
 
 
 

ACTA NÚM. 25 
JUNTA DE GOVERN LOCAL  
EL DIA 23 DE JUNY DE 2021. 

 
 

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 23 de juny de 2021 es reuneix en aquesta Casa 
Consistorial la Junta de Govern d’aquets Ajuntament sota la presidència del Sr. 
ESTANIS VAYREDA i PUIGVERT, 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. Montserrat Torras i 
Surroca, Immaculada Muñoz i Díaz, Maria Assumpció Camps i Bosch i Agustí 
Arbós i Torrent presencialment al lloc on se celebra. Jordi Güell i Güell  i Gemma 
Canalias i Rafel 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 Sra. 
Gemma Pujolar i Busquets de formà telemàtica. Sra. Adriana Francés i Planella 
presencialment. 
 
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 Sr. Güell, Sra. Canalias i Sra. Pujolar han estat 
autoritzats per assistir telemàticament a la sessió. 
 
 

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

Núm. de referència : X2021029743     
 
En data 9 de maig de 2021 ha finalitzat l’estat d’alarma que es va implantar a Espanya 
mitjançant el Real decret 926/2020 de 25 d’octubre per regular les restriccions en el 
marc de la pandèmia de la Covid-19 i a partir d’aquesta data totes les mesures 
compreses en aquesta normativa quedaven sense vigència. 
 
Les Comunitats Autònomes passen a tenir competència per gestionar la crisis sanitària 
dins del seu territori, tot i que hauran de buscar el recolzament dels tribunals per introduir 
noves normes. 
 

La darrera disposició publicada vigent fins el 4 de juliol és la  Resolució 
SLT/1934/2021, de 18 de juny, per la qual es prorroguen i es modifiquen les 
mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la 
pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya que en el seu article 5è disposa: 



 

Reunions i/o trobades familiars i de caràcter social 

Les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social, tant en l'àmbit públic com privat, 
es permeten sempre que no se superi el nombre màxim de deu persones, llevat que es 
tracti de convivents. 

Pel fet que aquesta modificació que podia afectar drets fonamentals, requeria la 
ratificació judicial del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per aplicar-les un cop 
finalitzat l’estat d’alarma i aquest Tribunal ha avalat questa modificació i ha donat el seu 
vist i plau tenint en compte la molt lleu repercussió que aquestes mesures poden tenir 
en el dret fonamental de reunió. 
 
Aquest Tribunal afirma que la Generalitat ha acreditat la legalitat, la necessitat, la 
idoneïtat i la proporcionalitat d’aquestes mesures. 
 
De conformitat amb l’article 46.3 de la LRBRL 7/1985 permet les sessions telemàtiques 
i regula el procediment de la celebració d’aquestes sessions. 
 
En relació a l’expedient SG012021000044 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 Junta de Govern de l’Ajuntament prevista pel dia 23 
de juny 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 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 17 de juny: 
 

- El dijous 17 de juny va presidir la Junta General de GUOSA, seguida del Ple 

Municipal que es va fer en format telemàtic.  

- El divendres 18 de juny va prendre part de la roda de premsa de presentació de 

l’exposició “Dibuix i desdibuix” de la Tate Lucena que es va inaugurar el passat 

dissabte al Museu. A continuació, a Campus Garrotxa va saludar als 



 
 
 

representants de PIMEC que van organitzar una visita a la Garrotxa per a 

conèixer les experiències en matèria de sostenibilitat a la comarca. Al migdia va 

assistir a la Junta General del Consorci SIGMA que es va fer de manera 

telemàtica. Al vespre, amb el regidor Jordi Güell, va assistir al concert de final de 

curs que va organitzar al Parc Nou l’Escola Municipal de Música.   

- El dissabte 19 de juny, amb el regidor Aniol Sellabona, va participar d’una de les 

sessions del 35è Festival de Patinatge organitzat pel Club Patinatge Artístic Olot. 

A continuació, es va traslladar a la plaça Major per donar el tret de sortida al 

Shopping Nit de l’Associació de Comerciants acompanyat del regidor Estanis 

Vayreda i la regidora Gemma Canalias. A la nit, va assistir al concert que Clara 

Peya i Vic Moliner van oferir a la plaça de braus coincidint amb el Dia 

Internacional de la Música.  

- El diumenge 20 de juny -acompanyat dels regidors Estanis Vayreda, Aniol 

Sellabona i Gemma Pujolar- va donar suport al Club Hoquei Olot que va jugar 

contra el Congrés la final del play-off d’ascens a l’OK Lliga Plata.  

- El dilluns 21 de juny va presentar l’oferta cultural de la ciutat dels propers tres 

mesos.  Al matí, a Can Trincheria, es va fer la presentació als mitjans i al vespre 

a les fonts de Sant Roc, l’acte públic de la programació cultural d’estiu d’Olot. 

Dilluns també va assistir a la Junta Directiva d'INNOVACC. 

- El dimarts 22 de juny va presidir el Patronat de la Fundació Antic Hospital Sant 

Jaume.  

 
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. - SUBVENCIÓ CONCURRÈNCIA COMPETITIVA 

Núm. de referència : X2021014903     
 
En relació a l’expedient SD012021000003  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: 
  
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
Competitiva del pressupost a favor de l’entitat CENTRE D'INICIATIVES TURÍSTIQUES, 



 

amb NIF:G1705898-3, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12020000075, per un import de 28000 euros. Disposar la despesa de 
28000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 21.200.430.480001 - 
SUBVENCIONS ESDEVENIMENTS CIUTAT (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2101251 Despeses 21200  430  480001 28000 SUBVENCIONS ESDEVENIMENTS CIUTAT 100 001 001 001 000 000 

 

2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.2. - (DIN1) ACTIVITATS DE FOMENT DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA 
CIUTAT 

Núm. de referència : X2021016060     
 
En relació a l’expedient SD012021000004 de , 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: 



 
 
 

  
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat CENTRE EXCURSIONISTA D'OLOT, amb 
NIF:G1713274-7, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12020000005, per un import de 950 euros. Disposar la despesa de 950 
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 21.200.430.480001 - SUBVENCIONS 
ESDEVENIMENTS CIUTAT (segons el conveni de referència adjunt). 

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

200300 210251 Despeses 21200  430  480001 950 SUBVENCIONS ESDEVENIMENTS CIUTAT 100 001 001 001 000 000 

 

2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 



 

5.3. - (DIN1) ACTIVITATS DE FOMENT DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA 
CIUTAT 

Núm. de referència : X2021016774     
 
En relació a l’expedient SD012021000005, 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: 
  
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat AOAPIX, amb NIF:G1734368-2, inscrita en el Registre 
d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12020000003, per un import de 
1300 euros. Disposar la despesa de 1300 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 
21.200.430.480001 - SUBVENCIONS ESDEVENIMENTS CIUTAT (segons el conveni 
de referència adjunt). 

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

200300 210251 Despeses 21200  430  480001 1300 SUBVENCIONS ESDEVENIMENTS CIUTAT 100 001 001 001 000 000 

 

2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
S’aprova per unanimitat. 



 
 
 

5.4. - (DIN1) ACTIVITATS DE FOMENT DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA 
CIUTAT 

Núm. de referència : X2021018386     
En relació a l’expedient SD012021000006, 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: 
  
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDUSTRIA I 
NAVEGACIO DE GIRONA, amb NIF:Q1773001-A, inscrita en el Registre d’entitats de 
l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12020000008, per un import de 500 euros. 
Disposar la despesa de 500 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 
21.200.430.480001 - SUBVENCIONS ESDEVENIMENTS CIUTAT (segons el conveni 
de referència adjunt). 

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

200300 2101251 Despeses 21200  430  480001 500 SUBVENCIONS ESDEVENIMENTS CIUTAT 100 001 001 001 000 000 

 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
S’aprova per unanimitat. 



 

5.5. - (DIN1) ACTIVITATS DE FOMENT DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA 
CIUTAT 

Núm. de referència : X2021019359     
 
En relació a l’expedient SD012021000007, 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: 
  
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat ASSOCIACIO LINKINESIS, amb NIF:G5523261-5, 
inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número 
FEN12020000009, per un import de 500 euros. Disposar la despesa de 500 euros amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària: 21.200.430.480001 - SUBVENCIONS 
ESDEVENIMENTS CIUTAT (segons el conveni de referència adjunt). 

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

200300 2101251 Despeses 21200  430  480001 500 SUBVENCIONS ESDEVENIMENTS CIUTAT 100 001 001 001 000 000 

 

2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
S’aprova per unanimitat. 



 
 
 

5.6. - (DIN1) ACTIVITATS DE FOMENT DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA 
CIUTAT 

Núm. de referència : X2021020235     
 
En relació a l’expedient SD012021000009, 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: 
  
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat ASSOCIACIO DE CREADORS DE LA GARROTXA, amb 
NIF:G5529933-3, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12018000001, per un import de 2375 euros. Disposar la despesa de 2375 
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 21.200.430.480001 - Subvencions 
esdeveniments ciutat (segons el conveni de referència adjunt). 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
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2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
S’aprova per unanimitat. 



 

6.1. - PROMOCIÓ DE LA CIUTAT.- APROVAR EL “PROTOCOL PER A 
L’APROVACIÓ DE LA PROPOSTA GASTRONÒMICA I D’INTEGRACIÓ URBANA, 
PER A LA INSTAL·LACIÓ DE TERRASSES A LA ZONA DEL PIAM NUCLI ANTIC 

D’OLOT”. 
Núm. de referència : X2021029635     
 
I.- L’Ajuntament d’Olot, en sessió plenària de data 28 de juny de 2012, va aprovar 
l’Ordenança municipal per a la instal·lació de terrasses al municipi d’Olot (BOP, núm. 
182/20-09-2012) amb la voluntat d’establir uns criteris ordenadors per a l’atorgament de 
llicències per a la instal·lació de terrasses i/o vetlladors a les places, carrers i espais 
públics i privats de la ciutat d’Olot. Aquesta ordenança ha esta modificada en tres 
ocasions per acords del plenari de la Corporació de dates 21 de juny de 2018 (BOP, 
núm. 128/03-07-2018), 21 de maig de 2020 (BOP, núm. 154/11-08-2020) i 19 de 
novembre de 2020 (BOP, núm. 39/26-02-2021) 
 
La modificació aprovada en data 19 de novembre de 2021 va incloure un nou capítol, el 
vuit (articles 35 a 38), relatiu als criteris específics per a les terrasses instal·lades en el 
PIAM Nucli Antic. A l’article 36 s’apunta que les terrasses ubicades a la via pública dins 
l’àmbit del PIAM Nucli Antic han de centrar la seva activitat en una oferta basada en 
productes de qualitat, de proximitat o que constitueixi una oferta gastronòmica 
especialitzada; metre que, als articles 37 i 38 s’estableix, respectivament, el procediment 
d’atorgament d’aquestes llicències de terrasses a partir de la presentació d’una memòria 
i la creació d’un comitè  d’experts per valorar les memòries que es presentin. 
 
En aquestes memòries, d’acord amb l’article 37 de l’Ordenança, es recolliran les 
característiques tècniques de la terrassa, com ara dimensions, elements que integraran 
la terrassa, materials i colors dels diversos elements de la terrassa i totes les altres 
referències que l’interessat consideri d’interès. També es recollirà en aquesta memòria 
les característiques i peculiaritats de l’oferta gastronòmica que es pretén oferir a la 
terrassa als efectes de la seva valoració. 
 
Aquest protocol, que ja ha estat presentat als responsables dels establiments que tenen 
o poden tenir terrassa dins l’àmbit del PIAM Nucli Antic, pretén objectivar els criteris de 
valoració que ha de tenir en compte el comitè d’experts per tal de valorar les memòries, 
alhora que vol donar seguretat jurídica a totes les persones interessades en disposar 
d’una terrassa a la via pública en l’àmbit del PIAM Nucli Antic. 
 
II.- La disposició final primera de l’Ordenança de terrasses faculta a la Junta de Govern 
Local per actualitzar i revisar aquells aspectes de l’ordenança que necessitin una 
actualització periòdica.  A títol  enunciatiu, es poden incloure en aquest apartat: els 
horaris, la zonificació de la ciutat, l’actualització de sancions i aquells altres que per les 
seves característiques puguin ser assimilables, com ara l’aprovació d’aquest protocol. 
 
Aquest protocol no constitueixen cap regulació reglamentària, sinó que es limita a 
establir uns criteris de valoració a tenir en compte per autoritzar l’ocupació de la via 
pública amb terrasses a la zona del PIAM Nucli Antic, de conformitat amb la normativa 
de règim local aplicable: la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local; el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya; el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel que 



 
 
 

s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals; i també les Ordenances municipals 
de l’Ajuntament d’Olot, en especial l’Ordenança municipal de terrasses. 
 
