
 
 

 

 

 

 

ACTA NÚM. 38 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

EL DIA 30 DE SETEMBRE DE 2021. 

 
 

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 30 de setembre de 2021 es reuneix en aquesta Casa 
Consistorial la Junta de Govern d’aquets Ajuntament sota la presidència del Sr. JOSEP 
BERGA I VAYREDA, per tal de celebrar la sessió ordinària i de primera convocatòria 
que s’escau al dia d’avui. 

 
Hi assisteixen els membres de la Junta de Govern Local Srs./es. Estanis Vayreda i 
Puigvert, Montserrat Torras i Surroca, Immaculada Muñoz i Díaz, Jordi Güell i 
Güell, Maria Assumpció Camps i Bosch i Aniol Sellabona i Aguilera presencialment 
al lloc on se celebra. 

 
També hi assisteixen com a regidors delegats expressament convidats per tal de 
presentar els assumptes de la seva àrea, sense poder intervenir, en cap cas, en la part 
resolutiva ni en la resta d’assumptes que no afectin a la seva àrea ni prendre part en la 
votació, i segons informe dels Serveis de Secretaria del dia 1 de juliol de 2003, els 
Srs./es: Agustí Arbós i Torrent, Gemma Pujolar i Busquets de forma presencial. 
Adriana Francés i Planellas de forma telemàtica. 

 
Hi assisteix presencialment com a regidor de l’oposició: Josep Guix Feixas. 

 
Hi assisteix telemàticament l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí. 

 
Actua com a secretària, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera 

 
 

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

Núm. de referència : X2021045734 

 

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. 

 
La darrera disposició publicada vigent és la Resolució SLT/2817/2021, de 16 de 
setembre, 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 recomana que no se superin el nombre màxim de deu persones, llevat que es 
tracti de convivents. 



 

 
De conformitat amb l’article 46.3 de la LRBRL 7/1985 que permet les sessions 
telemàtiques i regula el procediment de la celebració d’aquestes sessions. 
En tant que persisteix un greu risc sanitari per la col·lectivitat i no disposant d’un espai 
idoni per realitzar la Junta presencialment 

 
En relació a l’expedient SG012021000066 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, l'Alcalde d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords 

 
Únic.- Declarar justificada la concurrència i el manteniment de la situació que justifica 
excepcionalment que la sessió de la Junta de Govern prevista pel dia 30 de setembre a 
les vuit del mati, se celebri telemàticament pels membres que ho sol·licitin. 

 

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 23 de setembre: 

 
- El dijous 23 de setembre es va reunir amb una representació dels Agents Rurals per 
visitar la nova seu i conèixer les actuacions que porten a terme. 
- Divendres 24 de setembre va assistir al pregó que va donar el tret de sortida a la Festa 

del Barri de Sant Miquel 
- Dissabte 25 de setembre, com també va fer el regidor d’Esports Aniol Sellabona, va 

saludar els organitzadors i participants del XVII Clàssic dels Volcans que va sortir de 
la Torre Malagrida i va finalitzar amb l’entrega de trofeus al Firal. 

 

A la tarda, acompanyat de les regidores Imma Muñoz i Mariona Camps, va assistir al 
Ball Pla de Sant Miquel. A causa de les mesures COVID en lloc del tradicional recorregut 
pel barri va tenir lloc a la plaça 

 

- Dilluns 27 de setembre, acompanyat del regidors Estanis Vayreda, va rebre la visita 
d’un auditor de la Carta Europea de Turisme Sostenible per a la renovació de la 
Garrotxa 2021-25. 

- Dimarts 28 de setembre va presidir el Patronat de la Fundació Hospital d’Olot i 
Comarcal de la Garrotxa. 

- Dimecres 29 va participar de l’Assemblea General de socis de les Aules de Difusió 
Cultural de la Garrotxa (ACUGA). A la tarda va presidir la Junta General de consorci 
Sigma i seguidament la Junta General del Consorci d’Acció Social, totes dues sessions 
de forma telemàtica. 



 
 
 
 
 

 

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. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 

Núm. de referència : X2021014752 

 
En relació a l’expedient SIC22021000004 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 AMBIT SANT LLUC, amb NIF:G5526239- 
8, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número 
FEN12020000014, per un import de 10000 euros. Disposar la despesa de 10000 euros 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 21400.334.480020 - SUBVENCIONS 
ACTIVITATS CIUTADANES (segons el conveni de referència adjunt). 

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

200220 21/1249 Despeses 21400 334 480020 10000 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTAD 400 030 070 065 007 008 

 

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. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 

Núm. de referència : X2021017461 

 
En relació a l’expedient SIC22021000012 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 GARROTXA CULTURAL, amb 
NIF:G5522189-9, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12021000025, per un import de 2000 euros. Disposar la despesa de 2000 
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 21400.334.480020 - SUBVENCIONS 
ACTIVITATS CIUTADANES (segons el conveni de referència adjunt). 

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

200300 21/1249 Despeses 21400 334 480020 2000 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTAD 400 030 070 065 008 008 

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. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
Núm. de referència : X2021017896 

 
En relació a l’expedient SIC22021000014 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 COLLA GEGANTERA SANT MIQUEL 
D'OLOT, amb NIF:G5516078-2, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot 
amb el número FEN12021000024, per un import de 5200 euros. Disposar la despesa de 
5200 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 21400.334.480020 - 
SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES (segons el conveni de referència adjunt). 

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

200300 21/1249 Despeses 21400 334 480020 5200 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTAD 400 030 070 065 013 008 

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. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
Núm. de referència : X2021019890 

 
En relació a l’expedient SIC22021000030 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 LA QUIMICA, amb 
NIF:G5510100-0, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12020000010, per un import de 16000 euros. Disposar la despesa de 
16000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 21400334480020 - 
SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES (segons el conveni de referència adjunt). 

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

200300 21/1249 Despeses 21400 334 480020 16000 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTAD 400 030 070 065 010 008 

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. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
Núm. de referència : X2021021022 

 
En relació a l’expedient SIC22021000047 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 JUVENIL COR JUVENIL GAIA D'OLOT, 
amb NIF:G1796495-8, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12013000108, per un import de 1500 euros. Disposar la despesa de 1500 
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 21400.334.480020 - SUBVENCIONS 
ACTIVITATS CIUTADANES (segons el conveni de referència adjunt). 

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

200300 21/1249 Despeses 21400 334 480020 1500 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTAD 400 030 070 065 009 008 

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. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
Núm. de referència : X2021021413 

 
En relació a l’expedient SIC22021000052 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 NURIA SOCIAL, amb NIF:G5525000-5, 
inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número 
FEN12021000004, per un import de 2000 euros. Disposar la despesa de 2000 euros 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 21400.334.480020 - SUBVENCIONS 
ACTIVITATS CIUTADANES (segons el conveni de referència adjunt). 

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

200300 21/1249 Despeses 21400 334 480020 2000 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTAD 400 030 070 065 001 008 

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. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
Núm. de referència : X2021020012 

 
En relació a l’expedient SIC22021000033 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 el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la 
subvenció RCR SUMMER WORKSHOP 2021, per un import de 20000 euros, 
comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 21400.334.480020 en fase “AD” 21/1249, 
una vegada supervisats: el formulari de justificació, la memòria de l’activitat/actuació i 
l’informe favorable del tècnic gestor de la subvenció. 

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

200400 21/1249 Despeses 21400 334 480020 20000 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTAD 400 030 070 065 029 008 

2n) Procedir als tràmits escaients per a ordenar el pagament (fase “P”) de la despesa 
esmentada en funció de les disponibilitats i previsions del Pla de tresoreria de la 
Corporació i atenent al que disposa la normativa vigent i l’Ordenança general de 
subvencions de l’Ajuntament d’Olot (article 16) 

 

3r) Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i 
pressupostos. 

 
 

S’aprova per unanimitat. 



 
 
 
 

 
7.1. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST 

Núm. de referència : X2021044737 

 
En relació a l’expedient SIM22021000006 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada d'Educació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 

 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Subvenció 
nominativa del pressupost a favor de l’entitat ESPLAIS DE LA GARROTXA, amb 
NIF:G1728397-9, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12013000113, per un import de 1000 euros. Autoritzar i Disposar la despesa 
de 1000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: SUBVENCIO ESPLAIS 
GARROTXA (CURS MONITORS) 21 500 326 480038 (segons el conveni de referència 
adjunt). 

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

200220  Despeses 21500 326 480038 1000 SUBVENCIO ESPLAIS GARROTX 
MONITORS) 

500 040 035 099 000 000 

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. 

 
 

7.2. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST 
 

Núm. de referència : X2021045153 

 
En relació a l’expedient SIM22021000007 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada d'Educació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 

 
 

1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Subvenció 
nominativa del pressupost a favor de l’entitat INSTITUT LA GARROTXA, amb 
NIF:Q6755194-E, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN11099999999, per un import de 2500 euros. Autoritzar i Disposar la despesa 
de 2500 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: SUBVENCIO IES GARROTXA 
DESFILADA 21 500 326 480035 (segons el conveni de referència adjunt). 

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

200220  Despeses 21500 326 480035 2500 SUBVENCIO IES GARROTXA (DESFI 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. 

 
 

8.1. - ESPORTS. SUBVENCIÓ SUPORT ENTITATS FUNDACIÓ UNIÓ ESPORTIVA 
OLOT 

Núm. de referència : X2021015685 

 
En relació a l’expedient SP062021000009, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 

 
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la 
subvenció Suport entitats, a favor de la Fundació Unió Esportiva Olot (NIF 
G55203723), per un import de 5307.78 euros, comptabilitzada a l’aplicació 
pressupostària 2021 330 341 480002 en fase “AD” 2101253048, una vegada 
supervisats: el formulari de justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe 
favorable del tècnic gestor de la subvenció. 

