
 
 
 

ACTA NÚM. 46 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

EL DIA 25 DE NOVEMBRE DE 2021. 
 
 

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 25 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 18 de novembre: 
 

- Dijous 18 de novembre va presidir el Ple Municipal, que es va fer de manera 

presencial i d’acord amb les mesures de prevenció de la COVID al Saló de 

Sessions. 

- Divendres 19 de novembre va presidir la presa de possessió de dos agents de 

la Policia Municipal, amb la regidora Mariona Camps. Seguidament es va 

traslladar a Girona per mantenir una reunió amb l’Alcaldessa, Marta Madrenas. 

Al vespre, va participar de la presentació del llibre de l’autora Montse Cardona 



 

“Confidències a una amiga” i a continuació va assistir a la trobada de l’Associació 

de Voluntaris de Protecció Civil, celebrada al Restaurant la Moixina.  

- Dissabte 20 de novembre va participar de la passejada inaugural de la Fira 

Orígens. A continuació, va assistir a la taula rodona sobre els primers anys de 

la Unió Esportiva Olot a càrrec de la Margarida Casacuberta, l’Enric Calpena i 

en Josep Bobé al Torín. L’acte va formar part de la programació del centenari 

de la UEOlot. Tot seguit, va seguir el partit entre el Club Hoquei Olot i el Sant 

Cugat, que va acabar en empat a 5 gols.  

- Diumenge 21 de novembre va participar de la celebració de la festivitat de Santa 

Cecília a l'Orfeó Popular Olotí, on va participar de l’assemblea i del posterior 

dinar. A la tarda va assistir al concurs de sardanes revesses que organitza 

anualment l’Associació Flor de Fajol i a continuació va presenciar el concert de 

musica de cobla en la 32a trobada de musics. 

- Dilluns 22 de novembre va participar de la presentació del Festival Mot que es 

va fer a Olot i a Girona.   

- Dimecres 23 de novembre va assistir a l’acte de presentació del projecte de 

Pressupostos 2022 a les comarques gironines. El conseller d’Economia, Jaume 

Giró, va presentat el detall dels comptes de la Generalitat de l'any que ve als 

agents econòmics i socials de la demarcació de Girona en un acte que va tenir 

lloc a Banyoles. 

 
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.- SUBVENCIONS. PROPOSANT APROVAR LA JUSTICACIÓ DE SUBVENCIÓ 
 
 
La Junta de Govern Local acorda deixar aquest punt sobre la taula. 
 
 
 
 



 
 
 

5.1. – CONVENI CÀRITAS GARROTXA – DIOCESANA GIRONA DAVANT DE LES 
SITUACIONS EXTRAORDINÀRIES SOBREVINGUDES PER TAL DE COBRIR LES 

NECESSITATS GENERADES PER LA COVID 
 
Núm. de referència : X2021057961     
 
En relació a l’expedient SAL32021000006, 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 subvenció 
nominativa a favor de l’entitat CARITAS DIOCESANA DE GIRONA, amb                          NIF 
R1700016-G, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número 
FEN12020000023, per un import de 15.000 euros. Autoritzar i Disposar la despesa de 
15000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 21600231480049 (segons el 
conveni de referència adjunt). 
 

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

200220  Despeses 21600  231  480049 15000 SUBVENCIO CARITAS 100 001 001 001 000 000 

 

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



 

7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

5.2. – CONVENI AMB LA FUNDACIÓ IMPULSA PER TAL DE COBRIR LES 
NECESSITATS EXTRAORDINÀRIES GENERADES PER LA COVID 

 
 

Núm. de referència : X2021057975     
 
En relació a l’expedient SAL32021000007, 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 subvenció 
nominativa a favor de l’entitat FUNDACIO IMPULSA, amb NIF:G6654269-7, inscrita en 
el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12020000077, per un 
import de 26.000 euros. Autoritzar i Disposar la despesa de 26.000 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària: 21500326480048 (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200220  Despeses 21500  326  480048 26000 SUBVENCIO IMPULSA 100 001 001 001 000 000 

 

 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 



 
 
 

5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

5.3. - SUBVENCIÓ UNIÓ ESPORTIVA OLOT AMB MOTIU DELS ACTES DEL 
CENTENARI 

 
 
Núm. de referència : X2021058004     
 
En relació a l’expedient SAL32021000008, 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 a favor de l’entitat UNIO ESPORTIVA OLOT SAD, amb NIF A1731484-0, 
inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número 
FEN12020000021, per un import de 6.000 euros. Autoritzar i Disposar la despesa de 
6.000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 213303414800446000 (segons el 
conveni de referència adjunt). 
 

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

200220  Despeses 21330  341  480044 6000 SUBV. UNIO ESPORTIVA OLOT (CENTENARI) 100 001 001 001 000 000 

 

 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 



 

La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

5.4. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST 
 
Núm. de referència : X2021058078     
 
En relació a l’expedient SAL32021000009, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada de Transparència i Participació, 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 AOAPIX, amb NIF G1734368-2, inscrita en 
el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12020000003, per un 
import de 1.850 euros. Autoritzar i Disposar la despesa de 1.850 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 21400334480046 (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200220  Despeses 21400  334  480046 1850 SUBVENCIO AOAPIX 100 001 001 001 000 000 

 

 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 



 
 
 

supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
5.5. - SUBVENCIÓ CERCLE EURAM PER L’ACTIVITAT DE CAMPUS GARROTXA 

 
 

Núm. de referència : X2021058257     
 
En relació a l’expedient SAL32021000010, 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 la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Subvenció 
nominativa del pressupost a favor de l’entitat CERCLE EURAM DE LA GARROTXA, 
amb NIF G5512884-7, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12020000039, per un import de 5.000 euros. Autoritzar i Disposar la 
despesa de 5.000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 21330341480017 
(segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200220  Despeses 21330  341  480017 5000 SUBVENCIO CAMPUS GARROTXA 100 001 001 001 000 000 

 

 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 



 

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

5.6. – APROVACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L’ASSOCIACIÓ 
ESPORTIVA GIMNÀSTICA OLOT 

 
Núm. de referència : X2021057881     
 
 
En relació a l’expedient SP062021000098, 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 la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de subvenció 
nominativa del pressupost a favor de l’entitat ASSOCIACIÓ ESPORTIVA GIMNÀSTICA 
OLOT, amb NIF:G1684383-1, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot 
amb el número FEN12021000140, per un import de 2000.00 euros. Disposar la despesa 



 
 
 

de 2000.00 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2021 330 341 480022 (segons 
el conveni de referència adjunt). 
 

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

200220  Despeses 21330  341  480022 2000.00 SUBVENCIO ASSOCIACIO ESPORTIVA 
GIMNASTICA OLOT 

330 015 167 001 000 000 

 

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



 

5.7. – APROVACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA AL CLUB NATACIÓ OLOT 
 

Núm. de referència : X2021057957     
 
 
En relació a l’expedient SP062021000099, 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 la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de subvenció 
nominativa del pressupost a favor de l’entitat CLUB NATACIO OLOT, amb 
NIF:G1706739-8, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número 
FEN12013000025, per un import de 1800.00 euros. Autoritzar i Disposar la despesa de 
1800.00 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2021 330 341 480019 (segons 
el conveni de referència adjunt). 
 

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

200220  Despeses 21330  341  480019 1800.00 SUBVENCIO CLUB NATACIO OLOT 330 015 167 001 000 000 

 

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



 
 
 

 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
5.8. – APROVACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL CLUB ATLÈTIC OLOT 

 
Núm. de referència : X2021057965     
 
 
En relació a l’expedient SP062021000100, 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 la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de subvenció 
nominativa del pressupost a favor de l’entitat CLUB ATLETIC OLOT, amb 
NIF:G1753889-3, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número 
FEN12013000023, per un import de 2000.00 euros. Autoritzar i Disposar la despesa de 
2000.00 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2021 330 341 480021 (segons 
el conveni de referència adjunt). 
 

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

200220  Despeses 21330  341  480021 2000.00 SUBVENCIO CLUB ATLETIC OLOT 330 015 167 001 000 000 

 

 
 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 



 

 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
5.9. – APROVACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL CLUB FUTBOL SANT 

ROC 
 

Núm. de referència : X2021058079     
 
 
En relació a l’expedient SP062021000101, 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 la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de subvenció 
nominativa del pressupost a favor de l’entitat CLUB FUTBOL SANT ROC, amb 
NIF:G1724832-9, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número 
FEN12013000030, per un import de 2000.00 euros. Autoritzar i Disposar la despesa de 
2000.00 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2021 330 341 480018 
SUBVENCIÓ CF SANT ROC (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200220  Despeses 21330  341  480018 2000.00 SUBVENCIO CF SANT ROC 330 015 167 001 000 000 

 

 
 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 



 
 
 

subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
5.10. – APROVACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL CLUB ESCACS OLOT 
 

Núm. de referència : X2021058268     
 
 
En relació a l’expedient SP062021000102, 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 la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de subvenció 
nominativa del pressupost a favor de l’entitat CLUB ESCACS OLOT, amb 
NIF:G1725136-4, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número 
FEN12013000017, per un import de 4000.00 euros. Autoritzar i Disposar la despesa de 
4000.00 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2021 330 341 480020 (segons 
el conveni de referència adjunt). 
 

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

200220  Despeses 21330  341  480020 4000.00 SUBVENCIO CLUB ESCACS OLOT 330 015 167 001 000 000 

 

 
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. - CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE 

CATALUNYA I L’AJUNTAMENT D’OLOT PER A LA REALITZACIÓ D’UNA 
ACTIVITAT DOCENT CENTRADA EN UN ESTUDI SOBRE LA PLAÇA DE BRAUS I 

EL SEU ENTORN 
 
Núm. de referència : X2021058300     

Vist que l’Ajuntament d’Olot està interessat en col·laborar amb el Departament de 

Projectes Arquitectònics de la Universitat Politècnica de Catalunya per al 

desenvolupament d’una activitat docent relacionada amb la ciutat d’Olot.  

Vist que la Universitat Politècnica de Catalunya ha escollit com a temàtica el 

desenvolupament d’un estudi sobre un equipament relacionat amb la cultura, l’oci i 

l’ensenyament a la Plaça de Braus i el seu entorn urbà. 



 
 
 

Vist l’informe de l’Arquitecta Municipal, Sra. Carme Yeste, que detalla el contingut del 

treball acordat amb la UPC.   

Vist que es tracta d’un exercici teòric que s’emmarca dins l’assignatura troncal de segon 
cicle anomenada Taller d’Arquitectura i Projecte (TAP PTEe) inclosa dins el Pla d’estudis 
de l’ETSAV. 
 
 
En relació a l’expedient CON12021000009 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d' Urbanisme, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre la Universitat Politècnica de Catalunya 
i l’Ajuntament d’Olot per a la realització d’una activitat docent que estudiï la Plaça de 
Braus d’Olot i el seu entorn urbà més proper. 
 

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de 5.000€ amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària 21 140 462 4800000 “Conveni UPC” del Pressupost Municipal de 2021 

en favor de la “Universitat Politècnica de Catalunya”, en virtut del conveni establert entre 

aquesta Universitat i l’Ajuntament d’Olot i en base als paràmetres, drets i obligacions de 

les parts que s’hi esmenten.   

Tercer.- Facultar a l’alcalde la signatura d’aquest conveni. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

7.1. - CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL FONS CATALÀ DE 
COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I L’AJUNTAMENT D’OLOT 

 
Núm. de referència : X2021057310     
 
 
Els Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, fundat el 5 de juliol de 1986 està 
constituït per més de 300 ajuntaments i altres institucions públiques, entre les quals 
figura l’Ajuntament d’Olot, tenen per objectiu desenvolupar polítiques de cooperació 
local descentralitzada al desenvolupament als països desfavorits, mitjançant: 
 

• La constitució i la gestió d’un fons econòmic que possibiliti una cooperació 
descentralitzada i que promogui un desenvolupament sostenible. 

 

• El foment i suport dels esforços de les institucions oficials, entitats i associacions, per 
fer realitat la destinació mínima del 0,7% del producte interior brut als països 
desfavorits, segons els acords de les Nacions Unides subscrits per l'Estat Espanyol i 
implementar les directrius dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). 

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

200240  Despeses 21140  462  480000 5000 CONVENI UPC 150 999 999 065 999 999 



 

 

• Estimular la participació ciutadana, mitjançant campanyes i informacions adequades, 
en els projectes de cooperació amb els països desfavorits. 

 

• Esdevenir una veu ètica col·lectiva que denunciï qualsevol situació que atempti 
contra els drets humans, que pugui presentar propostes de llei i propostes de 
resolució a favor de la solidaritat i la cooperació en qualsevol àmbit de representació 
pública. 

 
 
Que el Fons Català disposa d’una infraestructura tècnica especialitzada en matèria de 
cooperació al desenvolupament, que pot oferir als seus socis i col·laboradors:  

• Suport i assistència tècnica als municipis en la gestió de accions de solidaritat i 
de cooperació descentralitzada directa i indirecta: 

• Direcció i lideratge de la creació de coneixement de la cooperació municipal: 

• Suport a les polítiques publiques de cooperació: 
 

 
Que l’Ajuntament d’Olot, tot assumint el compromís ètic d’impulsar la solidaritat amb els 
països en vies de desenvolupament: 

• Destina una partida pressupostària anual a la cooperació. 

• És soci del Fons Català des de  l’any 1986. 

 
En relació a l’expedient CON12021000008 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: 
 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el fons català de cooperació al 
desenvolupament i l’ajuntament d’Olot. 
 
Segon.- Facultar a l’alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
Tercer.- Aportar la quantitat de 8.500€ al Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament, en concepte del convei signat entre el Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament i l’Ajuntament d’Olot per dur a terme les polítiques de cooperació al 
desenvolupament aprovades per l’Ajuntament, amb càrrec a la partida: 

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

200240  Despeses 21600  231  480008 8500 TRANSF. FONS CATALA COOPERACIO 600 999 999 065 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 



 
 
 

8.1. - JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ SUPORT ENTITATS ACTIVITATS QUE 
PROMOGUIN LA INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL 

 
Núm. de referència : X2021026892     
 
En relació a l’expedient SBS22021000025 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la 
subvenció SUPORT ENTITATS, a favor de l’AGRUPACIÓ DE LES PRESONES 
SORDES DE LA GARROXA (G17089103), per un import de 1500 euros, 
comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 21 600   231 480006 en fase “AD” 2101298, 
una vegada supervisats: el formulari de justificació, la memòria de l’activitat/actuació i 
l’informe favorable del tècnic gestor de la subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 2101298 Despeses 21600  231  480006 1500 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 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. 
 