Vist l’expedient administratiu SG032021000002 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de Promoció de la 
Ciutat, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord:  
 
Únic.- Aprovar el “Protocol per a l’aprovació de la proposta gastronòmica i d’integració 
urbana per a la instal·lació de terrasses a la zona del PIAM Nucli Antic d’Olot”, que a 
continuació es transcriu: 
 

 
“Protocol per a l’aprovació de la proposta gastronòmica i d’integració urbana 

per a la instal·lació de terrasses a la zona del PIAM Nucli Antic d’Olot 
 
Antecedents 
El Ple de l’Ajuntament d’Olot, en sessió ordinària de data 28 de juny de 2012, va aprovar 
l’Ordenança municipal per a la instal·lació de terrasses a Olot. Posteriorment, en sessió 
del 19 de novembre de 2020, va aprovar la tercera modificació de l’Ordenança municipal 
per a la instal·lació de terrasses on en el seu article 38 (Comissió d’experts) estableix 
que els criteris de valoració de les característiques i peculiaritats de l’oferta gastronòmica 
que es pretén oferir a la terrassa es fixaran en un protocol que redactaran els membres 
de la comissió d’experts i que ha d’aprovar l’Ajuntament d’Olot. 
 
Objectius 
Els objectius del present protocol per a la valoració de les característiques i peculiaritats 
de l’oferta gastronòmica que es pretén oferir a la terrassa són la reactivació i promoció 
del Nucli Antic d’Olot, la generació d’un pol d’atracció de locals i visitants a través de la 
gastronomia local, així com la promoció de la instal·lació d’establiments de qualitat 
dedicats a la restauració i degustació com a element representatiu dels valors del territori 
i per activar i impulsar l’economia de la zona del PIAM del Nucli Antic d’Olot. 
 
Criteris de valoració de l’oferta gastronòmica 
Els establiments interessats hauran de presentar, conjuntament amb la sol·licitud 
d’autorització de terrassa, una memòria del negoci (màxim 3 pàgines d’explicació més 
annexos) amb les variables següents: 
 

a) Carta (40 punts): es valorarà tant el fet que l’oferta del local sigui 
especialitzada1 com que la carta incorpori productes de proximitat i 
proveïdors locals. 

 
1. Caldrà explicar quina oferta especialitzada té el negoci que el 

diferenciï d’altres i en quina línia de cuina/producte en concret se 
situa, justificant-ho degudament. 

 

 
 
 



 

2. Caldrà explicar la proposta gastronòmica de l’establiment fent esment 
als productes de proximitat que utilitza (detallant els productes), els 
proveïdors locals amb qui treballa (detallant els proveïdors) i altres 
accions que millorin l’oferta del local des d’un punt de vista del 
consumidor (informació d’al·lèrgens, productes d’elaboració 
artesanal i/o amb certificació ecològica...) 

 

 S’entén com establiments de restauració d’oferta especialitzada els que ofereixen una línia de cuina/producte 
en concret, que predomina sobre la resta, i que manté una certa diferenciació. En aquesta tipologia s’inclou: 
cuina mediterrània; cuina catalana; cuina del territori (Cuina volcànica); cuina de peix i marisc; cuina de mercat; 
cuina d’autor; cuina vegetariana o vegana; especialització en plat: arròs o similar; cuina creativa: nova cuissine; 
cuina d’altres regions del país (ex. basca) o internacional amb clara especialització de la zona (ex. asiàtica, 
japonesa, argentina, mexicana...); pizzeries i hamburgueseries artesanes; braseria; tapes; cerveseries i 
vermuteries; granges, gelateries, cafeteries amb pastisseria i dolços; i altres amb especialització temàtica o 
d’origen 

 
b) Seguretat alimentària (15 punts): es valorarà que l’establiment aporti la 

documentació necessària relacionada amb els aspectes d’higiene i salut 
pública alimentària i si realitza alguna acció extra en aquest sentit que en 
millori la seguretat i l’higiene. 

 
c) Integració urbana (15 punts): es valorarà l’interès patrimonial del local o el 

respecte del seu interior i façana per l’arquitectura del nucli antic de la ciutat 
i de l’edifici on s’emplaça, així com el compliment d’ordenances en relació a 
retolació comercial, instal·lació d’aparells de climatització i revestiments, 
acabats i cromatisme de façana. Per a negocis en funcionament s’acreditarà 
amb fotografies de l’exterior i l’interior del local. Per a negocis de propera 
obertura o traspàs s’acreditarà amb plànol de la façana del local en relació a 
l’edifici. 

 
d) Sostenibilitat (15 punts): s’aportarà informació sobre la gestió de residus 

de l’establiment (tipologia, kg generats i gestió prevista), així com si es preveu 
alguna acció per reduir la circulació rodada al centre (especialment, quant a 
proveïdors), l’ús i fonts d’energia, sistemes de reducció de consum d’aigua, 
gestió del malbaratament alimentari...  

 
e) Acreditacions i col·laboració (15 punts): es valorarà si l’establiment té 

reconeixements gastronòmics, així com certificacions de qualitat, si està 
acreditat amb la CETS i si col·labora amb projectes del territori i/o està 
associat amb els gremis corresponents.  

 
Caldrà obtenir una puntuació mínima de 70 punts per poder obtenir/renovar la citada 
autorització”.  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 



 
 
 

7.1. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
Núm. de referència : X2021015123     

 
En relació a l’expedient SIC22021000007 de , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat AGRUPACIO SARDANISTA OLOT, amb NIF:G1706490-
8, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número 
FEN12013000176, per un import de 23.000 euros. Disposar la despesa de 23000 euros 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 21.400.334.480020 - SUBV. ENTITATS 
CIUTADANES (segons el conveni de referència adjunt). 
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2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
S’aprova per unanimitat. 



 

7.2. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
Núm. de referència : X2021017998     
 
En relació a l’expedient SIC22021000018 de , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat ASSOCIACIO CULTURAL D'AMICS DE SANT ESTEVE 
I DEL SANTUARI DEL TURA, amb NIF:G5526253-9, inscrita en el Registre d’entitats 
de l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12020000024, per un import de 5500 euros. 
Disposar la despesa de 5500 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 
21.400.334.480020  -  SUBV. ACTIVITATS CIUTADANES (segons el conveni de 
referència adjunt). 
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2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
S’aprova per unanimitat. 



 
 
 

7.3. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
Núm. de referència : X2021019376     
 
En relació a l’expedient SIC22021000028 de , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat ASSOCIACIÓ PROJECTE T, amb NIF:G5516194-7, 
inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número 
FEN12020000017, per un import de 2000 euros. Disposar la despesa de 2000 euros 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària: SUBV. ACTIVITATS CIUTADANES - 
21.400.334.480020 (segons el conveni de referència adjunt). 
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2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
S’aprova per unanimitat. 



 

7.4. - (IC01) Activitats culturals 
Núm. de referència : X2021020903     
 
En relació a l’expedient SIC22021000044 de , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat ASSOCIACIO EN RECORD A L'ARNAU BARTRINA 
LUQUE, amb NIF:G4298913-7, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot 
amb el número FEN12021000009, per un import de 2800 euros. Disposar la despesa 
de 2800 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: SUBV. ACTIVITATS 
CIUTADANES - 21400.334.480020 (segons el conveni de referència adjunt). 
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2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
S’aprova per unanimitat. 



 
 
 

8.1. - (ES01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ DESENVOLUPAMENT ACTIVITATS 
ESPORTIVES 

Núm. de referència : X2021017493    
 
Vist que a la Junta de govern local de 25 de febrer de 2021 va aprovar les bases 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.  
 
Vist que en data 4 de març de 2021 es van publicar les esmentades bases al BOP de 
Girona número 43. 
  
 Vist que es va portar a terme la tramesa a la BDNS i se’n va publicar l’extracte. 
 
En relació a l’expedient SP062021000016, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
1r) Concedir un ajut econòmic de 238.00 euros a ERNEST LOPEZ PUIGVERT amb NIF: 
****. 
 
2on ) Aquest ajut s’haurà de justificar en funció del que disposen les bases de la 
convocatòria de referència i/o acord de referència. El lliurament de l’import queda 
supeditat a aquesta justificació i a l’informe favorable del gestor responsable de la 
convocatòria dels ajuts de (ES01) Organització, participació desenvolupament activitats 
esportives 
 
3er) L’import atorgat de 238.00 euros quedarà reconegut a comptabilitat a l’aplicació 
pressupostària 2021 330 341 480014 SUBVENCIONS ESPORTISTES ELIT del 
pressupost de l’Ajuntament d’Olot per a l’exercici 2021 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200300 2103118 Despeses 21330  341  480014 238.00 SUBVENCIONS ESPORTISTES ELIT 330 015 167 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
8.2. - (ES01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ DESENVOLUPAMENT ACTIVITATS 

ESPORTIVES 
Núm. de referència : X2021017828    
 
Vist que a la Junta de govern local de 25 de febrer de 2021 va aprovar les bases 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.  
 
Vist que en data 4 de març de 2021 es van publicar les esmentades bases al BOP de 
Girona número 43. 
  
 Vist que es va portar a terme la tramesa a la BDNS i se’n va publicar l’extracte. 
 



 

En relació a l’expedient SP062021000018, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Concedir un ajut econòmic de 200.00 euros a ALVARO RUIZ DE CAÑAS amb NIF: 
****. 
 
 
2on ) Aquest ajut s’haurà de justificar en funció del que disposen les bases de la 
convocatòria de referència i/o acord de referència. El lliurament de l’import queda 
supeditat a aquesta justificació i a l’informe favorable del gestor responsable de la 
convocatòria dels ajuts de (ES01) Organització, participació desenvolupament activitats 
esportives 
 
3er) L’import atorgat de 200.00 euros quedarà reconegut a comptabilitat a l’aplicació 
pressupostària 2021 330 341 480014 SUBVENCIONS ESPORTISTES ELIT del 
pressupost de l’Ajuntament d’Olot per a l’exercici 2021. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200300 2103118 Despeses 21330  341  480014 200.00 SUBVENCIONS ESPORTISTES ELIT 330 015 167 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
8.3. - (ES01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ DESENVOLUPAMENT ACTIVITATS 

ESPORTIVES 
Núm. de referència : X2021018590    
 
Vist que a la Junta de govern local de 25 de febrer de 2021 va aprovar les bases 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.  
 
Vist que en data 4 de març de 2021 es van publicar les esmentades bases al BOP de 
Girona número 43. 
  
 Vist que es va portar a terme la tramesa a la BDNS i se’n va publicar l’extracte. 
 
En relació a l’expedient SP062021000020, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
1r) Concedir un ajut econòmic de 226.00 euros a ANIOL BORRELL CASALS amb NIF: 
****. 
 
2on ) Aquest ajut s’haurà de justificar en funció del que disposen les bases de la 
convocatòria de referència i/o acord de referència. El lliurament de l’import queda 
supeditat a aquesta justificació i a l’informe favorable del gestor responsable de la 



 
 
 

convocatòria dels ajuts de (ES01) Organització, participació desenvolupament activitats 
esportives. 
 
3er) L’ import atorgat de 226.00 euros quedarà reconegut a comptabilitat a l’aplicació 
pressupostària 2021 330 341 480014 SUBVENCIONS ESPORTISTES ELIT del 
pressupost de l’Ajuntament d’Olot per a l’exercici 2021. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200300 2103118 Despeses 21330  341  480014 226.00 SUBVENCIONS ESPORTISTES ELIT 330 015 167 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
8.4. - (ES01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ DESENVOLUPAMENT ACTIVITATS 

ESPORTIVES 
Núm. de referència : X2021020533    
 
Vist que a la Junta de govern local de 25 de febrer de 2021 va aprovar les bases 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.  
 
Vist que en data 4 de març de 2021 es van publicar les esmentades bases al BOP de 
Girona número 43. 
  
 Vist que es va portar a terme la tramesa a la BDNS i se’n va publicar l’extracte. 
 
En relació a l’expedient SP062021000040, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Concedir un ajut econòmic de 250.00 euros a MARTI VAYREDA VENDRELL amb 
NIF: ****. 
 
 
2on ) Aquest ajut s’haurà de justificar en funció del que disposen les bases de la 
convocatòria de referència i/o acord de referència. El lliurament de l’import queda 
supeditat a aquesta justificació i a l’informe favorable del gestor responsable de la 
convocatòria dels ajuts de (ES01) Organització, participació desenvolupament activitats 
esportives. 
 
3er) L’ import atorgat de 250.00 euros quedarà reconegut a comptabilitat a l’aplicació 
pressupostària 2021 330 341 480014 SUBVENCIONS ESPORTISTES ELIT del 
pressupost de l’Ajuntament d’Olot per a l’exercici 2021. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200300 2103118 Despeses 21330  341  480014 250.00 SUBVENCIONS ESPORTISTES ELIT 330 015 167 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 



 

8.5. - (ES01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ DESENVOLUPAMENT ACTIVITATS 
ESPORTIVES 

 
Núm. de referència : X2021020549    
 
Vist que a la Junta de govern local de 25 de febrer de 2021 va aprovar les bases 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.  
 
Vist que en data 4 de març de 2021 es van publicar les esmentades bases al BOP de 
Girona número 43. 
  
