph España, SA”, d’acord amb l’informe emès 
pel Responsable d’ Informàtica i Noves Tecnologies de l’Ajuntament d’Olot. 

Atès que Integraph España,SA ha desenvolupat les aplicacions objecte de manteniment 
i n’és la propietària, és l’únic proveïdor que pot realitzar-ne el manteniment.  

Vist que el procediment a seguir per a l’adjudicació és el negociat sense publicitat, en 
aplicació dels articles 166 i 168.a)2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (en endavant LCSP) 
 
Vist l’informe tècnic emès per la Cap d’Informàtica i Noves Tecnologies. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern, en virtut 
de la delegació de la qual es va donar compte en la sessió extraordinària del Ple de 
l’Ajuntament d’Olot, celebrada el dia 27 de juny de 2019. 
 
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12021000013 i antecedents corresponent, la 
regidora delegada d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 

Primer.- INICIAR l’expedient de contractació del subministrament de la llicència de 
l’aplicació GEOMEDIA PROFESSIONAL , amb “Intergraph España, SA” amb NIF 
A28768380. 

Segon.- APROVAR l’expedient de contractació administrativa del subministrament de 
la llicència de l’aplicació GEOMEDIA PROFESSIONAL, amb “Intergraph España, SA “, 
d’acord amb el previst a l’article 117 de la LCSP. 

El pressupost màxim de licitació, per l’any de durada de contracte, s’estableix en la 
quantitat de 12.993,23 €, IVA inclòs. Aquest import es desglossa en 10.738,21 € de 
pressupost net i 2.255,02 € d’IVA calculat amb un tipus del 21%. 

L’oferta de preu de l’empresa licitadora  no pot superar el pressupost base de licitació.  



 
 
 

Si el preu ofertat per l’empresa supera el pressupost base, l’oferta serà refusada. 
El contracte tindrà una durada de 15 mesos, amb efectes a partir del dia 1 de gener de 
2021 fins a 31 de març de 2022 

Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
condicions tècniques, d’acord amb el previst als articles 122 i 124 de la LCSP.  

Quart.- APROVAR, pel que fa l’anualitat 2021, la despesa amb càrrec a la partida 2021 
120 920 227994 - Manteniment i suport informàtic  del Pressupost Municipal. 

 

Anualitat Proporció Import màxim. 
IVA inclòs 

2021 80% de l’import d’adjudicació .  10.394,58 € iva inclòs 

2022 20% de l’import d’adjudicació . 2.598,65 € iva inclòs 

 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200200  Despeses 21120  920  227994 10394.58 MANTENIMENT I SUPORT INFORMATIC 100 001 001 001 000 000 
200200  Despeses 99999 2598.65 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

En tractar-se d’una despesa plurianual, queda subordinada a l’existència de crèdit 
adequat i suficient en el pressupost dels exercicis respectius.  

Cinquè.- CONVIDAR, en aplicació de l’article 168.a) 2n. i 170 de la LCSP, a l’empresa 
“Intergraph España, SA”, de conformitat amb l’informe que consta a l’expedient, per tal 
que si ho desitja, presenti oferta en els termes recollits en el plec de clàusules 
administratives particulars i el plec de condicions tècniques. 

Sisè.- NOMENAR Responsable del Contracte al Sr. Joan Prat Espuña, Responsable 
del Departament d’informàtica i Noves Tecnologies de l’Ajuntament d’Olot, d’acord amb 
l’article 62 de la LCSP. 
 
Setè.- DELEGAR a l’Alcalde la competència per aprovar tots els actes de tràmit que 
s’hagin de dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des del seu inici fins a 
la seva definitiva finalització o resolució, d’acord amb el previst als articles 9 i 12 de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i l’article 11 de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions 
Públiques de Catalunya 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

13.7. - APROVACIÓ EXPEDIENT, APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS I PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES QUE 

REGIRAN L'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT 
DEL CONTRACTE DE SERVEIS TÈCNICS I DE PRODCCUÓ A LA SALA "EL  

TORIN" D'OLOT; I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ. 
 
 
Núm. de referència : X2021006630    
 
 

Tipus contracte SE DE SERVEIS 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

  
Vista la necessitat de contractar els serveis tècnics i de producció de la sala “El Torín” 
d’Olot. 2021. 
 
Vist que a l’expedient hi consta el plec de prescripcions tècniques (PPT), el plec de 
clàusules administratives particulars i demés documentació prevista a l’article 116 de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP). 
 