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

200400 2101253048 Despeses 21330 341 480002 5307.78 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTI 330 015 167 099 999 008 

 
2n) Procedir als tràmits escaients per a ordenar el pagament (fase “P”) de la despesa 
esmentada en funció de les disponibilitats i previsions del Pla de tresoreria de la 
Corporació i atenent al que disposa la normativa vigent i l’Ordenança general de 
subvencions de l’Ajuntament d’Olot (article 16) 

 
3r) Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i 
pressupostos. 

 
 

S’aprova per unanimitat. 

 

8.2. - ESPORTS. SUBVENCIÓ SUPORT ENTITATS UNIÓ ESPORTIVA OLOT SAD 
 

Núm. de referència : X2021017444 

 
En relació a l’expedient SP062021000015, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 



 
 
 
 
 

 

1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la 
subvenció Suport entitats, a favor de la Unió Esportiva Olot SAD (NIF A17314840), per 
un import de 1643.10 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 2021 330 341 
480002 en fase “AD” 2101253045, una vegada supervisats: el formulari de justificació, 
la memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la subvenció. 

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

200400 2101253045 Despeses 21330 341 480002 1643.1 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTI 330 015 167 099 999 008 

 

2n) Procedir als tràmits escaients per a ordenar el pagament (fase “P”) de la despesa 
esmentada en funció de les disponibilitats i previsions del Pla de tresoreria de la 
Corporació i atenent al que disposa la normativa vigent i l’Ordenança general de 
subvencions de l’Ajuntament d’Olot (article 16) 

 
3r) Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i 
pressupostos. 

 
S’aprova per unanimitat. 

 

8.3. - ESPORTS. SUBVENCIÓ SUPORT ENTITATS ASSOCIACIÓ ESPORTIVA 
GASTANT KEKS 

 

Núm. de referència : X2021020319 

 
En relació a l’expedient SP062021000031, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 

 
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la 
subvenció Suport entitats, a favor de l’Associació Esportiva Gastant Keks (NIF 
G55031587), per un import de 525.07 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 
2021 330 341 480002 en fase “AD” 2101253038, una vegada supervisats: el formulari 
de justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de 
la subvenció. 

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

200400 2101253038 Despeses 21330 341 480002 525.07 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTI 330 015 167 099 999 008 

2n) Procedir als tràmits escaients per a ordenar el pagament (fase “P”) de la despesa 
esmentada en funció de les disponibilitats i previsions del Pla de tresoreria de la 
Corporació i atenent al que disposa la normativa vigent i l’Ordenança general de 
subvencions de l’Ajuntament d’Olot (article 16) 

 
3r) Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i 
pressupostos. 

 
 

S’aprova per unanimitat. 



 
 
 
 

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

 

Núm. de referència : X2021021430 

 

En relació a l’expedient SP062021000070, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 

 
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la 
subvenció Suport entitats, a favor de l’AMPA Escola Sant Roc (NIF G17228883), per 
un import de 620.92 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 2021 330 341 
480002 en fase “AD” 2101253014, una vegada supervisats: el formulari de justificació, 
la memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la subvenció. 

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

200400 2101253014 Despeses 21330 341 480002 620.92 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTI 330 015 167 099 999 008 

2n) Procedir als tràmits escaients per a ordenar el pagament (fase “P”) de la despesa 
esmentada en funció de les disponibilitats i previsions del Pla de tresoreria de la 
Corporació i atenent al que disposa la normativa vigent i l’Ordenança general de 
subvencions de l’Ajuntament d’Olot (article 16) 

 
3r) Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i 
pressupostos. 

 
 

S’aprova per unanimitat. 

 

9.1. - ESPORTS. SUBVENCIÓ ESPORTISTES D'ELIT *** 

Núm. de referència : X2021021131 

 
En relació a l’expedient SP062021000057, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 

 

1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la 
subvenció Esportistes d'elit, a favor de **** per un import de 200.00 euros, 
comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 2021 330 
341 480014 en fase “AD” 2103118003, una vegada supervisats: el formulari de 
justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la 
subvenció. 

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

200400 2103118003 Despeses 21330 341 480014 200.00 SUBVENCIONS ESPORTISTES ELIT 330 015 167 001 000 000 

 
2n) Procedir als tràmits escaients per a ordenar el pagament (fase “P”) de la despesa 
esmentada en funció de les disponibilitats i previsions del Pla de tresoreria de la 



 
 
 
 
 

 

Corporació i atenent al que disposa la normativa vigent i l’Ordenança general de 
subvencions de l’Ajuntament d’Olot (article 16) 

 
3r) Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i 
pressupostos. 

 
 

S’aprova per unanimitat. 
 

0.1. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.- APROVAR EL TRASPÀS DE LA PARADA DEL 
MERCAT SETMANAL NÚM. MS0136, DESTINADA A LA VENDA DE FRUITA I 

VERDURA DE PRODUCCIÓ PRÒPIA, ECOLÒGICA I DE PROXIMITAT 

Núm. de referència : X2021045674 

 
Vista la instància de data 23 de setembre de 2021 (Registre general de l’Ajuntament 
d’Olot núm. E2021018412) presentada pel Sr. ****, adjudicatari de la parada del mercat 
setmanal núm. MS0136, de 6 metres, destinada a la venda de fruita i verdura, de 
producció pròpia, ecològica i de proximitat, en la que demana que s’autoritzi el traspàs 
de la parada a favor del Sr. ****. 

 

Considerant que la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires, a l’article 
15.7.a, assenyala que les autoritzacions per a la venda i la prestació de serveis de 
manera no sedentària en mercats de marxants són transmissibles, entre d’altres, pel 
cessament voluntari de l'activitat professional de venda o prestació de serveis de manera 
no sedentària en tots els mercats, inclosa la jubilació, d'acord amb els terminis i les 
condicions establerts per reglament. En idèntic sentit, el Reglament del mercat municipal 
de venda no sedentària assenyala, en l’article 17.1.a), que l’autorització municipal de 
venda no sedentària en el mercat setmanal és transmissible, entre d’altres, per cessament 
voluntari de l’activitat professional de venda en tots els mercats, inclosa la jubilació 
sempre que hagi transcorregut un mínim de cinc anys des de la seva obtenció. 

 
Considerant que el Sr. **** acredita la seva jubilació a partir del dia 29 de setembre i el 
cessament voluntari de l’activitat professional de venda en tots els mercats, així com la 
seva antiguitat de més de 5 anys. 

 
Considerant que el Sr. **** acredita complir els requisits de l’article 10 Requisits per 
obtenir l’autorització de l’exercici de venda, corresponent al capítol III del Reglament de 
venda no sedentària d’Olot. 

 
De conformitat amb el Reglament del mercat municipal de venda no sedentària; la Llei 
18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires; el Decret 162/2015, de 14 de juliol, de 
venda no sedentària en mercat de marxants; i vist l'expedient administratiu 
IM022021000013 i antecedents corresponents, que serveixen de motivació a la present 
proposta, el regidor delegat de Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a 
la Junta de Govern Local l'adopció del següent acord: 



 
 

Primer- AUTORITZAR la demanada pel Sr. **** pel traspàs de la parada del mercat 
setmanal núm. MS0136, de 6 metres, destinada a la venda de fruita i verdura de 

producció pròpia, ecològica i de proximitat a favor del Sr. ****amb DNI **** 
 

Segon – Aquest traspàs té efectes a data 30/09/2021 
 

Tercer- Requerir al Sr. **** el pagament de la quantitat de DOS MIL CENT VUITANTA 
NOU AMB DEU CÈNCTIMS (2.189,10- €), que corresponen a la taxa prevista a 
l’Ordenança fiscal núm. 3.4 - 6 per l’any 2021. 

 

S’aprova per unanimitat. 

 
 

11.1. - APROVACIÓ RELACIÓ D'ORDENACIÓ DE DESPESES 
 

Núm. de referència : X2021046340 

 
En relació a l’expedient CPG22021000062 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 

 
Aprovar la relació de despeses annexada núm. 21/035 per un import total de 197.121,43 
euros. 

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

200240  Despeses 99999 197121.43 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 

 
 

12.1. - SOL·LICITUD RESERVA CASAL ST MIQUEL I ATRES REF. BESTRETA 
SUBVENCIÓ 

 

Núm. de referència : X2021044594 

 
Vista la sol·licitud presentada per l’ ASSOCIACIÓ ALLIBEREM-NOS en la que es 
demana l’avançament del primer 40% de la subvenció atorgada per la Junta de Govern 
Local de 10 de juny de 2021, per un import total de 1.800,00 euros. 

 

En relació a l’expedient CPG120210000029 vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 

 
Primer.- Procedir a la bestreta de 720,00 euros a L’ASSOCIACIÓ ALLIBEREM-NOS en 
concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import de 1.800,00 euros, 
destinada a l’organització d’activitats veïnals: PROMOCIO ENTITAT I ORGULL 
TARDOR 3.0. 



 
 
 
 
 

 

Segon.- Aquest avançament es correspon al 40% de l’import total atorgat en virtut del 
que estableix l’article 16 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament d’Olot, 
modificada i revisada segons acord de Ple de 20 de maig de 2021. 

 
 

S’aprova per unanimitat. 

 

13.1. - APROVAR CERTIFICACIÓ D'OBRA Nº 18 DE LA CONSTRUCTORA DEL 
CARDONER SA 

 

Núm. de referència : X2021045710 

 
En relació a l’expedient CPG22021000061 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 

 
 

Aprovar la certificació n.18 de CONSTRUCTORA DEL CARDONER SA 
corresponent a les obres de PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE L’ESPAI 
CRÀTER D’OLOT, UBICAT AL CARRER MACARNAU 55 OLOT amb càrrec a la 
partida 21.140.333.63208 “ESPAI CRATER OBRA (PR21-444.439,42)” per un 
import de 139.200,43 euros. 

