ACTA NÚM. 45
JUNTA DE GOVERN LOCAL
EL DIA 18 DE NOVEMBRE DE 2021.

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 18 de novembre 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, Aniol Sellabona i Aguilera i Gemma
Canalias i Rafel.
També hi assisteixen com a regidors delegats expressament convidats per tal de
presentar els assumptes de la seva àrea, sense poder intervenir, en cap cas, en la part
resolutiva ni en la resta d’assumptes que no afectin a la seva àrea ni prendre part en la
votació, i segons informe dels Serveis de Secretaria del dia 1 de juliol de 2003, els
Srs./es: Agustí Arbós i Torrent, Gemma Pujolar i Busquets i Adriana Francés i
Planellas
Hi assisteix com a regidor de l’oposició: Josep Guix Feixas.
Hi assisteix l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí.
Actua com a secretària, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera
1. - 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
2. - 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 11 de novembre:
-

Divendres 12 de novembre es va desplaçar a l’Ajuntament de Vic on va mantenir
una reunió amb l’Alcaldessa, la Sra. Anna Erra. A la tarda, acompanyat de
diferents regidors de l’Ajuntament, va assistir a l’estrena del documental dels 50
anys de l’Institut Montsacopa.

-

Dissabte 13 de novembre va presidir l’acte de recepció a les pubilles i els hereus
d’Olot i la Garrotxa que va acollir el Saló de Sessions de l’Ajuntament d’Olot.
Seguidament es va desplaçar al restaurant La Deu per participar a l’elecció de
la Pubilla i l’Hereu d’Olot i la Garrotxa.

-

Dilluns 15 de novembre va assistir a la Junta General Ordinària d’accionistes de
la Unió Esportiva Olot.

-

Dimarts 16 de novembre va participar a l’Arxiu a la roda de premsa de les
Beques Ciutat Olot. A la tarda va assistir al Patronat de l’Hospital d’Olot i
Comarcal de la Garrotxa i al posterior Consell Rector. Totes dues sessions es
van fer de forma telemàtica.

3. - 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
4.1. - PROPOSANT ACORDAR LA PRÒRROGA DEL CONVENI
GARROTXADOMUS PER A LA CESSIÓ DE L’ESPAI I EQUIPAMENTS.
Núm. de referència

: X2021057024

L’Ajuntament d’Olot i la Fundació EuroPACE comparteixen l’interès de col·laborar per
garantir el desenvolupament del programa GarrotxaDomus i, a tal efecte, ambdues
parts coincideixen en la necessitat de formalitzar un conveni de col·laboració.
En relació a l’expedient SG112021000010 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, l’alcalde, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
Primer.- APROVAR la pròrroga del conveni GarrotxaDomus per la cessió de l’espai i
l’equipament.
Segon.- Facultar l’Alcalde per signar tota la documentació necessària.
S’aprova per unanimitat.

5.1. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST AL CLUB HOQUEI OLOT
Núm. de referència

: X2021053835

En relació a l’expedient SAL32021000004 de 4 de novembre de 2021, vist l’expedient
administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat d'Esports, proposa a la
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Subvenció
nominativa del pressupost a favor de l’entitat CLUB PATI HOQUEI OLOT, amb
NIF:G1734979-6, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número
FEN12013000005, per un import de 14000 euros. Autoritzar i Disposar la despesa de
14000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 21330 341 480042 SUBV. CLUB
HOQUEI OLOT (segons el conveni de referència adjunt).
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480042

Import
14000

Descripció
SUBV. CLUB HOQUEI OLOT

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
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.
6.1. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST PARTICIPACIÓ ALS
MUNDIALS PER PART DEL CLUB PATINATGE ARTÍSTIC OLOT
Núm. de referència

: X2021053423

En relació a l’expedient SAL32021000003, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció Mundial Patinatge atorgada al Club Patinatge Artístic Olot per un import de
18.000 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 21330341480040 en fase
“AD” 2106584, una vegada supervisats el formulari de justificació, la memòria de
l’activitat i l’informe favorable del tècnic gestor de la subvenció.
Operació Referència
200400
2106584

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480040

Import
18000

Descripció
SUBVENCIO PATINATGE

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 001 999 999 999

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. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.- AUTORITZAR EL TRASPÀS DE LA PARADA
DEL MERCAT SETMANAL NÚM. MS0096, DESTINADA A LA VENDA DE FRUITA I
VERDURA, A LA MERCANTIL “FRUITES LARA I FILLS.L.”
Núm. de referència

: X2021056078

Vista la instància de data 6 d’octubre de 2021 (Registre general de l’Ajuntament d’Olot
núm. E2021019376), presentada pel Sr. ****, en qualitat d’administrador únic de la
mercantil “Fruites El Ronquillo, S.L.”, adjudicatària de la parada del mercat setmanal
núm. MS0096, de 9 metres, destinada a la venda de fruita i verdura, en la que demana
que s’autoritzi el traspàs de la parada a favor de la mercantil “FRUITES LARA I FILL,
S.L.”, per cessament de l’activitat
Considerant que la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires, a l’article
15.7.a.1), 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, 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, sempre que hagi
transcorregut un mínim de cinc anys des de la seva obtenció.
Considerant que l’administrador únic de la mercantil “Fruites El Ronquillo, S.L.” ha
acreditat documentalment el cessament voluntari de l’activitat professional de venda no
sedentària en tots els mercats i considerant que està al corrent de pagament de les taxes
municipals i no té cap deute amb l’Ajuntament vinculat al mercat setmanal; així com la
seva antiguitat de més de cinc anys al mercat setmanal d’Olot .
Considerant que la mercantil “FRUITES LARA I FILLS, S.L.” compleix els requisits
assenyalats a l’article 10 RMVNS per obtenir una autorització per a la venda en el mercat
setmanal, segons s’acredita en la documentació que s’acompanya a l’escrit de petició.
Considerant l’Ordenança fiscal 3.4 de l’Ajuntament d’Olot per l’any 2021, relativa a les
taxes d’expedició de documents administratius, en relació a l’Ordenança fiscal 3.15 de
l’Ajuntament d’Olot per l’any 2021, relativa a les taxes de mercats, mercats
extraordinaris, rengle i atraccions.
De conformitat amb els articles 4, 10 i 17 del 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; les
Ordenances fiscals 3.4 i 3.15 de l’Ajuntament d’Olot per l’any 2019; i vist l'expedient
administratiu IM022021000017 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 dels següents acords:
Primer.- AUTORITZAR el traspàs de la parada del mercat setmanal núm. MS0096, de
9 metres, destinada a la venda de fruita i verdura, a favor de la mercantil “FRUITES
LARA I FILLS, S.L.” (B17472606).
Segon.- Aquest traspàs té efectes a data 22 de novembre de 2021.
Tercer.- Requerir als administradors de la mercantil “FRUITES LARA I FILLS, S.L.” el
pagament de la quantitat de TRES MIL DOS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB
SEIXANTA-CINC CÈNTIMS (3.283,65.- €), que corresponen a la taxa prevista a
l’Ordenança fiscal núm. 3.4 en relació a l’Ordenança fiscal núm. 3.15 per l’any 2021.

S’aprova per unanimitat.

7.2. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.- AUTORITZAR EL TRASPÀS DE LA PARADA
DEL MERCAT SETMANAL NÚM. MS0095, DESTINADA A LA VENDA DE FRUITA I
VERDURA, A LA MERCANTIL “CARMASIMAT, S.L.”
Núm. de referència

: X2021056084

Vista la instància de data 7 d’octubre de 2021 (Registre general de l’Ajuntament d’Olot
núm. E2021019506), presentada pel Sr. ****, en representació del Sr. ****, adjudicatari
de la parada del mercat setmanal núm. MS0095, de 9 metres, destinada a la venda de
fruita i verdura, en la que demana que s’autoritzi el traspàs de la parada a favor de la
mercantil “CARMASIMAT, S.L.”, per cessament de l’activitat
Considerant que la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires, a l’article
15.7.a.1), 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, 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, sempre que hagi
transcorregut un mínim de cinc anys des de la seva obtenció; i considerant que la Llei
18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires, a l’article 15.7.a.4), 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, per mort del titular, en els termes
i les limitacions que les ordenances municipals estableixin. En idèntic sentit, el
Reglament del mercat municipal de venda no sedentària assenyala, en l’article 17.1.c)
que, en aquest supòsit de mort del titular, apunta que l’autorització pot ser transmesa
d’acord amb les disposicions testamentàries i successòries.
Considerant que el Sr. **** ha acreditat documentalment, mitjançant poders notarials,
les disposicions testamentàries i successòries que li atorguen capacitat per demanar
el traspàs d’aquest lloc de venda i considerant que està al corrent de pagament de les
taxes municipals i no té cap deute amb l’Ajuntament vinculat al mercat setmanal; així
mateix ha acreditat el cessament de l’activitat en tots els mercats i la seva antiguitat de
més de cinc anys al mercat setmanal d’Olot.
Considerant que la de la mercantil “CARMASIMAT, S.L.” compleix els requisits
assenyalats a l’article 10 RMVNS per obtenir una autorització per a la venda en el mercat
setmanal, segons s’acredita en la documentació que s’acompanya a l’escrit de petició.
Considerant l’Ordenança fiscal 3.4 de l’Ajuntament d’Olot per l’any 2021, relativa a les
taxes d’expedició de documents administratius, en relació a l’Ordenança fiscal 3.15 de
l’Ajuntament d’Olot per l’any 2021, relativa a les taxes de mercats, mercats
extraordinaris, rengle i atraccions.
De conformitat amb els articles 4, 10 i 17 del 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; les
Ordenances fiscals 3.4 i 3.15 de l’Ajuntament d’Olot per l’any 2019; i vist l'expedient
administratiu IM022021000018 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 dels següents acords:
Primer.- AUTORITZAR el traspàs de la parada del mercat setmanal núm. MS0095, de
9 metres, destinada a la venda de fruita i verdura, a favor de la mercantil “CARMASIMAT,
S.L.” (B17709817).
Segon.- Aquest traspàs té efectes a data 22 de novembre de 2021.
Tercer.- Requerir als administradors de la mercantil “CARMASIMAT, S.L.” el pagament
de la quantitat de TRES MIL DOS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTACINC CÈNTIMS (3.283,65.- €), que corresponen a la taxa prevista a l’Ordenança fiscal
núm. 3.4 en relació a l’Ordenança fiscal núm. 3.15 per l’any 2021.
S’aprova per unanimitat.
7.3. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.- DECLARAR EXTINGIDA L’AUTORITZACIÓ DE
VENDA DE LA PARADA DEL MERCAT SETMANAL NÚM. MS0112, DESTINADA A
LA VENDA DE FRUITA I VERDURA.
Núm. de referència : X2021056121
Vista la instància de data 8 de novembre de 2021 (Registre general, núm. E2021021615)
presentada pel Sr. ****, adjudicatari de la parada del mercat setmanal núm. MS0112, de
12 metres, destinada a la venda de fruita i verdura, en la que demana la baixa permanent
de mercat setmanal d’Olot.
Considerant que l’article 18 del Reglament del mercat municipal de venda no sedentària
(BOP, núms. 200/17-10-2018, 216/12-11-2019 i 39/26-02-2021) estableix que
l’autorització municipal per a l’exercici de la venda en el mercat d’Olot s’extingeix, entre
d’altres supòsits, per renúncia expressa de titular.
De conformitat amb els articles 4 i 18 del 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 IM022021000019 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:
Únic.- ACCEPTAR la renúncia del Sr. **** a la parada del mercat setmanal núm.
MS0112, de 12 metres, destinada a la venda de fruita i verdura, amb efectes de 15 de
novembre de 2021.
S’aprova per unanimitat.