 Vist que es va portar a terme la tramesa a la BDNS i se’n va publicar l’extracte. 
 
En relació a l’expedient SP062021000043, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Concedir un ajut econòmic de 219.00 euros a MAHAMADOU DAMBELLEH JARRA 
amb NIF: ****. 
 
 
2on ) Aquest ajut s’haurà de justificar en funció del que disposen les bases de la 
convocatòria de referència i/o acord de referència. El lliurament de l’import queda 
supeditat a aquesta justificació i a l’informe favorable del gestor responsable de la 
convocatòria dels ajuts de (ES01) Organització, participació desenvolupament activitats 
esportives. 
 
3er) L’import atorgat de 219.00 euros quedarà reconegut a comptabilitat a l’aplicació 
pressupostària 2021 330 341 480014 SUBVENCIONS ESPORTISTES ELIT del 
pressupost de l’Ajuntament d’Olot per a l’exercici 2021. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200300 2103118 Despeses 21330  341  480014 219.00 SUBVENCIONS ESPORTISTES ELIT 330 015 167 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
8.6. - (ES01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ DESENVOLUPAMENT ACTIVITATS 

ESPORTIVES 
Núm. de referència : X2021020567    
 
Vist que a la Junta de govern local de 25 de febrer de 2021 va aprovar les bases 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.  
 
Vist que en data 4 de març de 2021 es van publicar les esmentades bases al BOP de 
Girona número 43. 



 
 
 

  
 Vist que es va portar a terme la tramesa a la BDNS i se’n va publicar l’extracte. 
 
En relació a l’expedient SP062021000047, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Concedir un ajut econòmic de 229.00 euros a PERE RIBES GRABOLEDA amb NIF: 
****. 
 
 
2on ) Aquest ajut s’haurà de justificar en funció del que disposen les bases de la 
convocatòria de referència i/o acord de referència. El lliurament de l’import queda 
supeditat a aquesta justificació i a l’informe favorable del gestor responsable de la 
convocatòria dels ajuts de (ES01) Organització, participació desenvolupament activitats 
esportives. 
 
3er) L’import atorgat de 229.00 euros quedarà reconegut a comptabilitat a l’aplicació 
pressupostària 2021 330 341 480014 SUBVENCIONS ESPORTISTES ELIT del 
pressupost de l’Ajuntament d’Olot per a l’exercici 2021. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200300 2103118 Despeses 21330  341  480014 229.00 SUBVENCIONS ESPORTISTES ELIT 330 015 167 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
8.7. - (ES01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ DESENVOLUPAMENT ACTIVITATS 

ESPORTIVES 
Núm. de referència : X2021021131    
 
Vist que a la Junta de govern local de 25 de febrer de 2021 va aprovar les bases 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.  
 
Vist que en data 4 de març de 2021 es van publicar les esmentades bases al BOP de 
Girona número 43. 
  
 Vist que es va portar a terme la tramesa a la BDNS i se’n va publicar l’extracte. 
 
En relació a l’expedient SP062021000057, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Concedir un ajut econòmic de 200.00 euros a ARASHBIR SINGH BAIDWAN amb 
NIF: **** 
 



 

 
2on ) Aquest ajut s’haurà de justificar en funció del que disposen les bases de la 
convocatòria de referència i/o acord de referència. El lliurament de l’import queda 
supeditat a aquesta justificació i a l’informe favorable del gestor responsable de la 
convocatòria dels ajuts de (ES01) Organització, participació desenvolupament activitats 
esportives 
 
3er) L’import atorgat de 200.00 euros quedarà reconegut a comptabilitat a l’aplicació 
pressupostària 2021 330 341 480014 SUBVENCIONS ESPORTISTES ELIT del 
pressupost de l’Ajuntament d’Olot per a l’exercici 2021 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200300 2103118 Despeses 21330  341  480014 200.00 SUBVENCIONS ESPORTISTES ELIT 330 015 167 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
8.8. - (ES01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ DESENVOLUPAMENT ACTIVITATS 

ESPORTIVES 
Núm. de referència : X2021021269    
 
Vist que a la Junta de govern local de 25 de febrer de 2021 va aprovar les bases 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.  
 
Vist que en data 4 de març de 2021 es van publicar les esmentades bases al BOP de 
Girona número 43. 
  
 Vist que es va portar a terme la tramesa a la BDNS i se’n va publicar l’extracte. 
 
En relació a l’expedient SP062021000069, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
1r) Concedir un ajut econòmic de 236.00 euros a MARCEL PALLARES REYES amb 
NIF: ****. 
 
2on ) Aquest ajut s’haurà de justificar en funció del que disposen les bases de la 
convocatòria de referència i/o acord de referència . El lliurament de l’import queda 
supeditat a aquesta justificació i a l’informe favorable del gestor responsable de la 
convocatòria dels ajuts de (ES01) Organització, participació desenvolupament activitats 
esportives 
 
3er) L’ import atorgat de 236.00 euros quedarà reconegut a comptabilitat a l’aplicació 
pressupostària 2021 330 341 480014 SUBVENCIONS ESPORTISTES D'ELIT del 
pressupost de l’Ajuntament d’Olot per a l’exercici 2021. 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200300 2103118 Despeses 21330  341  480014 236.00 SUBVENCIONS ESPORTISTES ELIT 330 015 167 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 



 
 
 

 
8.9. - ESPORTISTES ELIT 

Núm. de referència : X2021021433    
 
Vist que a la Junta de govern local de 25 de febrer de 2021 va aprovar les bases 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.  
 
Vist que 25 de febrer de 2021 va aprovar les bases 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. 
  
 Vist que es va portar a terme la tramesa a la BDNS i se’n va publicar l’extracte. 
 
En relació a l’expedient SP062021000071, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Concedir un ajut econòmic de 200 euros a JULIA MORERA PUJOLAR amb NIF: **** 
 
 
2on ) Aquest ajut s’haurà de justificar en funció del que disposen les bases de la 
convocatòria de referència i/o acord de referència . El lliurament de l’import queda 
supeditat a aquesta justificació i a l’informe favorable del gestor responsable de la 
convocatòria dels ajuts d’Esportistes Elit. 
 
3er) L’ import atorgat de 200 euros quedarà reconegut a comptabilitat a l’aplicació 
pressupostària 2021 330 341 480014 SUBVENCIONS ESPORTISTES ELIT del 
pressupost de l’Ajuntament d’Olot per a l’exercici 2021 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200300 2103118 Despeses 21330  341  480014 200.00 SUBVENCIONS ESPORTISTES ELIT 330 015 167 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIÓ DE DESPESES 
Núm. de referència : X2021029659     
 
En relació a l’expedient CPG22021000046 de , 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 de despeses annexada núm. 21/022 per un import total de 517.183,71 
euros. 

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

200240  Despeses 99999 517183.71 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 



 

10.1. - SERVEI DE TALA DE POLLANCRES EN UNA PARCEL·LA MUNICIPAL 
Núm. de referència : X2021027065     
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar el servei de tala de 7 pollancres  de gran 
dimensions de la parcel·la municipal 1721A0240076 ubicada en els paratges de la Deu 
i retirada de les restes generades;  com es desprèn de l’informe de data 9 de juny de 
2021,  emès pel Sr. Xevi Pujol Planella, tècnic d’espais verds . 

Segon.-  Atès que es tracta d’un servei esporàdic i puntual, i que en cas que es valori 
que es repetirà aquesta mateixa necessitat, s’inclourà en la planificació de necessitats 
de contractació, d’acord amb el que estableix l’article 28 de la LCSP. 

Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar el servei de tala 
de 7 pollancres en una parcel·la municipal a : 

-“Xavier Pujolar Serveis d’Arboricultura” 

-“Narcís Riu Surina” 

_”Robert Grima Calsina” 

Quart.- Atès que s’ha presentat una sola oferta subscrita per l’empresa “Francesc Xavier 
Pujolar Agustí – Xavier Pujolar Serveis d’Arboritucultura- ; el qual s’informa 
favorablement pel Sr.Xavier Puijol Planella tècnic d’espais verds, en data 18 de juny de 
2021. 

Cinquè.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals 
de contractació. 

Sisè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa FRANCESC XAVIER PUJOLAR AGUSTI-
Xavier Pujolar Serveis d’arboricultura- atès que aquesta compta amb l’habilitació 
professional necessària per realitzar la prestació objecte del contracte. 

Fonament jurídic 

La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article 
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant 
LCSP) i correspon a la modalitat de serveis 17 regulada a l’article  de la mateixa. 

Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de 
l’expedient administratiu i les modificacions introduïdes pel Reial Decret Llei 3/2020, de 
4 de febrer. 

Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació. 



 
 
 

Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions 
efectuades pel cartipàs municipal. 

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012021000379 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. Xevi Pujol Planella, tècnic d’espais verds de 
data 9 de juny de 2021,  en el que es motiven les necessitats de contractar. 

Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a 
favor de l’empresa FRANCESC XAVIER PUJOLAR AGUSTI - Xavier Pujolar Serveis 
d’arboricultura-,  amb NIF núm. ****,  el contracte menor de servei de tala de 7 
pollancres  de gran dimensions de la parcel·la municipal 1721A0240076 ubicada en els 
paratges de la Deu, i retirada de les restes generades; pel preu de  vuit mil quatre-
cents setanta euros (8.470€), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en set mil euros (7.000€) de pressupost net i mil quatre-
cents setanta euros (1.470 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21% 
 
Tercer.- El termini per a l’execució dels serveis és d’una setmana a partir de la data de 
recepció de la notificació de l’adjudicació. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 8.470€, IVA inclòs, amb càrrec a 
la partida núm. 21.700.171.210001 “serveis addicionals jardineria i espais verds”. del 
Pressupost municipal. 
 

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

200220  Despeses 21700  171  210001 8470 SERVEIS ADDICIONALS JARDINERIA I 
ESPAIS VERDS (SOC 

100 001 001 001 000 000 

 
Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació i adjuntarà 
una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient 
CC012021000379. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa Francesc Xavier Pujolar Agustí- Xavier 
Pujolar Serveis d’Arboricultura. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

10.2. - SERVEI D'ALLLOTJAMENT PER NECESSITATS SOCIALS MES DE MAIG 
DE 2021 

Núm. de referència : X2021029299     
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
 El Consorci d’Acció Social de la Garrotxa presta els serveis socials a tota la comarca 
de la Garrotxa, inclosa la ciutat d’Olot.  
 
L’Ajuntament d’Olot té delegades les polítiques de benestar social al Consorci d’Acció 
Social de la Garrotxa.  
 
El Consorci d’Acció Social de la Garrotxa es considera mitjà propi personificat de 
l’Ajuntament d’Olot i del Consell Comarcal de la Garrotxa, als efectes del què s’estableix 
a l’art. 32.2 de la Llei, 9/2017 de 8 de novembre (LCSP).  
 
Degut a la situació provocada arrel del COVID19, ha estat necessari realitzar serveis 
d’allotjament a usuaris en risc d’exclusió social  
 
Atès que es valora favorablement la capacitat de l’empresa NARCIS VILA SOMS i atès 
que aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació 
del servei.  
 
I vist l’informe de la Directora del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, de data 14 de 
juny de 2021.  
 
Fonaments jurídics  
 
La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article 
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant 
LCSP) i correspon a la modalitat de serveis regulada a l’article 17 de la mateixa.  
 
Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de 
l’expedient administratiu, i les modificacions introduïdes pel Reial Decret Llei 3/2020, de 
4 de febrer.  
 
Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació.  
Atès el Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l’emergència sanitària 
provocada per la COVID-19 i d’inici de l’etapa de la represa al territori de Catalunya  
 
Atesa la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions efectuades pel 
cartipàs municipal.  
 
Per tot això, i vistos els antecedents corresponents,  
 



 
 
 

Vist l’expedient administratiu núm: CC012021000411 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords:  
 
Primer.- APROVAR l’informe tècnic emès per la Sra. Teia Fàbrega Pairó, com a 
directora del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, de data 14 de juny de 2021 en què 
es motiven les necessitats de contactar.  
 

Segon.- ADJUDICAR a favor de l’empresa NARCIS VILA SOMS , amb NIF núm. ****, 

el contracte pel servei d’allotjament per necessitats socials, amb motiu del COVID-19, 

durant el mes de maig de 2021, per import de catorze mil cinc-cents trenta-nou euros 

(14.539 €), IVA inclòs.  
 
L’esmentat preu es desglossa en tretze mil dos-cents disset euros amb vint-i-set cèntims 
(13.217,27 €) de base imposable i mil tres-cents vint-i-un euros amb setanta-tres cèntims 
(1.321,73 €) d’IVA calculat al 10%.  
 
Tercer.- Aprovar, Disposar i Ordenar la despesa per import de 14.539€, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida 21.600.231.227999 “prestació servies COVID 19” 
 

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

200240  Despeses 21600  231  227999 14539 PRESTACIO SERVEIS I ALTRES COVID19 600 003 288 099 999 999 

 

 

S’aprova per unanimitat. 
 