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12021000015 i antecedents corresponents, la 
Regidora d’Hisenda , proposa a la Junta de govern local, l’adopció dels següents 
acords: 
 
 
Primer.- INICIAR l’expedient de contractació dels serveis tècnics i de producció de la 
sala “El Torín” d’Olot. 2021. 
 
Segon.- APROVAR l’expedient de contractació administrativa dels serveis tècnics 
i de producció de la sala “El Torín” d’Olot. 2021, amb un preu de licitació anual de 
vint-i-cinc mil euros (25.000,00.-€), més IVA per un import de cinc mil dos-cents 
cinquanta euros (5.250,00.-€), calculat al tipus del 21%. 
 
El termini d’execució serà d’un any a comptar des de l’endemà de la formalització del 
contracte, amb possibilitat de pròrroga per un any més (1+1). 
 
Tercer.- APROVAR el plec de prescripcions tècniques (PPT) i el plec de clàusules 
administratives particulars que ha de regir la contractació. 
 
Quart.- APROVAR la despesa de la present contractació que es finançarà amb càrrec a 
la partida pressupostària partida 21 499 333 227992 PRESTACIÓ SERVEIS MÚSICA, 
pel que fa a la despesa de 2021. 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200200  Despeses 21499  333  227992 30250 PRESTACIO SERVEIS MUSICA 100 001 001 001 000 000 

 
 
Cinquè.- CONVOCAR la licitació i tramitar l’expedient de contractació dels serveis 
tècnics i de producció de la sala “El Torín” d’Olot. 2021, que es tramitarà pel procediment 



 
 
 

d’adjudicació obert simplificat abreujat previst a l’apartat 6 de l’article 159 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP). 
 
Sisè.- Facultar al Sr. Alcalde per efectuar tots els requeriments necessaris. 
. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
14.1. - APROVAR LES BASES I LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ 

PER A LA COBERTURA DEFINITIVA D’UNA PLAÇA D’EDUCADOR/A TUTOR/A 
D’ESCOLA BRESSOL 

Núm. de referència: X2021006501     
 
Atès que la Junta de Govern Local en la sessió ordinària de 30 de gener de 2020 va 
acordar l’aprovació de l’oferta d’ocupació pública de l’Ajuntament d’Olot i els seus 
organismes autònoms per a l’any 2020, que conté una plaça vacant d’educador/a tutor/a 
d’escoles bressol, personal laboral fix, grup C1, que s’ha de convocar pel sistema de 
selecció de concurs oposició per promoció interna.  
 
Atès que l’acord esmentat es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona 
número 31 de 14 de febrer de 2020 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
número 8086 de 16 de març de 2020.  
 
Atès que l’oferta d’ocupació pública s’ha d’executar en el termini de tres anys des de la 
seva publicació en els butlletins oficials. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’Organització i Atenció Ciutadana proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords:  
 
Primer.- Aprovar les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la cobertura 
definitiva d’una plaça d’educador/a tutor/a d’escoles bressol, personal laboral fix, grup 
C1, pel sistema de selecció de concurs oposició per promoció interna, vacant a la 
plantilla de personal de l’Ajuntament d’Olot i inclosa a l’oferta d’ocupació pública per a 
l’any 2020.  
 
Segon.- Publicar el text íntegre de les bases i de la convocatòria en el Butlletí Oficial de 
la Província de Girona i en extracte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 

 



 

15.1. - AUTORITZAR A UN ALUMNE DE L'INSTITUT LA GARROTXA LA 
REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES A L'ÀREA D'INFORMACIÓ DEL TERRITORI 

 
Núm. de referència : X2021006837     
 
 
Vist que a l’IES La Garrotxa es cursa el Cicle formatiu de grau superior de Projectes 
d’Edificació, en el programa educatiu del qual s’estableix l’obligació dels estudiants de 
realitzar pràctiques en les empreses o administracions públiques. 
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot col·labora amb diferents centres educatius per facilitar la 
realització de pràctiques als seus alumnes. 
 
Atès que l’Àrea d’Informació del Territori està disposada a col·laborar amb l’IES La 
Garrotxa per tal que els seus alumnes puguin adquirir coneixements relacionats amb 
tasques que se’n deriven del funcionament normal del departament. 
 
Vist l’expedient administratiu RH142021000001 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  d'Organització, Innovació i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta 
de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- AUTORITZAR la realització de pràctiques a l’Àrea d’Informació del Territori al 
senyor ****, estudiant del Cicle formatiu de grau superior de Projectes d’Edificació de 
l’IES La Garrotxa, durant el període comprès entre el 26/02/2021 i el 21/06/2021 i amb 
l’horari de 10 a 14 hores de dilluns a divendres, segons estableix el Conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’Institut La Garrotxa, per realitzar tasques de 
treball de camp i altres que se’n deriven del normal funcionament del departament, entre 
d’altres, i sense percebre cap remuneració. 
 