8.1. - APROVAR JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ACTIVITATS DE FOMENT DE LA
COOPERACIÓ, L'EDUCACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT, L'ENFORTIMENT DE
LES ENTITATS SOCIALS
Núm. de referència

: X2021026795

En relació a l’expedient SBS22021000019, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat 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 DE COOPERACIÓ PER AL
DESENVOLUPAMENT DE BANTANDICORI (G17890724), per un import de 2000
euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 21 60023148004 en fase “AD”
2101297, 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
200400
2101297

Tipus
Partida
Despeses 21600 231 480043

Import
2000

Descripció
SUBVENCIONS COOPERACIO

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
150 999 999 065 999 999

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. - (CS01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT
ACTIVITATS VEÏNALS
Núm. de referència : X2021056125
En relació a l’expedient SBS22021000049 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat d' Acció Social i Cooperació, proposa a
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència
competitiva a favor de l’entitat ASSOCIACIO DE VEINS BARRI DEL MORROT-PLA DE
BAIX, amb NIF:G1731232-3, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot
amb el número FEN12013000045, per un import de 3300 euros. Disposar la despesa
de 3300 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 21160924480003 (segons el
conveni de referència adjunt).

Operació Referència
200300
2101296

Tipus
Partida
Despeses 21160 924 480003

Import
3300

Descripció
SUBVENCIONS BARRIS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
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.
9.2. - (CS01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT
ACTIVITATS VEÏNALS
Núm. de referència : X2021056127
En relació a l’expedient SBS22021000050 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat d' Acció Social i Cooperació, proposa a
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:

1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència
competitiva a favor de l’entitat ASSOCIACIO DE VEÏNS DE MONTOLIVET, amb
NIF:G1725456-6, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el
número FEN12013000048, per un import de 1400 euros. Disposar la despesa de 1400
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2116092448003 (segons el conveni de
referència adjunt).
Operació Referència
200300
2101296

Tipus
Partida
Despeses 21160 924 480003

Import
1400

Descripció
SUBVENCIONS BARRIS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
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.

9.3. - (CS01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT
ACTIVITATS VEÏNALS
Núm. de referència

: X2021056128

En relació a l’expedient SBS22021000051 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat d' Acció Social i Cooperació, proposa a
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència
competitiva a favor de l’entitat ASSOCIACIO DE VEINS PLA DE DALT "EL CASSES",
amb NIF:G1729627-8, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el
número FEN12013000046, per un import de 1500 euros. Disposar la despesa de 1500
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 21160924480003 (segons el conveni de
referència adjunt).
Operació Referència
200300
2101296

Tipus
Partida
Despeses 21160 924 480003

Import
1500

Descripció
SUBVENCIONS BARRIS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
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.
10.1. - (CS01) D’ACTIVITATS QUE PROMOGUIN LA INCLUSIÓ I LA COHESIÓ
SOCIAL, 2ON TERMINI.
Núm. de referència

: X2021055255

En relació a l’expedient SBS22021000046 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d' Acció Social i Cooperació, 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 900 euros. Disposar la despesa de 900 euros amb
càrrec a l’aplicació pressupostària: 21600231480043 (segons el conveni de referència
adjunt).
Operació Referència
200300
2101298

Tipus
Partida
Despeses 21600 231 480006

Import
900

Descripció
SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
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.
11.1. - (CS01) ACTIVITATS DE FOMENT DE LA COOPERACIÓ, L'EDUCACIÓ PEL
DESENVOLUPAMENT, L'ENFORTIMENT DE LES ENTITATS SOCIALS
Núm. de referència

: X2021056310

En relació a l’expedient SBS22021000052 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat d' Acció Social i Cooperació, proposa a
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència
competitiva a favor de l’entitat ASSOCIACIO CULTURAL SONINKARA DARS LANIE
KEKORO, amb NIF:G5504634-6, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament
d’Olot amb el número FEN12021000123, per un import de 1400 euros. Disposar la
despesa de 1400 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 21600231480043
(segons el conveni de referència adjunt).
Operació Referència
200300
2101297

Tipus
Partida
Despeses 21600 231 480043

Import
1400

Descripció
SUBVENCIONS COOPERACIO

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
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.
12.1. - CULTURA: CONVENI DE COL.LABORACIÓ AMB CINE CLUB OLOT PER
AMPLIAR ELS AVANTATGES DEL CLUB SA
Núm. de referència

: X2021056061

Vist que l’àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Olot va crear l’any 2020 un club de fidelitat
anomenat Societat Anònima, la finalitat del qual és oferir als seus membres descomptes
en activitats culturals i altres avantatges per donar facilitats al públic amb un elevat
consum cultural i fidelitzar-los.
Vist que l’Associació Cine Club Olot ofereix una programació de cinema cada temporada
amb la finalitat de portar a la ciutat produccions audiovisuals que no acostumen a veure’s
als circuits de cinema convencional.
Vist que l’Ajuntament d’Olot i l’Associació Cine Club Olot tenen la voluntat de col·laborar
per a facilitar l’accés a la programació de l’Associació Cine Club Olot i descomptes als
membres de la Societat Anònima que hi assisteixin.
Vist que els termes d’aquesta col·laboració s’han regulat a través d’un conveni, adjunt
a aquesta proposta.
En relació a l’expedient CU012021000034 de Cultura, vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de Govern
Local, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’Associació
Cine Club Olot, per ampliar els avantatges del Club de Fidelitat Societat Anònima.

SEGON.- Facultar l’ Alcalde d’Olot per a la signatura del present conveni.
S’aprova per unanimitat.
13.1. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS
Núm. de referència

: X2021014750

En relació a l’expedient SIC22021000003 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 ASSOC. PREMI EVA TOLDRÀ D'IL·LUSTRACIÓ, per un import de 2000
euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 21.400.334.480020 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
200400
21/1249

Tipus
Partida
Despeses 21400 334 480020

Import
2000

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES
100 030 070 065 007 008

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.
13.2. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS
Núm. de referència

: X2021016348

En relació a l’expedient SIC22021000009, 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 GRUP RIALLES OLOT, per un import de 9000 euros, comptabilitzada a
l’aplicació pressupostària 21.400.334.480020 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
200400
21/1249

Tipus
Partida
Despeses 21400 334 480020

Import
9000

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES
100 034 070 065 001 008

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.
13.3. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS
Núm. de referència

: X2021016901

En relació a l’expedient SIC22021000011 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 ASSOC. MÚSICS INTÈRPRETS OLOT I COMARCA, per un import de 7500
euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 21.400.334.480020 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
200400
21/1249

Tipus
Partida
Despeses 21400 334 480020

Import
7500

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES
100 030 086 065 010 008

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.

13.4. - (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 el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció ASSOC. COLLA GEGANTERA SANT MIQUEL, per un import de 5200
euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 21.400.334.480020 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
200400
21/1249

Tipus
Partida
Despeses 21400 334 480020

Import
5200

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES
400 030 070 065 013 008

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.
13.5. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS
Núm. de referència

: X2021018290

En relació a l’expedient SIC22021000020 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 PATRONAT ESTUDIS HISTÒRICS OLOT COMARCA, per un import de
6000 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 21.400.334.480020 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
200400
21/1249

Tipus
Partida
Despeses 21400 334 480020

Import
6000

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES
100 030 070 065 006 008

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.
13.6. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS
Núm. de referència

: X2021018433

En relació a l’expedient SIC22021000022 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 AMICS DE LES LLETRES GARROTXINES, per un import de 1000 euros,
comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 21.400.334.480020 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
200400
21/1249

Tipus
Partida
Despeses 21400 334 480020

Import
1000

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES
400 030 070 065 008 008

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.
13.7. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS
Núm. de referència

: X2021019172

En relació a l’expedient SIC22021000025 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 ASSOC. AMICS DEL TREN OLOT-GI (ASAMTOG), per un import de 3000
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
200400
21/1249

Tipus
Partida
Despeses 21400 334 480020

Import
3000

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES
400 030 070 065 006 008

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.
13.8. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS
Núm. de referència

: X2021019646

En relació a l’expedient SIC22021000029, 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 COL·LECTIU DE MESTRES DE LA GARROTXA, per un import de 400
euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 21.400.334.480020 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
200400
21/1249

Tipus
Partida
Despeses 21400 334 480020

Import
400

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES
400 030 070 065 037 008

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.

14.1. - NOMENAMENT MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE NOMENCLÀTOR
Núm. de referència

: X2021054647

Atès que el Capítol II del Reglament estableix la creació i el funcionament de la Comissió
del Nomenclàtor i en concret del seu article 5è que fa referència als membres que
composaran aquesta comissió:
President: El / La Regidor/a de Cultura de l’Ajuntament d’Olot
Vocals:
-

Un representant de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa
Un representant del Consorci de Normalització Lingüística
Un representant de l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament d’Olot
Tres persones alienes a l’organització municipal, amb especial coneixement de
la toponomàstica d’Olot i el seu patrimoni històric, nomenats per la Junta de
Portaveus a proposta de la Presidència

Secretari(a: Un representant de l’Àrea d’Estadística i territori de l’Ajuntament d’Olot (amb
veu però sense vot).
I l’article 7è: “sense perjudici dels supòsits de renúncia o defunció, les persones
membres de la Comissió són de lliure remoció per part de l’òrgan que les hagi nomenat.
En tot cas, cessaran en el seu càrrec coincidint amb la finalització de cada mandat de
l’Ajuntament i es renovaran a l’inici del nou mandat. Això no obstant, ens mantindrà el
funcionament fins que prengui possessió la Comissió nomenada pel nou Consistori”.
Atès que la Junta de Portaveus, en la reunió celebrada el passat dia 11 de novembre,
va proposar les persones alienes a l’Ajuntament, a nomenar com a membres de la
Comissió del Nomenclàtor d’Olot.
Atès el certificat de cessament del Departament de Cultura de la Generalitat de Cataluya
de data 14 d’octubre de 2021, pel qual es certifica el cessament per jubilació voluntària
en data 05 de setembre de 2021 d’ANTONI MAYANS PLUJÀ, i el qual consta com a
membre de la Comissió del nomenclàtor en qualitat de representant de l’Arxiu Comarcal
de la Garrotxa.
Atès l’article 6 del mateix reglament estableix que els membres de la comissió seran
designats per la Junta de Govern Local.
En relació a l’expedient ES982021000002, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Cultura proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Nomenar al Sr. FRANCESC XAVIER PUIGVERT GURT com a membre de la
Comissió del Nomenclàtor en qualitat de vocal i com a representant de l’Arxiu Comarcal
de la Garrotxa.
Segon.- Nomenar a les següents persones, alienes a l’Ajuntament, com a membres de

la Comissió del Nomenclàtor Olot pel seu especial coneixement de la toponomàstica
d’Olot i el seu patrimoni històric a:
-

Sr. Joan Barnadas Puigferrer - Historiador
Sr. Antoni Mayans Plujà – Historiador
Sr. Josep Murlà Giralt – Historiador