 
10.3. - ACORD DE  L’AJUNTAMENT D’OLOT D’ADHESIÓ AL CONTRACTE 

2019.03-D1 DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA 
AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA (EXP. 2019.03). 

 
Núm. de referència : X2021029414     
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012021000414 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 

Tipus de Contracte: SU DE SUBMINISTRAMENT 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents.-  

 

1.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació 

Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva Comissió Executiva de 

data 1 d’octubre de 2020, i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu 

a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars i 

prescripcions tècniques aprovats per Resolució de Presidència del CCDL de data 22 de 

juny de 2020 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, la selecció de l’Acord marc 



 

de subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya 

(Expedient 2019.03), d’acord amb el següent detall d’empreses seleccionades: 

 

ENDESA ENERGIA, SAU: Lots 1, 2 i 3.  

NEXUS ENERGIA, SA: Lots 1, 2 i 3.  

GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, SA: Lots 1,2 i 3. 

IBERDROLA CLIENTES, SAU: Lots 1, 2 i 3.  

ENDESA ENERGÍA RENOVABLE, SL: Lots 4, 5, 6 i 7. 

ELECTRA CALDENSE ENERGIA, SA”: Lots 4, 5, 6 i 7. 

IBERDROLA SERVICIOS ENERGÈTICOS, SA: Lots 4, 5, 6 i 7. 

HIDOELÉCTRICA DEL VALIRA, SA: Lot 6. 

 

2.- En data 6 de novembre de 2020, un cop notificat l’acord esmentat a l’apartat anterior 

a totes les empreses licitadores, i havent transcorregut el termini legalment establert per 

a la interposició de recurs especial en matèria de contractació, es va procedir a 

formalitzar l’Acord marc en qüestió amb les empreses seleccionades, abans 

relacionades. 

 

3.- Posteriorment, en data 12 de novembre de 2020, la Presidència d’aquest Consorci 

va adoptar la Resolució núm. 68/2020 per la que es resolgué, entre d’altres, aprovar 

l’expedient de contractació i el corresponent plec de clàusules administratives particulars 

del procediment amb número de referència 2019.03.D01, per a l’adjudicació dels lots 1, 

2 i 3 de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats 

locals de Catalunya (expedient núm. 2019.03), mitjançant el procediment de subhasta 

electrònica entre les empreses seleccionades en l’Acord marc del que deriva. Prèvia 

tramitació del corresponent procediment administratiu seleccionades i va adjudicar els 

lots 1, 2 i 3 de l’Acord marc a favor de l’empresa que va obtenir el millor preu en les  

subhastes electròniques, d’acord amb la fórmula i les taules de preus de sortida i valors 

del percentatge sobre el consum total anual per tarifa i període, previstos en el PCAP 

d’aplicació, de la que en resultà adjudicatària l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU pel 

que fa als lots 1 i 2 i l’empresa IBERDROLA CLIENTES SAU pel lot 3.  

 

4.- En data 8 de gener de 2021, es van formalitzar, entre el CCDL i les empreses 

adjudicatàries dels lots 1, 2 i 3, el corresponent contracte de subministrament elèctric, 

licitat de conformitat amb el procediment derivat referenciat a l’apartat anterior.  

 

5.- En data 23 de juny de 2021, l’Ajuntament d’Olot mitjançant acord adoptat per la Junta 

General Local, es va adherir al contracte derivat de l’Acord Marc de subministrament 

d’energia elèctrica a les entitats local de Catalunya (expedient 2019.03-D1) per un 

termini màxim d’un any, des de l’1 de juliol de 2021. 

 



 
 
 

6.- De conformitat amb l’informe tècnic emès el Sr. Xavier Viñolas Boix de l’Àrea de 

Territori, de data 17 de juny de 2021, es preveu un consum estimat del contracte de vuit 

cents cinc mil set cents vuitanta cinc euros amb tretze cèntims (975.000,00 €) iva inclòs. 

 

Fonaments de Dret.- 

 

Disposició addicional 3a. de la  LSCP, en relació a la Disposició addicional 5a de la 

LBRL, en la redacció donada per la LRSAL. 

 

Articles 227 i ss. de la  LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i 

règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.  

 

Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc. 

 

Article 153 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius 

mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents 

contractuals. 

 

Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques aprovats per 

Resolució de Presidència núm. 30/2020, de 22 de juny de 2020 i publicats al perfil de 

contractant de l’entitat,  que regeixen l’Acord marc de subministrament d’energia 

elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03). 

 

Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la Presidència 

núm. 68/2020, de 12 de novembre de 2020 i publicats al perfil de contactant de l’entitat 

que regeixen el procediment derivat de l'Acord marc de subministrament d’energia 

elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03 D01). 

 

Article 52 i ss. 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, i resta de disposicions vigents 

concordants en matèria de règim local que regulen el règim de funcionament i 

competències de les entitats locals (...)/ o articles aplicables de Llei d’organització 

comarcal. 

 

Per tot això, i d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret 

assenyalats anteriorment 

 

I vist l’expedient administratiu núm. CC012021000414 la regidora-delegada d’Hisenda 

proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents, 

 

 

 

ACORDS 



 

 

Primer.- Disposar l’adhesió de l’Ajuntament d’Olot al contracte 2019.03-D1 de l’Acord 

marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de 

Catalunya (Exp. 2019.03), per una durada de dotze mesos, a partir de l'1 de juliol de 

2021, període que es podrà prorrogar per tres períodes més de 12 mesos cadascun.  

 

Segon.- Aprovar la contractació del subministrament d’energia elèctrica dels punts de 

subministrament (CUPS) de titularitat de l’Ajuntament d’Olot. 

 

S’adjunta com a documentació annexa la relació de CUPS (documents Excel) que inclou 

totes les CUPS de l’Ajuntament d’Olot, per evitar errades de transcripció. (Annex I 

document en excel i pdf.) 

 

Així mateix, s’envia com a documentació annexa el formulari de dades (document Word) 

que inclou les dades del titular, les dades de contacte del receptor de les factures 

elèctriques i les dades de pagament. (Annex II) 

 

Les condicions econòmiques especificades per lots i tarifes són en tot moment les 

publicades a la pàgina web de l’ACM que deriven de les actualitzacions previstes en els 

plecs dels preus resultants de les subhastes realitzades el 24 de novembre de 2020. 

 

Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 24 del 

Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2019.03 D1). 

 

Els preus del terme de potència, d’acord amb el que estableixen els plecs, són fixats per 

la regulació vigent.   

 

Tercer.- L’Ajuntament d’Olot s’acull a la possibilitat de rescindir la contractació en cas 

de realitzar una licitació pròpia pel subministrament d’energia elèctrica dins el termini de 

durada del contracte. 

 

Quart.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa  per import de 975.000€ IVA 

inclòs que s’imputarà, dins del pressupost municipal de l’any 2021 i 2022 amb càrrec a 

les següents partides pressupostàries  núm.:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
Partida 

Despesa Màx. 
Anual  

(IVA inclòs) 

2021 144 165 221000 ENLLUMENAT PUBLIC 215.000 € 

2021 144 323 221002 ENLLUMENAT EDIFICIS EDUCACIO  75.000 € 

2021 144 333 221003 ENLLUMENAT EDIFICIS CULTURALS  60.000 € 

2021 144 342 221004 ENLLUMENAT EDIFICIS ESPORTS I LLEURE  60.000 € 

2021 144 920 221001 ENLLUMENAT EDIFICIS CORPORACIO  48.000 € 

 458.000 € 

 

 

2022 144 165 221000 ENLLUMENAT PUBLIC 225.000 € 

2022 144 323 221002 ENLLUMENAT EDIFICIS EDUCACIO  75.000 e 

2022 144 333 221003 ENLLUMENAT EDIFICIS CULTURALS  55.000 € 

2022 144 342 221004 ENLLUMENAT EDIFICIS ESPORTS I LLEURE  70.000 € 

2022 144 920 221001 ENLLUMENAT EDIFICIS CORPORACIO  92.000 € 

 517.000 € 

 

Cinquè.- La facturació mensual es realitzarà de forma agrupada per CUPS, d’acord 

amb la classificació de la columna “Facturació agrupada EM, EP, SEM” del llistat en 

format excel de “CUPS sub. Elèctric ajuntament Olot 2021” que s’adjunta. 

 

Sisè.- NOMENAR, com a Responsable del Contracte, el Sr. Xavier Viñolas, Enginyer 

de l’Àrea de Territori, que 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 atribueix. 

 

Setè.- Notificar aquest acord a ENDESA ENERGIA, SAU, empresa adjudicatària de 

l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica, tot donant-li els efectes de publicitat 

que siguin preceptius. 

 

Vuitè.- Notificar l’adopció d’aquest acord al CCDL (preferentment a través d’EACAT) i a 

l’ACM (preferentment a través d’EACAT), així com a la resta d’interessats que 

s’escaigui, i donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius. 

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

200220  Despeses 21144  165  221000 215000 ENLLUMENAT PUBLIC 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 21144  323  221002 75000 ENLLUMENAT EDIFICIS EDUCACIO 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 21144  333  221003 60000 ENLLUMENAT EDIFICIS CULTURALS 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 21144  342  221004 60000 ENLLUMENAT EDIFICIS ESPORTS I LLEURE 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 21144  920  221001 48000 ENLLUMENAT EDIFICIS CORPORACIO 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 99999 225000 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 99999 75000 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 99999 55000 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 99999 70000 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 99999 92000 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 



 

11.1. - AUTORITZAR LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES A UN ALUMNE DE 
L'INSTITUT MONTSACOPA AL CASAL D'ESTIU RIU 

 
Núm. de referència : X2021028937     
 
Atès que a l’IES Montsacopa d’Olot es cursa el Batxillerat d’Humanitats/Social, en el 
programa educatiu del qual s’estableix l’obligació dels estudiants de realitzar pràctiques 
en les empreses o en les 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’Educació, casal Estiu Riu, està disposada a col·laborar amb l’Institut 
Montsacopa 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 RH142021000013 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  d'Organització i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de Govern 
Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- AUTORITZAR la realització de pràctiques al casal d’Estiu Riu al senyor **** 
estudiant de batxillerat d’humanitats/social de l’Institut Monstacopa, durant el període 
comprès entre el 28/06/2021 i el 23/07/2021 i amb l’horari de 9 a 13 hores i de 17 a 19 
hores els dilluns i de 9 a 13 hores de dimarts a divendres, segons estableix el Conveni 
de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’Institut Montsacopa, per a la realització de 
tasques monitor i sense percebre cap remuneració. 
 
Segon.- Incloure al Sr. ****, estudiant de Batxillerat d’Humanitats/Social de l’IES 
Montsacopa, a l’assegurança de responsabilitat civil de l’Ajuntament d’Olot el temps que 
estigui realitzant les pràctiques. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
12.1. - PROPOSTA APROVACIÓ SIGNATURA CONVENI MARC DE COOPERACIÓ 

EDUCATIVA ENTRE L'AJUNTAMENT D'OLOT I PUNTUAJOCS, S.L, ESCOLA 
D’EDUCADORS QUIRÀLIA, A DOS ALUMNES PER FER LES PRÀCTIQUES 

D’ACTIVITATS D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE INFANTIL I JUVENIL 
 
Núm. de referència : X2021028917     
 
Atès que Puntuajocs S.L, Escola d’Educadors Quiràlia, dins el seu pla educatiu hi ha 
inclosa la realització de pràctiques externes que permeten als estudiants aplicar els 
coneixements teòrics a la pràctica, incorporar els valors professionals i desenvolupar les 
competències essencials de la professió.  
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot col·labora amb diferents entitats i centres educatius per 
facilitar la realització de pràctiques als seus alumnes. 



 
 
 

 
 
Vist l’expedient administratiu RH142021000012 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 SIGNATURA del Conveni marc de cooperació educativa entre 
l’Escola d’Educadors Quiràlia i l’Ajuntament d’Olot. 
 
Segon.- Autoritzar la realització de pràctiques al casal d’Estiu Riu al senyor ****, 
estudiant de l’Escola d’Educadors Quiràlia, durant el període comprès entre el 
28/06/2021 i el 30/07/2021 i amb l’horari de 8 a 14 hores de dilluns a divendres, segons 
estableix el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’Escola d’Educadors 
Quiràlia, per a la realització de pràctiques de monitor d’activitats d’estiu, entre d’altres, i 
sense percebre cap remuneració. 
 
Tercer.- Autoritzar la realització de pràctiques al casal d’Estiu Riu al senyor ****, 
estudiant de l’Escola d’Educadors Quiràlia, durant el període comprès entre el 
28/06/2021 i el 30/07/2021 i amb l’horari de 8 a 14 hores de dilluns a divendres, segons 
estableix el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’Escola d’Educadors 
Quiràlia, per a la realització de pràctiques de monitor d’activitats d’estiu, entre d’altres, i 
sense percebre cap remuneració. 
 