 

8.2. - APROVAR JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ SUPORT ENTITATS ACTIVITATS 
QUE PROMOGUIN LA INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL 

 
Núm. de referència : X2021026896     
 
En relació a l’expedient SBS22021000028 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la 
subvenció SUPORT ENTITATS, a favor de l’ASSOCIACIÓ DE MINUSÀLIDS FISICS 
ASSOCIATS (G17053208), per un import de 3350 euros, comptabilitzada a l’aplicació 
pressupostària 21 600   231  480006 en fase “AD” 2101298, una vegada supervisats: el 
formulari de justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic 
gestor de la subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 2101298 Despeses 21600  231  480006 3350 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 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. 
 
 
 

8.3. - JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ SUPORT ENTITATS ACTIVITATS QUE 
PROMOGUIN LA INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL 

 
Núm. de referència : X2021026901     
 
En relació a l’expedient SBS22021000033 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la 
subvenció SUPORT ENTITATS, a favor de ATHENA. FOMENT A L’ESPERIT EMP. I 
OCUP. AMB ACOM. ARTS ESCENIQUES (G55283550) per un import de 1200 euros, 
comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 21 600   231 480006 en fase “AD” 2101298, 
una vegada supervisats: el formulari de justificació, la memòria de l’activitat/actuació i 
l’informe favorable del tècnic gestor de la subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 2101298 Despeses 21600  231  480006 1200 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 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. 
 
 

8.4. - JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ SUPORT ENTITATS ACTIVITATS QUE 
PROMOGUIN LA INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL 

 
Núm. de referència : X2021026904     
 
En relació a l’expedient SBS22021000036 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 



 
 
 

 
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la 
subvenció SUPORT ENTITATS, a favor de SMAP – CELÍACS DE CATALUNYA 
(G55283550), per un import de 500 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 
21 600   231  480006 en fase “AD” 2101298, una vegada supervisats: el formulari de 
justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la 
subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 2101298 Despeses 21600  231  480006 500 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 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. 
 
 

8.5. - JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ SUPORT ENTITATS  ACTIVITATS QUE 
PROMOGUIN LA INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL 

 
Núm. de referència : X2021026907     
 
 
En relació a l’expedient SBS22021000037 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la 
subvenció SUPORT ENTITATS, a favor de l’ASSOCIACIÓ ESPANYOLA CONTRA EL 
CANCER (G28197564), per un import de 500 euros, comptabilitzada a l’aplicació 
pressupostària 21 600   231  480006 en fase “AD” 2101298, una vegada supervisats: el 
formulari de justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic 
gestor de la subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 2101298 Despeses 21600  231  480006 500 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 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. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 

Núm. de referència : X2021015123     
 
 
En relació a l’expedient SIC22021000007 de , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la 
subvenció AGRUPACIÓ SARDANISTA OLOT, per un import de 13.800 euros, atès que 
prèviament s’ha procedit a fer un avançament del 40% del total de la subvenció, (9.200€) 
comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 21400.334.480020 en fase “AD” 21/1249, 
una vegada supervisats: el formulari de justificació, la memòria de l’activitat/actuació i 
l’informe favorable del tècnic gestor de la subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 21/1249 Despeses 21400  334  480020 13800 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. 
 

 
9.2. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 

 

Núm. de referència : X2021017461     
 
 
En relació a l’expedient SIC22021000012, 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 ASSOCIACIÓ GARROTXA CULTURAL, 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 Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 21/1249 Despeses 21400  334  480020 2000 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. 
 
 

9.3. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 
Núm. de referència : X2021018660     
 
 
En relació a l’expedient SIC22021000023, 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 ASSOCIACIÓ PROGAT GARROTXA, per un import de 5000 euros, 
comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 21400.334.480020 en fase “AD” 21/1249, 
una vegada supervisats: el formulari de justificació, la memòria de l’activitat/actuació i 
l’informe favorable del tècnic gestor de la subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 211249 Despeses 21400  334  480020 5000 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 030 999 065 999 008 

 

 
2n) Procedir als tràmits escaients per a ordenar el pagament (fase “P”) de la despesa 
esmentada en funció de les disponibilitats i previsions del Pla de tresoreria de la 
Corporació i atenent al que disposa la normativa vigent i l’Ordenança general de 
subvencions de l’Ajuntament d’Olot (article 16) 
 
3r) Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i 
pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 



 

9.4. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 
Núm. de referència : X2021021415     
 
En relació a l’expedient SIC22021000053, 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 ASSOCIACIÓ Ü DEL BAC, per un import de 900 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 Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 21/1249 Despeses 21400  334  480020 900 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 100 030 070 065 005 008 

 

 
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. 
 

10.1. - ENT_ARXIUSN 
 
Núm. de referència : X2021056851     
 
 
En relació a l’expedient SBCO2021000005 d’atorgament d’una subvenció nominativa 
del pressupost al Col·lectiu de Cinema Independent de la Garrotxa, 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 la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de subvenció 
nominativa del pressupost a favor de l’entitat COL·LECTIU DE CINEMA INDEPENDENT 
DE LA GARROTXA, amb NIF número G1748141-7, inscrita en el Registre d’entitats de 
l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12013000171, per un import de 2.000 euros. 
Autoritzar i Disposar la despesa de 2.000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
21.400.3322.480019 (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200220  Despeses 21400  3322 480019 2000.0 CONVENI COL.LECTIU CINEMA 
INDEPENDENT 

100 005 001 001 000 000 

 



 
 
 

 
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 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. - CULTURA: APORTACIÓ EXTRAORDINÀRIA AL MUSEU DELS SANTS PEL 

PROJECTE PESSEBRES 
 
Núm. de referència : X2021057281     
 
Atès que la Fundació Museu dels Sants d’Olot té entre els seus objectius principals el 
foment de la indústria d’imatgeria religiosa, els principals productors de sants, faràndula 
i figures de pessebre.  
 
Atès que per tal de poder impulsar la ciutat d’Olot com a ciutat de pessebrisme, cada 
any la Fundació Museu dels Sants organitza un seguit d’exposicions de pessebres 
repartides pel centre d’Olot. 



 

 
Atès que l’Ajuntament d’Olot dona suport a la realització d’exposicions de pessebres 
repartits per la ciutat. 
 
Atès que aquest any es tornen a portar a terme a diverses exposicions: al mateix Museu 
dels Sants, al Claustre del Carme amb un pessebre contemporani fet per estudiants de 
l’Escola d’Art d’Olot, a sota les voltes del Pati de l’Hospici amb diorames, a Can 
Trincheria amb un pessebre de sobretaula a l’entrada. Destaca sobretot el pessebre de 
la ciutat al Pati de l’Hospici que s’encarrega cada any a la Fundació Museu dels Sants 
d’Olot. 
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot té signat un conveni amb la Fundació Vila Casas per portar 
a terme diverses exposicions als Museus d’Olot amb una selecció d’obres d’ambues 
col·leccions i en entregues successives que permetran aprofundir entorn de diverses 
temàtiques. 
 
Atès que l’exposició “Sincronies 1. La supèrbia. Els pecats capitals” es porta a terme i 
es produeix al Museu dels Sants, per encàrrec de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Atès que per portar a terme aquestes activitats la Fundació Museu dels Sants d’Olot fa  
front a unes despeses extraordinàries. 
 
En relació a l’expedient CU062021000002 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 pagament (ADO) de vint-i-cinc mil euros (25.000,00 €) (IVA inclòs) a 
la Fundació Museu dels Sants d’Olot amb càrrec a la partida 21 499 333 480002 de 
pressupost de l’ Ajuntament Olot 2021. 
 

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

200240  Despeses 21499  333  480002 25000.00 APORTACIO MUSEU DELS SANTS 400 037 261 099 006 004 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

12.1. - ESPORTS. SUBVENCIÓ SUPORT ENTITATS CENTRE EXCURSIONISTA 
D'OLOT 

Núm. de referència : X2021017320     
 
 
En relació a l’expedient SP062021000013, 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 Centre Excursionista d’Olot (NIF G17132747), 
per un import de 2088.73 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 2021 330 
341 480002 en fase “AD” 2101253055, una vegada supervisats: el formulari de 



 
 
 

justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la 
subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 2101253055 Despeses 21330  341  480002 2088.73 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. 
 

 
13.1. – APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ SUPORT 

ENTITATS EXTRAORDIÀRIA DE L’AMPA DEL CEIP MALAGRIDA 
 
 

Núm. de referència : X2021020562     
 
 
En relació a l’expedient SP062021000045, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la 
subvenció Suport entitats, a favor de l’AMPA del CEIP Malagrida (NIF G17139700), 
per un import de 200.00 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 2021 330 
341 480002 en fase “AD” 2101253005, una vegada supervisats: el formulari de 
justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la 
subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 2101253005 Despeses 21330  341  480002 200.00 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. 



 

14.1.- PROPOSTA DE DENEGACIÓ DE LA SUBVENCIÓ SUPORT ENTITATS 
 
 

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

15.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 
 
 

Núm. de referència : X2021058099     
 
 
En relació a l’expedient CPG22021000075 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar la relació de despeses annexada núm. 21/043 per un import total de 362.567,34 
euros. 
 

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

200240  Despeses 99999 362567.34 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

16.1. - AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CENTRE CATOLIC 
 
Núm. de referència : X2021057647     
 
 
Vista la sol·licitud presentada per l’ entitat CENTRE CATÒLIC en la que es demana 
l’avançament del primer 40% de la subvenció atorgada per la Junta de Govern Local de 
4 de novembre de 2021, per un import total de 29.000 euros.  
 
En relació a l’expedient CPG120210000040 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 11.600 euros a l’entitat CENTRE CATÒLIC en 
concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import de 29.000,00 euros, 
destinada a l’organització d’activitats: cavalcada de reis.  
 
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. 
 



 
 
 

17.1. - APROVACIÓ PREUS PÚBLICS DE LA PROGRAMACIÓ D'ARTS 
ESCÈNIQUES I MÚSICA HIVERN-PRIMAVERA 2022 

 
Núm. de referència : X2021057012 

Núm. expedient: IG112021000023     
 
 
Vist que l’àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Olot programa les activitats d’arts 
escèniques i música del 1r i 2n trimestre de 2022. 
 
Vist que amb aquesta finalitat i d’acord amb el previst als articles 41 i següents del Reial 
Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora 
de les Hisendes Locals (TRLRHL), es fa necessari aprovar el preu públic corresponent. 
 
Donat que el preu públic no cobreix el cost del servei, com es detalla a l’informe adjunt. 
 
Vist la regulació dels preus públics que es conté en l’ordenança de preus públics 
aprovada per l’Ajuntament. 
 
 
En relació a l’expedient IG112021000023 i 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 dels preus públics corresponents als espectacles d’arts escèniques del 
1r i 2n trimestre de 2022. 
A 
 

OLOTCultura / ARTS 
ESCÈNIQUES       

 

              

1r i 2n TRIMESTRE DE 
2022       

 

              

DIA HORA ESPECTACLE COMPANYIA 
 

 PREUS  SA  VARIS   OC ALTRES AC  COL.  

VARIES SESSIONS   
OBJETOS EXTRAÑOS 
HABLANDO... ARTISTA SALSITCHAS 

                             
10,00 €  

                                       
7,00 €  

                                         
9,00 €  

                        
5,00 €  NO 

          
3,00 €  50% 

DIJOUS 20 GENER 20,00H 
COS GOJÒS S'ELEVA 
LLEUGER TALLER PLACER 

                             
10,00 €  

                                       
7,00 €  

                                         
9,00 €  

                        
5,00 €  NO 

          
3,00 €  50% 

DISSABTE 29 GENER 19,00H LA FILLA DEL MAR 
FOCUS - LA BARNI 
TEATRE 

  
25/20/15/7  

 
20/15/10/5  

 
22/17/12/5  

                        
5,00 €  NO 

          
3,00 €  50% 

DIJOUS 3 FEBRER 20,00H INERT NYAM YNAM 
                             

10,00 €  
                                       
7,00 €  

                                         
9,00 €  

                        
5,00 €  NO 

          
3,00 €  50% 

DISSABTE 5 FEBRER 18,00H CARBONI 14 NYAM YNAM 
                             

10,00 €  
                                       
4,00 €   NO  

                        
5,00 €  

MENYS 12 
ANYS 5€ 

          
3,00 €  50% 

DISSABTE 19 FEBRER 18,00H FRANK TEATRE LLIURE 
                             

10,00 €  
                                       
4,00 €   NO  

                        
5,00 €  

MENYS 12 
ANYS 5€ 

          
3,00 €  50% 

DIVENDRES 25 
FEBRER 20,00H 53 DIUMENGES T DE TEATRE 

  
25/20/15/7  

 
20/15/10/5  

 
22/17/12/5  

                        
5,00 €  NO 

          
3,00 €  50% 

DIJOUS 3 MARÇ 20,00H 
HERMAFRODITES A 
CAVALL QUENOSALGADEAQUI 

                             
10,00 €  

                                       
7,00 €  

                                         
9,00 €  

                        
5,00 €  NO 

          
3,00 €  50% 

DIUMENGE 6 MARÇ 18,00H TRAVY BITO 
  

22/18/12/6   16/12/6/4  
 
20/16/10/6  

                        
5,00 €  NO 

          
3,00 €  50% 

VARIES SESSIONS   AMAZONES SR SERRANO 
                               

5,00 €   NO   NO   NO  
NOMES 
NENS  

          
3,00 €  50% 

DIVENDRES 11 MARÇ 20,00H VEUS QUE NO VEUS PEPA PLANA 
  

22/18/12/6   16/12/6/4  
 
20/16/10/6  

                        
5,00 €  NO 

          
3,00 €  50% 

VARIES SESSIONS   
BIBLIOTECA DE LA 
CURIOSITAT MARGA SOCIAS 

                             
10,00 €  

                                       
4,00 €   NO  

                        
5,00 €  

MENYS 12 
ANYS 5€ 

          
3,00 €  50% 

DIVENDRES 25 MARÇ 20,00H EUROPA BULL INDI-GEST 

  

22/18/12/6   16/12/6/4  

 

20/16/10/6  

                        

5,00 €  NO 

          

3,00 €  50% 



 