Així doncs, la Comissió assessora del nomenclàtor olotí quedarà composada per les
següents persones:
President: Sr. Josep Berga i Vayreda – Regidor delegat de l’Àrea de Cultura
Vocal: Sr. Xavier Puigvert Gurt – Representant de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa.
Vocal: Sr. Ramon Prat Molas – Representant de l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament
d’Olot.
Vocal: Sra. Ester Santaló Bramon – Representant del Consorci per a la Normalització
Lingüística
Vocal: Sr. Joan Barnadas Puigferrer – Historiador
Vocal: Sr. Antoni Mayans Plujà – Historiador
Vocal: Sr. Josep Murlà Giralt – Historiador
Tercer.- D’aquest acord se’n donarà compte a la propera sessió plenària que se celebri.
S’aprova per unanimitat.
15.1. - CINQUENA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANÇANT EL
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ I L’AJUNTAMENT D’OLOT PER AL
DESPLEGAMENT DE LES MESURES DEL PLA DE MILLORA D’OPORTUNITATS
EDUCATIVES EN EL MARC DELS PLANS EDUCATIUS D’ENTORN DEL CURS
2021/2022
Núm. de referència

: X2021054618

Atès que amb data 28 de maig de 2019 el Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament d’Olot van subscriure un conveni de col·laboració en matèria
de llengua, interculturalitat i cohesió social, mitjançant el Pla Eductiu d’Entorn (PEE).
Atès que el conveni esmentat en el punt 1 preveu que els recursos econòmics que es
destinaran als Plans Educatius d’Entorn es concretaran mitjançant una addenda al
conveni.
Atès que es preveu signar una addenda que té per objecte concretar la dotació
econòmica per desplegar a través dels Plans Educatius d’Entorn diverses mesures del
Pla de millora d’oportunitats educatives.
El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya hi col·laborarà aportant la
quantitat total de cent vuit mil sis-cents noranta-tres euros (108.693,00 €) per desplegar
les mesures 5,7,15,16 i 17 del Pla de millora d’oportunitats educatives, que es distribuirà
de la següent manera:

•
•

57.824,68 €, 53,2% exercici/anualitat 2021
50.868,32 €, 46,8% exercici/anualitat 2022

En relació a l’expedient ED12021000076 de, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d’Educació, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la cinquena addenda al conveni de col·laboració entre la Generalitat
de Catalunya mitjançant el Departament d’Educació i l’Ajuntament d’Olot per al
desplegament de les mesures del Pla de Millora d’Oportunitats Educatives en el marc
dels Plans Educatius d’Entorn del curs 2021-2022.
Segon.- Facultar l’Alcalde per a la signatura del present conveni.
S’aprova per unanimitat.
16.1. - APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA CENTRE EXCURSIONISTA D'OLOT
Núm. de referència

: X2021016885

En relació a l’expedient SIM22021000001 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 el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció de concurrència competitiva al Centre Excursionista d’Olot, per un import
de 3142.50 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 21 520 326 480022 en
fase “AD” 2101250005, 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
200400
2101250005

Tipus
Partida
Despeses 21520 326 480022

Import
3142.50

Descripció
SUBVENCIONS JOVENTUT

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
500 040 035 099 056 017

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.

16.2. - APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA
ESPLAIS DE LA GARROTXA
Núm. de referència

: X2021020477

En relació a l’expedient SIM22021000002 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 el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció de concurrència competitiva a Esplais de la Garrotxa, per un import de
11508.5 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 21 520 326 480022
Subvencions Joventut en fase “AD” 2101250004, 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
200400
2101250004

Tipus
Partida
Despeses 21520 326 480022

Import
11508.50

Descripció
SUBVENCIONS JOVENTUT

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
500 040 035 099 056 017

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.
16.3. - APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A AGRUPACIÓ NATURALISTA I ECOLOGISTA
DE LA GARROTXA
Núm. de referència

: X2021025967

En relació a l’expedient SIM22021000003 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 el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció de concurrència competitiva a l’Agrupació Naturalista i Ecologista de la
Garrotxa, per un import de 1500 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 51
520 326 480022 en fase “AD” 2101250001, 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
200400
2101250001

Tipus
Partida
Despeses 21500 326 480004

Import
1500

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
CONVENIS I SUBVENCIONS EDUCACIO
500 040 035 099 056 017

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.

16.4. - APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ A INTEGRA
ASSOCIACIÓ DE DISCAPACITATS INTEL·LECTUALS
Núm. de referència

: X2021026119

En relació a l’expedient SIM22021000005 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 el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció de concurrència competitiva a INTEGRA ASSOCIACIÓ DE
DISCAPACITATS INTEL·LECTUALS, per un import de 3000 euros, comptabilitzada a
l’aplicació pressupostària 21 520 326 480022 en fase “AD” 2101250002, 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
200400
2101250002

Tipus
Partida
Despeses 21520 326 480022

Import
3000

Descripció
SUBVENCIONS JOVENTUT

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
500 040 035 099 056 017

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.

17.1. - ESPORTS. APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
SUPORT ENTITATS DE L’ESCOLA EL MORROT
Núm. de referència

: X2021015771

En relació a l’expedient SP062021000010, 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’Escola El Morrot (NIF Q1700573G), per un
import de 531.54 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 2021 330 341
480002 en fase “AD” 2101253011, 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
200400
2101253011

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480002

Import
531.54

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES
330 015 167 099 019 999

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.
17.2. - ESPORTS. APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
SUPORT ENTITATS DE L’ASSOCIACIÓ CAÇADORS DE BATET DE LA SERRA
Núm. de referència

: X2021016498

En relació a l’expedient SP062021000012, 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 Caçadors de Batet de la Serra (NIF
G17345794), per un import de 338.73 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària
2021 330 341 480002 en fase “AD” 2101253046, 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
200400
2101253046

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480002

Import
338.73

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES
330 015 167 099 019 999

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.
17.3. - ESPORTS. APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
SUPORT ENTITATS DEL CLUB FUTBOL SANT ROC
Núm. de referència

: X2021019281

En relació a l’expedient SP062021000025, 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 del Club Futbol Sant Roc (NIF G17248329), per un
import de 1270.42 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 2021 330 341
480002 en fase “AD” 2101253041, 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
200400
2101253041

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480002

Import
1270.42

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES
330 015 167 099 019 999

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.

17.4. - ESPORTS. APROVACIÓ DE LA JUSTIFIACIÓ DE LA SUBVENCIÓ SUPORT
ENTITATS DEL CLUB CICLISTA LEFA TEAM
Núm. de referència

: X2021020553

En relació a l’expedient SP062021000044, 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 del Club Ciclista Lefa Team (NIF G55183511), per
un import de 649.29 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 2021 330 341
480002 en fase “AD” 2101253029, 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
200400
2101253029

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480002

Import
649.29

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES
330 015 167 099 019 999

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.
17.5. - ESPORTS. APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
SUPORT ENTITATS DE L’AMPA ESCOLA PLA DE DALT
Núm. de referència

: X2021020565

En relació a l’expedient SP062021000046, 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’AMIPA Escola Pla de Dalt (NIF G17160987), per
un import de 196.36 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 2021 330 341
480002 en fase “AD” 2101253028, 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
200400
2101253028

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480002

Import
196.36

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES
330 015 167 099 019 999

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.
17.6. - ESPORTS. APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
SUPORT ENTITATS DEL GARROTXA RUGBY CLUB
Núm. de referència

: X2021021046

En relació a l’expedient SP062021000053, 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 del Garrotxa Rugby Club (NIF G17950528), per un
import de 1829.44 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 2021 330 341
480002 en fase “AD” 2101253024, 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
200400
2101253024

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480002

Import
1829.44

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES
330 015 167 099 019 999

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.

17.7. - ESPORTS. APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
SUPORT ENTITATS D'INTEGRA, ASSOCIACIÓ PER LA INCLUSIÓ DE
COL·LECTIUS
Núm. de referència : X2021021052
En relació a l’expedient SP062021000054, 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 d’Integra, Associació per la Inclusió de Col·lectius
(NIF G17035445), per un import de 196.36 euros, comptabilitzada a l’aplicació
pressupostària 2021 330 341 480002 en fase “AD” 2101253023, 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
200400
2101253023

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480002

Import
196.36

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES
330 015 167 099 019 999

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.
17.8. - ESPORTS. APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
SUPORT ENTITATS DEL JOVENTUT SANT PERE MÀRTIR
Núm. de referència

: X2021021063

En relació a l’expedient SP062021000056, 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 del Joventut Sant Pere Màrtir (G17392895), per un
import de 3040.65 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 2021 330 341
480002 en fase “AD” 2101253021, 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
200400
2101253021

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480002

Import
3040.65

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES
330 015 167 099 019 999

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.

17.9. - ESPORTS. APROVACIÓ DE LA JUSTIFIACIÓ DE LA SUBVENCIÓ SUPORT
ENTITATS CLUB BASQUET OLOT
Núm. de referència

: X2021021160

En relació a l’expedient SP062021000059, 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 del Club Bàsquet Olot (NIF G17145913), per un
import de 4376.08 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 2021 330 341
480002 en fase “AD” 2101253020, 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
200400
2101253020

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480002

Import
4376.08

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES
330 015 167 099 019 999

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.

18.1. - (ES01) APORVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ SUPORT
ENTITATS EXTRAORDINÀRIA DEL GARROTXA RUGBY
Núm. de referència

: X2021022235

En relació a l’expedient SP062021000075, 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 extraordinària, a favor del Garrotxa Rugby Club (NIF
G17950528), per un import de 600.00 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària
2021 330 341 480002 en fase “AD” 2101253003, 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
200400
2101253003

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480002

Import
600.00

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES
330 015 167 099 019 999

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.
19.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES
Núm. de referència

: X2021056753

En relació a l’expedient CPG22021000073 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 relació d’ordenacions de despeses annexada número 21/042 per un import de
360.364,59 euros.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

S’aprova per unanimitat.

Import
360364.59

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 001 001 000 000

20.1. - APROVAR 20N AVANÇAMENT DE L'APORTACIÓ A LA JUNTA VEINAL DE
BATET DE LA SERRA
Núm. de referència

: X2021055779

Vista la sol·licitud presentada per la JUNTA VEINAL DE BATET DE LA SERRA en la
que es demana el segon avançament del 40% de la aportació municipal, per un import
total de 23.750,00 euros.
En relació a l’expedient CPG120210000037 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 9.500,00 euros a la JUNTA VEINAL DE BATET DE
LA SERRA en concepte d’avançament de l’aportació municipal per un import de
23.750,00.
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.
Operació Referència
Tipus
Partida
200220
2103782001002
Despeses 21160 943 468000

Import
9500

Descripció
JUNTA VEINAL DE BATET

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
20.2. – APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ AL CLUB PATÍ HOQUEI OLOT
Núm. de referència

: X2021056228

Vista la sol·licitud presentada per el CLUB PATÍ HOQUEI OLOT en la que es demana
l’avançament del primer 40% de la subvenció atorgada per la Junta de Govern Local de
18 de novembre de 2021, per un import total de 14.000,00 euros.
En relació a l’expedient CPG120210000038 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 5.600,00 euros al CLUB PATÍ HOQUEI OLOT en
concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import de 14.000,00 euros,
destinada a l’organització d’activitats esportives: ascens categoria a nivell estatal.
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.