Quart.- Incloure als alumnes **** i **** a l’assegurança de responsabilitat civil d’aquest 
Ajuntament el temps que estiguin realitzant les pràctiques. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
13.1. - PROPOSTA APROVACIÓ SIGNATURA CONVENI MARC DE COOPERACIÓ 
EDUCATIVA ENTRE L'AJUNTAMENT D'OLOT I L’ESCOLA D’EDUCADORS EN EL 

LLEURE INFANTIL I JUVENIL A L’EMPORDÀ A UNA ALUMNA PER FER LES 
PRÀCTIQUES D’ACTIVITATS D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE INFANTIL I JUVENIL 

 
Núm. de referència : X2021028872     
 
Atès que l’Escola d’Educadors en el lleure infantil i juvenil a l’Empordà, dins el seu pla 
educatiu hi ha inclosa la realització de pràctiques externes que permeten als estudiants 
aplicar els coneixements teòrics a la pràctica, incorporar els valors professionals i 
desenvolupar les competències essencials de la professió.  
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot col·labora amb diferents entitats i centres educatius per 
facilitar la realització de pràctiques als seus alumnes. 
 
 
Vist l’expedient administratiu RH142021000011 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 SIGNATURA del Conveni marc de cooperació educativa entre 
l’Escola d’Educadors en el lleure infantil i juvenil a l’Empordà i l’Ajuntament d’Olot. 
 
Segon.- Autoritzar la realització de pràctiques al casal d’Estiu Riu a la senyora ****, 
estudiant de l’Escola d’Educadors en el lleure infantil i juvenil a l’Empordà, durant el 
període comprès entre el 28/06/2021 i el 30/07/2021 i amb l’horari de 8 a 14 hores de 
dilluns a divendres, segons estableix el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 
d’Olot i l’Escola d’Educadors en el lleure infantil i juvenil a l’Empordà, per a la realització 
de pràctiques de monitor d’activitats d’estiu, entre d’altres, i sense percebre cap 
remuneració. 
 
Tercer.-Incloure a l’alumna **** a l’assegurança de responsabilitat civil d’aquest 
Ajuntament el temps que estigui realitzant les pràctiques. 
 
 
Que es traslladi aquest acord als interessats de l’expedient 
 
 

S’aprova per unanimitat. 
 
 
14.1. - PROPOSTA APROVACIÓ SIGNATURA CONVENI MARC DE COOPERACIÓ 
EDUCATIVA ENTRE L'AJUNTAMENT D'OLOT I L’ESCOLA D’EDUCADORS EN EL 

LLEURE INFANTIL I JUVENIL -ESCOLA DE L’ESPLAI DE GIRONA (FUNDACIÓ 
ESPLAI GIRONA- Mare de Déu del Mont)- A CINC ALUMNES PER FER LES 

PRÀCTIQUES D’ACTIVITATS D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE INFANTIL I JUVENIL 
 
Núm. de referència : X2021029149     
 
 
Atès que l’Escola d’Educadors en el lleure infantil i juvenil ESCOLA DE L’ESPLAI DE 
GIRONA (Fundació esplai Girona – Mare de Déu del Mont), dins el seu pla educatiu hi 
ha inclosa la realització de pràctiques externes que permeten als estudiants aplicar els 
coneixements teòrics a la pràctica, incorporar els valors professionals i desenvolupar les 
competències essencials de la professió.  
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot col·labora amb diferents entitats i centres educatius per 
facilitar la realització de pràctiques als seus alumnes. 
 
 
Vist l’expedient administratiu RH142021000014 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 SIGNATURA del Conveni marc de cooperació educativa entre 
l’Escola d’Educadors en el lleure infantil i juvenil ESCOLA DE L’ESPLAI DE GIRONA 
(Fundació esplai Girona – Mare de Déu del Mont)i l’Ajuntament d’Olot. 
 



 
 
 

Segon.- Autoritzar la realització de pràctiques al casal d’Estiu Riu al senyor ****, 
estudiant de l’Escola de l’esplai Girona, durant el període comprès entre el 28/06/2021 i 
el 30/07/2021 i amb l’horari de 8 a 14 hores de dilluns a divendres, segons estableix el 
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’Escola de l’esplai Girona, per a la 
realització de pràctiques de monitor d’activitats d’estiu, entre d’altres, i sense percebre 
cap remuneració. 
 
Tercer.- Autoritzar la realització de pràctiques al casal d’Estiu Riu a la senyora ****, 
estudiant de l’Escola de l’esplai Girona, durant el període comprès entre el 28/06/2021 i 
el 30/07/2021 i amb l’horari de 8 a 14 hores de dilluns a divendres, segons estableix el 
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’Escola de l’esplai Girona, per a la 
realització de pràctiques de monitor d’activitats d’estiu, entre d’altres, i sense percebre 
cap remuneració. 
 
Quart.- Autoritzar la realització de pràctiques al casal d’Estiu Riu al senyor ****, estudiant 
de l’Escola de l’esplai Girona, durant el període comprès entre el 28/06/2021 i el 
30/07/2021 i amb l’horari de 8 a 14 hores de dilluns a divendres, segons estableix el 
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’Escola de l’esplai Girona, per a la 
realització de pràctiques de monitor d’activitats d’estiu, entre d’altres, i sense percebre 
cap remuneració. 
 
Cinquè.- Autoritzar la realització de pràctiques al casal d’Estiu Riu al senyor ****, 
estudiant de l’Escola de l’esplai Girona, durant el període comprès entre el 28/06/2021 i 
el 30/07/2021 i amb l’horari de 8 a 14 hores de dilluns a divendres, segons estableix el 
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’Escola de l’esplai Girona, per a la 
realització de pràctiques de monitor d’activitats d’estiu, entre d’altres, i sense percebre 
cap remuneració. 
 
Sisè.- Autoritzar la realització de pràctiques al casal d’Estiu Riu a la senyora ****, 
estudiant de l’Escola de l’esplai Girona, durant el període comprès entre el 28/06/2021 i 
el 30/07/2021 i amb l’horari de 8 a 14 hores de dilluns a divendres, segons estableix el 
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’Escola de l’esplai Girona, per a la 
realització de pràctiques de monitor d’activitats d’estiu, entre d’altres, i sense percebre 
cap remuneració. 
 
 
Tercer.-Incloure als alumnes ****, ****, ****, **** i **** a l’assegurança de responsabilitat 
civil d’aquest Ajuntament el temps que estiguin realitzant les pràctiques. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 



 

15.1. - PROGRAMA D’AJUDES A PROJECTES D’INICIATIVES SOCIALS 
(FUNDACIÓ LA CAIXA).- PROPOSANT SOL·LICITAR UNA AJUDA 

 
Núm. de referència : X2021024808     
 
Vist que la Fundació “La Caixa” a través del Programa d’ajudes a projectes d’iniciatives 
socials, presenta les convocatòries 2021, amb la finalitat de col·laborar amb 
organitzacions no lucratives per impulsar iniciatives dirigides a millorar la qualitat de vida 
de les persones que més ho necessitin i fomentar la igualtat d’oportunitats.   
 
Vist que una de les convocatòries generals del 2021 és pels habitatges per a la inclusió 
social. 

 
Vista la memòria valorada referida a les obres de rehabilitació del Mas Can Collell, al 
carrer Terrassa, 33 d’Olot, redactada pels serveis tècnics municipals de l’àrea de territori 
en data abril de 2021 i aprovada per Junta de Govern Local de data 10 de juny de 2021. 
 
Vist que l’Ajuntament d’Olot té interès en concórrer a la convocatòria d’ajuts abans 
esmentada amb la memòria valorada esmentada en l’apartat anterior. 
 
En relació a l’expedient SUR12021000005 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d' Urbanisme, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
RESOLC  
 
PRIMER.- SOL·LICITAR a la Fundació “La Caixa” una subvenció a través del Programa 
d’ajudes a projectes d’iniciatives socials, per a les obres de rehabilitació del Mas Can 
Collell, al carrer Terrassa, 33 d’Olot, redactada pels serveis tècnics municipals de l’àrea 
de territori en data abril de 2021 
 
SEGON.- FACULTAR l’Alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
TERCER.- TRASLLADAR aquest acord a la Fundació la Caixa, amb tota la 
documentació necessària per a la seva sol·licitud. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

16.1. - DESESTIMAR PETICIÓ, SEGONS ESCRIT PRESENTAT PER LA 
COMUNITAT DE PROPIETARIS DE LA PLAÇA CLARÀ, 1 BIS, REPRESENTADA 

PEL SENYOR ****, DE MODIFICACIÓ I SUSPENSIÓ DE L’EXECUCIÓ DE LA 
LLICÈNCIA D’OBRES CONCEDIDA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 

18 DE JUNY DE 2020 PER CONSTRUCCIÓ D’EDIFICI PLURIFAMILIAR EN 
CANTONADA, DESTINAT A 9 HABITATGES, 3 LOCALS I 7 PLACES 

D’APARCAMENT A LA FINCA SITUADA A LA PLAÇA DE JOSEP CLARÀ, 1A, EN 
BASE A L’INFORME TÈCNIC-JURÍDIC EMÈS EN DATA 18 DE JUNY DE 2021 

Núm. de referència : X2019022141     
 
Vist l’escrit presentat per la Comunitat de Propietaris de la Plaça Clarà, 1 Bis, representada pel 

senyor **** en relació a l’acord de la Junta de Govern Local de 18/06/2020 de concessió de la 
llicència d’obres majors amb expedient núm. OMA3 2019000062.  
 
Vist l’informe tècnic-jurídic de data 18 de juny de 2021 que es transcriu a continuació: 
 
“AFER: Informe relatiu a l’escrit presentat per la Comunitat de Propietaris de la Plaça Clarà, 1 

Bis, representada pel senyor **** en relació a l’acord de la Junta de Govern Local de 18/06/2020 

de concessió de la llicència d’obres majors amb expedient núm. OMA3 2019000062. 
 

INFORME DELS SERVEIS TECNICS I JURIDICS  
 

AFER: Informe relatiu a l’escrit presentat per la Comunitat de Propietaris de la Plaça Clarà, 1 Bis, 

representada pel senyor **** en relació a l’acord de la Junta de Govern Local de 18/06/2020 de 

concessió de la llicència d’obres majors amb expedient núm. OMA3 2019000062. 

 
 
 PRÈVIA.- 
 
 
1.- En data 18 de juny de 2020 es va aprovar per acord de la Junta de Govern Local la concessió 
de la llicència d’obres majors a nom de Fills de Velasco S.A. per la construcció d’edifici 
d’habitatges destinat a 9 habitatges, 3 locals i 7 places d’aparcament, a la finca situada a la Plaça 
Josep Clarà, 1 A, del municipi d’Olot, segons expedient amb número OMA3 2019000062. 
 
 
2.- En data 2 de novembre de 2020, Finques Gestió Patrimonial, actuant com a secretari-
administrador de la Comunitat de propietaris Plaça Clarà, 1 Bis, i com a president de dita 

comunitat de propietaris el Sr. ****, amb els senyors **** i Sra. ****, presenten escrit on exposen 
el desacord amb la llicència atorgada. En data 17 de desembre de 2020 s’emet informe tècnic 
jurídic on s’exposen els fonaments pels quals es considera procedent informar desfavorablement 
la petició sol·licitada. Mitjançant Decret número 2021LDEC000101 del Regidor-delegat Jordi 
Güell i Güell es notifica als interessats la desestimació de  la petició d’anul·lació sol·licitada, de 
la llicència d’obres concedida per la Junta de Govern Local de 18 de juny de 2020.  
 
 
3.- En data 22 d’abril de 2021 amb número de registre general d’entrada E2021006300 la 

Comunitat de propietaris Plaça Clarà 1B representats pel senyor **** presenten escrit en el que 
exposen el desacord amb l’acord de la Junta de Govern Local pel qual es concedeix llicència 
d’obres per l’edifici situat a la Plaça Clarà, 1A. Es demana que es tingui per presentat, fetes les 
al·legacions en ell contingudes, es procedeixi a requerir a la promotora a modificar els criteris 
compositius de la façana en el sentit que no es produeixin immissions ni vols dels elements 



 

constructius projectats (balcons) i es suspengui l’execució de les obres en curs. Amb caràcter de 
subsidiari, es procedeixi a atorgar una llicència d’obres provisional i a títol de precari amb els 
requisits que figuren en el petitum del citat escrit.  
 
També exposen en el citat escrit la contradicció entre la normativa urbanística que protegeix 
l’entorn on es situa l’immoble de nova edificació i el que constitueix residència dels instants, (i dit 
sigui de pas, també construït a l’empara de la citada protecció), amb el que preveu el dret comú 
en matèria civil, constituït pel Llibre V del Codi Civil de Catalunya, aprovat per Llei 5/2006 del 10 
de maig. 
 
Es qüestiona concretament, que els balcons de les plantes primera i segona guardin posició de 
centralitat amb respecte a l’arc de planta baixa. S’afirma que aquesta posició de centralitat, 
prevista com a obligatòria per la normativa urbanística de protecció del patrimoni, entra en 
contradicció amb el contemplat en l’apartat tercer de l’article 546-10 del Llibre V del Codi Civil de 
Catalunya. 
 