DIVENDRES 1 ABRIL 20,00H 
ANIMAL NEGRE 
TRISTESA SALA BECKET 

  
22/18/12/6   16/12/6/4  

 
20/16/10/6  

                        
5,00 €  NO 

          
3,00 €  50% 

DIVENDRES 13 MAIG 20,00H 
LES 
IRRESPONSABLES BITO 

  
25/20/15/7  

 
20/15/10/5  

 
22/17/12/5  

                        
5,00 €  NO 

          
3,00 €  50% 

VARIES SESSIONS 11,00H KUUKI JIENKYO 
                               

7,00 €  
                                       
5,00 €  

                                         
7,00 €  

                        
5,00 €  NO 

          
3,00 €  50% 

DIJOUS 2 JUNY 20,00H BREACH SOM NOISE 
                             

10,00 €  
                                       
7,00 €  

                                         
9,00 €  

                        
5,00 €  NO 

          
3,00 €  50% 

DIJOUS 9 JUNY 20,00H KRISTALL BOHÉME VIVIANE RIEDRICH 
                             

10,00 €  
                                       
7,00 €  

                                         
9,00 €  

                        
5,00 €  NO 

          
3,00 €  50% 

 
 

 
• S.A = Club de fidelitat Societat Anònima 
• VARIS =  Estudiants / Jubilats / Aturats / TRESC 
• O.C = Treballadors Olot Cultura 
• AP: Apropa Cultura 
• Col·lectius 50% 

 
 

 

Segon.- Aprovar els preus públics dels següents abonaments per a cicle d’espectacles: 
 

  
GENERAL 
NORMAL PAQUET GENERAL PAQUET SA 

PAQUET GRAN FORMAT  -10% -25% 

ESPECATCLES    

LA FILLA DEL MAR 25,00 € 21,00 € 18,00 € 

53 DIUMENGES 25,00 € 21,00 € 18,00 € 

TRAVY 22,00 € 20,00 € 15,00 € 

VEUS QUE NO VEUS 22,00 € 20,00 € 15,00 € 

EUROPA BULL 22,00 € 20,00 € 15,00 € 

ANIMAL NEGRE TRISTESA 22,00 € 20,00 € 15,00 € 

LES IRRESPONSABLES 25,00 € 21,00 € 18,00 € 

GIRONA JAZZ PROJECT 10,00€ 8,00€ 6,00€ 

CLARA PEYA 15,00€ 10,00€ 7,00€ 

HERMAFRODITES A CAVALL* 10,00€ 0,00 0,00 

TOTALS 198,00 € 161,00 € 127,00 € 

  
*Aquest espectacle es podrà oferir, si escau,  a les persones que comprin el paquet general, 
però no el paquet LAP  

  
GENERAL 
NORMAL PAQUET GENERAL PAQUET SA 

PAQUET LAP (L’atra 
programació) NOVES 
ESCENES 
CONTEMPORÀNIES    

ESPECTACLES    
OBJETOS EXTRAÑOS 
HABLANDO... 10,00 € 8,00 € 6,00 € 

COS GOJÒS S'ELEVA 
LLEUGER 10,00 € 8,00 € 6,00 € 

INERT 10,00 € 8,00 € 6,00 € 

HERMAFRODITES A CAVALL 10,00 € 8,00 € 6,00 € 



 
 
 

BIBLIOTECA DE LA 
CURIOSITAT 10,00 € 8,00 € 6,00 € 

BREACH 10,00 € 8,00 € 6,00 € 

KRISTALL BOHÉME 10,00 € 8,00 € 6,00 € 

TOTALS 70,00 € 56,00 € 42,00 € 

     

  
GENERAL 
NORMAL PAQUET GENERAL PAQUET SA 

PAQUET 7/12+ACOMP  -10% -25% 

ESPECTACLES    

FRANK 10,00 € 7,00 € 6,00 € 

AMAZONES 5,00 € 5,00 € 3,00 € 

BIBLIOTECA DE LA 
CURIOSITAT 10,00 € 7,00 € 6,00 € 

CARBONI 14 10,00 € 7,00 € 6,00 € 

     

TOTALS 35,00 € 26,00 € 21,00 € 

 
 
Tercer.- Aprovar els preus públics corresponents als espectacles de música del 1r i 2n 
trimestre de 2022. 
 

OLOT CULTURA /MÚSICA 

Data  Hora Formació Preus  Anticipades S.A. O.C. Apropa 

8/01/2022 20,00 Orquestra terrassa 
48 

15-12-7-5€ 13-10-5-3€ 10-7-3-1€ 5€ 3€ 

22/01/2022 20,00 Xan Campos Trio 12€ 10€ 7€ 5€ 3€ 

05/02/2022 20,00 Les Violines 12€ 10€ 7€ 5€ 3€ 

18/02/2022 21,00 Girona Jazz project 12-10-7-5€ 10-8-5-3€ 8-6-3-1€ 5€ 3€ 

20/02/2022 18,30 Lídia Pujol 12€ 10€ 7€ 5€ 3€ 

12/03/2022 20,00 Momi Maiga 12€ 10€ 7€ 5€ 3€ 

26/03/2022 20,00 Volosi 8€ 6€ 5€ 5€ 3€ 

22/04/2022 20,00 Caïm Riba 12€ 10€ 7€ 5€ 3€ 

07/05/2022 20,00 Marco Mezquida 12€ 10€ 7€ 5€ 3€ 

15/05/2022 18,30 Maria Canals     3€ 

21/05/2022 20,00 Clara Peya 15-12-7-5€ 13-10-5-3€ 10-7-3-1€ 5€ 3€ 

18/06/2022 20,00 Anna Ferrer 10€ 8€ 5€ 5€ 3€ 

19/06/2022 18,30 Carola Ortiz 10€ 8€ 5€ 5€ 3€ 

 
 
 

• S.A = Club de fidelitat Societat Anònima 
• VARIS =  Estudiants / Jubilats / Aturats / TRESC 
• O.C = Treballadors Olot Cultura 



 

• APROPA: Apropa Cultura 
 
 
Quart.- Aprovar els preus públics dels següents abonaments per a cicle de jazz: 
 
 

  
GENERAL 
NORMAL PAQUET GENERAL PAQUET SA 

PAQUET JAZZ OLOT    

ESPECTACLES    

Xan Campos Trio 10/12   

Momi Maiga 10/12   

Marco Mezquida 10/12   

TOTALS 30 25 € 20,00 € 

 
 
Cinquè.- Publicar tots aquests preus públics al BOP, d’acord a la normativa reguladora. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
18.1. - ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ PER A L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE 

LA CIUTAT D'OLOT PELS CURS 2018-2019 
 
Núm. de referència : X2021022513     
 
 
Vist l’expedient núm: SED12021000004 d’acceptació de subvenció destinada al 
finançament de les escoles de música dels cursos 2018-2019 i 2019-2020, s’acorda: 
 
Primer.- Acceptar la subvenció atorgada per GENERALITAT DE CATALUNYA - 
DEPARTAMENT D'EDUCACIO , amb destinació al finançament de les escoles de 
música del curs 2018-2019 per un import de 49.535,62 euros i del curs 2019-2020 per 
un import de 41.757,27 euros. 
 
Segon.- Agrair a la Generalitat de Catalunya, la concessió de l’esmentada subvenció. 
 
Tercer.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la qual 
donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als 
efectes de fiscalització. 
 
Quart.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de 
Seguretat Social. 
 
Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari 
vinculat amb l’expedient. 



 
 
 

 
Sisè.- Que el departament de comptabilitat i pressupostos anoti el dret reconegut 
d’aquesta subvenció al pressupost d’Ingressos de l’Ajuntament a les partides: 
 
2021 599 450804 SUB. GENERALITAT ESCOLA DE MÚSICA (2018-2019) 
2022 500 450804 SUB. GENERALITAT ESCOLA DE MÚSICA (2019-2020) 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
19.1. - APROVACIÓ LIQUIDACIONS IMPOST SOBRE DESPESES SUMPTUÀRIES 

EXERCICI 2021 
 
Núm. de referència : X2021057661     
 
 
En relació a l’expedient IG102021000001, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
L’ordenança fiscal núm. 2.2.3 estableix l’obligació de satisfer l’impost municipal sobre 
despeses sumptuàries a tots els titulars de vedats de cacera ubicats al terme municipal. 
 
Atenent les dades facilitades per la Generalitat de Catalunya, Departament de Medi 
Ambient, relatives al total de la renda cinegètica de cada un dels vedats. 
 
S’acorda: 
 
Aprovar les liquidacions de l’impost sobre despeses sumptuàries de l’exercici 2021 que 
es detallen: 
 

ÀREA 
PRIV.DE 
CAÇA 

NOM NIF ASSOCIACIÓ 
AMB ANIM DE 

LUCRE 

SUP. Renda 
cinegètica 

Despeses 
sumptuàries 

(15%) 

Núm. liquidació 

G-10282 Associació esportiva de caçadors 
de les Preses 

G17358334 NO 158,60 95,15 14,27 € VCL-2021-800001 

      

G-10275 Associació de caçadors de Batet 
de la Serra 

G17345794 SI 1208,00 724,80 108,72 € VCL-2021-800002 

    

G-10292 Societat de G17488347 SI 102,70 61,64 9,25 € VCL-2021-800003 

Caçadors de Riudaura     

G-10300 Societat de Caçadors G17360256 NO 0,70 0,44 0,07 € VCL-2021-800004 

Capsec-Vall de Bianya     

G-10296 Associació de  G17758848 SI 6,50 11,10 1,67 €  VCL-2021-800005 



 

Propietaris de la Vall de Bianya     

G-10013 Associació esportiva de caça Colla 
de Garrotxa 

G55326847 NO 252,20 151,29 22,69 € VCL-2021-800006 

     SUMA 156,66 € 
 

 
El termini de pagament és el següent: 
 
* Si la notificació és entre els dies 1 i 15 de cada mes,, fins el dia 20 del mes següent o 
l’immediat hàbil posterior.  
 
* Si la notificació és entre els dies 16 i l’últim de cada mes, fins el dia 5 del segon mes 
posterior o immediat hàbil posterior. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

 
20.1. - APROVACIÓ TAXA SERVEI D'AIGUA I CLAVEGUERAM 3R TRIMESTRE 

2021 
 
Núm. de referència : X2021058006     
 
 
En relació a l’expedient IG192021000014 a nom de SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS 
DE BARCELONA SAU amb NIF A08000234 corresponent a la liquidació del servei 
d’aigua i clavegueram del 3r trimestre de 2021 i vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l’import liquidat en concepte de cànon a ingressar pel subministrament 
d’aigua potable 3r trimestre 2021: 80.616,50 €. 
 
Segon: Aprovar l’excedent de tarifes d’aigua 3r trimestre 2021 (a favor de SOCIEDAD 
GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA SAU):  7.155,07 €. 
 
Tercer.- Aprovar l’import liquidat en concepte de taxa clavegueram 3r trimestre 2021: 
63.530,52 €. 
 
Quart.- Aprovar l’import liquidat en concepte de drets de connexió període 2021/03: 
4.106,52€. 
 
Cinquè.- Aprovar el cost de les taxes de la Generalitat “ CIH “ i “ C. A. “ en concepte 
d’edificis municipals, corresponents al període 2021/03: 16.531,15 €. 
 



 
 
 

Sisè.- Aprovar l’import de 0,00 € corresponent al cost a suportar pel període 3r trimestre 
2021 per l’Ajuntament d’Olot, amb càrrec al Fons Social de Solidaritat creat entre SOREA 
SA (50%) i el mateix Ajuntament (50%). 
 
L’esmentat Fons, així com el Protocol regulador de mesures contra la pobresa energètica 
i la vulnerabilitat econòmica entre l’Ajuntament d’Olot i SOREA, SA va ser aprovat per 
Decret d’Alcaldia de data 27/11/2015 i ratificat per acord de Junta de Govern de data 
03/12/2015. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

21.1. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- ESTIMAR LA INDEMNITZACIÓ 
RECLAMADA PEL SR. ****,  PER DANYS OCASIONATS A UN VEHICLE. 

 
Núm. de referència : X2021048976     
 
Vist l’escrit presentat per l’advocat Sr. ****, en nom i representació del Sr. ****, en el que 
formula reclamació patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats a un 
vehicle i atesos els següents  
 

ANTECEDENTS DE FET 
 

Primer.- La representació del Sr. ****, en escrit de data 13 de setembre de 2021 
(Registre General núm. E2021017695/13-09-2021), va formular reclamació patrimonial 

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

Volkswagen, model Golf, matricula ****, el dia 31 de juliol de 2021. Aquests danys van 
ser causats quan el vehicle conduït pel Sr. Siku Jawara circulava per l’Avinguda de 
Santa Coloma i, en girar en direcció al carrer Roure, la roda dreta del vehicle va col·lidir 
amb el forat d’un embornal que no tenia la corresponent tapa. A la petició s’hi 
acompanya la següent documentació: documentació acreditativa de la titularitat del 
vehicle; informe tècnic d’accident de trànsit de la Policia Municipal d’Olot núm. 
202100111, de 31 de juliol de 2021; i  informe pericial de data 5 d’agost de 2021 (ref. 
LS01794880), emès per “REAGIRONA SERVEIS PERICIALS, S.L.”. La quantitat total 
que es reclama és de 782 euros. 
 
Segon.- En informe del sotsinspector en cap de la Policia Municipal, de data 20 d’octubre 
de 2021, es remet a l’informe tècnic d’accident de trànsit, núm. 202100111, de 31 de 
juliol de 2021, que és el mateix que la part reclamant aporta com a prova documental en 
el seu escrit de reclamació patrimonial.  
 
En aquest informe els agents actuants assenyalen que l’accident va tenir lloc al carrer 
Roure cruïlla amb l’avinguda de Santa Coloma, quan el vehicle marca Volkswagen, 

model Golf, matricula GI-9296-BL, conduït pel Sr. ****, circulava per l’avinguda de Santa 
Coloma provinent del centre de a ciutat i en direcció al carrer Roure, quan va topar amb 
la roda davantera dreta del vehicle contra el forat d’un embornal, la tapa del qual estava 
fora del seu lloc. 
 



 

A l’informe s’assenyala que, en opinió dels agents actuants, l’accident es va produir 
perquè la tapa d’embornal es trobava desplaçada del seu lloc degut a les fortes pluges 
que estaven caient. En aquest sentit s’apunta que la pressió de l’aigua del col·lector de 
clavegueram hauria fet saltar a tapa, quedant fora del lloc on es trobava encaixada. 
L’accident es va produir en una cruïlla, de nit (amb llum artificial suficient) i amb la 
superfície de la calçada mullada degut a les fortes pluges. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- L’article 32.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
d’acord amb l’article 106.2 de la Constitució, assenyala que “els particulars tenen dret a 
ser indemnitzats per les administracions públiques corresponents de tota lesió que 
pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui conseqüència del 
funcionament normal o anormal dels serveis públics, excepte en els casos de força 
major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar d’acord amb la Llei”. 
En igual sentit, l’article 81 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. Aquests articles 
determinen que la  responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques sigui de 
caràcter objectiu i que, per tant, esdevingui imprescindible acreditar que el dany o lesió 
sofert pel reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis 
públics, en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense intervenció 
estranya que pugui interferir alterant el nexe causal. 
 