 

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

200220  Despeses 21140 333 63208 139200.43 ESPAI CRATER OBRA (PR21-444.439 100 001 001 001 000 000 

 

S’aprova per unanimitat. 

 
 

14.1. - APROVACIO PADRO TAXA ENTRADA VEHICLES EXERCICI 2021 
 

Núm. de referència : X2021045142 

 

Vist l’expedient administratiu EP012021000017 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 

 
 

Primer.- Aprovar el padró de la taxa d’entrada de vehicles de l’exercici 2021 que 
importa la quantitat de 613.708,96€. 

 

Segon.- El període de cobrament en voluntària és de l’1 d’octubre fins el dia 30 de 
novembre de 2021, ambdós inclosos, de conformitat amb l’acord de l’Ajuntament Ple 
d’aprovació de data 17 de desembre de 2020, i publicació al BOP núm. 246 el dia 23 de 
desembre de 2020 pel qual, entre d’altres, s’aprovà el calendari del contribuent per 
l’exercici 2021. Transcorregut aquest termini, els deutes que no s’hagin fet efectius seran 
exigits en via de constrenyiment i acreditaran el recàrrec de constrenyiment, interessos 
de demora i, en el seu cas, les costes que produeixin. 



 
 
 

 

S’aprova per unanimitat. 

 

15.1. - APROVACIO LIQUIDACIONS TAXA ENTRADA VEHICLES ALTES 
DERIVADES IBI/INSPECCIÓ (21EVL1) 

Núm. de referència : X2021045140 

 

Vist l’expedient administratiu EP012021000016 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 

 
 

Primer.- Aprovar la proposta de baixes/devolucions 21EVL1 que importa la 
quantitat 121,00€. 

 
Segon.- Aprovar les liquidacions (relació 21EVL1) corresponents a: 

 

a) liquidacions corresponents a finques d’alta de nova incorporació al 
padró. 

 
b) liquidacions corresponents a finques objecte de regularització. 

 

Exercici 
2018 

Exercici 
2019 

Exercici 
2020 

Exercici 
2021 

TOTAL 

211,00€ 215,70€ 1.985,90€ 12.011,78€ 14.424,38€ 

El termini d’ingrés per aquestes liquidacions és el següent: 

A) Fins a la data límit especificada a l’anvers de la liquidació a qualsevol oficina 
de La Caixa o als terminals ServiCaixa. 

B) Des del dia següent a la data límit especificada a l’anvers de la liquidació i 
fins a la fi voluntària (*) a les oficines de recaptació al Pg. Bisbe Guillamet, 
10-1r pis (mitjançant diners de curs legal, xec conformat o targeta de crèdit 
o dèbit) 

(*)Terminis LGT: 

** signatura de la notificació entre els dies 1 i 15 de cada mes, fins el dia 20 del 
mes següent o l’immediat hàbil posterior. 

** signatura de la notificació entre els dies 16 i últim de cada mes, fins els dia 5 
del segon mes següent o immediat hàbil posterior. 

C) Si s’ha facilitat la domiciliació bancària, es farà el càrrec a partir de la data 
límit de pagament. 

 
Tercer.- Procedir a la notificació de la liquidació individual als interessats afectats. 

 
 

S’aprova per unanimitat. 



 
 
 
 
 
 

 

16.1. - APROVACIO PADRO TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS - EXERCICI 
2021 

Núm. de referència : X2021045593 

 

En relació a l’expedient EE022021000051 i antecedents corresponents, la regidora 
delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents 
acords: 

 

s’acorda: 
 

Primer.Aprovar el padró de taxes d’ escombraries empresarials exercici 2021, que 
importa la següent quantitat: 

 
PADRÓ ESCOMBRARIES EMPRESARIALS ............... 628.477,81.-€ 

 
 

Segon.El període de cobrament en voluntària és de l’1 d’octubre fins el dia 30 de 
novembre d’octubre de 2021, ambdós inclosos, de conformitat amb l’acord de 
l’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 17 de desembre de 2020, i publicació 
al BOP núm. 246 el dia 23 desembre de 2020 pel qual, entre d’altres, s’aprovà el 
calendari del contribuent per l’exercici 2021. Transcorregut aquest termini, els 
deutes que no s’hagin fet efectius seran exigits en via de constrenyiment i 
acreditaran el recàrrec de constrenyiment, interessos de demora i, en el seu cas, 
les costes que produeixin. 

 

S’aprova per unanimitat. 

 
17.1. - APLICACIÓ REDUCCIÓ IMPORT DE LA TAXA OCUPACIÓ DE LA VIA 

PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES 2021 
 

Núm. de referència : X2021046152 
 

Amb efecte 1 de gener regeix l’ OOFF núm 3.1 Taxa per utilització privativa o 
aprofitament especial del domini públic local (aprovació definitiva data: 17/12/2020). 

 

L’ article 7-5 de la mateixa OOFF fixa els preus en concepte de Ocupació via pública 
amb taules i cadires, carpes o recintes tancats per a l’ actual exercici 2021. 

 
Amb motiu de la crisi sanitària del COVID-19 la Generalitat ha aprovat diverses 
disposicions aplicables a diferents col.lectius per tal de pal.liar l’ efecte negatiu de la 
pandèmia a determinades activitats. 

 

Ateses les resolucions administratives del departament de salut de la Generalitat de 
Catalunya que es detallen: 

 
SLT/1/2021 
SLT/67/2021 



 
 

SLT/133/2021 
SLT/275/2021 
SLT/436/2021 
SLT/516/2021 
SLT/612/2021 
SLT/716/2021 
SLT/845/2021 
SLT/971/2021 
SLT/1088/2021 
SLT/1178/2021 
SLT/1278/2021 
SLT/1392/2021 
SLT/1587/2021 
SLT/1762/2021 
SLT/1778/2021 
SLT/1840/2021 
SLT/1934/2021 
SLT/2048/2021 
SLT/2147/2021 
SLT/2212/2021 
SLT/2498/2021 
SLT/2614/2021 
SLT/2654/2021 
SLT/2665/2021 
SLT/2704/2021 
SLT/2751/2021 

 
Considerant que es poden aplicar a la tarifa fixada a l’ OOFF núm 3.1 Taxa per utilització 
privativa o aprofitament especial del domini públic local -apartat taules i cadires, carpes 
o recintes tancats- les reduccions que es detallen: 

 
 

Període % aforament % reducció 
 

1T 2021.........................30% AFORAMENT. ......................................... 35% 
 

1/04 fins 23/05.............. 30% AFORAMENT. ........................................ 35% 
24/05 fins 30/06............ 50% AFORAMENT. ........................................ 25% 

 
3T 2021.........................50% AFORAMENT. ......................................... 25% 

 
4T 2021.........................50% AFORAMENT. ......................................... 25% 

 

Reducció anual: 28,97% 
 

I vist l’ expedient administratiu núm EA012021000004 i antecedents corresponent, la 
regidora delegada d’ Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’ adopció dels 
següent acords: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Aprovar la reducció del 28,97% de la tarifa fixada a l OOFF núm 3.1 Taxa per 
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local – apartat taules i 
cadires, carpes o recintes tancats- 

 

2. Regularitzar els imports del padró taules i cadires 2021 rebaixant a la taxa 
corresponent a cada ocupació l’esmentat percentatge. 

 
3. Procediment al seu cobrament durant els mesos d’ octubre i novembre tal com 

disposa el calendari del contribuent. 

 

S’aprova per unanimitat. 

 

18.1. - PADRÓ CEMENTIRI 2021 
 

Núm. de referència : X2021043750 

 
En relació a l’expedient CM022021000008, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 

 

Primer.- Aprovar el padró de la taxa de manteniment de cementiri, corresponent a 
l’exercici 2021, que importa la quantitat de 86.997,82 €. 

 
Segon.- El període de cobrament en voluntària és de l’1 d’octubre al 30 de novembre de 
2021, ambdós inclosos, segons el calendari del contribuent vigent. Transcorregut aquest 
termini, els deutes que no s’hagin fet efectius seran exigits en via de constrenyiment i 
acreditaran el recàrrec, interessos de demora i, en el seu cas, les costes que produeixin. 

 
 

S’aprova per unanimitat. 
 

19.1. – APROVACIÓ ANNEX 1/2021 IBI 
 
 

Núm. de referència : X2021045457 

 
En relació a l’expedient UR052021000010, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 

 

Primer.- Aprovar la relació 2021003 de les liquidacions 2021IBL00008000301 a 
2021IBL0000800357, corresponents a l’annex 1/2021 de l’Impost sobre béns immobles 
urbans, segons detall: 

 
ALTES 25.963,11 € 
BAIXES 25.963,11 € 



 
 
 
 

Segon.- Fixar com a període màxim de pagament en voluntària fins el dia 20/11/2021. 

Tercer.- Notificar individualment les liquidacions als interessats. 

 
S’aprova per unanimitat. 

 
 

20.1. - OBRES DE CONSTRUCCIÓ I INSTAL·LACIÓ DE DUES ESTRUCTURES 
METÀL.LIQUES PER AL PARC DE L'ESPAI CRATER 

Núm. de referència : X2021044178 
 

Tipus de Contracte OB D'OBRES 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 

Antecedents 
 

Primer.- Atès que és necessari executar les obres de construcció i instal·lació de dues 
estructures metàl·liques per als lluernaris del parc de l’Espai Cràter, com es desprèn de 
l’informe de data 10 de setembre de 2021, emès pel Sr. Xevi Collell colomer, tècnic de 
l’àrea d’Alcaldia director de l’Espai Cràter. 