 
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS 
 
 
1.- De la normativa urbanística de protecció. 
 
1.1.- Revisió del Pla General d’Ordenació Urbanística d’Olot de 1982. 
 
En data 18 de febrer de 1982 la Comissió Provincial d’Urbanisme aprovà la Revisió del Pla 
General d’Olot. 
 
L’àmbit immediat de les finques que conformen la Plaça Clarà es qualificava de sòl urbà, zona 
densificació urbana, amb determinació de redactar un Pla Especial per determinar i concretar les 
característiques de composició de les edificacions amb front a la plaça. En concret, a la 
Disposició Addicional sisena de les normes urbanístiques de la revisió del PGO s’establia el que 
a continuació es transcriu: 
 

“Pla especial Plaça Clarà: 
D’acord amb l’art. 82 del R.P.L.S. haurà d’elaborar-se un Pla Especial per determinar les 
característiques de composició de les edificacions amb front a la Plaça Clarà. El Pla Especial 
determinarà sota un concepte d’unitat de composició urbana: 
 

- Les normes de composició de les façanes que donen a la plaça. 

- Les característiques constructives d’aquestes. 
- Normes per harmonitzar en alçada i alineacions les edificacions.“ 

 
 
1.2.-  Pla Especial de la Plaça Clarà (1984). 
 
En data 31 d’octubre de 1984 es va aprovar inicialment el Pla Especial Plaça Clarà, redactat per 

l’arquitecte **** i exposat al públic del 30/11 al 30/12 de 1984. Es van presentar sis al·legacions 
i no consta ulterior tramitació.  
 
Aquest treball conté un resum de les característiques neoclàssiques del conjunt de la plaça Clara, 
.../... amb vocació d’arquitectura total, i engendrats per una voluntat geomètrica absoluta, única raó capaç 
de justificar els seus límits enfront d’una parcel·lació casual i rústica .../... Assenyalant-se com a objectiu,  el 
.../... manteniment dels eixos de composició i les proporcions verticals dels balcons. El grau de determinació 



 
 
 

de les característiques de les obertures es fixarà per a cada façana atenent al grau de consolidació 
actual.../... 
 
 
1.3.- Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic d’Olot (1989). 
 

Redactat per l’arquitecte ****, fou aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona 
el dia 8 de març de 1989. Amb respecte al cas que ens ocupa, conté la fitxa B-5 en l’apartat de 
Valoració la següent consideració: .../... Pel seu valor històric i urbanístic es tracta sens dubte d’un dels 

conjunts urbans més importants d’Olot. La concepció d’espai públic entès com a unitat amb l’edificació així 

com el tractament d’aquesta a nivell tipològic, de façana i constructiu, únic a la ciutat.../... 
 
S’adjunten al present com annexes, la fitxa i els plànols.  
 
 
1.4.- El Pla d’ordenació urbanística municipal d’Olot de 2003 (POUM). 
 

El vigent Pla d’ordenació urbanística municipal d’Olot (POUM) que va ser aprovat 
definitivament per la Comissió d’ Urbanisme de Girona en sessió del dia 18 de juny del 
2003, i la del dia 25 de setembre de 2003 (DOGC 02.02.2004), en la que es va conformar 
el seu Text Refós. Inclou les finques situades a la Plaça Clarà 1A i B en sòl urbà, amb 
la qualificació Zona de Conservació de l’estructura urbana i edificatòria (Clau 7.1) i 
subjecte a les condicions de protecció del Catàleg de Béns a Protegir del POUM, en 
concret a les determinacions de la fitxa 9 “Plaça Clarà – Façanes neoclàssiques“, afegint 
la fitxa 2 “Carrer Mulleras - Lorenzana” en el cas del número 1A. 

Com a annexa s’adjunta la fitxa corresponent, en la que es dibuixa la façana a construir. 

 
2.- De les llicències d’obres concedides per a la construcció d’edificis a l’empara de la 
normativa de protecció.  
 
 
2.1.- Llicència d’obres per edifici plurifamiliar plaça Clarà 1Bis atorgada per la Comissió 
de Govern de data 05/04/1989 i modificació de data 10/04/1991, on resideixen els instants.  
 
A la finca situada a la Plaça Clarà 1B constaven com a preexistències una planta en soterrani, 

planta baixa i entresol. La propietària (en el seu dia) senyora **** va sol·licitar llicència d’obres 
per ampliació d’edifici d’habitatges, la qual es va concedir en sessió celebrada per Comissió de 
Govern de data 5 d’abril de 1989 i posterior modificació de projecte aprovada en sessió de data 
10 d’abril de 1991. Expedient número 126/89. 
 

El projecte fou redactat per l’arquitecte **** (col·legiat 2176-8) segons projecte amb número de 
visat 894/0522 de 10/02/89 pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya. El projecte tractava 
una redistribució interior de la planta baixa i planta entresol existent, i la obra nova de 8 habitatges 
en les plantes pis. 
 
L’immoble en el que resideixen els instants, fou construït a l’empara de la llicència d’obres 
concedida el dia 5 d’abril de 1989 per la Comissió de Govern de l’ajuntament d’Olot.  I en la seva 
concessió, es va aplicar la normativa vigent aleshores, constituïda pel pla general d’Olot, aprovat 
definitivament el 18 de juliol de 1982, i el Catàleg de protecció del patrimoni arquitectònic, aprovat 
definitivament el dia  8 de març del 1989. 
 
 



 

2.2.- De la llicència que ens ocupa. 
 
Ambdós immobles, tant el de nova construcció com en el que resideixen els instants, estan 
subjectes al que estableix el catàleg de protecció de bens vigent en l’actualitat i que forma part 
del Pla d’ordenació urbanística municipal,  aprovat definitivament el 18 de juny de 2003 (DOGC 
02.02.2004), que prescriu la protecció de les façanes neoclàssiques de la Plaça Clarà (fitxa 
número 9 del Catàleg de béns a protegir), en el sentit de conservar una estructura ordenada de 
cruixies de 4 metres d’amplada, formant porxos públics d’arcs de mig punt, ../... amb balconeres 
centrades.  
 

La mercantil Fills de Velasco S.L. com a propietària de l’esmentada finca va sol·licitar 
llicència d’obres per edifici destinat a 9 habitatges en plantes pis, 3 locals en planta baixa 
i planta entresol, i 7 places d’aparcament en planta soterrani. La llicència d’obres es va 
atorgar per la Junta de Govern Local de data 18 de juny de 2020. Expedient 
OMA32019000062. 

El projecte del nou immoble està redactat per l’arquitecte ****, en representació de 
LAND, Urbanisme i projectes S.L.P. i tracta l’obra nova de l’edifici destinat a 9 habitatges 
en plantes pis, 3 locals en planta baixa i planta entresol, i 7 places d’aparcament en 
planta soterrani. L’edifici té façana a la Plaça Clarà i fa xamfrà amb el carrer Mulleras.  

Hi constaven com a preexistències en la planta baixa la porxada formada per arcs de mig punt 
que dona continuïtat a tot el front de la plaça Clarà i gira cap al carrer Mulleras. Consta que en 
aquesta finca es portava a terme la activitat d’estació de serveis (gasolinera) des dels anys 80 i 
la qual va estar en actiu fins l’any 2010 en que es va donar de baixa l’activitat i es va procedir al 
seu desmantellament. 
 
 
3.- Situació actual de la Plaça Clarà. 
 
L’origen urbanístic de l’actual plaça el trobem, com en moltes altres places noucentistes, en les 
desamortitzacions de terrenys eclesiàstics portada a terme per l’Estat. Els terrenys ocupaven 
l’horta i el convent dels frares caputxins durant els segles XVII i XVIII. El primer projecte de la 
Plaça Clarà data del 1868 i fou redactat Joan Cordomí. Posteriorment el projecte definitiu el 
redactà el també mestre d’obres municipal Esteve Pujol l’any 1871. Les edificacions es disposen 
formant grans porxades al voltant de la plaça, de planta rectangular, esdevenint aquest espai 
conjuntament amb el passeig de Barcelona, les dues actuacions urbanístiques més importants 
del segle XIX a la ciutat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1: Planta Plaça Clarà i vista aèria. Catàleg de béns a protegir del POUM d’Olot. 
 

Les façanes dels edificis de la plaça estan ordenades sobre crugies de 4 metres, formant porxos 
públics d’arcs de mig punt (planta baixa i entresol) i dos plantes pis amb balconeres centrades 
a l’eix de cada arc seguint un tractament unitari del conjunt. Complementen la configuració 
de les façanes i la imatge general, cornises, balustres i frontons amb tractaments neoclàssics.  
 
 
 
 Fig. 2: Detall alçats edificis Plaça Clarà, fitxa 9 catàleg. Edifici de l’esquerra: objecte llicències d’obres dels anys 
1989 i 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3: Composició del front de façana a la Plaça Clarà. Edifici Plaça Clarà número 1A i 1B. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

    
             
              
 
             Projecte aprovat 18/06/2020 (1A)                                       Projecte aprovat 05/04/1989 (1B) 

 
    

 
Fig. 4: Composició planta primera del front edificatori a la Plaça Clarà. Edifici Plaça Clarà número 1A i 1B. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

             
               
             Projecte aprovat 18/06/2020 (1A)                             Projecte aprovat 05/04/1989 (1B) 

 

La qual cosa permet concloure que per tal de complir amb la normativa urbanística d’aplicació, 
és necessari que les obertures en planta pis estiguin centrades respecte a l’eix vertical de l’arcada 
inferior. Ara i també en el moment de concedir la llicència de l’immoble dels instants (abril del 
1989). I tant és així que, d’acord a la imatge anterior, l’obligació urbanística en relació a l’immoble 
dels instants incloïa la de construir una part de la balconera que és la que ara és objecte de 
discòrdia i que es construeix ara. Per motius de racionalitat constructiva no es va fer efectiva en 
aquells moments. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 

I. Pla d’ordenació urbanística municipal d’Olot (POUM) que va ser aprovat definitivament 
per la Comissió d’ Urbanisme de Girona en sessió del dia 18 de juny del 2003, i la del 
dia 25 de setembre de 2003 (DOGC 02.02.2004), en la que es va conformar el seu Text 
Refós. Els articles 29 i següents del Pla d’ordenació urbanística municipal regulen el 
caràcter vinculant de les normes de protecció que s’esmenten en el present informe, així 



 
 
 

com les fitxes corresponents a cada bé protegit. (Fitxes número 2 “Carrer Mulleras – 
Lorenzana” i número 9 “Façanes neoclàssiques”). 

 
II. No suposa aquest fet cap acte de gravamen o perjudici administratiu que impliqui cap 
indemnització, més enllà del normal compliment de la normativa urbanística i del deure de 
suportar les limitacions/restriccions per a dos edificis que es troben inclosos en una àrea 
d’especial protecció degut a la conservació de la fesomia de la plaça que contempla el catàleg 
de protecció. El dret de propietat està limitat per les especials circumstàncies de protecció que, 
en el cas que ens ocupa, representa haver de construir un balcó de determinada manera per part 
de l’edifici veí i quines baranes volen en una minsa part de la façana de l’edifici veí  i no afecten 
a cap vista, a més estar estructuralment no subjectes i desvinculades a la façana. Per obligació 
dimanant del Catàleg.  La llicència concedida contempla aquesta mesura de protecció, que per 
altra part no és lesiva ni afecta al normal ús que en fan dels seus habitatges els residents en 
l’immoble veí. 
 
III. Des de la perspectiva del Codi Civil de Catalunya, en el seu article 541-2 regula la funció 
social de la propietat: Les facultats que atorga el dret de propietat s'exerceixen, d'acord amb la 
seva funció social, dins dels límits i amb les restriccions que estableixen les lleis. 
 
El preàmbul de la Llei 5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu 
als drets reals, disposa, resumidament, .../...el capítol V regula les restriccions de l'exercici del dret de 

propietat d'acord amb la seva funció social. Quan les estableixen les lleis, constitueixen els límits del dret 
de propietat si són en interès de la comunitat i en constitueixen les limitacions si són en interès de particulars 
indeterminats, normalment els veïns, inclosos en aquest cas els copropietaris dels immobles sotmesos al 
règim de la propietat horitzontal. En ambdós casos les restriccions afecten la disponibilitat o l'exercici del 
dret, no necessiten un acte exprés de constitució i no atorguen dret a indemnització. En canvi, les 
restriccions establertes per l'autonomia de la voluntat en interès privat constitueixen els drets reals limitats 
i es regeixen per l'autonomia de la voluntat.../... 
 