Segon.- INCLOURE a l’alumne ****, estudiant de l’IES La Garrotxa, a l’assegurança de 
responsabilitat civil d’aquest Ajuntament el temps que estiguin realitzant les pràctiques. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

16.1. - CONCEDIR LLICENCIA D'OBRES CARRER GERNIS 69 
 

Núm.- LLICENCIA D’OBRES 
****- C DELS GERANIS N.0069OLOT 

 
Núm. de referència : X2020031339 
 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per AMPLIACIÓ D'HABITATGE 
UNIFAMILIAR AÏLLAT, al : C DELS GERANIS N.0069 , del municipi d’Olot.  

 
Identificació de l’expedient: OMA32020000059   
Situació: C DELS GERANIS N.0069  
                 



 
 
 

UTM: : 7101905 
 

1.- En data 28/8/2020, **** amb DNI: ****, representat per ****, presenta projecte d’obres 
majors per AMPLIACIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, amb situació al carrer C 

DELS GERANIS N.0069 , d’Olot, d’acord amb el projecte redactat per **** 
 
2.- En data 9/2/2021 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.  
 
 
FONAMENT DE DRET 
 
1. Vist el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per 
acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 18 de juny de 
2003 i quin Text Refós fou aprovat pel mateix òrgan en sessió de data 25 de setembre 
de 2003, havent estat publicada la seva normativa al Diari Oficial de la Generalitat de 
data 2 de febrer de 2004, i posteriors modificacions, qualifica la finca on es situa 
l’edificació existent de sòl. URBÀ CONSOLIDAT Edificació aïllada unifamiliar 
d’intensitat 6 (clau 12.6) 
 
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, 
estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les llicències d’obres. 
És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme. 
 
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local, 
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, que va delegar 
aquesta competència en aquest òrgan municipal. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Atorgar a **** amb DNI: ****, representat per ****, llicència d’obres 
(OMA32020000059), per AMPLIACIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, amb 
situació al C DELS GERANIS N.0069 , del municipi d’Olot, d’acord amb el projecte 
redactat per **** 
 
SEGON. Informar que no podran iniciar-se les obres en tant no es doni compliment als 
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències d’Urbanisme 
d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran les 
corresponents actuacions sancionadores.  
 
TERCER. El termini per començar les obres és de 4 mesos i el termini per acabar-les 
és de 6 mesos. La llicència urbanística caducarà a tots els efectes si, en finir qualsevol 
d’aquests terminis o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no s’han acabat 
les obres, essent necessari sol·licitar nova llicència ajustada a l’ordenament urbanístic 
vigent.  
 
QUART. Donar compte de l’ingrés de les liquidació/ns que es detalla/en 
seguidament: CRA2021600006     



 

 
 
Liquidació de Drets i Garanties: 
Drets: 
 
Per: 
Un pressupost de: 5607.45 euros  
 
 

Base liquidable 
(3) 

Drets % 
bonifica
ció 

Drets definitius Taxes Total Drets 

5607.45 224.30 0 224.30 66.15 290.45 

 
Garanties: 

 

Total Liquidació Euros 

Per Drets 290.45 

Per Garanties  0 

 
CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats. 
 
Condicions Generals aprovades per la Comissió de Govern en sessió celebrada 
el dia 13 de febrer de 1988, modificades per acord de la Junta de Govern Local en 
sessió celebrada el dia 18 de juny de 2008 i modificades per la Junta de Govern 
Local en sessió celebrada el dia 17 de març de 2010. 
 
1.- La llicència s’atorga fent excepció del dret de propietat i sense perjudici de tercers. 
 
2.- L’execució de les obres que empara la present llicència, en tot allò no regulat 
expressament en aquestes condicions generals i a les particulars, s’haurà d’adaptar al 
que estableixen la Llei i les Ordenances Municipals. Aquesta llicència no eximeix el 
sol·licitant d’obtenir d’altres administracions les llicències que legalment corresponguin. 
 
3.- El termini de vigència de la llicència es comptarà a partir de la notificació a l’interessat 
de l’acord de concessió adoptat per la Junta de Govern Local, llevat que el propi 
interessat sol·licités per escrit el contrari i es resolgués favorablement aquesta petició. 
 