 

Segon.- Atès que es tracta d’una obra amb una unitat funcional tal i com es desprèn de 
la memòria descriptiva que figura com annex a l’expedient. 

 

Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per executar les obres de 
construcció i instal·lació de dues estructures metàl·liques per als lluernaris del parc de 
l’Espai Cràter : 
-Constructora del Cardoner,SA 
-Serralleria Mitjà, SL 
-Jaume Bosch Papell 

 

Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, de data 24 de setembre de 2021, la millor 
proposta és la presentada per CONSTRUCTORA DEL CARDONER SA, per haver 
presentat l’oferta més econòmica. 

 

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 CONSTRUCTORA DEL CARDONER SA i 
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 d’obres regulada a l’article 13 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: CC012021000586 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 Collell colomer, tècnic de l’àrea d’Alcaldia 
director de l’Espai Cràter, de data 10 de setembre 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 CONSTRUCTORA DEL CARDONER SA, amb NIF núm. 
A5846762-2, el contracte menor de les obres de construcció i instal·lació de dues 
estructures metàl·liques per als lluernaris del parc de l’Espai Cràter; pel preu de 
quaranta-cinc mil tres-cents cinquanta-vuit euros amb cinquanta-cinc cèntims 
(45.358,55 €), IVA inclòs. 

 

L’esmentat preu es desglossa en trenta-set mil quatre-cents vuitanta-sis euros amb 
quaranta cèntims (37.486,40 €) de pressupost net i set mil vuit-cents setanta-dos euros 
amb catorze cèntims (7.872,14 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21% 

 
Tercer.- El termini d’execució de les obres serà de tres mesos a comptar de la ata de 
recepció de la notificació de l’adjudicació. 

 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 45.358.55 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida núm. 21.140.333.63201 “Espai Cràter (Modificacions i desviacions” del 
Pressupost municipal. 

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

200220  Despeses 21140 333 63211 45358.55 ESPAI CRATER MODIFICATS I DESV 
(PR21-100) 

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 
CC012021000586. 



 
 

Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses; “Constructora del Cardoner, SA”; 
“Serralleria Mitjà, SL” i “Jaume Bosch Papell”. 

 

S’aprova per unanimitat. 
 

20.2. - OBRES DE MILLORA DE LES CONDICIONS D'ACCESSIBILITAT I 
SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES A LES VORES DE L'ENTORN 
DE LA PLAÇA BALMES I A L'AVINGUDA SANT JOAN 

 

Núm. de referència : X2021044230 
 

Tipus de Contracte OB D'OBRES 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
 

Antecedents 
 

Primer.- Atès que és necessari executar les obres de de millora de les condicions 
d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques a les voreres de l’entorn de la 
plaça Balmes i a l’avinguda Sant Joan, com es desprèn de l’informe de data 1 de 
setembre de 2021, emès pel pel Sr. Ramon Prat Molas, cap de l’Àrea de Territori. 

 

Segon.- Atès que es tracta d’una obra amb una unitat funcional tal i com es desprèn del 
projecte redactat pel Sr. Ramon Prat Molas, cap de l’Àrea de Territori, i aprovat per la 
Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 22 de juliol de 2021. 

 

Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per executar obres de de 
millora de les condicions d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques a les 
voreres de l’entorn de la plaça Balmes i a l’avinguda Sant Joan: 

 
 

-Daniel Rodriguez Roca 
-Josep Carreras Vila, SL 

-Pere Boada Comas, SL 
 

Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada per 
l’empresa PERE BOADA COMAS, SL, per haver presentat l’oferta més econòmica. 

 

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 PERE BOADA COMAS SL i 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 d’obres regulada a l’article 13 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: CC012021000588 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. Ramon Prat Molas, cap de l’Àrea de Territori, 
de data 1 de setembre 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 PERE BOADA COMAS SL , amb NIF núm.B17320268, el contracte 
menor de les obres de millora de les condicions d’accessibilitat i supressió de barreres 
arquitectòniques a les voreres de l’entorn de la plaça Balmes i a l’avinguda Sant Joan; 
pel preu de trenta-nou mil tres-cents vint-i-cinc euros (39.325 €), IVA inclòs. 

 

L’esmentat preu es desglossa en trenta-dos mil cinc-cents euros (32.500 €) de 
pressupost net i sis mil vuit-cents vint-i-cinc euros (6.825 €) d’IVA calculat amb un tipus 
del 21 % 

 
 

Tercer.- El termini d’execució de les obres serà de dos mesos a comptar de la data de 
recepció de la notificació de l’adjudicació. 

 

Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 39.325 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida núm. 21.160.1532.63701 “R20 Actuacions Zona Nord (IFS)” del Pressupost 
municipal. 

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

200220  Despeses 21160 1532 63701 39325 R20 ACTUACIONS ZONA NORD (IFS) 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 
CC012021000588. 



 
 
 
 

Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses “Pere Boada Comas, SL” i “Josep 
Carreras Vila, SL” 

 
S’aprova per unanimitat. 

 
 

20.3. - ALLIBERAR CRÈDIT RETINGUT CONTRACTACIÓ DEL 
SUBMINISTRAMENT DELS SISTEMES D'INFORMACIÓ, ELS SISTEMES DE 
COMUNICACIÓ DE DADES LAN I ELS SERVEIS ASSOCIATS DE L'AJUNTAMENT 
D'OLOT I EL SEU MANTENIMENT 

 

Núm. de referència : X2021011611 

 
La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 19 d’agost de 2021 va acordar 
adjudicar el contracte de subministrament dels sistemes d’informació, els sistemes de 
comunicació de dades LAN i els serveis associats de l’Ajuntament d’Olot i el seu 
manteniment” a favor de l’empresa ESTANYS BLAUS, SL , amb NIF B17496738 per un 
import total de 288730,20 € (IVA inclòs), 
Pel que fa a la primera anualitat: 57.746,04 € es pagarà amb càrrec a la partida núm. 
21.220.920.20600 “rèntings equipaments informàtica” 

 

Atès l’informe núm. NI022021002265 emès pel Sr. Joan Prat Espuña, responsable de 
l’àrea d’informàtica i noves tecnologies en data 27 de setembre de 2021 en relació a 
l’alliberament del crèdit retingut en l’adjudicació adjudicar el contracte de 
subministrament dels sistemes d’informació, els sistemes de comunicació de dades LAN i 
els serveis associats de l’Ajuntament d’Olot i el seu manteniment 

 

I vist l’expedient administratiu núm. CCS12021000025 i antecedents correspoene 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: 

 
 

PRIMER.- Aprovar Atès l’informe núm. NI022021002265 emès pel Sr. Joan Prat 
Espuña, responsable de l’àrea d’informàtica i noves tecnologies en data 27 de setembre 
de 2021, en el qual es motiven les necessitats a contractar. 

 
SEGON.- Alliberar, i amb càrrec a la partida núm. 21.120.920.206000 “rèntings 
equipament informàtica”, l’import de quaranta-cinc mil euros (45.000 €) de 
l’autorització i disposició aprovada per la Junta de Govern Local del dia 19 d’agost de 
2021, relativa a la primera anualitat de l’adjudicació del contracte de subministrament 
dels sistemes d’informació, els sistemes de comunicació de dades LAN i els serveis 
associats de l’Ajuntament d’Olot i el seu manteniment, a favor de l’empresa ESTANYS 
BLAUS, SL , amb NIF B17496738. 

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

200300 2100137001  Despeses 21120 920 20600 -45000 RENTINGS EQUIPAMENT INFORMAT 100 001 001 001 000 000 

 

S’aprova per unanimitat. 



 
 
 
 
 
 

 

20.4. - ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI DE 
FORMACIÓ PROFESSIONAL DEL PERFIL D'HOSTELERIA DEL PLA DE 
TRANSICIÓ AL TREBALL (PTT) DE LA GARRTOXA. CURS 2021-2022 

 

Núm. de referència : X2021039249 

 
Tipus 
Contracte 

SE DE SERVEIS 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

 
 

Per acord de la Junta de Govern Local celebrada en data 19 d’agost de 2021 es va 
aprovar l’expedient de contractació administrativa, plecs de clàusules i inici de la licitació 
del servei de formació professional del perfil d’hoteleria del PTT Garrotxa, curs 2021- 
2022. 

 
El termini de presentació de proposicions va finalitzar el dia 6 de setembre de 2021, 
havent-se presentat una única empresa: 

 
-RESTAURANT CAN XEL, SL 

 

En data 7 de setembre de 2021 es va reunir la Mesa de Contractació per donar compte 
de l’informe emès pel Director de l’Àrea d’Educació i Joventut de l’Ajuntament d’Olot en 
relació als criteris de judici de valor, valorant la proposta presentada per l’empresa en 
un total de 23,00 punts del màxim de 50,00 punts que es podien atorgar per criteris de 
judici de valor. 
En la mateixa reunió de la Mesa de Contractació es va obrir el sobre B amb la proposició 
econòmica de criteris automàtics i vist que la oferta presentada igualava el pressupost 
base de licitació i que es tractava d’una oferta vàlida, es valorà la proposta presentada 
per l’empresa, una vegada aplicada la fórmula prevista als PCAP, en un total de 50,00 
punts del màxim de 50,00 punts que es podien atorgar per criteris automàtics. 

 
Així doncs la Mesa de Contractació va acordar proposar l’adjudicació del servei a 
RESTAURANT CAN XEL, SL amb CIF B55034011. 

 
En data 27 de setembre de 2021 es va requerir a l’empresa RESTAURANT CAN XEL, 
SL, per tal que presentés tota la documentació necessària per procedir a l’adjudicació 
del contracte i constituís la garantia definitiva, en els termes de l’article 150 LCSP. 