21.1. - APROVAR CERTIFICACIÓ D'OBRA NÚM. 1 DE JOSEP VILANOVA SA
Núm. de referència

: X2021056111

En relació a l’expedient CPG22021000072 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.1 de JOSEP VILANOVA SA corresponent a les obres de
CONSERVACIÓ I MILLORA DELA INFRAESTRUCTURA VIÀRIA DIVERSOS
CARRERS DE LA CIUTAT ANY 2021- FASE 1 amb càrrec a la partida 21 140
1532 61903 “PAVIMENTS VIES PUBLIQUES” per un import de 128.217,67 euros.
Operació Referència
200220
2103606

Tipus
Partida
Despeses 21140 1532 61903

Import
128217.67

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
PAVIMENTS VIES PUBLIQUES BARRIS100
(PR21)
001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
22.1. - APROVACIÓ LIQUIDACIONS TAXA OCUPACIÓ DOMINI PÚBLIC PER
EMPRESES SUBMINISTRADORES 3R TRIMESTRE 2021
Núm. de referència

: X2021056535

En relació a l’expedient IG192021000013, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar les liquidacions del 3r trimestre de 2021 de la taxa per ocupació del
domini públic local per a les empreses explotadores de serveis, de conformitat amb l
que disposa l’article 24-1-c del R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que importen les quantitats
que es detallen:
LIQUIDACIONS OSL-2021:
•
•
•

Gas ................................................................................................... 14.822,30 €
Telefonia (llevat de TELEFONICA DE ESPAÑA) ............................... 3.010,62 €
Electricitat ......................................................................................... 86.221,94 €

TOTAL:
S’aprova per unanimitat.

104.054,86 €

23.1. - PROPOSTA DE BAIXA PER INSOLVENTS 2021
Núm. de referència : X2021054849
Núm. d’expedient:R0112021000001

Atès l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada
d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord:
Primer: Aprovar la relació de baixes per insolvents presentades pels departaments de
Tresoreria i Recaptació, que puja a la quantitat de 241.821,55 euros , segons el següent
detall:
Padró/ Any

2014

2015

2016

2017

2.467,77

2.467,77

8.600,16 19.263,62

5.030,80

4.162,22

3.095,06

IAE
PLUSVÀLUES
IBI
IVTM

942,01

2018

2019

2021

344,76

1.854,49

2.896,62

1.318,95

744,55

781,80

799,02

630,36

1.456,45

1.921,12

3.726,80

6.452,44

7.251,37

300,00

3.986,00

INFRACCIONS DIVER.

2020

920,00 10.654,33

INGRESSOS FdT

Totals
conceptes
5.280,30

6.781,05

551,05

48.425,97
8.395,43

8.721,66 5.252,27
250,00

35.412,47
16.110,33

49,00

49,00

ESCOLA BRESSOL
ANIMALS COMPANYIA

94,00

380,00

1.325,10

9,00

54,00

63,00

119,60

329,00

79,96

79,96

143,96

143,96

211,30

216,08

ESCOMBRARIES EMPR

207,70

345,90

2.380,63

1.939,02

1.876,94

4.034,62

616,41

388,11

11.789,33

ESCOMBRARIES PART

612,00

158,00

395,00

320,00

826,93

917,15

253,50

167,00

3.649,58

11,00

33,00

370,00

382,00

1.141,00

Totals anys

4.326,52 13.546,09 28.245,05 18.432,90 15.384,23 28.177,59 17.363,12 7.214,43

132.689,93

Padró/Any

2014

ENTRADA VEHICLES

OCUPACIONS DIVER

Padró/Any

875,22

142,20

TAXA CEMENTIRI

SANCIONS

370,50

94,00

528,92

2014

2015
1.207,39

2015

SANCIONS 39,1
TOTAL INSOLVENTS

S’aprova per unanimitat.

2016
5.205,86

2016

2017

2018

345,00

2019

142,20

2020

9.663,70 25.661,50 45.659,71 18.266,22

2017

2018
50,00

2019
1.421,42

2020
992,23

2021
474,67

2021

Total
106.667,97

Total
2.463,65
241.821,55

24.1. - OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'UN LAVABO ADAPTAT I UN MAGATZEM A
L'ESTADI MUNICIPAL D'OLOT
Núm. de referència : X2021053510
Tipus de Contracte: OB
Procediment
AD
Criteris
NO

D'OBRES
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar les s de obres de construcció d’un lavabo
adaptat i un magatzem a l’Estadi Municipal d’Olot, com es desprèn de l’informe de data
28 d’octubre de 2021, emès per Albert Pons i Clutaró, arquitecte de la secció
d’Urbanisme de l’Àrea del Territori de l’Ajuntament d’Olot i Ramon Prat i Molas, com a
Gestor de la Partida.
Segon.- Atès que es tracta d’una obra amb una unitat funcional tal i com es desprèn del
projecte redactat pels Serveis Tècnics Municipals i aprovat per la Junta de Govern Local
de data 28 d’octubre de 2021.
Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per executar les obres de
construcció d’un lavabo adaptat i un magatzem a l’Estadi Municipal d’Olot:
-Olot Serveis de Construcció SCCL”
-“Solados y Alicatdos Bermejo, SL”
-“Cros Encofrats, SL”.
Quart.- D’acord amb l’informe de valoració emès en data 12 de novembre de 2021, de
les tres ofertes sol·licitades s’han presentat dues subscrites per:” Olot Serveis de
Construcció SCCL”, presentada dins el termini establert a i “Solados y Alicatdos
Bermejo, SL” presentada fora de termini, quedant exclosa de valoració.
Vist l’oferta presentada per l’empresa “Olot Serveis de Construcció, SCCL” s’informa
favorablement atès que s’ajusta a les especificacions de la memòria valorada.
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 OLOT SERVEIS DE CONSTRUCCIO
SCCL 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: CC012021000699 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 per Albert Pons i Clutaró, arquitecte de la secció
d’Urbanisme de l’Àrea del Territori de l’Ajuntament d’Olot i Ramon Prat i Molas, com a
Gestor de la Partida de data 28 d’octubre 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 OLOT SERVEIS DE CONSTRUCCIO SCCL, amb NIF núm.
F17490111, el contracte menor de les obres de construcció d’un lavabo adaptat i un
magatzem a l’Estadi Municipal d’Olot, d’acord amb el projecte redactat pels Serveis
Tècnics Municipals i aprovat per la Junta de Govern Local de data 28 d’octubre de 2021;
pel preu de vint-i-cinc mil cent noranta-vuit euros amb seixanta-nou cèntims
(25.198,69 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en vint mil vuit-cents vint-i-cinc euros amb trenta-sis
cèntims (20.825,36 €) de pressupost net i quatre mil tres-cents setanta-tres euros amb
trenta-tres cèntims (4.373,33 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 %
Tercer.- El termini d’execució de les obres serà de 1,5 mesos a comptar de la data de
recepció de la notificació de l’adjudicació.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 25.198,69 €, IVA inclòs, amb càrrec
a la partida núm. 21.140.933.63218 “R20 coberta tribuna i ampliació grades estadi (IFS)”
del Pressupost municipal.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 21140 933 63218

Import
25198.69

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
R20 COBERTA TRIBUNA I AMPLIACIO100 001 001 001 000 000
GRADES ESTADI (IFS

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
CC012021000699.

Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses “Olot Serveis de Construcció SCCL”
i “Solados y Alicatdos Bermejo, SL”
S’aprova per unanimitat.
24.2. - OBRES DE VELADURA ALS MURS DE FORMIGÓ DE L'ESPAI CRÀTER
Núm. de referència : X2021054184
Tipus de Contracte: OB
Procediment
AD
Criteris
NO

D'OBRES
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar les obres de veladura dels murs de l’Espai
Cràter, com es desprèn de l’informe de data 4 de novembre de 2021, emès pel Sr.
Xevi Collell, tècnic de l’àrea d’Alcaldia.
Segon.- Atès que es tracta d’una obra amb una unitat funcional.
Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per executar les obres de
veladura dels murs de l’Espai Cràter.

-Constructora del Cardoner SA
-Tècnica Edilizia Italiana SLU
- Jordi Pairó SLU
Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, emès pel Sr. Xevi Collell Colomer, tècnic de
l’Àrea d’Alcaldia de data 15 de novembre de 2021, s’ha presentat una sola oferta
subscrita per l’empres JORDI PAIRO, SLU, la qual s’informa favorablement.
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 JORDI PAIRO SLU 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. CC012021000717 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, tècnic de l’àrea d’Alcaldia de data
4 de novembre 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 JORDI PAIRO SL U, amb NIF núm. B5520184-2, el contracte menor
de les obres les obres de veladura dels murs de l’Espai Cràter; pel preu de trenta-sis
mil dinou euros amb vuitanta-nou cèntims (36.019,89 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en vint-i-nou mil set-cents seixanta-vuit euros amb
cinquanta cèntims (29.768,50 €) de pressupost net i sis mil dos-cents cinquanta-un
euros amb trenta-nou cèntims (6.251,39 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21%.
Els treballs a realitzar consisteixen en:
“L’actuació es tracta de pintar les cares interiors i exteriors dels murs de formigó que
prèviament hagin estat sorrejats.
Es preveu el pintat dels paraments de formigó amb pintura material a base de silicat amb una
aplicació d’una mà d’emprimació i dues mans d’acabat amb brotxa de color segons les mostres
previstes.
S’inclou també la preparació del suport, el repàs de petites adherències o imperfeccions de la
massilla, resolució de punts singulars i protecció i neteja dels elements del voltant.
Per arribar a les alçades de cada parament s’ha de disposar d’elevadors, que seran de roda
blanca quan s’utilitzin a l’interior i hi queden inclosos els preus de transport o lloguer.
També inclou el conjunt de proteccions destinades a evitar malmetre les parts d’obra existents
en l’interior, per exemple, paviments, fusteries, lluminàries, reixes de ventilació, entre altres.
Els treballs també tindran en compte la preparació dels murs prèvia projecció amb impacte de
quars.”

Tercer.- El termini d’execució de les obres serà de 25 dies a comptar del dia de la
recepció de la notificació de l’adjudicació.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 36.019,89 €, IVA inclòs, amb càrrec
a la partida núm. 21.140.333.63211 “Espai Cràter modificats i desviacions” del
Pressupost municipal.

Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 21140 333 63211

Import
36019.89

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
ESPAI CRATER MODIFICATS I DESVIACIONS
100 001 001 001 000 000
(PR21-100)

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
CC012021000713.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa “Jordi Pairó, SLU”
S’aprova per unanimitat.
24.3. - OBRES D'AMPLIACIÓ DE VORERES I NOVA ORDENACIÓ DE TRÀNSIT
ALS CARRERS PINTOR DOMENGE I CARLES I, A L'ENTORN DE L'ESPAI
CRÀTER – FASE 1.
Núm. de referència : X2021054435
Tipus de Contracte: OB
Procediment
AD
Criteris
NO

D'OBRES
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar les obres de d’ampliació de voreres i nova
ordenació de trànsit dels carrers Pintor Domenge i Carles I, a l’entorn de l’espai Cràter
– Fase 1, com es desprèn de l’informe de data 3 de novembre de 2021, emès pel Sr.
Ramon Prat Molas, cap de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot.
Segon.- Atès que es tracta d’una obra amb una unitat funcional tal i com es desprèn del
projecte aprovat per la Junta de Govern Local del dia 14 d’octubre de 2021.
Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per executar l’obra de
d’ampliació de voreres i nova ordenació de trànsit dels carrers Pintor Domenge i Carles
I, a l’entorn de l’espai Cràter – Fase 1:
-“Rubau Tarrés, SAU”
-Agustí y Masoliver, SA”
-“Aglomerats Girona, SA”
Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, emès pel Sr. Sr. Ramon Prat Molas, cap
de l’Àrea de Territori de l’ajuntament d’Olot, en data 15 de novembre de 2021, la millor

proposta és la presentada per l’empresa RUBAU TARRES, SAU, per ésser l’oferta
presentada amb un import inferior al de la licitació.
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 RUBAU TARRES SAU 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. CC012021000717 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 l’ajuntament d’Olot de data 3 de novembre de 202, 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 RUBAU TARRES SA, amb NIF núm. A1701881-3, el contracte
menor de les obres de d’ampliació de voreres i nova ordenació de trànsit dels carrers
Pintor Domenge i Carles I, a l’entorn de l’espai Cràter – Fase 1, d’acord amb el projecte
aprovat per la Junta de Govern Local del dia 14 d’octubre de 2021; pel preu de
quaranta-set mil set-cents quatre euros amb vint-i-cinc cèntims (47.704,25 €), IVA
inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en trenta-nou mil quatre-cents vint-i-cinc euros (239.425
€) de pressupost net i vuit mil dos-cents setanta-nou euros amb vint-i-cinc cèntims (
8.279,25 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21%

Tercer.- El termini d’execució de les obres serà de 7 dies a comptar des de la data de
recepció de la notificació de l’adjudicació.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 47.704,25 €, IVA inclòs, amb
càrrec a la partida núm. 21.140.333.610901 “Espai Cràter Urbanització “ del Pressupost
municipal.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 21140 333 61901

Import
47704.25

Descripció
ESPAI CRATER
151.387,54)

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
URBANITZACIO 100
(PR21001 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
CC012021000717.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses: “Rubau Tarrés, SAU”; “Aglomerats
Girona,SA”; “Agustí y Masoliver, SA”.
S’aprova per unanimitat.
24.4. - APROVACIÓ EXPEDIENT, APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES I PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA
CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT,
DELS SERVEIS PER A LA INSERCIÓ D'ANUNCIS I LA PUBLICACIÓ DE
PROGRAMACIÓ CULTURAL I INFORMACIÓ MUNICIPAL A "LA COMARCA" AMB
"EDICIONS EL BASSEGODA SLU" PER A L'ANY 2022
Núm. de referència

: X2021056554

Tipus contracte
Procediment
Criteris

SE
NE
SP

DE SERVEIS
PROCEDIMENT NEGOCIAT
SENSE PUBLICITAT

Antecedents:
Atesa la necessitat de contractar els serveis per a la inserció d’anuncis i la publicació de
la columna amb l’actualitat cultural i d’informació municipal, per al període de gener a
desembre de 2022 al setmanari “La Comarca” amb Edicions El Bassegoda SLU, d’acord
amb l’informe emès per la Cap del Gabinet d’Alcaldia.
Atès que Edicions El Bassegoda SLU (La Comarca) és l’única publicació d’informació
local amb periodicitat setmanal a la ciutat d’Olot i és, per tant, un suport indispensable
per divulgar informació d’interès per a la ciutadania.

El preu del contracte es determina en funció de preus unitaris. Per aquest motiu la
despesa global no es pot concretar anticipadament, ja que s’anirà determinant durant el
període de vigència i segons les necessitats; per tant l’Ajuntament no està obligat a
exhaurir el pressupost base de licitació.
Vist que el procediment a seguir per a l’adjudicació és el negociat sense publicitat, en
aplicació dels articles 166 i 168.a)2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic (en endavant LCSP)
Vist l’informe tècnic emès per la Cap del Gabinet d’Alcaldia.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern, en virtut
de la delegació de la qual es va donar compte en la sessió extraordinària del Ple de
l’Ajuntament d’Olot, celebrada el dia 27 de juny de 2019.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponent, la regidora delegada
d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- INICIAR l’expedient de contractació dels Serveis per a la inserció d’anuncis i la
publicació de la columna amb l’actualitat cultural i d’informació municipal, amb “Edicions
El Bassegoda SLU“, NIF B17039116 (La Comarca).
Segon.- APROVAR l’expedient de contractació administrativa dels serveis per a la
inserció d’anuncis i la publicació de la columna amb l’actualitat cultural i d’informació
municipal, d’acord amb el previst a l’article 117 de la LCSP.
El pressupost màxim de licitació, per l’any de durada del contracte, s’estableix en la
quantitat 35.000 €, IVA inclòs. Aquest import es desglossa en 28.925,62 € de pressupost
net, més 6.074,38 € d’IVA calculat amb un tipus del 21%.
El preu del contracte es determina en funció de preus unitaris. Per aquest motiu la
despesa global no es pot concretar anticipadament, ja que s’anirà determinant durant el
període de vigència i segons les necessitats; per tant l’Ajuntament no està obligat a
exhaurir el pressupost base de licitació.
L’oferta presentada per l’empresa no podrà sobrepassar els preus unitaris determinats
en els plecs.
El contracte tindrà una durada d’un any, amb efectes a partir del dia 1 de gener de 2022.
Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
condicions tècniques, d’acord amb el previst als articles 122 i 124 de la LCSP.
Quart.- APROVAR la despesa amb càrrec a la partida 22.100.491.227.061 “Insercions
mitjans comunicació” del Pressupost Municipal.
Operació Referència
200200

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
35000

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 001 001 000 000

Cinquè.- CONVIDAR, en aplicació de l’article 168.a) 2n. i 170 de la LCSP, a l’empresa
“Edicions El Bassegoda, SLU”, NIF B17039116, de conformitat amb l’informe que consta
a l’expedient, per tal que si ho desitja, presenti oferta en els termes recollits en el plec
de clàusules administratives particulars i el plec de condicions tècniques.
Sisè.- NOMENAR Responsable del Contracte a la Sra. Anna Diago José, Cap del
Gabinet d’Alcaldia de l’Ajuntament d’Olot, d’acord amb l’article 62 de la LCSP.
Setè.- DELEGAR a l’Alcalde la competència per aprovar tots els actes de tràmit que
s’hagin de dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des del seu inici fins a
la seva definitiva finalització o resolució, d’acord amb el previst als articles 9 i 12 de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i l’article 11 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions
Públiques de Catalunya.
S’aprova per unanimitat.
24.5. - APROVACIÓ EXPEDIENT, APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS I PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES QUE
REGIRAN LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE
PUBLICITAT, DELS SERVEIS PER A LA INSERSIÓ DE PUBLICITAT I
REALITZACIÓ DE PROGRAMES ESPECIALS AMB MOTIU D'ESDEVENIMENTS
DE CIUTAT A RÀDIO OLOT SA PER A L'ANY 2022.
Núm. de referència

: X2021056526

Tipus contracte
Procediment
Criteris

SE
NE
SP

DE SERVEIS
PROCEDIMENT NEGOCIAT
SENSE PUBLICITAT

Antecedents:
Atesa la necessitat de contractar els serveis d’inserció de publicitat i la realització de
programes especials amb motius d’esdeveniments de ciutat per al període de gener a
desembre de 2022 amb ”Ràdio Olot SA”, d’acord amb l’informe emès per la Cap de
Gabinet d’Alcaldia de l’Ajuntament.
Atès que Ràdio Olot SA és la ràdio de referència per a la ciutadania d’Olot i la Garrotxa,
és l’única emissora d’Olot que informa del dia a dia de la ciutat i comarca mitjançant els
informatius i programes especials amb els que fa un seguiment dels esdeveniments que
s’hi porten a terme; dona cobertura als principals actes que se celebren a Olot, que es
poden seguir amb retransmissions en directe.

Vist que el procediment a seguir per a l’adjudicació és el negociat sense publicitat, en
aplicació dels articles 166 i 168.a)2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic (en endavant LCSP)
Vist l’informe tècnic emès per la Cap del Gabinet d’Alcaldia de l’Ajuntament.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern, en virtut
de la delegació de la qual es va donar compte en la sessió extraordinària del Ple de
l’Ajuntament d’Olot, celebrada el dia 27 de juny de 2019.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponent, la regidora delegada
d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- INICIAR l’expedient de contractació dels serveis d’inserció de publicitat i la
realització de programes especials amb motius d’esdeveniments de ciutat, amb “Ràdio
Olot SA “, NIF A28795631.
Segon.- APROVAR l’expedient de contractació administrativa dels serveis d’inserció de
publicitat i la realització de programes especials amb motius d’esdeveniments de ciutat
amb “Ràdio Olot SA “, d’acord amb el previst a l’article 117 de la LCSP.
El pressupost màxim de licitació, per l’any de durada del contracte, s’estableix en la
quantitat de 15.000 €, IVA inclòs. Aquest import es desglossa en 12.396,70 € de
pressupost net i 2.603,30 € € d’IVA calculat amb un tipus del 21%.
El preu del contracte es determina en funció de preus unitaris. Per aquest motiu la
despesa global no es pot concretar anticipadament, ja que s’anirà determinant durant el
període de vigència i segons les necessitats; per tant l’Ajuntament no està obligat a
exhaurir el pressupost base de licitació.
L’oferta presentada per l’empresa no podrà sobrepassar els preus unitaris determinats
en els plecs.
El contracte tindrà una durada d’un any, amb efectes a partir del dia 1 de gener de 2022.
Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
condicions tècniques, d’acord amb el previst als articles 122 i 124 de la LCSP.
Quart.- APROVAR la despesa amb càrrec a la partida 22.100.491227061 “Inserció
mitjans comunicació” del Pressupost Municipal.
Operació Referència
200200

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
15000

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 001 001 000 000

Cinquè.- CONVIDAR, en aplicació de l’article 168.a) 2n. i 170 de la LCSP, a l’empresa
“Ràdio Olot SA “, NIF A28795631, de conformitat amb l’informe que consta a l’expedient,
per tal que si ho desitja, presenti oferta en els termes recollits en el plec de clàusules
administratives particulars i el plec de condicions tècniques.