4.- Les obres hauran de concloure’s abans que s’esgoti el termini de vigència de la 
llicència, que s’assenyalarà en concedir-se, almenys en la seva part exterior. Si no fos 
així, l’Autoritat Municipal adoptarà les disposicions que calguin per posar-hi remei, i 
podrà ordenar que se n’executin les indispensables pel personal al servei de 
l’Ajuntament, amb càrrec a l’interessat. 
 
5.- La Junta de Govern Local podrà autoritzar, una pròrroga del termini d’inici i/o final de 
l’obra, sempre que l’interessat ho sol·liciti abans de finir el termini que correspongui. De 
no existir pròrroga, la llicència restarà caducada en acabar el termini de vigència 
assenyalat a l’esmentada llicència i caldrà sol·licitar una nova llicència per a finalitzar les 
obres. 



 
 
 

 
6.- L’obertura de portes i finestres de la planta baixa, tret d’una disposició en contra, no 
podran envair l’espai públic. 
 
7.- Els desguassos interiors de l’edifici hauran de contenir el corresponent sifó inodor. 
 
8.- Es prohibeix practicar als soterranis qualsevol obra que afecti la via pública o terrenys 
del seu domini. 
 
9.- No es permet que com a conseqüència de l’execució de les obres, s’embrutin els 
embornals de la via pública, essent obligació del promotor l’adopció de les mesures 
adequades per evitar-ho. L’incompliment d’aquesta condició comportarà la retenció de 
la fiança dipositada en concepte de moviment de terres o runes i reposició de paviments. 
 
10.- El titular de la llicència haurà de construir al seu càrrec la vorera, segons el model, 
rasant i amplada que figurin a les condicions particulars de la llicència o a la 
corresponent ordenança reguladora. Per construir un gual per a l’entrada i sortida de 
vehicles, s’haurà de disposar de l’oportuna llicència. 
 
11.- Quan per causes imperioses de l’obra emparada per la present llicència, s’hagi 
d’ocupar la via pública amb materials, grues, instal·lacions, etc, així com interrompre la 
normal circulació pel carrer o vorera, s’haurà de sol·licitar el corresponent permís, 
quedant el contractista sotmès a la legislació vigent en la matèria i a les ordres que en 
aquest sentit li transmeti la Policia Municipal. 
 
12.- El davant de l’edifici o del solar on es realitzin les obres de nova construcció, o que 
afectin la façana o part anterior de la coberta, es tancaran sempre amb un clos de 
protecció d’acord amb les condicions de l’Ordenança d’obres a la via pública. Les 
bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació 
vigent. 
 
13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les 
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà 
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les 
prestacions de la Seguretat Social. 
 
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la corresponent 
llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals que causi. 
 
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li 
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En cas 
d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les sancions 
que corresponguin. 
 
Condicions particulars 
1. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: Document signat per contractista o 
contractistes assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra, així com documentació 
que acrediti la seva condició de contractista.  
 



 

2. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar el Pla de seguretat de l’obra subscrit pel 
contractista i aprovat per la direcció facultativa de l’obra, que haurà de contenir la 
documentació referida a les prescripcions que dimanen de la normativa del Ministeri de 
Sanitat que s’estableixen al document anomenat “PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN 
PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES FRENTE A LA 
EXPOSICIÓN AL SARS-CoV-2”  
 
3. Els materials, textures i colors d’acabat de façana hauran de coincidir amb els 
característics del conjunt edificat d’acord amb el criteri determinat a l’article 128 del Pla 
d’ordenació urbanística municipal.  
 
4. Aquesta llicència no autoritza l’ocupació de la via pública amb materials o altres 
elements propis de l’obra.  
 
5. Com a mínim 48 hores abans de qualsevol operació de càrrega o de descàrrega que 
impliqui ocupació de la via pública caldrà comunicar-ho a la Policia Municipal per tal de 
preveure la senyalització necessària.  
 
6. El termini per declarar les obres davant el Cadastre, és de 2 mesos a partir de la data 
de l’acabament que consta en el Certificat Final d’Obra. Cal presentar el formulari 900D 
disponible a la seu electrònica de la Direcció General de Cadastre on trobareu també 
l’assistent de declaracions cadastrals. Les persones jurídiques, personal tècnic col·legiat 
o gestors, estan obligats a presentar la declaració per mitjans telemàtics. Si no es 
disposa de mitjans informàtics es pot tramitar a l’oficina del cadastre de l’Ajuntament 
d’Olot. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
i no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a dos quarts de nou 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 

 