 
Atès que l’empresa RESTAURANT CAN XEL, SL, amb CIF B55034011 va donar 
compliment al requeriment esmentat dins el termini establert a l’efecte, ingressant la 
garantia definitiva i presentant la documentació requerida. 

 

De conformitat amb el punt 3 de l’article 150 de la LCSP i amb la Disposició Addicional 
Segona de la LCSP. 



 
 

Vist l’expedient administratiu núm. CCS12021000063 i antecedents corresponents, la 
regidora-delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 

 
Primer.- ADJUDICAR el contracte de servei de formació professional del perfil 
d’hoteleria del PTT Garrotxa, curs 2021-2022 a favor de l’empresa RESTAURANT CAN 
XEL, SL, amb CIF B55034011, pel preu total de vint-i-dos mil tres-cents vint-i-dos 
euros (22.322,00.-) IVA exclòs, desglossat de la següent manera: tretze mil quatre- 
cents quaranta euros (13.440,00.-€) IVA exempt, en concepte de formació; tres mil nou- 
cents setanta-dos euros (3.972,00.-€) de base i tres-cents noranta-set euros i vint 
cèntims (397,20.-€) d’IVA calculat al 10%, en concepte de compra i ús de material; i, 
quatre mil nou-cents deu euros (4.910,00.-€) de base i quatre-cents noranta-un euros 
(491,00.-€) d’IVA calculat al 10%, en concepte de compra d’ingredients per al servei de 
menjador als alumnes. 

 

Segon.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de 
clàusules administratives particulars i el plec de clàusules tècniques reguladores de la 
contractació, aprovats per la Junta de Govern Local de data 19 d’agost de 2021; així 
com amb l’oferta presentada per l’adjudicatària. 

 

Tercer.- Les característiques i avantatges de la oferta, queden acreditades a l’acta de la 
Mesa de Contractació celebrada el dia 24 de setembre de 2021. 

 

Tota la informació necessària que justifica la present adjudicació es troba publicada en 
el Perfil del Contractant de l’Ajuntament d’Olot. 

 
Quart.- D’acord amb la clàusula 3 del PCAP, el preu del contracte per a l’any 2021 (7.737 
€) es pagarà amb càrrec a la partida: 2021.599.326.227993 Prestació de serveis PTT- 

 

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

200300 2104973 Despeses 21599 326 227993 7737 PRESTACIO SERVEIS PTT 100 001 001 001 000 000 
200300 2200096 Despeses 99999 15473 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

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

 
Cinquè.- La durada del contracte s’estableix des de la data de formalització del contracte 
fins a 30 de juny de 2022. 

 

Sisè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i als candidats, de conformitat amb 
l’article 151 de la LCSP. 

 
Setè.- Publicar l’adjudicació del contracte mitjançant anunci en el Perfil del Contractant. 
Vuitè.- Requerir a l’empresa RESTAURANT CAN XEL, SL, amb CIF B55034011, per tal 
que en el termini màxim de quinze dies hàbils següents al dia en què s’efectuï la 
notificació de l’adjudicació als licitadors i candidats formalitzi el contracte, d’acord amb 
el que estableix l’article 153.3 de la LCSP, i vist que el contracte no és susceptible de 
recurs especial en matèria de contractació d’acord amb el que disposa l’article 44.1 de 
la LCSP. 



 
 
 
 
 
 

 

Novè.- PUBLICAR la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del 
Contractant. 

 
 

S’aprova per unanimitat. 

 
 

21.1. - RECTIFICACIÓ ACORD JGL 05/08/21 SOBRE EL PAGAMENT DE SERVEIS 
EXTRAORDINARIS AL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL REALITZATS 

DES DEL 16 DE JUNY AL 15 DE JULIOL DE 2021 
 

Núm. de referència : X2021044056 

 
Vistos els antecedents corresponents, i atès que s’ha detectat un error en l’acord de la 
Junta de Govern Local de data 5 d’agost de 2021 amb número d’expedient 
RH132021000105, en el qual s’aprova el pagament de serveis extraordinaris al personal 
de la Policia Municipal realitzats des del 16 de juny al 15 de juliol de 2021. 

 
D’acord amb l’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques que regula la revocació d’actes i la rectificació 

d’errors. 

Vist l’expedient administratiu RH132021000127 i antecedents corresponents, la regidora 
delegada d'Organització i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció del següent acord: 

 
Primer.- Rectificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 5 d’agost de 2021 amb 
número d’expedient RH132021000105, en el qual s’aprova el pagament de serveis 
extraordinaris al personal de la Policia Municipal realitzats des del 16 de juny al 15 de 
juliol de 2021. 

 
Segon.- La rectificació de l’acord esmentat queda redactat de la següent manera: 

Pagament de serveis extraordinaris al personal de la Policia Municipal que es relaciona 
a continuació realitzats des del 16 de juny al 15 de juliol de 2021: 

 

Nom i Cognoms / Data / Servei Hores Import (€) 

****– Sergent   

05/07/21 REUNIÓ - 951 1 26,56 

   

**** – Agent   

23/06/21 REVETLLA SANT JOAN - 253 9 283,41 

   

****– Agent   

23/06/21 REVETLLA SANT JOAN - 253 9 283,41 

   

****– Agent   

23/06/21 REVETLLA SANT JOAN - 253 9 283,41 



 
 
 

   

****– Agent   

23/06/21 REVETLLA SANT JOAN - 253 9 283,41 

   

****– Agent   

23/06/21 REVETLLA SANT JOAN - 253 8 251,92 € 

   

****- Agent   

09/07/21 REFORÇ TORN – 963 8 185,28 € 

   

****– Sergent   

23/06/21 REVETLLA SANT JOAN - 253 6,5 257,66 € 

TOTAL 19 1.855,06€ 

 

Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 

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

0  Despeses 21180 132 13001 1855.06 HORES EXTRAORDINARIES SEGUR 180 008 999 999 999 999 

 

S’aprova per unanimitat. 

 
 

22.1. - PROPOSTA APROVACIÓ SIGNATURA CONVENI MARC DE COOPERACIÓ 
EDUCATIVA ENTRE L'AJUNTAMENT D'OLOT I LA INSTITUCIÓ ÍNTEGRA A UN 

ALUMNE PER FER LES PRÀCTIQUES A L'ÀREA DE CULTURA 
 

Núm. de referència : X2021044769 

 
 

Atès que la Institució Integra, dins el seu pla educatiu per a l’atenció educativa a la 
diversitat hi ha inclosa la realització de pràctiques externes de l’alumnat d’Educació 
secundària del municipi que participi en el projecte Pont del centre d’educació especial 
Joan XXIII en el marc dels programes de diversificació curricular. 

 
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 RH142021000023 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 la 
Institució Íntegra i l’Ajuntament d’Olot. 

 

Segon.- Autoritzar la realització de pràctiques a l’àrea de Cultura al senyor ****, estudiant 
del centre d’educació especial Joan XXIII d’Íntegra, durant el període comprès entre el 
04/10/2021 i el 17/06/2022 i amb l’horari de 10 a 12 hores els dimarts i dimecres, segons 
estableix el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i el centre d’educació 



 
 
 
 
 

 

especial Joan XXIII d’Integra, per a la realització de pràctiques previstes al programa de 
diversificació curricular i sense percebre cap remuneració. 

 

Tercer.- Incloure a l’alumne **** a l’assegurança de responsabilitat civil d’aquest 
Ajuntament el temps que estigui realitzant les pràctiques. 

 
 

S’aprova per unanimitat. 

 
 

23.1. - APROVAR LES BASES I LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU 
PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC/A DE PROGRÉS 

ECONÒMIC 
 

Núm. de referència: X2021045948 

 
Atès que està prevista l’execució de programes de caràcter temporal, principalment els 
vinculats a programes del Servei d’Ocupació de Catalunya que gestioni l’Ajuntament 
d’Olot i els seus consorcis, entre d’altres Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local 
(AODLs), Treball als Barris, Ubicat, 30 Plus o Singulars. 

 
Atès que l’Ajuntament d’Olot té la necessitat i la urgència de cobrir temporalment 
diversos llocs de treball de tècnic/a mitjà/na de progrés econòmic, grup A2, en motiu de 
l’execució de programes de caràcter temporal, de l’excés o acumulació de tasques per 
un període màxim de 6 mesos dins d’un període de 12 mesos i per a la substitució 
transitòria dels titulars del llocs de treball ja coberts. 

 

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’Organització i Atenció Ciutadana proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 

 
Primer.- Aprovar les bases i la convocatòria del procés selectiu, pel sistema de concurs 
oposició en torn lliure, per a la creació d’una borsa de treball de personal laboral 
temporal, categoria tècnic/a mitjà/na de progrés econòmic, grup A2. 

 

Segon.- Publicar les bases i la convocatòria íntegrament al Butlletí Oficial de la Província 
de Girona i, en extracte, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, així com al tauler 
d’anuncis electrònic de l’Ajuntament d’Olot. 

 
 

S’aprova per unanimitat. 



 
 

24.1. – CONSERVACIÓ I MILLORA DE LA INFRAESTRUCTURA VIÀRIA A 
DIVERSOS CARRERS DE LA CIUTAT. ANY 2021. MODIFICAT FASE 2 I FASE 3.- 

PROPOSANT APROVAR. 
 

Núm. de referència : X2021025031 

 

Vist que per Junta de Govern Local de data 3 de juny de 2021 es va adoptar, entre 
d’altres, l’acord d’aprovar el projecte de conservació i millora de la infraestructura viària 
a diversos carrers de la ciutat, any 2021, redactat pel director de l’Àrea de Territori, 
senyor Ramon Prat Molas en data maig de 2021. 