I, atenent al disposat en l’article 545.1 i 2, cal considerar les prescripcions de la normativa 
urbanística protectora dels immobles i entorn que ens ocupen, com a restriccions d’interès públic 
sense dret a indemnització. En aquest sentit, i per totes, la Sentència del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, número 45/2013 de 22 de juliol, contempla: 
 
“El concepte de propietat (o de diferents categories de propietats) no pot ésser entès sinó des de la funció 
social que delimita el seu contingut i que varia lògicament en funció del diferent objecte sobre el qual es 
projecti el conjunt de facultats del domini. Així, si bé el dret de propietat es pot seguir entenent com aquell 
dret real de contingut més ampli i que atribueix les majors facultats al seu titular, el mateix no és un dret 
il·limitat, sinó que, al marge de les limitacions que els particulars puguin establir a l'empara de la seva 
autonomia de la voluntat, mitjançant la constitució de drets reals limitats, les lleis, ja siguin en interès públic 
o privat, limiten i configuren el contingut ordinari del dret. I aquesta determinació o imposició de deures, junt 
a les facultats pròpies del domini, es deriven i varien segons el contingut patrimonial del mateix i l'objecte 
sobre els quals es projecta el domini, que, junt amb les finalitats que cerca el legislador, explica l'existència 
de diferents drets de propietat. En tot cas, i d'acord amb la jurisprudència constitucional, la regulació de la 
propietat, si bé es pot trobar modalitzada per la funció social que li es pròpia, ha de respectar el contingut 
essencial de la mateixa, de manera que el conjunt de deures que s'imposin no pugui comportar la definició 
d'un dret de propietat que no pugui ésser reconegut com a tal (cfr. Art. 33.2 C.E i SSTC 26 de març de 1987, 
15 de gener de 1991 i 18 de novembre de 2004). En aquesta darrera es preveu: "... los tres apartados del 
art. 33 CE, que revelan la naturaleza del derecho en su formulación constitucional, "que la Constitución 
reconoce un derecho a la propiedad privada que se configura y protege, ciertamente, como un haz de 
facultades individuales sobre las cosas, pero también y al mismo tiempo, como un conjunto de derechos y 
obligaciones establecidos, de acuerdo con las Leyes, en atención a valores o intereses de la comunidad, 
es decir, a la finalidad o utilidad social que cada categoría de bienes objeto de dominio está llamada a 
cumplir. Por ello, la fijación del contenido esencial de la Propiedad privada no puede hacerse desde la 
exclusiva consideración subjetiva del derecho o de los intereses individuales que a éste subyacen, sino que 
debe incluir igualmente la necesaria referencia a la función social, entendida no como mero límite externo 
a su definición o ejercicio, sino como parte integrante del derecho mismo. Utilidad individual y función social 



 

definen, por tanto, inescindiblemente el contenido del derecho de propiedad sobre cada categoría o tipo de 
bienes" (SSTC 37/1987, de 26 de marzo, FJ 2;170/1989, de 19 de octubre, FJ 8.b; 89/1994, de 17 de marzo, 
FJ 4; ATC 134/1995, de 9 de mayo)."La doctrina jurídica ha emprat la distinció entre els límits del domini i 
les limitacions. Els primers defineixen el contingut ordinari del dret; és a dir, estableixen els seus confins 
(d'aquí la seva denominació de "límits"),no requereixen d'un acte especial de constitució, atès que els 
estableixen les normes legals, i no generen indemnització. En canvi, els segons, les limitacions, com el seu 
nom suggereix comporten una ablació del contingut propi del dret de propietat i precisen d'un acte especial 
de constitució. Quant a la terminologia que ha estat utilitzada a la jurisprudència, la sentència del Tribunal 
Suprem, de data12 de juliol de 2006 , en relació a les servituds administratives, les configura com a 
limitacions legals, quan determina que "Bajo la rúbrica "De los servidumbres legales" regula el Código Civil, 
en sus arts. 549 a 593, diferentes servidumbres cuyo rasgo común es el estar "impuestas por la ley" teniendo 
como motivo "la utilidad pública o el interés de los particulares". Ahora bien esta regulación de las 
servidumbres legales ha sido desbordada por la profusa legislación administrativa, en la que aparece con 
frecuencia la denominación de servidumbre para calificar situaciones de sujeción, pero sin una distinción 
clara de las limitaciones dominicales, a que se refiere el art. 348 del Código Civil al definir la propiedad 
como "el derecho de gozar y disponer de una cosa, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes", 
delimitación "de acuerdo con las leyes" a que se refiere igualmente el art. 33.2 de la Constitución. No 
obstante, la indefinición con que, a veces, en la legislación administrativa se utiliza el término "servidumbre" 
para referirse a verdaderas limitaciones legales de la propiedad, es unánime la doctrina en cuanto a la 
diferenciación entre unas y otras. Se da una limitación legal cuando ésta afecta a todos los predios que se 
hallan determinadas condiciones por lo que han de guardar las prescripciones legales; por el contrario, la 
servidumbre constituye un gravamen que impone una sujeción parcial de un predio a la utilización en uso o 
en beneficio de otro predio, el dominante, si bien en las servidumbres administrativas es opinión común que 
no es esencial la idea de predio dominante, ya que ni siquiera existe normalmente y la restricción se 
establece en beneficio de la comunidad".Per la seva part, el llibre cinquè del Codi civil de Catalunya en el 
seu Preàmbul (III) manté que el dret de propietat és el dret d'usar i utilitzar de forma plena els béns que 
constitueixen el seu objecte, però d'acord amb la seva funció social i en consonància amb els límits i 
restriccions. Posteriorment, i després de delimitar límits de restriccions, el propi Preàmbul assenyala que el 
Capítol VI disciplina les restriccions de l'exercici del domini conforme a la funció social. Allí s'afirmava que 
si les restriccions s'efectuen per les lleis, constitueixen els límits del dret de la propietat si són en interès de 
la comunitat. En canvi, si són en interès dels particulars indeterminats, constitueixen limitacions. Així mateix, 
s'estableix que en els dos casos anteriors les restriccions afecten la disponibilitat o l'exercici del dret i que 
no necessiten un acte exprés de constitució i no generen dret a indemnització. Front a aquestes, les 
restriccions que s'estableixen per l'autonomia de la voluntat en interès privat constitueixen els drets reals 
limitats. Com es pot observar, en el Preàmbul i en l'articulat del llibre cinquè del CCC s'empra, encara que 
amb confusions terminològiques, per donar cabuda tant a la denominació doctrinal de límits i limitacions, el 
terme "restriccions". Quant a l'articulat, es torna precís prendre com a punt de partida l'article 541-1, segons 
el qual el domini és el dret real que confereix al seu titular el contingut més ampli, però també posa l'èmfasi 
sobre el seu contingut residual (Art. 541-1.2. Els propietaris conserven les facultats residuals que no s'han 
atribuït a terceres persones per llei o per títol) . Les restriccions al dret de propietat poden ésser establertes 
per la llei, en interès públic o privat, o bé per l'autonomia de la voluntat en interès dels particulars (cfr. Art. 
545-1). Ambdues(arts. 545-2 i 3) classes de restriccions són qualificades per l'ordenament jurídic català 
com a límits ordinari del dret de propietat i afecten a la disponibilitat o l'exercici del mateix. La diferència 
entre ambdues restriccions, al marge que les primeres ho són en interès públic ( art. 545-2) i les segones 
en interès privat ( art. 545-3),es troba en què les primeres es llisten, amb caire enumeratiu i com a numerus 
apertus, i s'estableix que la seva regulació es conté en el Codi civil de Catalunya i en les lleis que les 
preveuen, mentre que les segones troben la seva disciplina en el Codi civil de Catalunya (cfr. Relacions de 
veïnatge i situacions de comunitat). Així mateix, la Resolució de 11-10-2011 de la Direcció General de Dret 
i d'entitats jurídiques assenyala que "La inscripción de los derechos reales ostentados sobre bienes 
inmuebles cuya trascendencia excede del ámbito del interés privado y afecta al interés general requiere 
atender no sólo a las normas del derecho civil que los regulan, sino también a las del derecho público que, 
en consideración a este interés general, comparten esta regulación con las normas civiles y constituyen 
restricciones al derecho de la propiedad y configuran el contenido ordinario de este derecho según los 
artículos 545-1 en 545-4 del CCCat". 
 
TERCER .- Establertes les consideracions anteriors, resulta que el dret català ha tractat d'harmonitzar i 
aclarir el confús panorama que existia respecte dels conceptes de límits i limitacions i ha emprat la 
denominació de restriccions per a abastar ambdós supòsits. Però també ha establert en el seu articulat 
(Arts. 545-1 i 2) que les restriccions en interès públic constitueixen límits ordinaris i no limitacions del dret 
de domini. Consegüentment, s'ha d'examinar si, com la sentència d'apel·lació entén, s'ha excedit l'àmbit de 



 
 
 

la regulació general del dret de propietat o, si es prefereix, la determinació del seu contorn ordinari (límit) i 
s'ha produït una privació o supressió del mateix, de manera que no ens trobaríem front a una hipòtesi de 
restricció en interès públic, sinó que es tractaria d'una ablació al contingut del dret de domini. És coneguda 
la doctrina constitucional, abans ressenyada, segons la qual la determinació del contorn del dret no pot 
comportar l'ablació del seu contingut i que el dret ha de ser recognoscible com pertanyent a la seva classe 
o categoria (en aquest cas la propietat). I d'aquesta doctrina es fa ressò el dret català, quan en el seu article 
541-2 determina que les facultats que atorga el dret de propietat s'exerceixen, d'acord amb la seva funció 
social, dins dels límits i amb les restriccions que estableixen les lleis. L'article 545-2, en els extrems que 
aquí interessen, configura com a restriccions que defineixen el contorn ordinari del dret, malgrat afectar a 
la seva disponibilitat o a l'exercici, per una part les derivades del "planejament territorial i urbanístic i de les 
directrius de paisatge, i, en aplicació d'aquests, dels plans d'ordenació urbanística" (art. 545-2.2ª) i del 
"foment de les telecomunicacions i de transport de l'energia" (art. 545-2.2h). I aquestes restriccions, 
establertes com a límits ordinaris del dret de domini es contemplen pel que estableix aquest Codi (ja s'ha 
vist, la consideració expressa com a límits ordinaris, malgrat afectar a la disponibilitat o a l'exercici del dret 
de propietat) i per les lleis. Aquesta crida a les lleis, s'ha d'entendre referida, com ha indicat el Tribunal 
Suprem ( STS 12-07-2006 ) a la extensa regulació administrativa. I des d'aquesta òptica, procedeix analitzar 
quines són les exigències que la regulació especial estableix per a l'establiment d'aquests límits o contorn 
ordinari del domini.” 
 

En el tema que ens ocupa, s’han relacionat els documents i prescripcions urbanístiques 
corresponents.  
 
CONCLUSIÓ 
  
I. Continuïtat de la normativa d’aplicació  
 
La normativa d’aplicació a les finques que conformen les façanes de la Plaça Clarà, quines resten 
protegides i catalogades en la fitxa número 9 del Catàleg de béns a protegir del vigent POUM, 
recull les determinacions del Pla General de 1982, el Pla especial de la Plaça Clarà de 1984 i del 
Pla Especial del Catàleg del Patrimoni Arquitectònic de 1989 amb la voluntat de garantir el 
caràcter i composició unitària de tot l’àmbit de la plaça.  
 
L’any 2003 (amb l’aprovació del vigent POUM) es va recollir la normativa anterior per tal de donar 
coherència i preservar la unitat de composició de la Plaça Clarà, essent la mateixa normativa 
d’aplicació l’any 1989 quan es va atorgar la llicència d’obres a la finca on resideixen els instants, 
com la mateixa norma vigent de l’edifici amb llicència atorgada el passat 2020. 
 
Aquesta continuïtat en el temps a la normativa de protecció de les edificacions de la plaça, posa 
de manifest que l’obligació de composició de façana amb eix vertical sobre cada arc de mig punt, 
amb obertures centrades no és una novetat, sinó que ha vingut reglada i de forma preceptiva des 
de fa més de 30 anys.  
 
 
 
 
 
II. Obligatorietat d’unitat de composició urbana 
 
La normativa esmentada obliga a un tractament unitari de les façanes de tot el front de la façana. 
Estem situats al front sud-est de la plaça. En la finalització d’aquest front, en la cruïlla amb el 
carrer Mulleras. És la darrera finca per edificar i com a tal, sotmesa a la conseqüència jurídica 
d’obligat compliment, de situar els balcons al mig de les porxades amb idèntiques dimensions i 
proporcions i acabats de la resta d’edificacions que conformen la dita façana. 
 
En conseqüència, els balcons previstos en la part d’edificació que confronta amb els reclamants, 
estan situats de forma obligatòria en la prolongació vertical de la porxada, i seguint les 



 

dimensions i separacions entre ells que els existents en l’edifici dels reclamants. Per aplicació de 
la normativa d’especial protecció, garantint el caràcter unitari del conjunt de la façana 
neoclàssica. No alteren el dret de propietat ni el normal ús i funcionament dels habitatges privats, 
atesa la distància existent en relació a les obertures entre edificis.  
 