Sisè.- NOMENAR Responsable del Contracte a la Sra. Anna Diago José, Cap de
Gabinet d’Alcaldia de l’Ajuntament d’Olot, d’acord amb l’article 62 de la LCSP.
Setè.- DELEGAR a l’Alcalde la competència per aprovar tots els actes de tràmit que
s’hagin de dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des del seu inici fins a
la seva definitiva finalització o resolució, d’acord amb el previst als articles 9 i 12 de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i l’article 11 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions
Públiques de Catalunya.
S’aprova per unanimitat.
24.6. - APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT, APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES I EL PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA
CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT,
DELS SERVEIS D'EMISSIÓ DE PUBLICITAT A OLOT TELEVISIÓ, SL PER A L'ANY
2022.
Núm. de referència

: X2021056662

Tipus contracte
Procediment
Criteris

SE
NE
SP

DE SERVEIS
PROCEDIMENT NEGOCIAT
SENSE PUBLICITAT

Antecedents:
Atesa la necessitat de contractar els serveis per a l’emissió de publicitat amb Olot
Televisió, per al període de gener a desembre de 2022, d’acord amb l’informe emès per
la Cap de Gabinet d’Alcaldia de l’Ajuntament d’Olot.
Atès que Olot Televisió és l’únic canal local de televisió de proximitat a la Garrotxa.
Segons dades facilitades per la cadena, l'audiència mitjana diària d’Olot Televisió és de
20.000 usuaris únics. Aquesta xifra és el resultat de la mesurament, minut a minut, de
les televisions connectades (Smart TV) a la nostra àrea d'influència. És doncs un suport
indispensable per divulgar informació d’interès per a la ciutadania d’Olot.
Vist que el procediment a seguir per a l’adjudicació és el negociat sense publicitat, en
aplicació dels articles 166 i 168.a)2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic (en endavant LCSP)
Vist l’informe tècnic emès per la Cap de Gabinet d’Alcaldia de l’Ajuntament.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern, en virtut
de la delegació de la qual es va donar compte en la sessió extraordinària del Ple de
l’Ajuntament d’Olot, celebrada el dia 27 de juny de 2019.

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponent, la regidora delegada
d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- INICIAR l’expedient de contractació dels serveis per a l’emissió de publicitat
amb ”Olot Televisió SL”, NIF B17477779.
Segon.- APROVAR l’expedient de contractació administrativa dels per a l’emissió de
publicitat amb ”Olot Televisió SL”, d’acord amb el previst a l’article 117 de la LCSP.
El pressupost màxim de licitació, per l’any de durada del contracte, s’estableix en la
quantitat de 12.000 €, IVA inclòs. Aquest import es desglossa en 9.917,36 € de
pressupost net i 2.082,64 € d’IVA calculat amb un tipus del 21%.
El preu del contracte es determina en funció de preus unitaris. Per aquest motiu la
despesa global no es pot concretar anticipadament, ja que s’anirà determinant durant el
període de vigència i segons les necessitats; per tant l’Ajuntament no està obligat a
exhaurir el pressupost base de licitació.
L’oferta presentada per l’empresa no podrà sobrepassar els preus unitaris determinats
en els plecs.
El contracte tindrà una durada d’un any, amb efectes a partir del dia 1 de gener de 2022.
Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
condicions tècniques, d’acord amb el previst als articles 122 i 124 de la LCSP.
Quart.- APROVAR la despesa amb càrrec a la partida 20100491227061 (Inserció
mitjans comunicació) del Pressupost Municipal.
Operació Referència
200200

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
12000

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 001 001 000 000

Cinquè.- CONVIDAR, en aplicació de l’article 168.a) 2n. i 170 de la LCSP, a l’empresa
”Olot Televisió SL”, NIF B17477779, de conformitat amb l’informe que consta a
l’expedient, per tal que si ho desitja, presenti oferta en els termes recollits en el plec de
clàusules administratives particulars i el plec de condicions tècniques.
Sisè.- NOMENAR Responsable del Contracte a la Sra. Anna Diago José, Cap del
Gabinet d’Alcaldia de l’Ajuntament d’Olot, d’acord amb l’article 62 de la LCSP.
Setè.- DELEGAR a l’Alcalde la competència per aprovar tots els actes de tràmit que
s’hagin de dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des del seu inici fins a
la seva definitiva finalització o resolució, d’acord amb el previst als articles 9 i 12 de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i l’article 11 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions
Públiques de Catalunya.
S’aprova per unanimitat.

24.7. - SERVEIS DE TOPOGRAFIA PER FER RECOPILACIÓ DE DADES DE PART
DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM DE LA CIUTAT.
Núm. de referència : X2021055134
Tipus de Contracte: SE
Procediment
Criteris

AD
NO

DE SERVEIS
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar el servei de topografia per fer la recopilació de
dades de part de la xarxa de clavegueram de la Ciutat, com es desprèn de l’informe de
data 26 d’octubre de 2021, emès pel Sr. Ramon Prat Molas, cap de l’Àrea de Territori
de l’Ajuntament d’Olot.
Segon.- Atès que es tracta d’un servei esporàdic i puntual, i que en cas que es valori
que es repetirà aquesta mateixa necessitat, s’inclourà en la planificació de necessitats
de contractació, d’acord amb el que estableix l’article 28 de la LCSP.
Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar el servei de
topografia per fer la recopilació de dades de part de la xarxa de clavegueram de la Ciutat
- JORDI GIRONÈS DANÉS
- MARGA MOLL PONS
- EGBTOP
Quart.- D’acord amb l’informe de valoració emès en data 17 de novembre de 2021 pel
Sr. Ramon Prat Molas, cap de l’Àrea de Territori, han estat presentades dues ofertes
dins el termini establert, subscrites per “ Jordi Gironés Danés” i “Marga Moll Pons”; i la
millor proposta és la presentada per JORDI GIRONÉS DANÉS, per ésser l’oferta amb
un import inferior al de licitació.
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 JORDI GIRONÉS DANÉS i atès que
aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació
objecte del contracte. Mod. JGL3_CC01
Fonament jurídic
La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant
LCSP) i correspon a la modalitat de serveis regulada a l’article 17 de la mateixa.
Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de
l’expedient administratiu i les modificacions introduïdes pel Reial Decret Llei 3/2020, de
4 de febrer.

Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació.
Atès 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: CC012021000729 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
l’Ajuntament d’Olot, de data 26 d’octubre 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 JORDI GIRONES DANES amb NIF núm. ****, el contracte menor
dels serveis de topografia per fer la recopilació de dades de part de la xarxa de
clavegueram de la Ciutat; pel preu de set mil cinc-cents vint-i-vuit euros amb
seixanta-dos cèntims (7.528,62 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en sis mil dos-cents vint-i-dos euros (6.222 €) de
pressupost net i mil tres-cents sis euros amb seixanta-dos cèntims (1.306,62 €) d’IVA
calculat amb un tipus del 21 %.
Tercer.- El termini per a l’execució dels serveis serà de 21 dies, a partir de la data de
recepció de la notificació de l’adjudicació
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 7.528,62 IVA inclòs, amb càrrec a
la partida núm.21.140.160.210002 “clavegueram i sanejament” del Pressupost
municipal.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 21140 160 210002

Import
7528.62

Descripció
CLAVEGUERAM I SANEJAMENT

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
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
CC012021000729.
S’aprova per unanimitat.

24.8. - REDACCIÓ DEL PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER PODER LICITAR
LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ I DIRECCIÓ DE LES OBRES
D'UNA PISCINA COBERTA SITUADA A L'AVINGUDA SANT JORDI D'OLOT.
Núm. de referència : X2021054174
Tipus de Contracte: SE
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SERVEIS
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar el servei de redacció dels plecs de condicions
tècniques per poder licitar la redacció del projecte de construcció i direcció de les obres
d’una piscina coberta situada a l’avinguda San Jordi d’Olot; com es desprèn de l’informe
de data 20 d’octubre de 2021, emès pel Sr. Ramon Prat Molas, cap de l’Àrea de Territori
de l’Ajuntament d’Olot.
Segon.- Atès que es tracta d’un servei esporàdic i puntual, i que en cas que es valori
que es repetirà aquesta mateixa necessitat, s’inclourà en la planificació de necessitats
de contractació, d’acord amb el que estableix l’article 28 de la LCSP.
Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar el servei de
redacció dels plecs de condicions tècniques per poder licitar la redacció del projecte de
construcció i direcció de les obres d’una piscina coberta situada a l’avinguda San Jordi
d’Olot:
-“Disseny i Sostenibilitat, Sl”
-“Ignasi Farras Viladrich”
-“Colomer Rifà, SLP”
Quart.- D’acord amb l’informe de valoració emès en data 15 de novembre de 2021 pel
Sr. Ramon Prat Molas, cap de l’Àrea de Territori, han estat presentades dues ofertes
dins el termini establert, subscrites per “Colomer Rifà, SLP” i “ Ignasi Farras Viladrich”; i
la millor proposta és la presentada per COLOMER RIFÀ, SLP<, per ésser l’oferta amb
un import inferior al de licitació.
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 COLOMER RIFA SLP 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 de serveis regulada a l’article 17 de la mateixa.
Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de
l’expedient administratiu i les modificacions introduïdes pel Reial Decret Llei 3/2020, de
4 de febrer.
Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació.
Atès 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: CC012021000712 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 l’Ajuntament d’Olot, de data 20 d’octubre 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 COLOMER RIFA SLP, amb NIF núm. B58082934, el contracte
menor del servei de redacció dels plecs de condicions tècniques per poder licitar la
redacció del projecte de construcció i direcció de les obres d’una piscina coberta situada
a l’avinguda San Jordi d’Olot; pel preu de disset mil quatre-cents vint-i-quatre euros
(17.424 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en catorze mil quatre-cents euros (14.400 €) de
pressupost net i tres mil vint-i-quatre euros (3.024 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21
%
Tercer.- El termini per a l’execució dels serveis serà de dos mesos, a partir de la data
de recepció de la notificació de l’adjudicació
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 17.424 €, IVA inclòs, amb càrrec a
la partida núm. 210.140.151.64001 “plànols i projectes” del Pressupost municipal.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 21140 151 64001

Import
17424

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
PLANOLS I PROJECTES (PR21-20000 100
PR19-001 001 001 000 000
39204,01)

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
CC012021000712.

Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses: “Colomer Rifà, SLP” i “Ignasi Farras
Viladrich”.
S’aprova per unanimitat.
24.9. - PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI PÚBLIC DE
DESENVOLUPAMENT DELS PROGRAMES DE SUPORT A LA GESTIÓ I
CONTROL DE LA SALUBRITAT DE LES INSTAL·LACIONS D’ALT I BAIX RISC
PER LA TRANSMISSIÓ DE LEGIONEL·LA EN INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
D’OLOT
Núm. de referència : X2020037752
Antecedents
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot, en sessió de 4 de febrer de 2021, va
acordar l’adjudicació del contracte del servei públic de desenvolupament dels programes
de suport a la gestió i control de la salubritat de les instal·lacions d’alt i baix risc per la
transmissió de legionel·la en instal·lacions municipals d’Olot, a favor de la societat
mercantil SERVICIOS LEGIONELLA CALIDAD AMBIENTAL SL (SELECAM).
La durada del contracte era d’un any a partir de la data de formalització del contracte,
amb la possibilitat de tres pròrrogues, de forma acordada, d’un any cadascuna. El
contracte es va formalitzar el dia 28 de febrer de 2021.
Vist l’informe NI022021002625 emès pel Sr. Francesc Canalias Farrés, director del
Consorci de Medi Ambient i Salut Pública, SIGMA, en què informa favorablement la
pròrroga del contracte.
Fonaments jurídics
Article 29.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP),
relatiu a la pròrroga dels contractes.
Vist l’expedient administratiu CCS12020000039 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Prorrogar el contracte del servei públic de desenvolupament dels programes de
suport a la gestió i control de la salubritat de les instal·lacions d’alt i baix risc per la
transmissió de legionel·la en instal·lacions municipals d’Olot, adjudicat a l’empresa
SERVICIOS LEGIONELLA CALIDAD AMBIENTAL SL (SELECAM), amb NIF
B65104812, pel termini d’un any, amb efectes del 18 de febrer de 2022 i fins a 17 de
febrer de 2023.
Segon.- La despesa màxima prevista per a l’any 2022 és de vint-i-quatre mil quatrecents quaranta-un euros amb sis cèntims (24.441,06 €), IVA inclòs. Aquest import es

desglossa en vint mil cent noranta-nou euros amb vint-i-tres cèntims (20.199,23 €) de
pressupost net sense IVA, i quatre mil dos-cents quaranta-un euros amb vuitanta-tres
cèntims (4.241,83 €) corresponents al 21% d’IVA.
Es pagarà amb càrrec a la partida “Actuacions salut pública” del Pressupost municipal
per l’any 2022.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
24441.06