 
Vist el projecte de conservació i millora de la infraestructura viària a diversos carrers de 
la ciutat. any 2021. modificat fase 2 i fase 3, redactat pel director de l’Àrea de Territori, 
senyor Ramon Prat Molas en data setembre de 2021, conforme al qual té per objecte 
definir la modificació de la fase 2 del projecte d’obres de conservació i millora a diferents 
trams de la infraestructura viària urbana per a l’any 2021 i l’afegit d’un conjunt d’àmbits 
que formen la fase 3. 

 
Vist l’art. 37, 38 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

 
En relació a l’expedient UPOM2021000015, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat d' Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 

 

En virtut de l’exposat, 
 

RESOLC 
 

PRIMER.- APROVAR el projecte de conservació i millora de la infraestructura viària a 
diversos carrers de la ciutat. any 2021. modificat fase 2 i fase 3, redactat pel director de 
l’Àrea de Territori, senyor Ramon Prat Molas en data setembre de 2021. 

 

SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler 
d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament. 

 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 

 
 

S’aprova per unanimitat. 



 
 
 
 
 

 

25.1. - APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE “PARC DELS GOSSOS A LA 
LLERA DEL RIU FLUVIÀ, AL PONT DE LA CREU” 

 

Núm. de referència : X2021046579 

 
Vist el projecte “Parc dels gossos a la llera del riu Fluvià, al Pont de la Creu” redactat 
per l’arquitecte Simon Roca Asperó en data juliol de 2021. 

 
Vist que l’objecte del projecte és aportar un espai específics per als gossos, realitzant 
un parc a la vora del riu, entre el Carrer Josep M. Folch i Torres, i la Ronda de les Fonts. 

 
Vist l’informe emès en sentit favorable pels serveis tècnics municipals de data 29 de 
setembre de 2021 en relació al projecte esmentat. 

 
El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals regula en el seu article 37 el procediment per a l’aprovació del 
citat projecte. 

 

En relació a l’expedient UPOM2021000031, 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.- APROVAR INICIALMENT el projecte “Parc dels gossos a la llera del riu 
Fluvià, al Pont de la Creu” redactat per l’arquitecte Simon Roca Asperó en data juliol de 
2021. 

 
SEGON.- SOTMETRE el present acord a informació pública pel termini de TRENTA 
DIES mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis de la 
corporació i al web de l’ajuntament. 

 

TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 

 
 

S’aprova per unanimitat. 

 
 

26.1.- MEMÒRIA VALORADA LAVABO ADAPTAT A L’ESCOLA OFICIAL 
D’IDIOMES D’OLOT .- PROPOSANT APROVAR. 

 
 

La junta de Govern Local acorda deixar aquest punt sobre la taula. 



 
 
 
 

27.1. - PROGRAMA D’AJUDES A MUNICIPIS PER A LA IMPLANTACIÓ DE ZONES 
DE BAIXES EMISSIONS I LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL I SOSTENIBLE DEL 

TRANSPORT URBÀ, EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, 
TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA.- PROPOSANT RATIFICAR DECRET. 

 

Núm. de referència : X2021046037 

 
Vist que en data 29/09/2021, el Regidor-delegat (Decret de delegació 
núm.2019LDEC001853 de 25/06/2019) d’Urbanisme d’aquest Ajuntament ha dictat el 
decret número 2021LDEC003746, conforme al qual s’acorda: 

 
“PRIMER.- SOL·LICITAR al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda urbana del 
Govern d’Espanya, una ajuda per l’actuació corresponent al Carril bici en Av. Girona i 
ctra. de Les Tries, d’acord amb el Programa d’ajudes a municipis per a la implantació de 
zones de baixes emissions i la transformació digital i sostenible del transport urbà, en el 
marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i s’aprova i publica la 
convocatòria corresponent a l’exercici 2021. 

 
SEGON.- APROVAR LA PARTICIPACIÓ I ACCEPTACIÓ en el procediment regulat per 
l’Ordre Ministerial TMA/892/2021, de 17 d’agost, pel qual es van aprovar les bases 
reguladores per al Programa d’ajudes a municipis per a la implantació de zones de 
baixes emissions i la transformació digital i sostenible del transport urbà, en el marc del 
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i s’aprova i publica la convocatòria 
corresponent a l’exercici 2021. 

 
TERCER.- APROVAR les actuacions subvencionables, Carril bici en Av. Girona i ctra. 
de Les Tries, i la dotació pressupostària per portar-les a terme. 

 

QUART.- APROVAR el compromís de disposar dels recursos tant tècnics com financers 
necessaris per garantir el manteniment i operació de l’actuació subvencionada un cop 
posada en marxa i durant almenys els primers cinc (5) anys d’activitat. 

 
CINQUÈ.- FACULTAR l’Alcalde per signar tota la documentació necessària. 

 
SISÈ.- TRASLLADAR aquest acord al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda 
urbana del Govern d’Espanya, amb tota la documentació necessària per a la seva 
sol·licitud.” 

 

En relació a l’expedient SUR12021000008, 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.- RATIFICAR el decret número 2021LDEC003746 de data 29 de setembre de 
2021 i que es transcriu a la part expositiva del present acord. 

 

SEGON.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 

 

S’aprova per unanimitat. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.1. - CONCEDIR LLICÈNCIA D'OBRES DE 2 CASES EN FILERA AL C/ OLÍMPIA 
NÚM. 1 

 

Núm.- LLICENCIA D’OBRES 
CONSTRUCCIONS PERE BARCONS SL- C PAU CASALS 

N.0016 VALL D'EN BAS, LA 
 

Núm. de referència : X2021027935 
 

 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de CONSTRUCCIONS PERE BARCONS 
SL per CONSTRUCCIÓ DE 2 HABITATGES UNIFAMILIARS EN FILERA, al : C 
D'OLÍMPIA N.0001 , del municipi d’Olot. 

 

 

Identificació de l’expedient: OMA32021000046 

Situació: C D'OLÍMPIA N.0001 

UTM: : 6611408 

1.- En data 10/6/2021, CONSTRUCCIONS PERE BARCONS SL amb DNI: B1748869- 
3, representat per GERARD SACREST SALA, presenta projecte d’obres majors per 
CONSTRUCCIÓ DE 2 HABITATGES UNIFAMILIARS EN FILERA, amb situació al 
carrer C D'OLÍMPIA N.0001 , d’Olot, d’acord amb el projecte redactat per Gerard Sacrest 
Sala. 

 
2.- En data 13/9/2021 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable. 

 
 

FONAMENT DE DRET 
 

1. Vist el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per 
acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 18 de juny de 
2003 i quin Text Refós fou aprovat pel mateix òrgan en sessió de data 25 de setembre 
de 2003, havent estat publicada la seva normativa al Diari Oficial de la Generalitat de 
data 2 de febrer de 2004, i posteriors modificacions, qualifica la finca on es situa 
l’edificació existent de sòl. URBÀ CONSOLIDAT Zona suburbana d’intensitat 3 (clau 
11.3) 

 
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, 
estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les llicències d’obres. 
És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme. 

 
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local, 
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, que va delegar 
aquesta competència en aquest òrgan municipal. 



 
 
 
 

La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 

PRIMER.- Atorgar a CONSTRUCCIONS PERE BARCONS SL amb DNI: B1748869-3, 
representat per ****, llicència d’obres (OMA32021000046), per CONSTRUCCIÓ DE 2 
HABITATGES UNIFAMILIARS EN FILERA, amb situació al C D'OLÍMPIA N.0001 , del 
municipi d’Olot, d’acord amb el projecte redactat per ****. 

 
SEGON. Informar que no podran inciar-se les obres en tant no es doni compliment als 
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències d’Urbanisme 
d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran les 
corresponents actuacions sancionadores. 

 
TERCER. El termini per començar les obres és de 12 mesos i el termini per acabar-les 
és de 24 mesos. La llicència urbanística caducarà a tots els efectes si, en finir qualsevol 
d’aquests terminis o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no s’han acabat 
les obres, essent necessari sol·licitar nova llicència ajustada a l’ordenament urbanístic 
vigent. 

 
QUART.Donar compte de l’ingrès de les liquidació/ns que es detalla/en 
seguidament: CRA-2021-60044 

 
 

Liquidació de Drets i Garanties: 
 

Drets: 
 

Per: 
Un pressupost de: 209715.48 euros 

2 Connexions desguassos habitatges 
 

2 Guals 
 

2 Tanca provisional 
 

 
Base liquidable 
(3) 

Drets % 
bonifica 
ció 

Drets definitius Taxes Total Drets 

209715.48 8643.12 0 8643.12 542.20 8930.82 

 
 

Garanties: 

 
 

Garantia per urbanització del sector: 600.00 euros 



 
 
 
 
 
 
 

Total Liquidació Euros 

Per Drets 8930.82 

Per Garanties 600.00 

 
 

CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats. 
 

Condicions Generals aprovades per la Comissió de Govern en sessió celebrada 
el dia 13 de febrer de 1988, modificades per acord de la Junta de Govern Local en 
sessió celebrada el dia 18 de juny de 2008 i modificades per la Junta de Govern 
Local en sessió celebrada el dia 17 de març de 2010. 

 
1.- La llicència s’atorga fent excepció del dret de propietat i sense perjudici de tercers. 

 

2.- L’execució de les obres que empara la present llicència, en tot allò no regulat 
expressament en aquestes condicions generals i a les particulars, s’haurà d’adaptar al 
que estableixen la Llei i les Ordenances Municipals. Aquesta llicència no eximeix el 
sol·licitant d’obtenir d’altres administracions les llicències que legalment corresponguin. 

 
3.- El termini de vigència de la llicència es comptarà a partir de la notificació a l’interessat 
de l’acord de concessió adoptat per la Junta de Govern Local, llevat que el propi 
interessat sol·licités per escrit el contrari i es resolgués favorablement aquesta petició. 