En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i 174 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis causats 
als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament dels serveis 
públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents, en els termes establerts 
per la legislació general sobre responsabilitat administrativa” 
 
Segon.- La responsabilitat patrimonial de les administracions públiques es basa en un 
sistema de responsabilitat objectiva, la qual cosa implica que no cal que hi hagi culpa o 
negligència, sinó únicament un funcionament normal o anormal dels serveis públics, un 
dany avaluable econòmicament i una relació de causalitat entre un i altre. També que el 
ciutadà afectat no tingui el deure jurídic de suportar aquest dany, que no hi hagi força 
major i que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons l’estat dels coneixements 
o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la producció dels danys. 
 
Així doncs, esdevé imprescindible acreditar que el dany o lesió sofert per la part 
reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, en 
relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense intervenció estranya que 
pugui interferir alterant el nexe causal. 
 
En el present cas, els agents policials actuants manifesten de manera clara que el 
conductor del vehicle Volkswagen Golf, matricula GI-9296-BL, el Sr. ****, no va poder 
esquivar el forat que quedava en el carril de circulació, on havia d’haver-hi una tapa de 
clavegueram que la pressió de l’aigua del col·lector, provocada per les fortes pluges que 
estaven caient, havia fet saltar i havia quedat desplaçada del seu lloc. En aquest cas, 



 
 
 

de l’informe policial no es desprèn cap conducta negligent per part del conductor del 
vehicle, que conduïa amb la diligència, la precaució i l’atenció necessàries, sinó que es 
va veure involucrat en un accident per una circumstància totalment externa i aliena a la 
seva voluntat, 
 
En conseqüència, a la vista de l’informe policial de trànsit núm. 202100111, de 31 de 
juliol de 2021, és procedent apreciar la relació causal entre els danys reclamats i el 
funcionament dels serveis municipals, d’acord amb els articles 25 de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril i 66  del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d‘abril, pel que fa a les competències 
atorgades als municipis en matèria de trànsit i mobilitat.  
 
Vist l’expedient administratiu SRP12021000023 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada d’Hisenda, 
proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Acceptar la reclamació patrimonial formulada pel Sr. ****, pels danys ocasionats 
al vehicle de la seva propietat matricula ****, per un accident de trànsit amb una tapa de 
clavegueram a l’avinguda de Santa Coloma, el dia 31 de juliol de 2021. 
 
Segon.- Efectuar un pagament de SET-CENTS VUITANTA-DOS EUROS (782.- €) a 
favor del Sr. ****, en concepte d’indemnització pels danys ocasionats a un vehicle de la 
seva propietat.  
 
 

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

200240  Despeses 21130  920  224000 782 ASSEGURANCES 130 001 999 052 999 999 

 

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



 

21.2. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- DENEGAR LA INDEMNITZACIÓ 
RECLAMADA PEL SR. ****, PER DANYS OCASIONATS A UN VEHICLE EN 

ACCIDENT A LA VIA PÚBLICA. 
 
Núm. de referència : X2021049478     

 
Vist l’escrit presentat pel Sr. **** en el que formula reclamació patrimonial contra 
l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats a un vehicle de la seva propietat en accident 
a la via pública i atesos els següents  

 
ANTECEDENTS DE FET 

 
Primer.- En escrit de data 9 de setembre de 2021 (Registre General núm. 

E2021017543/09-09-2021), el Sr. **** va formular reclamació patrimonial contra 
l’Ajuntament d’Olot, pels danys que va patir un vehicle de la seva propietat, marca Opel, 

model Insignia Limousine, matrícula ****, el dia 25 d’agost de 2021 a la tarda, quan 
circulava per l’avinguda Reis Catòlics i, a conseqüència d’una forta tempesta i posteriors 
inundacions, es van obrir varies tapes de clavegueram per la forta pressió de l’aigua, 
colpejant una d’elles a varies zones de la part inferior del vehicle i el para-xocs posterior. 
A l’escrit s’assenyala que no es va produir danys mecànics sinó només estètics. A la 
petició s’hi acompanyen sis (6) fotografies dels danys del vehicle. 
 
A requeriment de l’Ajuntament d’Olot (Registre General núm. S2021025365/15-10-

2021), el Sr. ****, en escrit de data 5 de novembre de 2021 (Registre General, núm. 
E2021021513/05-11-2021), va aportar la documentació acreditativa de la propietat del 
vehicle i un informe de valoració de danys, de data 5 de novembre de 2021 (NR 98887), 
emesa per “Audatransfer”, per un import de 975,11 euros, que es la quantitat que es 
reclama. 
 
Segon.- En informe del cap de la Policia Municipal, de data 18 de novembre de 2021,  
s’assenyala que, consultats els arxius, no consten actuacions policials en relació a 
l’incident que manifesta haver patit el Sr. **** amb el dia 25 d’agost de 2021. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- L’article 32.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
d’acord amb l’article 106.2 de la Constitució, assenyala que “els particulars tenen dret a 
ser indemnitzats per les administracions públiques corresponents de tota lesió que 
pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui conseqüència del 
funcionament normal o anormal dels serveis públics, excepte en els casos de força 
major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar d’acord amb la Llei”. 
En igual sentit, l’article 81 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i 174 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis causats 
als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament dels serveis 



 
 
 

públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents, en els termes establerts 
per la legislació general sobre responsabilitat administrativa”. Aquests articles 
determinen que la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques sigui de 
caràcter objectiu i que, per tant, esdevingui imprescindible acreditar que el dany o lesió 
sofert pel reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis 
públics, en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense intervenció 
estranya que pugui interferir alterant el nexe causal. 
 
Segon.- La jurisprudència ha reiterat en nombroses sentències que, perquè es pugui 
declarar la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques, és necessari 
que qui la pretén acrediti i provi que es donen les circumstàncies següents: a) que el 
dany o lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics 
en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte sense intervenció estranya 
que pogués interferir alterant el nexe causal; b) que el dany sigui efectiu, econòmicament 
avaluable i individualitzat en relació a una persona o grups de persones; c) que el 
particular afectat no tingui el deure jurídic de suportar el dany; d) que no hi hagi força 
major; i e) que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons l’estat dels 
coneixements o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la producció dels 
danys.  
 
En tractar-se d’una responsabilitat objectiva és necessària la concurrència de tots 
aquests elements -que han de ser provats per qui els al·lega- i entre els que té una 
especial rellevància, en tant que element essencial de la responsabilitat, la relació de 
causalitat entre el dany i el funcionament del servei públic. 
 
En aquest cas, la determinació de si els danys que es reclamen són atribuïbles de forma 
directa i exclusiva al funcionament dels serveis públics municipals no és gens clara. En 
aquest sentit, el fet que ni la Policia Municipal ni cap altre servei de l’Ajuntament d’Olot 
intervingués directament en l’accident no permet acreditar la veracitat dels fets relatats 
per la part reclamant, alhora que dificulta esbrinar el quan, el com i el perquè es va 
produir aquest accident. En aquest cas, més enllà del que manifesta la part reclamant, 
no hi ha prova objectiva i certa dels fets que es relaten.  
 
Tercer.- La conducció de qualsevol vehicle per vies urbanes requereix una especial 
atenció. En aquest sentit, els article 10 del Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre 
i 3 del Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, assenyalen que el conductor ha 
d’utilitzar el vehicle amb la diligència, la precaució i l’atenció necessàries per evitar tot 
dany, propi o aliè, i s’ha de cuidar de no posar en perill la seva persona ni els altres 
ocupants del vehicle i la resta d’usuaris de la via. També l’article 13 del Reial decret 
legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, quan estableix que el conductor ha d’estar en tot 
moment en condicions de controlar el seu vehicle.  
 
En el nostre cas, el Sr. **** havia d’accentuar la diligència i la precaució normal exigible 
a qualsevol conductor, perquè circulava en una via urbana mentre queia una forta 
tempesta d’aigua que fins i tot provocava inundacions. Del relat de l’escrit de reclamació 
de responsabilitat es desprèn que l’accident es va produir perquè el Sr. **** no va prestar 
la suficient atenció en la conducció ni en les circumstàncies de la via i, en conseqüència, 
no va veure quines eren les condicions de la via per la que circulava, no va adaptar la 



 

seva conducció a aquestes circumstàncies i no va estar en condicions de controlar el 
vehicle que conduïa. 
 
Quart.- L’actuació de l’Ajuntament d’Olot s’adequa als estàndards exigibles a una 
administració pública responsable, tant del trànsit de vehicles com del manteniment de 
la via pública, d’acord amb els articles 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i 66 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d‘abril.  
 
En primer lloc cal assenyalar que els elements que l’Ajuntament d’Olot col·loca a la via 
publica (tapes de registre, embornals, canals i reixes de desguàs i altres) compleixen 
totes i cadascuna de les normatives sectorials específicament aplicables, per tal de 
garantir la circulació de vehicles i el pas de vianants; es tracta per tant, d’elements 
homologats que han passat tots els controls requerits per poder estar disponibles al 
mercat i per ser col·locats a la via pública, tant a la calçada com a les voreres. 
 
D’altra banda cal recordar que aquest Ajuntament disposa d’una Brigada Municipal per 
atendre les situacions d’emergència vinculades amb la circulació viària, que actua en 
cas d’urgència a qualsevol hora del dia, a tota la ciutat i cada vegada que es produeix 
un fet extraordinari que així ho requereix. En cap cas es pot pretendre que l’Ajuntament 
d’Olot, en tant que administració competent en la matèria, hagi tenir permanentment 
personal per vigilar tots i cadascun dels trams viaris del seu municipi durant les vint-i-
quatre hores del dia, per resoldre de forma immediata qualsevol incident que es pugui 
produir a la via pública de manera sobtada i impensable. 
 
La pretensió de la part reclamant sobrepassa l’àmbit de la responsabilitat objectiva de 
les administracions públiques i deriva cap a la conversió de l’Ajuntament d’Olot en una 
mena d’asseguradora universal de qualsevol eventualitat que es produeixi a la ciutat 
amb independència de la pròpia actuació administrativa. 
 
Vist l’expedient administratiu SRP12021000025 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada de l’Àrea 
d’Organització, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent acord: 
 
DENEGAR la indemnització reclamada pel Sr. **** , pels danys que va patir el vehicle 
de la seva propietat, matrícula ****, el dia 25 d’agost de 2021, quan circulava per 
l’avinguda Reis Catòlics, en produir-se l’accident com a conseqüència de l’actuació del 
conductor del vehicle, en no prestar la suficient atenció en la conducció ni en les 
circumstàncies de la via; la qual cosa trenca el nexe causal entre els danys reclamats i 
el funcionament dels serveis públics municipals. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

22.1. - OBRES D'ACTUACIONS DE MILLORA A LA PLAÇA DE LES RODES 
 
 

Núm. de referència : X2021055297     
 
 
 

Tipus de Contracte: OB D'OBRES 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar les obres d’actuacions de millora a la plaça de 
Les Rodes, com es desprèn de l’informe de data 5 de novembre de 2021,  emès pel  Sr. 
Ramon Prat Molas, cap d’àrea de Territori i el vist-i-plau de la Sra. Anna Casamitjana 
Aulinas, coordinadora de Serveis d’Atenció a la Comunitat. 

Segon.- Atès que es tracta d’una obra amb una unitat funcional tal i com es desprèn del 
projecte redactat pels arquitectes Eduard Callís i Guillem Moliner i aprovat per la Junta 
de Govern Local del dia  28 d’octubre de 2021. 

Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per executar l’obra obres 
d’actuacions de millora a la plaça de Les Rodes 

-“Josep Vilanova, SA” 

-“ Pere Boada Comas, SL” 

-“Obres Meroca, SLU” 
. 

Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, emès en data 16 de novembre de 2021, han 
estat presentades dues ofertes subscrites per les empreses “Obres Meroca, SLU” i “Pere 
Boada Comas,SL” i la millor proposta és la presentada per PERE BOADA COMAS SL 
per haver presentat l’oferta més econòmica 

Cinquè.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals 
de contractació. 
 
Sisè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa PERE BOADA COMAS SL i atès que 
aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació 
objecte del contracte. 

Fonament jurídic 

La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article 
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant 
LCSP) i correspon a la modalitat d’obres regulada a l’article 13 de la mateixa. 



 

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

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

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

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics 

 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012021000735 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 d’àrea de Territori i el 
vist-i-plau de la Sra. Anna Casamitjana Aulinas, coordinadora de Serveis d’Atenció a la 
Comunitat, de data  5 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 PERE BOADA COMAS SL, amb NIF núm. B17320268, el contracte 
menor de les obres d’actuacions de millora a la plaça de Les Rodes, d’acord amb el 
projecte redactat pels arquitectes Eduard Callís i Guillem Moliner i aprovat per la Junta 
de Govern Local del dia  28 d’octubre de 2021;   pel preu de quinze mil  set-cents 
trenta euros (15.730 €), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en tretze mil euros (13.000 €) de pressupost net i  dos mil 
set-cents trenta euros (2.730 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 % 
 
Tercer.- El termini d’execució de les obres serà d’un mes a comptar de la data de 
recepció de la notificació de l’adjudicació. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 15.730 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida núm. 21.160.1532.63701 “R20 actuacions Zona Nord (IFS)” del Pressupost 
municipal. 
 

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

200220  Despeses 21160  1532 63701 15730 R20 ACTUACIONS ZONA NORD (IFS) 100 001 001 001 000 000 

 

 
Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació i adjuntarà 
una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient 
CC012021000735 
 



 
 
 

Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses: “Pere Boada Comas, SL” i “Obres 
Meroca, SLU”  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
22.2. - OBRES D'IMPERMEABILITZACIÓ DE LA COBERTA DE L'EDIFICI DE CAN 

JOANETES 
 

Núm. de referència : X2021055278     
 

Tipus de Contracte: OB D'OBRES 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar les obres d’impermeabilització de la coberta de 
l’edifici de Can Joanetes,  com es desprèn de l’informe de data 8 de novembre de 2021,  
emès per la Sra. Carme Yeste Cadaso , arquitecta municipal, i el Sr. Albert Pons Clutaró, 
arquitecte municipal i gestor de la partida. 