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
24.10. - REGULARITZAR EL COST DEL SERVEI DE NETEJA I DESINFECCIÓ
EXTRAORDINARI AMB MOTIU DE LA COVID19 REALITZAT DURANT EL SEGON
TRIMESTRE DE 2021
Núm. de referència

: X2019041140

Antecedents:
L’empresa UTE NETEJA OLOT II és l’empresa contractada per l’Ajuntament d’Olot per
realitzar el servi de neteja dels centres i equipaments municipals
En data 1 d’abril de 2021, la Junta de Govern Local va acordar modificar el contracte del
servei de neteja dels edificis municipals i ampliar-lo per a la realització de serveis neteja
i desinfecció extraordinaris per necessitats derivades de la prevenció del contagi per
coronavirus Covid19, per al segon trimestre de 2021, pel preu de quaranta-sis mil vuitcents setanta-dos euros amb trenta-vuit cèntims (46.872,38 €), IVA inclòs amb càrrec
de les partides següents:
Partida 2021

Import

2021 144 323 227001 MANTENIMENT EDIFICIS EDUCACIO (NETEJA
27.578,93 €
COVID19)
2021 144 333 227001 MANTENIMENT EDIFICIS CULTURALS (NETEJA
6.298,05 €
COVID19)
2021 144 342 227001 MANTENIMENT EDIFICIS ESPORTS I LLEURE (NETEJA
544,50 €
COVID19)
2021 144 920 227001 MANTENIMENT EDIFICIS CORPORACIO (NETEJA
12.450,90 €
COVID19)
46.872,38 €

L’acord preveia una reserva de 2.582,5 hores de neteja i desinfecció extraordinària pels
centres municipals durant el segon trimestre de 2021 i la possibilitat de modificar les
hores de neteja d’acord a les necessitats dels centres per adaptar-se a les mesures
sanitàries de prevenció pel contagi de la Covid19.

Així mateix establia que es regularitzaria la facturació al final del període amb el total de
les hores realment realitzades.
Vist l’informe NI022021002611 emès pel Sr. Xavier Viñolas, Enginyer Tècnic de l’Àrea
de Territori de l’Ajuntament d’Olot i responsable del contracte, en relació a la
regularització del cost del servei de neteja i extraordinari per necessitats derivades de la
prevenció del contagi per coronavirus Covid19, del segon trimestre de 2021.
Vist l’expedient administratiu CCS12019000037 i antecedents corresponents, la
regidora d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Donar compte que les hores de neteja i desinfecció extraordinària per la Covid19 efectivament realitzades durant el segon trimestre de 2021 han estat les següents:

En general per blocs les hores reals de neteja han estat menors de les previstes.
Segon.- Donar compte que el cost real de la neteja i desinfecció extraordinària per la
Covid19 realitzada durant el segon trimestre de 2021, ha estat el següent:

Tercer.- Regularitzar el cost de la modificació del contracte de servei de neteja i
desinfecció per tasques de neteja i desinfecció extraordinàries per la Covid19,
corresponent al segon trimestre de 2021, en les següents partides i pels imports que
s’indiquen:

Operació Referència
200230
2102138001

Tipus
Partida
Despeses 21144 323 227001

Import
-363

200230

2102139001

Despeses 21144 333 227001

-707.85

200230

2102140001

Despeses 21144 342 227001

-544.50

200230

2102141001

Despeses 21144 920 227001

-390.22

Descripció
CC1 CC2
MANTENIMENT EDIFICIS EDUCACIO (NETEJA
100 001
COVID19)
MANTENIMENT
EDIFICIS
CULTURALS
100 001
(NETEJA COVID19)
MANTENIMENT
EDIFICIS
ESPORTS
100 001
I
LLE(NETEJA COVID19)
MANTENIMENT EDIFICIS CORPORACIO
100 001
(
NETEJA COVID19)

CC3 CC4 CC5 CC6
001 001 000 000
001

001

000

000

001

001

000

000

001

001

000

000

S’aprova per unanimitat.

24.11. - MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE “CONCESSIÓ DE SERVEIS DE
L’ESCOLA MUNICIPAL D’EXPRESSIÓ D’OLOT” A FAVOR DE L’EMPRESA
ARTAVIS SERVEIS ARTÍSTICS, SL PER INCREMENT DE CURSOS
Núm. de referència

: X2021047079

En data 22 de setembre de 2021, l’empresa Artavis Serveis Artístics SL, concessionària
dels serveis de l’Escola Municipal d’Expressió d’Olot, va presentar un informe a
l’Ajuntament d’Olot en el qual exposava l’increment d’inscripcions a diverses
especialitats del centre per al curs 21-22, que ha comportat la creació de nous grups.
Per aquest motiu, Artavis ha sol·licitat, a través d’aquest informe, un increment
econòmics de l’aportació de l’Ajuntament d’Olot a l’empresa per a poder gestionar
l’augment de demanda.
La proposta de nous cursos d’Artavis, amb les seves corresponents despeses i
ingressos és la següent:
Especialitat
Explorat
L’art en vidre (adults)
Ceràmica (adults)
Tallers Artístics (joves)
Joiera Artística (adults)

Despeses
previstes Ingressos previstos nous
professors nous curs 21- grups curs 21-22 (en €)
22 (en €)
1.850,67
1.425,00
3.238,74
2.586,00
2.467,53
3.442,00
2.467,53
2.850,00
3.238,74
3.000,00

Creació tèxtils (Joves i
adults)
Vetlladora per a alumne
d’Expressió plàstica amb
síndrome d’Algeman
TOTAL

2.467,53

2.400,00

771,12
16.501,86

15.703,00

Vist que el punt 7 del Plec de Clàusules Administratives estableix que si el nombre
d’activitats supera el nombre d’hores contractades, caldrà autorització expressa de
l’àrea d’Educació de l’Ajuntament d’Olot, ja que caldrà fer una modificació del contracte,
si les possibilitats pressupostàries ho permeten.
Vist que l’empresa concessionària ha sol·licitat una autorització formal per a
l’Ajuntament d’Olot per a l’increment de l’activitat docent, mitjançant l’informe de 22 de
setembre.
Vist la regidora d’educació de l’Ajuntament d’Olot considera idoni aquest increment
d’activitat, llevat del curs de Tallers Artístics per a Joves.
Vist que la proposta, per tant, suposa un increment de despesa per al curs 21-22 de
14.034, 33 euros.
Especialitat

Despeses
previstes Ingressos previstos nous
professors nous curs 21- grups curs 21-22 (en €)
22 (en €)
Explorat
1.850,67
1.425,00
L’art en vidre (adults)
3.238,74
2.586,00
Ceràmica (adults)
2.467,53
3.442,00
Joiera Artística (adults)
3.238,74
3.000,00
Creació tèxtils (Joves i
2.467,53
2.400,00
adults)
Vetlladora per a alumne
771,12
d’Expressió plàstica amb
síndrome d’Algeman
TOTAL
14.034,33
12.853,00
Vist, això no obstant, que l’Ajuntament d’Olot ingressarà per aquest nous cursos un total
de 12.853 euros, la qual cosa suposa un increment net de la despesa de 1.181,33 euros.
Vist que del total d’ingressos previst per aquest curs, 5.284,34€ es recaptaran durant
l’exercici 2021 i la resta, 7.568,66€, durant el 2022.
Vist que hi ha crèdit disponible a la partida 2021 599 326 227996 Gestió Escola
Expressió.

PROPOSO
Primer.- Modificar el contracte de concessió de serveis de gestió de l’EME, incrementant
la despesa per al curs 2021-2022 en 14.034, 33 euros, exempts d’IVA, supeditat a la
efectiva realització de les classes de les diferents especialitats.
Segon.- El preu de la modificació pel que fa les prestacions a executar durant el trimestre
de l’any 2021 serà de 4.678,11 euros (iva exempt) i es pagarà amb càrrec a la partida
21 599 326 227996 GESTIO ESCOLA D’EXPRESSIÓ.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 21599 326 227996

Import
4678.11

Descripció
GESTIO ESCOLA EXPRESSIO

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 001 001 000 000

La resta de la despesa, corresponent als dos trimestres de l’any 2022, de 9.356,22
euros, es pagarà amb càrrec al pressupost municipal de 2022.
Atès el caràcter plurianual de la despesa, la seva autorització o realització se subordina
al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos municipals.
S’aprova per unanimitat.
24.12. - PRÒRROGA CONCESSIÓ D'ÚS DEL COMPLEC ESPORTIU DEL CAMP
MUNICIPAL D'ESPORT
Núm. de referència

: X2010007037

L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 30 de setembre de 2010 va adjudicar a la
Unió Esportiva Olot, SAD amb NIF. A17314840, la concessió administrativa d’ús del
complex esportiu del camp municipal d’esports per un termini de 10 anys amb efectes
del dia amb efectes del dia 23 d’octubre de 2010.
D’acord amb la clàusula 8ena del plec de clàusules administratives que regeix la
concessió, aquesta, un cop finalitzat el període de 10 anys, si hi ha acord per les dues
parts es pot prorrogar novament per un nou període de 5 anys més que s’hauran
d’aprovar d’any en any, fent un total de l’explotació improrrogable de 15 anys.
Atès que hi ha voluntat per ambdues parts de prorrogar la concessió i vist l’expedient
CCS12010000021 i antecedents corresponents, la regidora delegada d'Hisenda,
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Prorrogar, pel termini d’un any amb efectes del dia 23 d’octubre de 2021, la
concessió administrativa d’ús del complex esportiu del camp municipal d’esports;
adjudicada a favor de la Unió Esportiva Olot, SAD amb NIF. A17314840.
SEGON.- Fixa en CENT SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS (107,24 €) el
cànon de la concessió esmentada, corresponent al període des del 23 d’octubre a 31 de
desembre de 2021.

TERCER.- El pagament d’aquest cànon s’efectuarà trimestralment i dins dels cinc
primers dies de cada trimestre.
S’aprova per unanimitat.
25.1. - AUTORITZAR LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES A LA BIBLIOTECA
MUNICIPAL A DOS ALUMNES DE LA INSTITUCIÓ ÍNTEGRA
Núm. de referència

: X2021055022

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 RH142021000030 i antecedents corresponents, la
Regidora-delegada d’Organització i Atenció Ciutadana, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Autoritzar la realització de pràctiques a la Biblioteca Marià Vayreda d’Olot al
senyor ****, estudiant del centre d’educació especial Joan XXIII d’Íntegra, durant el
període comprès entre el 22/11/2021 i el 30/06/2022 i amb l’horari de 10 a 12 hores els
dimarts, 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.
Segon.- Autoritzar la realització de pràctiques a la Biblioteca Marià Vayreda d’Olot a la
senyora ****, estudiant del centre d’educació especial Joan XXIII d’Íntegra, durant el
període comprès entre el 22/11/2021 i el 30/06/2022 i amb l’horari de 10 a 12 hores els
dimarts, 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 als alumnes ****, i ****, a l’assegurança de responsabilitat civil
d’aquest Ajuntament el temps que estiguin realitzant les pràctiques.
S’aprova per unanimitat.