 
4.- Les obres hauran de concloure’s abans que s’esgoti el termini de vigència de la 
llicència, que s’assenyalarà en concedir-se, almenys en la seva part exterior. Si no fos 
així, l’Autoritat Municipal adoptarà les disposicions que calguin per posar-hi remei, i 
podrà ordenar que se n’executin les indispensables pel personal al servei de 
l’Ajuntament, amb càrrec a l’interessat. 

 

5.- La Junta de Govern Local podrà autoritzar, una pròrroga del termini d’inici i/o final de 
l’obra, sempre que l’interessat ho sol·liciti abans de finir el termini que correspongui. De 
no existir pròrroga, la llicència restarà caducada en acabar el termini de vigència 
assenyalat a l’esmentada llicència i caldrà sol·licitar una nova llicència per a finalitzar les 
obres. 

 
6.- L’obertura de portes i finestres de la planta baixa, tret d’una disposició en contra, no 
podran envair l’espai públic. 

 
7.- Els desguassos interiors de l’edifici hauran de contenir el corresponent sifó inodor. 

 
8.- Es prohibeix practicar als soterranis qualsevol obra que afecti la via pública o terrenys 
del seu domini. 

 

9.- No es permet que com a conseqüència de l’execució de les obres, s’embrutin els 
embornals de la via pública, essent obligació del promotor l’adopció de les mesures 
adequades per evitar-ho. L’incompliment d’aquesta condició comportarà la retenció de 
la fiança dipositada en concepte de moviment de terres o runes i reposició de paviments. 



 
 

10.- El titular de la llicència haurà de construir al seu càrrec la vorera, segons el model, 
rasant i amplada que figurin a les condicions particulars de la llicència o a la 
corresponent ordenança reguladora. Per construir un gual per a l’entrada i sortida de 
vehicles, s’haurà de disposar de l’oportuna llicència. 

 

11.- Quan per causes imperioses de l’obra emparada per la present llicència, s’hagi 
d’ocupar la via pública amb materials, grues, instal·lacions, etc, així com interrompre la 
normal circulació pel carrer o vorera, s’haurà de sol·licitar el corresponent permís, 
quedant el contractista sotmès a la legislació vigent en la matèria i a les ordres que en 
aquest sentit li transmeti la Policia Municipal. 

 
12.- El davant de l’edifici o del solar on es realitzin les obres de nova construcció, o que 
afectin la façana o part anterior de la coberta, es tancaran sempre amb un clos de 
protecció d’acord amb les condicions de l’Ordenança d’obres a la via pública. Les 
bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació 
vigent. 

 
13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les 
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà 
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les 
prestacions de la Seguretat Social. 

 
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la corresponent 
llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals que causi. 

 
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li 
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En cas 
d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les sancions 
que corresponguin. 

 
Condicions particulars 

 
1. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: 1) Document signat per contractista o 
contractistes assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra, així com documentació 
que acrediti la seva condició de contractista. 

 
2) Document signat per arquitecte assumint la direcció de l’obra. 

 

3) Document signat per arquitecte tècnic assumint la direcció de l’execució de l’obra. 2. 
Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar el Pla de seguretat de l’obra subscrit pel 
contractista i aprovat per la direcció facultativa de l’obra, que haurà de contenir la 
documentació referida a les prescripcions que dimanen de la normativa del Ministeri de 
Sanitat que s’estableixen al document anomenat “PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN 
PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES FRENTE A LA 
EXPOSICIÓN AL SARS-CoV-2”. 3. D'acord amb l'establert a l'art. 1 del Decret 282/1991, 
no es poden iniciar les obres de construcció si no s'ha presentat prèviament a 
l'Ajuntament el corresponent projecte executiu i el programa de control de qualitat. El 
projecte executiu haurà d’estar visat pel col·legi d’arquitectes en aplicació del Reial 
Decret 1000/2010, sobre visat col·legial obligatori. També caldrà presentar informe 



 
 
 
 
 

 

subscrit pel redactor del projecte sobre l’adequació del projecte executiu al projecte 
bàsic autoritzat, o de modificació del projecte en el seu cas. 

 

4. Condicions d’ocupació de la via pública: − L’ocupació s’haurà de senyalitzar amb 

punts de llum vermells encesos durant la nit i amb un disc de perill per obres. − Per tal 
d’informar els vianants, caldrà col·locar a cada extrem de l’ocupació un rètol visible amb 

la inscripció “VIANANTS PER L’ALTRA VORERA”. − En cas d’haver de prohibir 
l’estacionament i/o tallar el carrer caldrà que l’interessat ho sol·liciti amb instància, 
informant de forma detallada dels motius de la reserva i/o tall de carrer, i del període 

necessari previst. − Els responsables de l’obra es faran càrrec de comunicar amb 
antelació l’inici de l’obra a la Policia Municipal i s’observaran les indicacions que pugui 
disposar en relació a les condicions de seguretat i senyalització de l’ocupació de la via 
pública prevista, que correrà a càrrec del promotor i contractista de l’obra. Es compliran 
les normes de l’Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública aprovada el 27/04/95. 

 
5. Aquesta llicència no autoritza la instal·lació de rètols comercials visibles des de la via 
pública. 

 

6. El rebaix de la vorera per a la formació del gual d’accés de vehicles a la finca s’haurà 
d’executar segons les condicions de l’Ordenança Municipal Reguladora de Guals, 
aprovada pel Ple Municipal el dia 21 de juny de 2018. 

 
(http://www.olot.cat/FitxersWeb/29161/2018_ORD_REGULADORA_GUALS.pdf) 

 

7. S’imposa una fiança de 600,00 € en concepte de formació de gual i d’obres 
d'urbanització simultània de la vorera que delimiten la parcel·la en el seu front del carrer 
del Baró de Coubertin. El paviment serà d’un gruix de 15 cm de formigó H-175 amb 
juntes cada 10 m2. Si la vorada està en mal estat també es reposarà. (Ordenança 
Municipal d'Obres a la Via Pública aprovada el 27/04/1995). La fiança s’haurà de 
dipositar en el termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de la data de notificació 
de la concessió de la llicència d’obres. L’efectivitat d’aquesta llicència queda supeditada 
a l’ingrés de la fiança en el termini esmentat. 

 
8. Les obres d’urbanització a càrrec del promotor de la llicència s’hauran d’executar 
d’acord amb les directrius dels Serveis Tècnics Municipals pel que fa a la possible 
construcció d’un pas de vianants a la cantonada del carrer del Baró de Coubertin, que 
comportaria un rebaix de la vorera. Abans de l’inici de l’obra d’urbanització, caldrà 
consular els Serveis Tècnics. 

 

9. D’acord amb l’article 75.1 del Decret 64/2014 pel qual s’aprova el Reglament sobre la 
protecció de la legalitat urbanística, per a la primera utilització i ocupació de l’edifici, la 
persona promotora ha de comunicar prèviament la finalització de les obres a 
l’ajuntament. La comunicació ha d’anar acompanyada del certificat final d’ obra expedit 
per la direcció facultativa de les obres en què han de constar els fets següents: a) Data 
de finiment de les obres. b) Que les obres han estat executades de conformitat amb el 
projecte tècnic autoritzat i, si s’escau, les seves modificacions i les condicions de la 
llicència urbanística atorgada. c) Que l’edificació està en condicions de ser utilitzada de 
conformitat amb l’ús autoritzat. 

http://www.olot.cat/FitxersWeb/29161/2018_ORD_REGULADORA_GUALS.pdf)


 
 

10. La primera utilització del l’edifici podria veure’s limitada si la parcel·la no reuneix tots 
els elements d’urbanització previstos en el corresponent projecte d’urbanització d’acord 
amb l’art. 65 del Pla d’ordenació urbanística municipal i art. 41 de la Llei d’urbanisme 
(Decret Legislatiu 1/2010). 

 

11. El termini per declarar les obres davant el Cadastre, és de 2 mesos a partir de la 
data de l’acabament que consta en el Certificat Final d’Obra. Cal presentar el formulari 
900D disponible a la seu electrònica de la Direcció General de Cadastre on trobareu 
també l’assistent de declaracions cadastrals. Les persones jurídiques, personal tècnic 
col·legiat o gestors, estan obligats a presentar la declaració per mitjans telemàtics. Si no 
es disposa de mitjans informàtics es pot tramitar a l’oficina del cadastre de l’Ajuntament 
d’Olot. 

 
 

S’aprova per unanimitat. 

 
 

28.2. - CONCEDIR LLICÈNCIA PER A LA REFORMA D'HABITATGE I CREACIÓ 
DE NOU HABITATGE 

 

Núm.- LLICENCIA D’OBRES 
****- C DE PANYÓ N.0020 Pis.2 Pta.2 OLOT 

 

Núm. de referència : X2021001839 
 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per REFORMA D'HABITATGE EN 
EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES (augment del nombre d'habitatges de 
3 a 4), al : C DE SANT ESTEVE N.0019 Pis.2 , del municipi d’Olot. 

 

 

Identificació de l’expedient: OMA32021000004 
Situació: C DE SANT ESTEVE N.0019 Pis.2 

 
UTM: : 7802407 

 

1.- En data 18/1/2021 **** amb DNI: **** , representat per ****, presenta projecte d’obres 
majors per REFORMA D'HABITATGE EN EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE 
MITGERES (augment del nombre d'habitatges de 3 a 4), amb situació al carrer C DE 

SANT ESTEVE N.0019 Pis.2 , d’Olot, d’acord amb el projecte redactat per ****. 
 

2.- En data 16/8/2021 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable. 
 