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 
d’impermeabilització de la coberta de l’edifici de Can Joanetes: 
-“Excavacions Coll, SL” 
-“Pere Costa Sacrest, SL” 
-“Girmica, SL” 

Quart.- D’acord amb l’informe de valoració emès en data 22 de novembre de 2021, la 
millor proposta és la presentada per l’empresa PERE COSTA SACREST, SL”,  atès que 
s’ajusta a les especificacions facilitades, la resta d’ofertes supera el cost inicial previst.  

Cinquè.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals 
de contractació. 
 
Sisè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa PERE COSTA SACREST SL i atès que 
aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació 
objecte del contracte. 

Fonament jurídic 

La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article 
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant 
LCSP) i correspon a la modalitat d’obres regulada a l’article 13 de la mateixa. 

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



 

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

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

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics 

Vist l’expedient administratiu núm. CC012021000734 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 Sra. Carme Yeste Cadaso , arquitecta municipal, i 
el Sr. Albert Pons Clutaró, arquitecte municipal i gestor de la partida de data 8 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 PERE COSTA SACREST SL, amb NIF núm. B17491333, el 
contracte menor de les obres d’impermeabilització de la coberta de l’edifici de Can 
Joanetes; pel preu de vint mil deu euros amb noranta-un cèntims (20.010,91 €), IVA 
inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en  setze mil cinc-cents trenta-set euros amb noranta-
quatre cèntims (16.537,94 €) de pressupost net i  tres mil quatre-cents setanta-dos euros 
amb noranta-set cèntims (3.472,97 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21% 
 
Tercer.- El termini d’execució de les obres serà d’un mes a comptar de la data de 
recepció de l’acord d’adjudicació. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de  20.010,91 €, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida núm. 21.140.933.63201 “actuacions edificis municipals” del 
Pressupost municipal. 
 

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

200220  Despeses 21140  933  63201 20010.91 ACTUACIONS EDIFICIS MUNICIPALS 
(PR21:51.336,98) 

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 
CC012021000734. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses : “Pere Costa Sacrest, SL”; 
“Excavacions   
Coll,SL”; “Girmica, SL”. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 



 
 
 

22.3. - OBRES COMPLEMENTÀRIES DE MILLORA DE LA SECCIÓ DE FERM DEL 
CARRER MACARNAU, INCLOSA EN EL PROJECTE CONSTRUCTIU DE 

URBANITZACIÓ DELS TRAMS DELS CARRERS ROSER, MACARNAU I PINTOR 
DOMENGE QUE CONFORMEN LA VIABILITAT PERIMETRAL A L’ENTORN DEL 

NOU EQUPAMENT DE L’ESPAI CRÀTER A OLOT. 
 

Núm. de referència : X2021055312     
 

Tipus de Contracte: OB D'OBRES 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 
 
Primer.- Atès que és necessari executar les obres complementàries de millora de la 
secció de ferm del carrer Macarnau, inclosa en el projecte constructiu de urbanització 
dels trams dels carrers Roser, Macarnau i Pintor Domenge que conformen la viabilitat 
perimetral a l’entorn del nou equipament de l’espai Cràter a Olot,  com es desprèn de 
l’informe de data 3 de novembre de 2021,  emès pel Sr. Ramon Prat Molas, enginyer de 
camins, canals i ports- cap de l’Àrea de Territori. 

Segon.- Atès que es tracta d’una obra amb una unitat funcional. 

Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per executar l’obra  
“Rubau Tarrés, SAU” 
 “Aglomerats Girona, SA” 
 “Agustí y Masliver, SA”.  

Quart.- D’acord amb l’informe de valoració emès en data 22  de novembre de 2021,  la 
millor proposta és la presentada per 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: CC012021000736 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 

Primer.-  Aprovar l’informe núm. NI022021002557 emès pel Sr. Ramon Prat Molas, 
enginyer de camins, canals i ports- cap de l’Àrea de Territori, de data 3 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 RUBAU TARRES SAU, amb NIF núm. A17018813,  el contracte 
menor de les obres complementàries de millora de la secció de ferm del carrer 
Macarnau, inclosa en el projecte constructiu de urbanització dels trams dels carrers 
Roser, Macarnau i Pintor Domenge que conformen la viabilitat perimetral a l’entorn del 
nou equipament de l’espai Cràter a Olot; segons es detalla en l’informe núm. 
NI20210022557;  pel preu de quaranta-set mil cinc-cents cinquanta-tres euros 
(47.553 €), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en  trenta-nou mil tres-cents euros (39.300 €) de 
pressupost net i  vuit mil dos-cents cinquanta-tres euros (8.253 €) d’IVA calculat amb un 
tipus del 21 % 
 
Tercer.- El termini d’execució de les obres serà de 15 dies a comptar des de la data de 
recepció de l’acord d’adjudicació. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 47.553€, IVA inclòs, amb càrrec a 
la partida núm. 21.140.333.61901 “Espai Cràter. Urbanització” del Pressupost municipal. 
 

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

200220  Despeses 21140  333  61901 47553 ESPAI CRATER URBANITZACIO (PR21-
151.387,54) 

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 
CC012021000736. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses: “Rubau Tarrés, SAU”; “Aglomerats 
Girona, SA”; “Agustí y Masliver, SA”.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 



 
 
 

22.4. - OBRES DE  MILLORA D'UN TRAM DE LA XARXA DE SANEJAMENT DEL 
CARRER MARIÀ VAYREDA DE LA CIUTAT D'OLOT 

 
 
 

Núm. de referència : X2021055158     
 

Tipus de Contracte: OB D'OBRES 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar les obres de millora d’un tram de la xarxa de 
sanejament del carrer Marià Vayreda, com es desprèn de l’informe de data 8 de 
novembre de 2021, emès pel  Sr. Ramon Prat Molas,  enginyer de camins, canals i ports 
-cap de l’Àrea de Territori. 

Segon.- Atès que es tracta d’una obra amb una unitat funcional. 

Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per executar l’obra de 
millora  d’un tram de la xarxa de sanejament del carrer Marià Vayreda:  
“Rubau Tarrés, SAU” 
“Aglomerats Girona,SA”  
“Agustí i Masoliver, SA”. 

Quart.- D’acord amb l’informe de valoració emès en data 22 de novembre de 2021,  la 
millor proposta és la presentada per l’empresa RUBAU TARRÉS, 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: CC012021000731 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 

Primer.-  Aprovar l’informe núm NI0220210020606 emès pel  Sr. Ramon Prat Molas,  
enginyer de camins, canals i ports -cap de l’Àrea de Territori, de data 8 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 RUBAU TARRES SAU,  amb NIF núm. A17018813,  el contracte 
menor de les obres de millora d’un tram de la xarxa de sanejament del carrer Marià 
Vayreda, segons  es detalla a l’informe núm NI0220210020606; pel preu de quinze mil 
quatre-cents vuitanta-vuit euros (15.488 €), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en dotze mil vuit-cents euros (12.800 €) de pressupost 
net i dos mil sis-cents vuitanta-vuit euros (2.688 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 % 
 
Tercer.- El termini d’execució de les obres serà de 7 dies a comptar de la data de 
recepció de la notificació de l’adjudicació. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 15.488 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida  núm. 21.140.160.61906 “actuacions clavegueram” del Pressupost 
municipal. 
 

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

200220  Despeses 21140  160  61906 15488 ACTUACIONS CLAVEGUERAM 
(PR21:32.280,05) 

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 
CC012021000731 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses: “Rubau Tarrés, SAU”; “Aglomerats 
Girona,SA” i “Agustí i Masoliver, SA”. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

22.5. - REGULARITZACIÓ DEL COST DE LES OBRES  D’AMPLIACIÓ DE PARC 
DE PATINATGE (SKATEPARK) 

 
Núm. de referència : X2021031593     
 
Antecedents 
 
Per Acord de Junta de Govern Local de data 8 de juliol de 2021 , es va aprovar 
l’expedient de contractació administrativa de les “Obres d’ampliació del Parc de 
Patinatge (Skateparck)” mitjançant procediment obert simplificat abreujat , amb un 
pressupost de seixanta-vuit mil nou-cents noranta-cinc euros amb vint-i-sis cèntims 
(68.995,26 €)  IVA inclòs. Aquest import es desglossa en cinquanta-set mil vint euros 
amb vuitanta-vuit cèntims (57.020,88 €) de pressupost net i onze mil nou-cents setanta-
quatre euros amb trenta-vuit cèntims (11.974,38 €)  en concepte d’IVA calculat al tipus 
del 21%., basat en la memòria valorada realitzada per part del Serveis Tècnics 
Municipals i aprovada per Junta de Govern Local de data 17 de desembre de 2020. 
 
En data 26 d’agost de 2021 per Acord de Junta de Govern Local , s’adjudica la 
contractació de les “Obres d’ampliació del Parc de Patinatge (Skateparck)” a l’empresa 
ROIG I FILLS ASSOCIATS, SA amb NIF: A58401282 per un import de seixanta-tres mil 
cent noranta-dos euros amb vint-i-cinc cèntim (63.192,25 €)  iva inclòs , que es 
desglossa en cinquanta-dos mil dos-cents vint-i-cinc euros (52.225,00 €) de pressupost 
net i deu mil nou-cents seixanta-set euros amb vint-i-cinc cèntims (10.967,25 €)  d’iva 
calculat al 21%. 

 

En data 16 de novembre de 2021 s’emet un informe tècnic , NI022021002728  per part 
del Sr. Albert Pons i Clutaró com a arquitecte de la secció d’Urbanisme de l’Àrea de 
Territori de l’Ajuntament d’Olot, justificant un increment dels amidaments corresponents 
a moviments de terres i formigó de formació de rampes en base a l’obra licitada. 
 
Aquesta diferència d’amidament suposa un 9,17% d’increment del cost previst, no 
considerant-se modificació del contracte segons l’Article 242.i de la LCSP. 

Per tot això, en exercici de les competències conferides en virtut de la delegació 
efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret de data 25 de juny de 
2019. 

 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12021000050, la regidora delegada 
d’Organització, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següent acord: 
 
Primer.- APROVAR l’increment de cost de les “Obres d’ampliació del Parc de Patinatge 
(Skateparck)”, adjudicades a favor de l’empresa ROIG I FILLS ASSOCIATS, SA,  amb 
NIF. A58401282 pel preu de CINC MIL SET-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB 
SETANTA-CINC CÈNTIMS (5.797,75 €)  Iva Inclòs , que es desglossa en: 

QUATRE MIL SET-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES 
CÈNTIMS (4.791,53 €) de pressupost net i MIL SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS 
(1.006,22 €)  d’IVA calculat al 21% 



 

Segon.- Aprovar i disposar la despesa per import de 5.797,75 € amb càrrec a les 
següents partides: 

2021 140 171 61931 OBRES AMPLIACIÓ PARC PATINATGE (SKATEPARK) (IFS) 
 

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

200220  Despeses 21140  171  61931 5797.75 R20 OBRES AMPLIACIO PARC PATINATGE 
SKATEPARK (IFS) 

100 001 001 001 000 000 

 

 
Tercer.- Notificar l’acceptació de l’increment dels amidaments a l’empresa 
adjudicatària. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

22.6. - REGULARITACIÓ COST DE LES OBRES DE MOVIMENT DE TERRES I 
ESTABILITZACIÓ DE MURS A LA DE NAUS ENDERROCADES AL CARRER SANT 

MIQUEL, 6 D'OLOT (FASE 2). 
 
Núm. de referència : X2020046641     
 
Antecedents 
Per Acord de Junta de Govern Local de data 21 de gener de 2021 , es va aprovar la 
contractació de les obres de moviment de terres i estabilització de murs a la zona de 
naus enderrocades del Carrer Sant Miquel, 6 d’Olot (Fase 2), per un cost total de 
28.798,00 Iva inclòs. 
 
En data 22 de novembre de 2021 s’emet un informe tècnic , NI022021002761  per part 
del Sr. Albert Pons i Clutaró , com a arquitecte de la secció d’Urbanisme de l’Àrea de 
Territori de l’Ajuntament d’Olot, i el Sr. Ramon Prat i Molas com a  gestor de la partida, 
justificant l’increment de cost de la contractació per un import total de 4.188,85 € IVA 
inclòs, conseqüència de la impossibilitat de preveure que la gestió de residus 
incrementaria degut a que sota la capa de terra vegetal visible, es va haver d’extreure 
un volum important de runa que no s’havia pogut tenir en compte. 
 
Aquesta diferència de cost de la gestió de residus suposa un 14,54% de la despesa 
total, i no implica la modificació del procediment de contractació. 
 

Per tot això, en exercici de les competències conferides en virtut de la delegació 
efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret de data 25 de juny de 
2019. 

 
I vist l’expedient administratiu núm. CC012020000509, la  regidora delegada 
d’Organització, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següent acord: 
 
Primer.- APROVAR la regularització del cost de la contractació de les “Obres de 
moviment de terres i estabilització de murs a la zona de naus enderrocades del Carrer 
Sant Miquel, 6 d’Olot (Fase 2)”, adjudicades a favor de l’empresa PERE BOADA 



 
 
 

COMAS, SL amb NIF. B17320268 pel preu de QUATRE MIL  CENT VUITANTA-VUIT 
EUROS AMB VUITANTA-CINC (4.188,85 €) Iva Inclòs , que es desglossa en: 

TRES MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS 
(3.461,86€) de pressupost net i SET CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU 
CÈNTIMS (726,99 €)  d’IVA calculat al 21%. 
 
Segon.- Aprovar i disposar la despesa per import de 4.188,85 € amb càrrec a les 
següents partides: 

2021 140 151 61902 ENDERROCS (PR21) 
 

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

200220  Despeses 21140  151  61902 4188.85 ENDERROCS (PR21) 100 001 001 001 000 000 

 

 
Tercer.- Notificar l’acceptació de la l’increment de la despesa a l’empresa adjudicatària. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
22.7. - DEVOLUCIÓ GARANTIA DEFINITIVA  DE LES OBRES DEL PROJECTE DE 
CONSERVACIÓ I MILLORA D'URBANITZACIÓ I FERMS A LES VIES PÚBLIQUES 

2016 
 
Núm. de referència : X2016012255     
 
La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 7 de juliol de 2016, va adjudicar a 
favor de l’empresa JOSEP VILANOVA, SA amb NIF A17444092, el contracte de les 
obres del projecte de conservació i millora d’urbanització i ferms de les vies públiques 
2016,  per un import de 287.228,38 € (IVA inclòs). 
 