26.1. - AUTORITZAR LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES A UNA ALUMNA DE LA
UNIVERSITAT DE GIRONA, FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA, A
L'ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL DE SANT PERE MÀRTIR
Núm. de referència

: X2021055998

Atès que a la Facultat d’Educació i Psicologia, Universitat de Girona, es cursa el grau
d’Educació infantil, en el programa educatiu del qual s’estableix l’obligació dels
estudiants de realitzar pràctiques en les empreses o en les administracions públiques.
Atès que l’Escola Bressol Municipal de Sant Pere Màrtir està disposada a col·laborar
amb la Universitat de Girona per tal que els seus alumnes puguin adquirir coneixements
relacionats amb tasques relacionades amb l’atenció i cura del infants i altres que se’n
derivin del normal funcionament del departament.
Vist l’expedient administratiu RH142021000031 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Organització i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de Govern
Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Autoritzar la col·laboració en la formació acadèmica de l’alumne ****, estudiant
del grau d’Educació infantil de la Facultat d’Educació i Psicologia, Universitat de Girona,
facilitant la realització de les activitats d’aplicació pràctica i sense percebre cap
remuneració, a l’Escola Bressol Sant Pere Màrtir.
Les pràctiques iniciaran el dia 18 de novembre de 2021 i finalitzaran el dia 11 de febrer
de 2022. L’horari serà de dilluns a divendres de 8h a 13h, segons el calendari escolar.
Segon.- Incloure a l’alumne ****, estudiant del grau d’Educació infantil de la Facultat
d’Educació i Psicologia, Universitat de Girona, a l’assegurança de responsabilitat civil
d’aquest Ajuntament el temps que estigui realitzant les pràctiques.
27.1. - APROVAR L'ADHESIÓ AL PLA AGRUPAT DE FORMACIÓ CONTÍNUA PER
A L'ANY 2022 PROMOGUT PER L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I
COMARQUES I LES DIPUTACIONS DE GIRONA, TARRAGONA I LLEIDA
Núm. de referència

: X2021056140

L’Associació Catalana de Municipis i Comarques i les Diputacions de Girona, de Lleida
i de Tarragona han presentat el Pla Agrupat de Formació Contínua per a l’any 2022 i
han sol·licitat l’adhesió formal al Pla de tots els ens locals interessats.
L’Ajuntament d’Olot té interès en participar en les accions formatives que es realitzaran
en el marc del Pla Agrupat durant l’any 2022.
D’acord amb el que disposa l’article 14.g del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30
d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic.

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada
d’Organització i Atenció Ciutadana proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de
l’acord següent:
APROVAR l’adhesió al Pla Agrupat de Formació Contínua per a l’any 2022 promogut
per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i les Diputacions de Girona, de
Lleida i de Tarragona.
S’aprova per unanimitat.
28.1. - CONCEDIR LLICÈNCIA DE REFORMA I AMPLIACIÓ D'HABITATGE
UNIFAMILIAR AÏLLAT C DE LA TRAMUNTANA N.3 – GARBÍ N.5
Núm.- LLICENCIA D’OBRES
****, - C DE LA TRAMUNTANA N.0003 Pis.B OLOT
Núm. de referència

: X2021030602

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de ****, per AMPLIACIÓ D'HABITATGE
UNIFAMILIAR AÏLLAT, al C DE LA TRAMUNTANA N.3, del municipi d’Olot.
Identificació de l’expedient: OMA32021000049
Situació: C DE LA TRAMUNTANA N.0003
UTM: 8594502-8594505
1.- En data 1/06/2021, ****, amb DNI: ****,, representat per ****,, presenta projecte
d’obres majors per AMPLIACIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, amb situació al
carrer C DE LA TRAMUNTANA N.3, d’Olot.
2.- En data 9/11/2021 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. 12.5.
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya,
estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les llicències d’obres.
És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme.

3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local,
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, que va delegar
aquesta competència en aquest òrgan municipal.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Atorgar a ****, amb DNI ****,, representat per ****,, llicència d’obres
(OMA32021000049), per AMPLIACIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, amb
situació al C DE LA TRAMUNTANA N.3, del municipi d’Olot.
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 2 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: CRA2021600053
Liquidació de Drets i Garanties:
Drets
Per: Un pressupost de: 112832.81 euros
Base liquidable (3)
112832.81

Drets

%
bonificació
4513.31

Drets definitius
0

4513.31

Taxes

Total Drets
321.05

Garanties:
Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties

Euros
4834.36
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

4834.36

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 les obres caldrà presentar un 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).
2. Aquesta llicència no autoritza l’ocupació de la via pública amb materials o altres
elements propis de l’obra.
3. El Pla de seguretat de l’obra subscrit pel contractista i aprovat per la direcció
facultativa de l’obra haurà de contenir la documentació referida a les prescripcions que
dimanen de la normativa del Ministeri de Sanitat, establertes al document anomenat
“Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente
a la exposición al Sars-Cov-2”.
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. - PROPOSANT ACCEPTAR SUBVENCIÓ I APROVAR L'ADDENDA AL
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT D'OLOT I EL DIPSALUT,
PER EXECUTAR PROGRAMES DE SALUT PÚBLICA DEL CATÀLEG DE SERVEIS
DE DIPSALUT.
Núm. de referència

: X2020043303

En data 10 de desembre de 2020 la Junta de Govern Local va acordar aprovar la
sol·licitud dels programes de salut pública, del Catàleg de serveis del Dipsalut, per l’any
2021.
En data 2 d’agost de 2021 la comissió tècnica de seguiment del conveni va establir el
Pla anual d’actuacions de l’Ajuntament d’Olot, per l’any 2021.
En data 5 de novembre de 2021 el Dipsalut ha enviat l’addenda al conveni de
col·laboració amb l’ajuntament d’Olot per a l’execució de programes de protecció de la
salut pública del Catàleg de serveis de Dipsalut, que incorpora el Pla anual d’actuació
per a l’any 2021 (entrada núm. E2021021460).
L’addenda inclou les aportacions que farà aquest ens per al suport en l’execució dels
programes de control d’instal·lacions de baix i d’alt risc per a la transmissió de la
legionel·losi, avaluació i control de la qualitat de l’aigua de l’aixeta, la salubritat de les
piscines d’ús públic, la salubritat de les sorreres infantils, actuacions per a la lluita i
control integrat de plagues urbanes i programes d’assessorament i suport tècnic a
polítiques municipals de protecció de la salut.
En data 3 de novembre de 2021 la presidenta de Dipsalut ha acordat aprovar l’addenda
al conveni, per un pressupost total de 87.029,00€ i un import concedit a l’ajuntament
d’Olot de 50.495,60€.
L’acord novè de l’addenda preveu la possibilitat d’un pagament previ en concepte de
bestreta, un cop s’hagi notificat la resolució de concessió, i prèvia sol·licitud del
beneficiari. Aquesta bestreta és del 100% de l’import de subvenció.
En relació a l’expedient SICO2020000003, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Medi Ambient, proposa a la Junta de Govern Local,
adoptar els acords següents:
Primer.- Acceptar la subvenció del Dipsalut per a executar programes de Salut Pública
del Catàleg de serveis de Dipsalut, que incorpora el Pla d’actuació anual de l’any 2021
i que estipula l’aportació de Dipsalut en 50.495,60€.
Segon.- Aprovar l’Addenda al Conveni de col·laboració entre l’ajuntament d’Olot i el
Dipsalut, per a executar programes de Salut pública del Catàleg de serveis de Dipsalut,
que incorpora el Pla d’actuació anual de l’any 2021 i que estipula l’aportació de Dipsalut
en 50.495,60€.

Tercer.- Sol·licitar un pagament previ en concepte de bestreta, corresponent al 100% de
l’import de la subvenció.
S’aprova per unanimitat.
30.1. - APORTACIÓ ECONÒMICA ANY 2021 DERIVADA DEL CONVENI ENTRE
L'ADF DEL RIU FLUVIÀ I L'AJUNTAMENT PER CEDIR MAQUINÀRIA PROPIETAT
DE L'ADF PER REALITZAR TASQUES DE PREVENCIÓ D'INCENDIS AL MUNICIPI
D'OLOT
Núm. de referència

: X2021051652

En relació a l’expedient SICO2021000005 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat de Medi ambient, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
L’ADF del Riu Fluvià és una associació que té per objectiu la prevenció i la lluita contra
els incendis forestals. Està formada per propietaris forestals, voluntaris forestals i
ajuntaments dels municipis del seu àmbit territorial.
L’Ajuntament d’Olot forma part de l’ADF del Riu Fluvià que comprèn, a més, els
municipis de Sant Joan les Fonts, Sant Jaume de Llierca i Castellfollit de la Roca.
Pel motius anteriors, l’Ajuntament d’Olot i l’ADF del Riu Fluvià, van formalitzar conveni
degut als interessos comuns de les finalitats exposades en data 13 de juny de 2019.
Aquest conveni té una vigència de quatre anys.
El marc d’aquest conveni estableix els següents compromisos per part de l’ADF:
- L’ADF cedeix a l’Ajuntament la maquinària de que disposa l’ADF dins les seves
possibilitats i sense que suposi cap distorsió per l’activitat de l’ADF.
- Aquesta maquinària es cedeix per tal de realitzar tasques relacionades amb la
prevenció d’incendis al municipi d’Olot.
- L’ADF es compromet a garantir que la maquinària disposi de l’assegurança i
permisos necessaris per poder ser utilitzada amb seguretat. El conveni també
indica compromisos per part de l’Ajuntament i la contribució econòmica:
- L’Ajuntament cedeix els espais de la brigada municipal per tal que la maquinària
de l’ADF hi estigui aparcada mentre no s’utilitzi.
- L’Ajuntament es compromet a fer un bon ús de la maquinària i fer-se càrrec
dels costos de combustible pels treballs que es realitzin en el seu municipi.

- L’Ajuntament es compromet a detallar a l’ADF les hores d’ús de la maquinària
i les tasques realitzades anualment per tal de fer un seguiment i un manteniment
adequat de la maquinària.
- L’Ajuntament es compromet a una contribució econòmica de 1.500 € anuals en
concepte d’ús i desgast de la maquinària de l’ADF.
L’Ajuntament d’Olot ha fer l’aportació econòmica de 1.500€ corresponent al conveni
signat amb l’ADF del Riu Fluvià, d’acord amb la partida 21 7001721 480011.
En relació a l’expedient SICO2021000005, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Medi ambient, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció del següent acord:
Únic: Aportar la quantitat de 1.500 € a l’ADF del Riu Fluvià, en concepte del conveni
signat entre aquesta ADF i l’ajuntament d’Olot per realitzar tasques de prevenció
d’incendis al municipi, amb càrrec a la següent partida:

Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 21700 1721 480011

Import
1500

Descripció
CONVENI ADF

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
700 999 999 022 999 999

i no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el
president aixeca la sessió a tres quarts de nou 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