FONAMENT DE DRET 
 

1. Vist el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per 
acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 18 de juny de 
2003 i quin Text Refós fou aprovat pel mateix òrgan en sessió de data 25 de setembre 
de 2003, havent estat publicada la seva normativa al Diari Oficial de la Generalitat de 
data 2 de febrer de 2004, i posteriors modificacions, qualifica la finca on es situa 



 
 
 
 
 

 

l’edificació existent de sòl. URBÀ CONSOLIDAT. Zona de rehabilitació de l’estructura 
urbana (6.2) 

 
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, 
estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les llicències d’obres. 
És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme. 

 
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local, 
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, que va delegar 
aquesta competència en aquest òrgan municipal. 

 
 

La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 

PRIMER.- Atorgar a **** amb DNI: ****-Y, representat per ****, llicència d’obres 
(OMA32021000004), per REFORMA D'HABITATGE EN EDIFICI PLURIFAMILIAR 
ENTRE MITGERES (augment del nombre d'habitatges de 3 a 4), amb situació al C DE 
SANT ESTEVE N.0019 Pis.2 , del municipi d’Olot, d’acord amb el projecte redactat per 

****. 
 

SEGON. Informar que no podran iniciar-se les obres en tant no es doni compliment als 
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències d’Urbanisme 
d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran les 
corresponents actuacions sancionadores. 

 
TERCER. El termini per començar les obres és de 12 mesos i el termini per acabar-les 
és de 24 mesos. La llicència urbanística caducarà a tots els efectes si, en finir qualsevol 
d’aquests terminis o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no s’han acabat 
les obres, essent necessari sol·licitar nova llicència ajustada a l’ordenament urbanístic 
vigent. 

 
QUART.Donar compte de l’ingrès de les autoliquidació/ns que es detalla/en 
seguidament: CRA2021600041 

 
 

Liquidació de Drets i Garanties: 
 

Drets: 
 

Per: 
Un pressupost de: 61233.00 euros 

1 Connexions desguassos habitatges 
 

 
Base liquidable 
(3) 

Drets % 
bonifica 
ció 

Drets definitius Taxes Total Drets 



 
 
 

61233.00 2576.57 -50% 1351.91 321.05 1672.96 
 

Garanties: 
 

 
Total Liquidació Euros 

Per Drets 1672.96 

Per Garanties 0 

 
 

CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats. 
 

Condicions Generals aprovades per la Comissió de Govern en sessió celebrada 
el dia 13 de febrer de 1988, modificades per acord de la Junta de Govern Local en 
sessió celebrada el dia 18 de juny de 2008 i modificades per la Junta de Govern 
Local en sessió celebrada el dia 17 de març de 2010. 

 
 

1.- La llicència s’atorga fent excepció del dret de propietat i sense perjudici de tercers. 
 

2.- L’execució de les obres que empara la present llicència, en tot allò no regulat 
expressament en aquestes condicions generals i a les particulars, s’haurà d’adaptar al 
que estableixen la Llei i les Ordenances Municipals. Aquesta llicència no eximeix el 
sol·licitant d’obtenir d’altres administracions les llicències que legalment corresponguin. 

 
3.- El termini de vigència de la llicència es comptarà a partir de la notificació a l’interessat 
de l’acord de concessió adoptat per la Junta de Govern Local, llevat que el propi 
interessat sol·licités per escrit el contrari i es resolgués favorablement aquesta petició. 

 
4.- Les obres hauran de concloure’s abans que s’esgoti el termini de vigència de la 
llicència, que s’assenyalarà en concedir-se, almenys en la seva part exterior. Si no fos 
així, l’Autoritat Municipal adoptarà les disposicions que calguin per posar-hi remei, i 
podrà ordenar que se n’executin les indispensables pel personal al servei de 
l’Ajuntament, amb càrrec a l’interessat. 

 

5.- La Junta de Govern Local podrà autoritzar, una pròrroga del termini d’inici i/o final de 
l’obra, sempre que l’interessat ho sol·liciti abans de finir el termini que correspongui. De 
no existir pròrroga, la llicència restarà caducada en acabar el termini de vigència 
assenyalat a l’esmentada llicència i caldrà sol·licitar una nova llicència per a finalitzar les 
obres. 

 
6.- L’obertura de portes i finestres de la planta baixa, tret d’una disposició en contra, no 
podran envair l’espai públic. 

 

7.- Els desguassos interiors de l’edifici hauran de contenir el corresponent sifó inodor. 
 

8.- Es prohibeix practicar als soterranis qualsevol obra que afecti la via pública o terrenys 
del seu domini. 



 
 
 
 
 

 

9.- No es permet que com a conseqüència de l’execució de les obres, s’embrutin els 
embornals de la via pública, essent obligació del promotor l’adopció de les mesures 
adequades per evitar-ho. L’incompliment d’aquesta condició comportarà la retenció de 
la fiança dipositada en concepte de moviment de terres o runes i reposició de paviments. 

 
10.- El titular de la llicència haurà de construir al seu càrrec la vorera, segons el model, 
rasant i amplada que figurin a les condicions particulars de la llicència o a la 
corresponent ordenança reguladora. Per construir un gual per a l’entrada i sortida de 
vehicles, s’haurà de disposar de l’oportuna llicència. 

 
11.- Quan per causes imperioses de l’obra emparada per la present llicència, s’hagi 
d’ocupar la via pública amb materials, grues, instal·lacions, etc, així com interrompre la 
normal circulació pel carrer o vorera, s’haurà de sol·licitar el corresponent permís, 
quedant el contractista sotmès a la legislació vigent en la matèria i a les ordres que en 
aquest sentit li transmeti la Policia Municipal. 

 
12.- El davant de l’edifici o del solar on es realitzin les obres de nova construcció, o que 
afectin la façana o part anterior de la coberta, es tancaran sempre amb un clos de 
protecció d’acord amb les condicions de l’Ordenança d’obres a la via pública. Les 
bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació 
vigent. 

 

13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les 
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà 
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les 
prestacions de la Seguretat Social. 

 
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la corresponent 
llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals que causi. 

 
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li 
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En cas 
d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les sancions 
que corresponguin. 

 

Condicions particulars 

 
 

Abans de l’inici de les obres caldrà presentar: 
 

− Projecte executiu visat − Document signat per contractista assumint la responsabilitat 
de l’execució de l’obra i document que l’acrediti (model 36, certificat d’alta a l’epígraf 
corresponent o altra documentació equivalent). 

 

− Document signat per arquitecte assumint la direcció de l’obra. 
 

− Document signat per arquitecte tècnic assumint la direcció de l’execució de l’obra. 



 
 

2. Els responsables de l’obra es faran càrrec de comunicar amb antelació l’inici de l’obra 
a la Policia Municipal i s’observaran les indicacions que pugui disposar en relació a les 
condicions de seguretat i senyalització de l’ocupació de la via pública prevista només 
per treballs puntuals de càrrega i descàrrega de materials de l’obra. La senyalització 
necessària correrà a càrrec del promotor i contractista de l’obra. Es compliran les normes 
de l’Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública aprovada el 27/04/95. 

 
3. Aquesta llicència no autoritza la instal·lació de rètols comercials visibles des de la via 
pública. 

 
4. D’acord amb l’article 75.1 del Decret 64/2014 pel qual s’aprova el Reglament sobre la 
protecció de la legalitat urbanística, per a la primera utilització i ocupació de l’edifici, la 
persona promotora ha de comunicar prèviament la finalització de les obres a 
l’ajuntament. La comunicació ha d’anar acompanyada del certificat final d’ obra expedit 
per la direcció facultativa de les obres en què han de constar els fets següents: a) Data 
de finiment de les obres. b) Que les obres han estat executades de conformitat amb el 
projecte tècnic autoritzat i, si s’escau, les seves modificacions i les condicions de la 
llicència urbanística atorgada. c) Que l’edificació està en condicions de ser utilitzada de 
conformitat amb l’ús autoritzat. 

 
5. El termini per declarar les obres davant el Cadastre, és de 2 mesos a partir de la 
data de l’acabament que consta en el Certificat Final d’Obra. Cal presentar el formulari 
900D disponible a la seu electrònica de la Direcció General de Cadastre on trobareu 
també l’assistent de declaracions cadastrals. Les persones jurídiques, personal tècnic 
col·legiat o gestors, estan obligats a presentar la declaració per mitjans telemàtics. Si 
no es disposa de mitjans informàtics es pot tramitar a l’oficina del cadastre de 
l’Ajuntament d’Olot. 

 
 
 

S’aprova per unanimitat. 

 
 

 
29.1. - CONTRACTE TRACTAMENT DADES ENTRE AJO I APLICACIONS 

MULTIMEDIA INTERACTIVES SL 
 

Núm. de referència : X2021045878 

 

Atès que l’Ajuntament d’Olot i Aplicacions Multimèdia Interactives, SL es troben 
vinculades per una relació contractual per al subministrament d’una llicència informàtica 
per a gestionar la petició de cites a l’OAC. 

 
Atès que la responsabilitat de les dades identificatives que recull l’aplicació és de 
l’Ajuntament d’Olot. 

 
Atès el que disposa l’article 26 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i 
del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que 



 
 
 
 
 

 

fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, en relació 
a la responsabilitat en el tractament de dades personals. 

 
Atès que per a la prestació d’aquests serveis és necessari que el responsable de les 
dades personals que es recullin (Ajuntament d’Olot) les posi a disposició de l’encarregat 
del tractament (Aplicacions Multimèdia Interactives, SL) amb la finalitat de gestió del 
sistema de petició de cites a l’OAC de l’Ajuntament. 

 
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 dels drets digitals. 

 
En relació a l’expedient LPD22021000005 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 entre l’Ajuntament d’Olot (responsable de les dades) i 
Aplicacions Multimèdia Interactives, SL (encarregat del tractament) que regula el 
tractament amb accés a dades de caràcter personal. 

 
Segon.- Facultar a 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 

 