Per tal de garantir la correcte execució de les obres, l’empresa JOSEP VILANOVA,SA, 
va dipositar en data 5 de juliol de 2016 una fiança d’import 11.864,94 € . 
 
Vist l’escrit presentat per JOSEP VILANOVA SA, Registre d’Entrada núm. 
E20121019139 de data 4 d’octubre de 2021 en el qual  sol·licita la devolució de 
l’esmentada fiança. 
 
Atès  que el Sr. Ramon Prat Molas, cap de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot en 
data 22 de novembre de 2021 informa favorablement el retorn de la fiança dipositada 
per Josep Vilanova SA per l’execució de les obres del projecte de conservació i millora 
d’urbanització i ferms de les vies públiques 2016. 
 
I vist  l’expedient administratiu núm.  CCS12016000011  i  antecedents corresponents, 
la regidora-delegada d’Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
Que els serveis econòmics procedeixin a la devolució de la fiança d’import onze mil 
vuit-cents seixanta-vuit euros amb noranta-quatre cèntims (11.868,94 €)  dipositada 
per l’empresa JOSEP VILANOVA SA  amb NIF A17444092, en data 5 de juliol de 2016, 



 

per tal de garantir la correcta execució de les obres del projecte  de conservació i millora 
d’urbanització i ferms de les vies públiques 2016. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

22.8. - SERVEI DE NETEJA I FILMACIÓ DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM DEL 
BARRI DE MONTOLIVET. 

Núm. de referència : X2021055271     
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 
 
Primer.- Atès que és necessari executar el  servei de neteja i filmació de la xarxa de 
clavegueram del Barri de Montolivet, 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 
neteja i filmació de la xarxa de clavegueram del Barri de Montolivet: 
“Serveis de Neteges Tècniques Olot-Net, SL;  
“Hidecu Girona, SL” 
 “Pere Giralt Sagrera,SA” 

Quart.- D’acord amb l’informe de valoració  emès en data 22 de novembre de 2021, la 
millor proposta és la presentada per SERVEIS DE NETEGES TECNIQUES OLOT-NET 
SL  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 SERVEIS DE NETEGES TECNIQUES 
OLOT-NET SL i atès que aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per 
realitzar la prestació objecte del contracte. 

Fonament jurídic 

La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article 
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant 
LCSP) i correspon a la modalitat 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: CC012021000733 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.-  Aprovar l’informe núm. NI022021002522  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 SERVEIS DE NETEGES TECNIQUES OLOT-NET SL, amb NIF 
núm. B17667932, el contracte menor del  servei de neteja i filmació de la xarxa de 
clavegueram del Barri Montolivet; pel preu de nou mil tres-cents cinquanta euros 
(9.350 €), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en vuit mil cinc-cents euros (8.500 €) de pressupost net i 
vuit-cents cinquanta euros (850 €) d’IVA calculat amb un tipus del 10 % 
 
Tercer.- El termini per a l’execució dels serveis serà de 15 dies a comptar de la data de 
recepció de la notificació de l’adjudicació. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 9.350€, IVA inclòs, amb càrrec a 
la partida núm. 21.140.1512.61915 “R20 Act. Urbanització Montolivet” del Pressupost 
municipal. 
 

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

200220  Despeses 21140  1512 61915 9350 R20 ACT. URB. MONTOLIVET(PR19-15490,52 
PR20-75000) 

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 
CC012021000733 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses “Serveis de Neteges Tècniques Olot-
Net, SL”; “Hidecu Girona, SL” i “Pere Giralt Sagrera,SA”. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 



 

 
22.9. - SERVEI D'ALLOTJAMENT PER NECESSITATS SOCIALS, AMB MOTIU DEL 

COVID-19, DURANT EL MES D'OCTUBRE DE 2021 
 
 

Núm. de referència : X2021057699     
 

Tipus de Contracte: OT ALTRES 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
El Consorci d’Acció Social de la Garrotxa presta els serveis socials a tota la comarca de 
la Garrotxa, inclosa la ciutat d’Olot.  
 
L’Ajuntament d’Olot té delegades les polítiques de benestar social al Consorci d’Acció 
Social de la Garrotxa.  
 
El Consorci d’Acció Social de la Garrotxa es considera mitjà propi personificat de 
l’Ajuntament d’Olot i del Consell Comarcal de la Garrotxa, als efectes del què s’estableix 
a l’art. 32.2 de la Llei, 9/2017 de 8 de novembre (LCSP).  
 
Degut a la situació provocada arrel del COVID19, ha estat necessari realitzar serveis 
d’allotjament a usuaris en risc d’exclusió social - 
 
Atès que es valora favorablement la capacitat de l’empresa NARCIS VILA SOMS i atès 
que aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació 
del servei.  
 
I vist l’informe de la Directora del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, de data 11 de 
novembre de 2021.  
 
Fonaments jurídics  
 
La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article 
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant 
LCSP) i correspon a la modalitat de serveis regulada a l’article 17 de la mateixa.  
 
Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de 
l’expedient administratiu, i les modificacions introduïdes pel Reial Decret Llei 3/2020, de 
4 de febrer. 
 
Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació.  
 
Atès el Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l’emergència sanitària 
provocada per la COVID-19 i d’inici de l’etapa de la represa al territori de Catalunya  
 
Atesa la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions efectuades pel 
cartipàs municipal.  
 



 
 
 

Per tot això, i vistos els antecedents corresponents, i vist l’expedient administratiu núm: 
CC012021000784 i antecedents corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, 
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- APROVAR l’informe tècnic emès per la Sra. Teia Fàbrega Pairó, com a 
directora del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, de data 11 de novembre de 2021 
en què es motiven les necessitats de contactar.  
 

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

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

durant el mes d’octubre de 2021, per import de setze mil quaranta-vuit euros (16.048,00 

€), IVA inclòs.  
 
L’esmentat preu es desglossa en catorze mil cinc-cents vuitanta-nou euros amb nou 
cèntims (14.589,09 €) de base imposable i  mil quatre-cents cinquanta-vuit euros amb 
noranta-un cèntims (1.458,91 €) d’IVA calculat al 10%.  
 
Tercer.- Aprovar, Disposar i Ordenar la despesa per import de 16.048,00€, IVA inclòs, 
amb càrrec a la partida 21.600.231.227999 “prestació serveis i altres COVID 19” del 
pressupost municipal: 
 

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

200240  Despeses 21600  231  227999 16048 PRESTACIO SERVEIS I ALTRES COVID19 600  003 288 099 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
22.10. - MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA DELS 

EDIFICIS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS, PER AMPLIAR EL SERVEI DE NETEJA 
DEL’ESPAI POLIVALENT DE LA PISCINA MUNICIPAL 

Núm. de referència : X2019041140     
 
Antecedents 
 
El Ple de l’Ajuntament d’Olot, en data 29 d’octubre de 2019, va acordar iniciar i aprovar 
l’expedient per a la contractació del servei de neteja dels edificis administratius, 
educatius, culturals, esportius i socials de l’Ajuntament d’Olot; aprovar el plec de 
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladores de 
la contractació, aprovar la despesa i convocar la corresponent licitació. 
 
El Ple de l’Ajuntament d’Olot, en sessió ordinària de 18 de juny de 2020, va aprovar 
l’adjudicació del servei de neteja dels edificis i equipaments municipals (Lots 1, 2, 3, 4 i 
5 (Edificis Administratius, Educatius, Culturals, Esportius i Socials) a l’oferta integradora 
presentada per la “UTE NETEJA OLOT II”, formada per OHL SERVICIOS INGESAN 
SAU i INSTAL·LACIONS, GESTIÓ, FORMACIÓ I ASSESSORAMENT SA (IGFA). El 
contracte es va formalitzar amb efectes a 1 de setembre de 2020. 
 
Vist l’informe NI022021002738, emès pel Sr. Xavier Viñolas Boix, Enginyer Tècnic de 
l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot i responsable del contracte, sobre la necessitat 



 

de contractar l’ampliació del servei de neteja de l’espai polivalent de la piscina municipal, 
donat que s’hi fan activitats dirigides.   
 
Fonaments jurídics 
 
Article 204 de la LCSP, modificacions que preveu el del Plec de clàusules 
administratives particulars. 
 

Per tot això, i vist l’expedient administratiu núm.CCS12019000037 i  els antecedents 
corresponents, la regidora d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció 
dels següents acords:  
 
Primer.- MODIFICAR el contracte vigent del servei de neteja dels edificis administratius, 
educatius, culturals, esportius i socials de l’Ajuntament d’Olot, amb la UTE NETEJA 
OLOT II, amb CIF núm. U01611425, per ampliació de la neteja de l’espai polivalent de 
la piscina municipal (Bloc D), amb efectes del dia 30 de novembre de 2021. 
 
S’amplia el contracte amb dues hores setmanals de neteja, i caldrà realitzar prèviament 
una neteja inicial de 10 hores. 
 

  
 

Es comunicarà al responsable del contracte amb la suficient antelació, els festius en què 
no calgui fer la neteja del local. Les hores de neteja no realitzades quedaran a disposició 
per neteges de la piscina. 
 
Segon.- L’import de la despesa per a l’any 2021 és de tres-cents seixanta-quatre euros 
amb vint-i-un cèntims (364,21 €) IVA inclòs. Aquest import es desglossa en 301 € de 
base imposable i 63,21 € d’IVA calculat al 21%. Es pagarà amb càrrec a la partida 2021 
144 342 227000 MANTENIMENT EDIFICIS ESPORTS I LLEURE (NETEJA). 
 

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

200220  Despeses 21144  342  227000 364.21 MANTENIMENT EDIFICIS ESPORTS I LLEURE 
(NETEJA) 

100 001 001 001 000 000 

 
Tercer.- L’import de la despesa per als 9 mesos restants del contracte de l’any 2022 és 
de nou-cents deu euros amb cinquanta-tres cèntims (910,53 €) IVA inclòs. Aquest import 
es desglossa en 752,50 € de base imposable i 150,50 € d’IVA calculat al 21%. Es pagarà 
amb càrrec a la partida EDIFICIS ESPORTS I LLEURE (NETEJA) del Pressupost de 
l’Ajuntament d’Olot per a l’any 2022. 
 
 

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

200220  Despeses 99999 910.53 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 



 
 
 

22.11. - DESISTIR DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ DELS SERVEIS POSTALS 
DE L’AJUNTAMENT D’OLOT 

 
 
Núm. de referència : X2021033252     
 
Vist que per Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 15 de juliol de 2021, va 
acordar aprovar l’expedient administratiu, el plec de clàusules administratives particulars 
i el plec de condicions tècniques que havien de regir la contractació, mitjançant 
procediment obert, dels serveis postals de l’Ajuntament d’Olot així com la convocatòria 
de la licitació. 
 
Vist que Sociedad Estatal Correos y Telégrafos. S.A., S.M.E va interposar, dins el termini 
legal, Recurs Especial en matèria de contractació. 
 
Vist que el 29 de juliol de 2021 l’Ajuntament d’Olot va acordar, mitjançant decret, 
suspendre la tramitació de l’expedient de licitació dels serveis postals de l’Ajuntament 
d’Olot fins a la resolució del recurs interposat. 
 
Vist que en data 4 d’agost de 2021 l’Ajuntament d’Olot envià INFORME OC. al Tribunal 
Català de Contractes del Sector Públic en que efectivament reconeixia una errada 
administrativa, de manera que els criteris relacionats amb la qualitat no representaven 
almenys el 51% de la puntuació assignable a la valoració de les ofertes establert a 
l’article 145.4.2 LCSP per als contractes de l’Annex IV. 
 
Vist que procedeix anul·lar els criteris d’adjudicació prevists als plecs de clàusules 
administratives particulars i corregir-los, d’acord amb el que disposa l’article 145.4.2 
LCSP. 
 
Vist que el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, en la sessió de 15 de 
setembre de 2021 va acordar la mesura provisional consistent en suspendre el 
procediment de contractació dels serveis postals de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Vist l’expedient administratiu CCS12021000053 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del 
següent acord: 
 
ÚNIC.- Desistir del procediment de licitació, mitjançant procediment obert, dels serveis 
postals de l’Ajuntament d’Olot. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
22.12. - APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT, APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES 

ADMINISTRATIVES PARTICULARS I DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS 
TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT 

OBERT, DEL SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE (GASOIL TIPUS C) PER 
CALEFACCIÓ DELS EQUIPAMENTS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA PELS 

EDIFICIS MUNICIPALS 
 
 

Núm. de referència : X2021057758    
 

Tipus contracte SU DE SUBMINISTRAMENT 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

  

Atès que és necessari contractar el Subministrament combustible (gasoil tipus c) 
per calefacció dels equipaments i aigua calenta sanitària edificis municipals. 

Vist l’informe emès pel Sr. Xavier Viñolas com a enginyer tècnic municipal de l’Àrea de 
Territori de l’Ajuntament d’Olot, en el qual es proposa l’inici de l’expedient del contracte 
referit. 

La durada del contracte s’estableix en un any amb possibilitat d’una pròrroga d’un any 
més. 

El pressupost base de licitació del subministrament combustible (gasoil tipus C) per 
calefacció dels equipaments i aigua calenta sanitària edificis municipals, d’acord amb 
l’article 100 LCSP, comprèn l’import total de cent-nou mil set-cents euros (109.700 €), 
IVA inclòs, amb el desglossament següent: 90.661,16 € de pressupost net sense IVA, i  
19.038,84 € corresponent al 21% d’IVA.   

Als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat subjecte a la 
licitació, el valor estimat del contracte és de dos-cents tres mil nou-cents vuitatnt-set 
euros amb seixanta-cèntims.(203.987,60 €) , IVA exclòs. 

 

Any 1 
contracte 

1a. prorroga  Modificació 20%  TOTAL 

90.661,16 € 95.194,21 € 18.132,23 € 203.987,60 € 

 
Aquest contracte està subjecte a regulació harmonitzada i és susceptible de presentació 
de recurs especial en matèria de contractació. 

De conformitat amb el que disposa l’article 116 de la LCSP, la celebració de contractes 
per part de les administracions púbiques requerirà la prèvia tramitació de l’expedient, 
que s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els 
termes previstos a l’article 28 de l’esmentada LCSP. 

Vist que a l’expedient s’han incorporat el Plec de clàusules administratives particulars i 



 
 
 

el Plec de clàusules tècniques d’acord amb el que disposa l’article 116.3 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP). 