Per tot lo anteriorment exposat, es considera procedent informar DESFAVORABLEMENT la 
petició de modificació i suspensió de l’execució de la llicència d’obres concedida per la Junta de 
Govern Local del dia 18 de juny de 2020, la qual cosa es sotmet a qualsevol altre informe millor 

fonamentat.” 
 

Vist que dit informe es completa amb els dos annexos següents:  
 
Codis cove dels documents,  
 

• ec4b75c6-eea3-48f8-be10-1e904ca976a1 - FITXA B5 ANY 1989 
 

• f3a030ef-2845-4733-852d-8db3bd0d8bc6  - FITXA 9 ANY 2003 
 
Podeu accedir als documents mitjançant el web de l’Ajuntament http://www.olot.cat, a 
l’apartat: Tràmits, subapartat: validació de documents electrònics amb el codi cove de 
referència. 
 
En relació a l’expedient OMA32019000062 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d' Urbanisme, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- DESESTIMAR petició, segons escrit presentat per la Comunitat de Propietaris 
de la Plaça Clarà, 1 Bis, representada pel senyor ****, de modificació i suspensió de 
l’execució de la llicència d’obres concedida per la Junta de Govern Local del dia 18 de 
juny de 2020 per construcció d’EDIFICI PLURIFAMILIAR EN CANTONADA, DESTINAT 
A 9 HABITATGES, 3 LOCALS I 7 PLACES D’APARCAMENT a la finca situada a la 
Plaça de Josep Clarà, 1A, en base a l’informe tècnic-jurídic emès en data 18 de juny de 
2021 transcrit en aquesta resolució. 
 
Aquesta resolució es completa amb els dos annexos següents:  
 
Codis cove dels documents,  
 

• ec4b75c6-eea3-48f8-be10-1e904ca976a1 - FITXA B5 ANY 1989 
 

• f3a030ef-2845-4733-852d-8db3bd0d8bc6  - FITXA 9 ANY 2003 
 
Podeu accedir als documents mitjançant el web de l’Ajuntament http://www.olot.cat, a 
l’apartat: Tràmits, subapartat: validació de documents electrònics amb el codi cove de 
referència. 
 
Segon.-NOTIFICAR als interessats en l’expedient. 
 
 



 
 
 

S’aprova per unanimitat. 
 
 

17.1. - TAXIS: AUTORITZAR LA SUSPENSIÓ PROVISIONAL DE LA LLICÈNCIA 
MUNICIPAL DE TAXI, NÚM. 10. 

Núm. de referència : X2021028930     
 
I.- En escrit de data 15 de juny de 2021 (Registre General núm. E2021011035/15-06-
2021), el Sr. **** , titular de la llicència municipal de taxi, núm. 10, demana la suspensió 
provisional de la llicència de taxi per un període d’un any. Aquesta petició es fonamenta, 
d’una part, en temes econòmics de caràcter personal a conseqüència dels préstecs 
adquirits per tal de fer front a despeses del traspàs de la llicència; i , d’altra, en la situació 
creada per la pandèmia de la COVID-19 que, en el sector del taxi, ha representat una 
reducció de la clientela, ja sigui perquè han tancat empreses o perquè s’ha deixat de 
viatjar. Aquest període de suspensió podria ser més curt, en cas que la situació 
econòmica remuntés. 
 
El Sr. **** és titular de la llicència municipal de taxi núm. 10, la qual li fou concedida per 
resolució de l’Alcaldia de data 6 de juny de 2019. 
 
II.- El Reglament regulador del servei municipal del taxi d’Olot, aprovat pel ple de 
l’Ajuntament, en sessió de data 26 de gener de 2006 (BOP, núm. 74/18-04-2006), 
preveu la suspensió provisional de la llicència de taxi. A l’apartat primer de l’article 18 
s’assenyala que, prèvia sol·licitud del titular de llicència i baixa del vehicle que hi està 
aplicat, es podrà autoritzar la interrupció en l’explotació i prestació del servei, mitjançant 
la concessió d’una suspensió provisional per un període màxim de quatre anys. La 
suspensió s’autoritzarà per períodes d’un any renovables anualment, fins a arribar al 
màxim dels quatre anys, prèvia petició del interessat i sempre que continuï existint causa 
justificada. A l’apartat segon d’aquest mateix article s’assenyala que la suspensió 
provisional es farà efectiva per causa justificada i ha de ser autoritzada o denegada 
mitjançant resolució motivada. 
 
En idèntic sentit la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi, en el seu article 9, preveu la 
possibilitat d’autoritzar la suspensió provisional de les llicències de taxi, quan es donin 
causes justificades. 
 
III.- L’Ajuntament d’Olot, des del principi, ha treballat per tal de mitigar l’impacte social i 
econòmic de la pandèmia de la COVID-19 i ajudar a ciutadans, microempreses, 
autònoms i pimes davant d’aquesta greu situació, mitjançant l’adopció de nombroses i 
diverses mesures d’ajut que abasten a la totalitat dels sectors afectats, entre els quals 
també s’hi troba el sector del taxi. 
 
I és precisament en les especials situacions derivades del coronavirus i la seva 
incidència en l’activitat econòmica, que ha afectat molt especialment als treballadors 
autònoms, com són els taxistes, on troba  fonament i motivació aquesta resolució. 
 
De conformitat amb el Reglament regulador del servei de taxi del municipi d’Olot; la Llei 
19/2003, de 4 de juliol, del taxi; la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya; i la Llei 39/2015, d’1 



 

d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; i vist 
l'expedient administratiu VTX22021000008 i antecedents corresponents, el regidor 
delegat  de Mobilitat, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- Autoritzar la petició del Sr. ****, de suspensió provisional de la llicència 
municipal de taxi, núm. 10. 
 
Segon.- Aquesta suspensió provisional és pel període d’un any, a comptar des del dia 
25 de juny de 2021. 
 
Tercer.- Finalitzat el període de suspensió provisional el Sr. **** ha de reintegrar-se al 
servei del taxi o, si s’escau, demanar la renovació de la suspensió provisional per un 
nou període. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a la Policia Municipal i al representant del col·lectiu de 
taxistes d’Olot. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
18.1. - APROVACIÓ TORNS DEL SERVEI DE TAXI: NOCTURNS, CAPS DE 

SETMANA I FESTIUS (JULIOL 2021 A JULIOL 2022). 
 
Núm. de referència : X2021029307     
 
Ateses les competències atorgades als municipis en matèria de transport públic i, en 
especial, en relació al servei de taxi; així com la potestat de l’Ajuntament d’Olot per 
regular o organitzar aquest servei municipal, d’acord amb la Llei 19/2003, de 4 de juliol, 
del taxi. 
  
Atès el que disposa l’article 6.4 del Reglament regulador del servei de taxi del municipi 
d’Olot, aprovat per l’Ajuntament Ple, en sessió de data 26 de gener de 2008 i en 
compliment dels acords arribats amb la representació del col·lectiu de taxistes d’Olot, 
per establir un torn del servei de taxi a la ciutat per donar cobertura tant a les nits com 
als caps de setmana i festius; i vist l’expedient administratiu VTX22021000009 i 
antecedents corresponents, el regidor delegat de Mobilitat, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar els torns setmanals, tant nocturns com de cap de setmana i festius, 
que regiran el servei del taxis a la ciutat d’Olot i que figuren com a annex a aquesta 
proposta. Aquests torns s’aplicaran durant el termini d’un any, que anirà del mes de juliol 
de 2021 al mes de juliol de 2022. 
  
Segon.- El torn setmanal comença a les 07.00 hores del matí del diumenge en què 
s’inicia el torn i acaba a les 07.00 hores del matí del diumenge següent en què s’acaba 
el torn, amb inclusió dels dissabtes a la tarda (a partir de les 15.00 hores) i els dies 
festius.  
 



 
 
 

Tercer.- Les peticions de servei del taxi durant el torn nocturn (de les 21.00 hores a les 
07.00 hores), els dissabtes (a partir de les 15.00 hores), els diumenges i els festius es 
realitzaran a través de la policia municipal.  
 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

19.1. - PROPOSANT DONAR COMPTE DE LES COMUNICACIONS D’INICI 
D’ACTIVITAT I DELS DECRETS DICTATS ENTRE ELS DIES 2 I 16 DE JUNY 

RELATIUS A L’ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
Núm. de referència : X2021028947     
 
 
En relació a l’expedient AG012021000019, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Prevenció i control ambiental de les activitats, 
proposa a la Junta de Govern Local, adoptar el següent acord: 
 
Únic.- Donar compte de les comunicacions d’inici d’activitat i dels decrets dictats entre 
els dies 2 i 16 de juny relatius a l’Àrea de Medi Ambient, que es relacionen a continuació:  
 
 

Tràmit 
Activitats 

Nom / comercial Concepte Adreça Decret 
 

Assabentat inici  Harmet Singh 
Sakhepwar Jabbl 

Supermercat C/Pare Antoni Soler 4 02/06/2021 

Assabentat inici  Col·legi 
d’Arquitectes de 
Catalunya 

Oficines seu del 
col·legi 

Av. Onze de Setembre 13 
B 3 

02/06/2021 

Assabentat inici Tour Turístic SL Caseta passejades 
a cavall 

Paratge Can Gaspar 02/06/2021 

Assabentat 
canvi no 
substancial  

The City Olot SL Ampliar sala de ball 
i bar amb cafè 
concert i cafè teatre 

C/Josep Ayats 14 03/06/2021 

Assabentat inici Marcelinus SC Taller tèxtil C/Anglès 15 07/06/2021 

Assabentat inici Yolanda Brea 
Ligero 

Venda de roba C/dels Dolors 3 B 5 15/06/2021 

Assabentat inici Marlex People ETT 
SL 

Serveis de 
col·locació de 
personal 

C/Mulleras 11 B 15/06/2021 

Assabentat inici Ana M. Grabalosa  Immobiliària -Tens 
Casa-  

Pg. Barcelona 2 B 6 (Trasllat 

des de Pg. Blay 52) 
15/06/2021 

Assabentat inici Jordi Sucarrats 
Toro 

Centre educatiu 
relacionat amb 
l’esport 

C/Miguel de Cervantes 8 15/06/2021 



 

Assabentat inici Anna Cos Rivera Habitatge d’ús 
turístic 

Ctra. les Feixes 33 2n 2a 
Ctra. les Feixes 33 2n 2a 

16/06/2021 
 
16/06/2021 

Assabentat  
canvi no 
substancial 

Olot Colors SL Venda de roba C/Sant Rafel 23 15/06/2021 

Assabentat 
canvi de 
titularitat 

Laura Badosa 
Donoso 

Bar Ctra. de Santa Pau 37 15/06/2021 

Assabentat de 
canvi de raó 
social 

Bicicletes Tarrés 
SC 

Venda i reparació 
de bicicletes 

Av. Girona 29 B 15/06/2021 

Baixa d’ofici 
(Revisió Cens 
Activitats) 

Tot Serveis 9 
Mil·leni SL 

Instal·lació de 
sistemes elèctrics 

C/de la Fàbrega 6 B 1 
 

16/06/2021 

Baixa d’ofici 
(Revisió Cens 
Activitats) 

Agència de 
Protecció de la 
Salut 

Oficina de serveis C/Valls Nous 10 
 

16/06/2021 

Baixa d’ofici 
(Revisió Cens 
Activitats) 

Sònia Casals 
Guinó 

Aula d’estudis C/Til·ler 3 B  
 

16/06/2021 

Baixa d’ofici 
(Revisió Cens 
Activitats) 

Banco Popular 
Español SA 

Oficina bancària Ctra. les Tries 53 B 1 
 

16/06/2021 

 
Permisos d’abocaments a la xarxa d’aigües residuals  

Concessió 
llicència  

Pere Simón 
Fernández 

Rostisseria C/Port Bou 11 B 1 16/06/2021 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
20.1. - CONTRACTE DE TRACTAMENT DADES AJO-ESOLVO GLOBAL, SL PER 

SOFTWARE ESCIO BRIGADA MUNICIPAL 
 

Núm. de referència : X2021029191     
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot i l’empresa ESOLVO GLOBAL, SL es vincularan per una 
relació contractual de subministrament de llicències de software ESCIO per a la gestió 
de la brigada municipal i els serveis de manteniment, millora i adaptació a les necessitats 
de la Brigada Municipal. 
 
Atès que per a l’execució del contracte de subministrament, és necessari que el 
responsable del fitxer (Ajuntament d’Olot) posi a disposició de l’encarregat del 
tractament (Esolvo Global, SL) dades de caràcter personal que es descriuen a l’Annex 
II del contracte. 
 
Atès el que disposen els articles 28 i 33 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, 
de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals. 
 



 
 
 

En relació a l’expedient LPD22021000004 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d'Innovació i tecnologia, proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el contracte que regula el tractament amb accés a dades de caràcter 
personal entre l’Ajuntament d’Olot i ESOLVO GLOBAL, SL amb motiu del 
subministrament de la llicència de software ESCIO per a la gestió de la brigada 
municipal. 
 
Segon.- Facultar l’Alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
 
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 

 