Atès que el procediment a seguir per a l’adjudicació del contracte és l’obert, d’acord amb 
l’article 156 i següents de la LCSP, i que la tramitació de l’expedient serà ordinària, de 
conformitat amb l’article 116 i següents de la LCSP. 

Vist que a l’expedient consta l’informe emès per la Secretària general de l’Ajuntament, 
en compliment de la Disposició Addicional Tercera de la LCSP. 

Vist el que disposa l’apartat 1 de la Disposició Addicional Segona de la LCSP i atès que 
l’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local per la delegació conferida per 
l’Alcaldia en data 26 de juny de 2019, i vist el decret de delegació de competències de 
data 25 de juny de 2019. 

I vist l’expedient administratiu núm. CCS12021000075  i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 

Primer. INICIAR l’expedient de contractació administrativa que ha de regir la licitació pel 
subministrament combustible (gasoil tipus C) per calefacció dels equipaments i aigua 
calenta sanitària edificis municipals,  incorporant-hi la documentació que fa a què fa 
referència l’article 116 de la LCSP.  

Segon. APROVAR, de conformitat amb l’article 117 de la LCSP, l’expedient de 
contractació administrativa que ha de regir la licitació per al subministrament de 
subministrament combustible (gasoil tipus C) per calefacció dels equipaments i aigua 
calenta sanitària edificis municipals, pel preu de cent-nou mil set-cents euros (109.700 
€), IVA inclòs, amb el desglossament següent: 90.661,16 € de pressupost net sense 
IVA, i  19.038,84 € corresponent al 21% d’IVA.   

La durada del contracte s’estableix en 1 any amb possibilitat d’1 pròrroga d’un any més. 
 
Tercer. APROVAR el Plec de clàusules administratives i el Plec de clàusules tècniques 
que han de regir la contractació del subministrament abans esmentat, tal i com 
determina l’article 122 i 124 de la LCSP. 
 
Quart.- La despesa màxima prevista és de 109.700,00 € amb càrrec a les següents 

partides: 

 

Any Codi Nom  
Pressupost 
Max. Anual 
(IVA inclòs) 

2022  144 323 221031 Gasoil edificis educació 89.000,00 € 

2022  144 920 221031 Gasoil edificis corporació 5.200,00 € 

2022  144 342 221031 Gasoil edificis esportius i lleure 15.500,00 € 

 

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



 

200200  Despeses 99999 89000 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200200  Despeses 99999 5200 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200200  Despeses 99999 15500 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

Cinquè.- DISPOSAR l’obertura del procediment d’adjudicació que es tramitarà de forma 
ordinària, pel procediment obert, i es durà a terme  atenent a diversos criteris 
d’adjudicació;  d’acord amb el que disposen els articles 145 i 146 de la LCSP, i procedir 
a la seva publicació en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament d’Olot.  
 
Sisè. NOMENAR, com a Responsable del Contracte, el Sr. Xavier Viñoals , enginyer 
tècnic municipal de l’Àrea de territori de l’Ajuntament d’Olot, amb les facultats 
determinades a l’article 62 de la LCSP, i haurà de supervisar  la seva execució, adoptar 
les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta 
realització de la prestació pactada dins de l’àmbit de facultats que l’òrgan de contractació 
li atribueixi. 
 
Setè. DELEGAR a l’Alcaldia la competència per aprovar tots els actes de tràmit que 
s’hagin de dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des del seu inici fins a 
la seva definitiva finalització o resolució. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

22.13. - CULTURA: CONTRACTACIÓ FESTIVAL SISMÒGRAF: "CITY HORSES" 
 
Núm. de referència : X2021057246    
  
Primer.- Atès que és necessària la contractació del suport a la creació de l’espectacle 
CITY HORSES de la companyia OUT dins la programació del FESTIVAL SISMÒGRAF, 
que realitza l'empresa ONCE UPON A TIME com es desprèn de l'informe de data 17-
11-2021, emès per TENA BUSQUETS, Directora d’Arts Escèniques, amb el vistiplau de 
Susanna Alsina Coll, directora adjunta a l'Àrea de Cultura.  
 
Codi CPV: 92312110-5 Serveis Artístics de Productors de Teatre. 
 
Segon.- Atès que la necessitat a satisfer s'integra dins les competències de l'Ajuntament 
d'Olot.  
 
Tercer.- Vista la capacitat d'obrar de l'empresa ONCE UPON A TIME i atès que aquesta 
compta amb l'habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del 
contracte.  
 
Quart.- Atès que hi ha crèdit suficient a la partida 21400334227991 ACTUACIONS BIG 
PULSE i pot ordenar-se la despesa proposada.  
 
Cinquè.- Atès que ens trobem davant d'un contracte de serveis artístics, aquesta 
contractació ha de considerar-se de caràcter privat de conformitat amb allò que disposa 
l'article 25.1.a).1º de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 
(en endavant LCSP).  
 
Fonament Jurídic: 



 
 
 

Article 25.1 a) 1er de la LCSP pel que fa als contractes privats.  
Article 26.2 i 168.2 169 i 170 pel que fa a la tramitació del procediment.  
Article 28 LCSP pel que fa a la motivació de la necessitat.  
Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions 
efectuades pel cartipàs municipal.  
Atès el Reial Decret Llei 3/2020 de 4 de febrer.  
 
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics.  
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012021000772 de Cultura i antecedents 
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Adjudicar, a favor de l’empresa ONCE UPON A TIME, amb CIF. 802408-8281, 
de Johanneshov, Suècia, el contracte privat que té per objecte l'espectacle CITY 
HORSES pel preu de sis mil euros 6.000,00 €, exempt d’IVA. 
 
Aquest preu es desglossa en els conceptes que es relacionen a continuació i que hauran 
de constar en la/les factura/es corresponent/s:  
Suport creació actuació: 6.000,00 €  
IVA exempt  
 
Segon.- CITY HORSES es portarà a terme el dia 10-04-2022, però durant aquest any 
2021 l’Ajuntament d’Olot pagarà a la companyia part del seu cost, en concepte de suport 
a la seva creació.   
  
Tercer.- Aprovar i Disposar la despesa d'import 6.000,00 €, exempt d’IVA, i efectuar-ne 
el pagament a l'empresa ONCE UPON A TIME en els termes que consten en el 
contracte que se signarà entre les parts.  
 
Amb càrrec a la partida 21400334227991 ACTUACIONS BIG PULSE del Pressupost de 
l'Ajuntament d'Olot.  
 
Quart.- Informar a l'adjudicatari que el pagament s'efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació.  
 
Cinquè.-Facultar el director de l'àrea de Cultura per a la signatura del contracte 
d'actuació entre les parts. 
  
Sisè.- ONCE UPON A TIME adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura electrònica 
o hi farà constar el número d’expedient CC012021000772. 
 

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

200220  Despeses 21400  334  227991 6000.00 ACTUACIONS BIG PULSE 400 999 999 099 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 



 

 

 
22.14. - CULTURA: CONTRACTACIÓ FESTIVAL SISMÒGRAF: "MASS" 

 
Núm. de referència : X2021057827     
 
Primer.- Atès que és necessària la contractació del suport a la creació de l’espectacle 
MASS de la companyia RECOIL PERFORMACE GROUP dins la programació del 
FESTIVAL SISMÒGRAF, que realitza l'empresa Teaterforeningen Recoil com es 
desprèn de l'informe de data 19-11-2021, emès per TENA BUSQUETS, Directora d’Arts 
escèniques, amb el vistiplau de Susanna Alsina Coll, directora adjunta a l'àrea de 
Cultura.  
 
Codi CPV: 92312110-5 Serveis Artístics de productors de Teatre. 
 
Segon.- Atès que la necessitat a satisfer s'integra dins les competències de l'Ajuntament 
d'Olot.  
 
Tercer.- Vista la capacitat d'obrar de l'empresa Teaterforeningen Recoil i atès que 
aquesta compta amb l'habilitació professional necessària per realitzar la prestació 
objecte del contracte.  
 
Quart.- Atès que hi ha crèdit suficient a la partida 21 400 334 2279901 ACTUACIONS 
SISMOGRAF i pot ordenar-se la despesa proposada.  
 
Cinquè.- Atès que ens trobem davant d'un contracte de serveis artístics, aquesta 
contractació ha de considerar-se de caràcter privat de conformitat amb allò que disposa 
l'article 25.1.a).1º de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 
(en endavant LCSP).  
 
Fonament Jurídic:  
Article 25.1 a) 1er de la LCSP pel que fa als contractes privats.  
Article 26.2 i 168.2 169 i 170 pel que fa a la tramitació del procediment.  
Article 28 LCSP pel que fa a la motivació de la necessitat.  
Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions 
efectuades pel cartipàs municipal.  
Atès el Reial Decret Llei 3/2020 de 4 de febrer.  
 
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics.  

 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012021000785 de cultura i antecedents 
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents acords: 
 



 
 
 

Primer.- Adjudicar, a favor de l’empresa Teaterforeningen Recoil, amb CIF. DK-
30323513, de København, DINAMARCA, el contracte privat que té per objecte el suport 
a la creació de l'espectacle MASS pel preu de SET MIL euros 7.000,00 €, exempt d’IVA.  
 
Aquest preu es desglossa en els conceptes que es relacionen a continuació i que hauran 
de constar en la/les factura/es corresponent/s:  
Suport creació actuació: 7.000,00 €  
IVA exempt  
 
Segon.- MASS es portarà a terme el dia 09-04-2022, però durant aquest any 2021 
l’Ajuntament d’Olot pagarà a la companyia part del seu cost, en concepte de suport a la 
seva creació.   
 
Tercer.- Aprovar i Disposar la despesa d'import 7.000,00 €, exempt d’IVA, i efectuar-ne 
el pagament a l'empresa Teaterforeningen Recoil en els termes que consten en el 
contracte que se signarà entre les parts.  
 
Amb càrrec a la partida 21 400 334 2279901 ACTUACIONS SISMOGRAF del 
Pressupost de l'Ajuntament d'Olot.  
 
Quart.- Informar a l'adjudicatari que el pagament s'efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació.  
 
Cinquè.-Facultar el director de l'àrea de Cultura per a la signatura del contracte 
d'actuació entre les parts.  
 
Sisè.- TEATERFORENINGEN RECOIL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura 
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012021000785. 
 

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

200220  Despeses 21400  334  2279901 7000.00 ACTUACIONS SISMOGRAF 400 999 999 099 000 000 

 

 

S’aprova per unanimitat. 
 

22.15. - CULTURA: CONTRACTACIÓ ARTS ESCÈNIQUES GENER-JUNY 2022: 
"LA FILLA DEL MAR" 

 
Núm. de referència : X2021058151     
 
Primer.- Atès que és necessària la contractació de LA FILLA DEL MAR de la companyia 
FOCUS dins la programació de HIVERN-PRIMAVERA 2022, que realitza l'empresa 
SERVEIS DE L’ESPECTACLE FOCUS, SA com es desprèn de l'informe de data 22-11-
2021, emès per TENA BUSQUETS, Directora d’Arts Escèniques, amb el vistiplau de 
Susanna Alsina Coll, directora adjunta a l'àrea de Cultura.  
 
Codi CPV: 92312000-1    Serveis Artístics  
 
Segon.- Atès que la necessitat a satisfer s'integra dins les competències de l'Ajuntament 
d'Olot.  



 

 
Tercer.- Vista la capacitat d'obrar de l'empresa SERVEIS DE L’ESPECTACLE FOCUS, 
SA. i atès que aquesta compta amb l'habilitació professional necessària per realitzar la 
prestació objecte del contracte.  
 
Quart.- Atès que hi ha crèdit suficient a la partida 22 499 333 226092 PROGRAMACIÓ 
TEATRE, DANSA, CIRC i pot ordenar-se la despesa proposada.  
 
Cinquè.- Atès que ens trobem davant d'un contracte de serveis artístics, aquesta 
contractació ha de considerar-se de caràcter privat de conformitat amb allò que disposa 
l'article 25.1.a).1º de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 
(en endavant LCSP).  
 
Fonament Jurídic:  
Article 25.1 a) 1er de la LCSP pel que fa als contractes privats.  
Article 26.2 i 168.2 169 i 170 pel que fa a la tramitació del procediment.  
Article 28 LCSP pel que fa a la motivació de la necessitat.  
Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions 
efectuades pel cartipàs municipal.  
Atès el Reial Decret Llei 3/2020 de 4 de febrer.  
 
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics.  
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012021000787 de cultura i antecedents 
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Adjudicar, a favor de l'empresa SERVEIS DE L’ESPECTACLE FOCUS, SA, 
amb CIF. A58116369, de BARCELONA, ESPANYA, el contracte privat que té per 
objecte l'espectacle LA FILLA DEL MAR pel preu de QUINZE MIL QUATRE-CENTS 
VUITANTA-VUIT euros 15.488,00 €, IVA inclòs.  
 
Aquest preu es desglossa en els conceptes que es relacionen a continuació i que hauran 
de constar en la factura/es corresponent/s:  
Caixet actuació: 12.800,00 €  
IVA (21)%: 2.688,00 €  
 
Segon.- LA FILLA DEL MAR es portarà a terme el dia 29-01-2022  
 
Tercer.- Aprovar i Disposar la despesa d'import 15.488,00 €, IVA inclòs, i efectuar-ne el 
pagament a l'empresa SERVEIS DE L’ESPECTACLE FOCUS, SA en els termes que 
consten en el contracte que se signarà entre les parts.  
 
Amb càrrec a la partida 22 499 333 226092 PROGRAMACIÓ TEATRE, DANSA, CIRC 
del Pressupost de l'Ajuntament d'Olot.  



 
 
 

 
Quart.- Informar a l'adjudicatari que el pagament s'efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació.  
 
Cinquè.-Facultar el director de l'àrea de Cultura per a la signatura del contracte 
d'actuació entre les parts.  
 
Sisè.- SERVEIS DE L'ESPECTACLE FOCUS, S.A.  adjuntarà una còpia d’aquest acord 
a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012021000787.  
 

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

200220  Despeses 99999 15488.00 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 400 999 999 099 000 000 

 

S’aprova per unanimitat. 
 
 

22.16. - CULTURA: CONTRACTACIÓ ARTS ESCÈNIQUES GENER-JUNY 2022: 
"TRAVY" 

 
Núm. de referència : X2021058189     
 
Primer.- Atès que és necessària la contractació de l’espectacle TRAVY de la companyia 
BITÓ PRODUCCIONS dins la programació HIVERN-PRIMAVERA 2022, que realitza 
l'empresa BITO PRODUCCIONS SL com es desprèn de l'informe de data 22-11-2021, 
emès per TENA BUSQUETS, Directora d’arts escèniques, amb el vistiplau de Susanna 
Alsina Coll, directora adjunta a l'àrea de Cultura.  
 
Codi CPV: 92312000-1    Serveis Artístics 
 
Segon.- Atès que la necessitat a satisfer s'integra dins les competències de l'Ajuntament 
d'Olot.  
 
Tercer.- Vista la capacitat d'obrar de l'empresa BITO PRODUCCIONS SL i atès que 
aquesta compta amb l'habilitació professional necessària per realitzar la prestació 
objecte del contracte.  
 
Quart.- Atès que hi ha crèdit suficient a la partida 22 499 333 226092 PROGRAMACIÓ 
TEATRE, DANSA, CIRC i pot ordenar-se la despesa proposada.  
 
Cinquè.- Atès que ens trobem davant d'un contracte de serveis artístics, aquesta 
contractació ha de considerar-se de caràcter privat de conformitat amb allò que disposa 
l'article 25.1.a).1º de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 
(en endavant LCSP).  
 
Fonament Jurídic:  
Article 25.1 a) 1er de la LCSP pel que fa als contractes privats.  
Article 26.2 i 168.2 169 i 170 pel que fa a la tramitació del procediment.  
Article 28 LCSP pel que fa a la motivació de la necessitat.  
Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions 
efectuades pel cartipàs municipal.  



 

Atès el Reial Decret Llei 3/2020 de 4 de febrer.  
 
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics.  
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012021000788 de cultura i antecedents 
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents acords: 
  
Primer.- Adjudicar, a favor de l’empresaBITO PRODUCCIONS SL , amb CIF. 
B17310947, de SALT, GIRONA, ESPANYA, el contracte privat que té per objecte 
l'espectacle TRAVY pel preu de NOU MIL SETANTA-CINC euros (9.075,00 €), IVA 
inclòs.  
 
Aquest preu es desglossa en els conceptes que es relacionen a continuació i que hauran 
de constar en la/les factura/es corresponent/s:  
Caixet actuació: 7.500,00 €  
IVA (21)%: 1.575,00 €  
 
Segon.- TRAVY es portarà a terme el dia 06-03-2022  
 
Tercer.- Aprovar i Disposar la despesa d'import 9.075,00 €, IVA inclòs, i efectuar-ne el 
pagament a l'empresa BITO PRODUCCIONS SL en els termes que consten en el 
contracte que se signarà entre les parts.  
 
Amb càrrec a la partida 22 499 333 226092 PROGRAMACIÓ TEATRE, DANSA, CIRC 
del Pressupost de l'Ajuntament d'Olot.  
 
Quart.- Informar a l'adjudicatari que el pagament s'efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació.  
 
Cinquè.-Facultar el director de l'àrea de Cultura per a la signatura del contracte 
d'actuació entre les parts.  
 
Sisè.- BITO PRODUCCIONS SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura 
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012021000788. 
 

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

200220  Despeses 99999 9075.00 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 400 999 999 099 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 



 
 
 

22.17. - CULTURA: CONTRACTACIÓ ARTS ESCÈNIQUES GENER-JUNY 2022: "53 
DIUMENGES" 

 
Núm. de referència : X2021058192     
 
Primer.- Atès que és necessària la contractació de l’espectacle 53 DIUMENGES de la 
companyia T DE TEATRE dins la programació de HIVERN-PRIMAVERA 2022, que 
realitza l'empresa MISOGINES SA com es desprèn de l'informe de data 22-11-2021 , 
emès per TENA BUSQUETS, Directora d’arts escèniques, amb el vistiplau de Susanna 
Alsina Coll, directora adjunta a l'àrea de Cultura.  
 
Codi CPV: 92312000-1    Serveis Artístics 
 
Segon.- Atès que la necessitat a satisfer s'integra dins les competències de l'Ajuntament 
d'Olot.  
 
Tercer.- Vista la capacitat d'obrar de l'empresa MISOGINES SA i atès que aquesta 
compta amb l'habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del 
contracte.  
 
Quart.- Atès que hi ha crèdit suficient a la partida 22 499 333 226092 PROGRAMACIÓ  
TEATRE, DANSA, CIRC i pot ordenar-se la despesa proposada.  
 
Cinquè.- Atès que ens trobem davant d'un contracte de serveis artístics, aquesta 
contractació ha de considerar-se de caràcter privat de conformitat amb allò que disposa 
l'article 25.1.a).1º de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 
(en endavant LCSP).  
 
Fonament Jurídic:  
Article 25.1 a) 1er de la LCSP pel que fa als contractes privats.  
Article 26.2 i 168.2 169 i 170 pel que fa a la tramitació del procediment.  
Article 28 LCSP pel que fa a la motivació de la necessitat.  
Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions 
efectuades pel cartipàs municipal.  
Atès el Reial Decret Llei 3/2020 de 4 de febrer.  
 
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics.  
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012021000789 de cultura i antecedents 
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Adjudicar, a favor de l’empresa MISOGINES SA, amb CIF. A61236659, de 
BARCELONA, ESPANYA, el contracte privat que té per objecte l'espectacle 53 
DIUMENGES pel preu de TRETZE MIL SEIXANTA-VUIT euros 13.068,00 €, IVA inclòs.  



 

 
Aquest preu es desglossa en els conceptes que es relacionen a continuació i que hauran 
de constar en la/les factura/es corresponent/s:  
Caixet actuació: 10.800,00 €  
IVA (21)%: 2.268,00 €  
 
Segon.- 53 DIUMENGES es portarà a terme el dia 25-02-2022  
 
Tercer.- Aprovar i Disposar la despesa d'import 13.068,00 €, IVA inclòs, i efectuar-ne el 
pagament a l'empresa MISOGINES SA en els termes que consten en el contracte que 
se signarà entre les parts.  
 
Amb càrrec a la partida 22 499 333 226092 PROGRAMACIÓ TEATRE, DANSA, CIRC 
del Pressupost de l'Ajuntament d'Olot.  
 
Quart.- Informar a l'adjudicatari que el pagament s'efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació.  
 
Cinquè.-Facultar el director de l'àrea de Cultura per a la signatura del contracte 
d'actuació entre les parts.  
 
Sisè.- MISOGINES S A adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi 
farà constar el número d’expedient CC012021000789. 
 

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

200220  Despeses 99999 13068.00 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 400 999 999 099 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

22.18. - CULTURA: CONTRACTACIÓ ARTS ESCÈNIQUES GENER-JUNY 2022: 
"LES IRRESPONSABLES" 

 
Núm. de referència : X2021058197     
 
Primer.- Atès que és necessària la contractació de l’espectacle LES 
IRRESPONSABLES de la companyia BITÓ PRODUCCIONS dins la programació 
d’HIVERN-PRIMAVERA 2022, que realitza l'empresa BITO PRODUCCIONS SL com es 
desprèn de l'informe de data 23-11-2021 , emès per TENA BUSQUETS, Directora d’Arts 
Escèniques, amb el vistiplau de Susanna Alsina Coll, directora adjunta a l'àrea de 
Cultura.  
 
Codi CPV: 92312000-1 Serveis Artístics 
 
Segon.- Atès que la necessitat a satisfer s'integra dins les competències de l'Ajuntament 
d'Olot.  
 
Tercer.- Vista la capacitat d'obrar de l'empresa BITO PRODUCCIONS SL i atès que 



 
 
 

aquesta compta amb l'habilitació professional necessària per realitzar la prestació 
objecte del contracte.  
 
Quart.- Atès que hi ha crèdit suficient a la partida 22 499 333 226092 PROGRAMACIÓ 
TEATRE, DANSA, CIRC i pot ordenar-se la despesa proposada.  
 
Cinquè.- Atès que ens trobem davant d'un contracte de serveis artístics, aquesta 
contractació ha de considerar-se de caràcter privat de conformitat amb allò que disposa 
l'article 25.1.a).1º de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 
(en endavant LCSP).  
 
Fonament Jurídic:  
Article 25.1 a) 1er de la LCSP pel que fa als contractes privats.  
Article 26.2 i 168.2 169 i 170 pel que fa a la tramitació del procediment.  
Article 28 LCSP pel que fa a la motivació de la necessitat.  
Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions 
efectuades pel cartipàs municipal.  
Atès el Reial Decret Llei 3/2020 de 4 de febrer.  
 
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics.  
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012021000792 de cultura i antecedents 
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Adjudicar, a favor de l’empresa BITO PRODUCCIONS SL , amb CIF. 
B17310947, de SALT, GIRONA, ESPANYA, el contracte privat que té per objecte 
l'espectacle LES IRRESPONSABLES pel preu de DEU MIL VUIT-CENTS NORANTA 
euros, 10.890,00 €, IVA inclòs.  
 
Aquest preu es desglossa en els conceptes que es relacionen a continuació i que hauran 
de constar en la/les factura/es corresponent/s:  
Caixet actuació: 9.000,00 €  
IVA (21)%: 1.890,00 €  
 
Segon.- LES IRRESPONSABLES es portarà a terme el dia 13-05-2022. 
  
Tercer.- Aprovar i Disposar la despesa d'import 10.890,00 €, IVA inclòs, i efectuar-ne el 
pagament a l'empresa BITO PRODUCCIONS SL en els termes que consten en el 
contracte que se signarà entre les parts.  
 
Amb càrrec a la partida 22 499 333 226092 PROGRAMACIÓ TEATRE, DANSA, CIRC 
del Pressupost de l'Ajuntament d'Olot.  



 

 
Quart.- Informar a l'adjudicatari que el pagament s'efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació. 
  
Cinquè.-Facultar el director de l'àrea de Cultura per a la signatura del contracte 
d'actuació entre les parts.  
 
Sisè.- BITO PRODUCCIONS SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura 
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012021000792. 
 

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

200220  Despeses 99999 10890.00 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 400 999 999 099 000 000 

 

 

S’aprova per unanimitat. 
 
 

22.19. - CULTURA: CONTRACTACIÓ ARTS ESCÈNIQUES GENER-JUNY 2022: " 
EUROPA BULL" 

 
Núm. de referència : X2021058198    
 
Primer.- Atès que és necessària la contractació de l’espectacle de teatre EUROPA BULL 
de la companyia INDI-GEST dins la programació de HIVERN-PRIMAVERA 2022, que 
realitza l'ASSOCIACIÓ ARTÍSTICA INDI-GEST com es desprèn de l'informe de data 23-
11-2021, emès per TENA BUSQUETS, Directora d’arts escèniques, amb el vistiplau de 
Susanna Alsina Coll, directora adjunta a l'àrea de Cultura.  
 
Codi CPV: 92312000-1 Serveis Artístics  
 
Segon.- Atès que la necessitat a satisfer s'integra dins les competències de l'Ajuntament 
d'Olot.  
 
Tercer.- Vista la capacitat d'obrar de l'ASSOCIACIÓ ARTÍSTICA INDI-GEST i atès que 
aquesta compta amb l'habilitació professional necessària per realitzar la prestació 
objecte del contracte.  
 
Quart.- Atès que hi ha crèdit suficient a la partida 22 499 333 226092 PROGRAMACIÓ 
TEATRE, DANSA, CIRC i pot ordenar-se la despesa proposada.  
 
Cinquè.- Atès que ens trobem davant d'un contracte de serveis artístics, aquesta 
contractació ha de considerar-se de caràcter privat de conformitat amb allò que disposa 
l'article 25.1.a).1º de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 
(en endavant LCSP).  
 
Fonament Jurídic:  
Article 25.1 a) 1er de la LCSP pel que fa als contractes privats.  
Article 26.2 i 168.2 169 i 170 pel que fa a la tramitació del procediment.  
Article 28 LCSP pel que fa a la motivació de la necessitat.  



 
 
 

Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions 
efectuades pel cartipàs municipal.  
Atès el Reial Decret Llei 3/2020 de 4 de febrer.  
 
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics.  
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012021000793 de cultura i antecedents 
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Adjudicar, a favor de l’ASSOCIACIÓ ARTÍSTICA INDI-GEST, amb CIF. 
G64556756, de BARCELONA, ESPANYA, el contracte privat que té per objecte 
l'espectacle EUROPA BULL pel preu de ONZE MIL DOS-CENTS CINQUANTA-TRES 
euros, 11.253,00 €, IVA inclòs.  
Aquest preu es desglossa en els conceptes que es relacionen a continuació i que hauran 
de constar en la factura corresponent:  
Caixet actuació: 9.300,00 €  
IVA (21)%: 1.953,00 €  
 
Segon.- EUROPA BULL es portarà a terme el dia 25-03-2022  
 
Tercer.- Aprovar i Disposar la despesa d'import 11.253,00 €, IVA inclòs, i efectuar-ne el 
pagament a l'ASSOCIACIÓ ARTÍSTICA INDI-GEST en els termes que consten en el 
contracte que se signarà entre les parts.  
 
Amb càrrec a la partida 22 499 333 226092 PROGRAMACIÓ TEATRE, DANSA, CIRC 
del Pressupost de l'Ajuntament d'Olot.  
 
Quart.- Informar a l'adjudicatari que el pagament s'efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació.  
 
Cinquè.-Facultar el director de l'àrea de Cultura per a la signatura del contracte 
d'actuació entre les parts.  
 
Sisè.- ASSOCIACIO ARTISTICA INDIGEST adjuntarà una còpia d’aquest acord a la 
factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012021000793. 
  

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

200220  Despeses 99999 11253.00 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 400 999 999 099 000 000 

 

 

S’aprova per unanimitat. 
 
 
 

 



 

22.20. - CULTURA: CONTRACTACIÓ ARTS ESCÈNIQUES GENER-JUNY 2022: 
"ANIMAL" 

 
 

Núm. de referència : X2021058200     
 
Primer.- Atès que és necessària la contractació de l’espectacle ANIMAL NEGRE 
TRISTESA de la companyia SALA BECKET dins la programació de HIVERN-
PRIMAVERA 2022, que realitza l'empresa FUNDACIÓ SALA BECKET/OBRADOR 
INTERNACIONAL DE DRAMATURGIA com es desprèn de l'informe de data 22-11-
2021, emès per TENA BUSQUETS, Directora d’Arts escèniques, amb el vistiplau de 
Susanna Alsina Coll, directora adjunta a l'àrea de Cultura.  
 
Codi CPV: 92312000-1 Serveis Artístics  
 
Segon.- Atès que la necessitat a satisfer s'integra dins les competències de l'Ajuntament 
d'Olot.  
 
Tercer.- Vista la capacitat d'obrar de la FUNDACIÓ SALA BECKET/OBRADOR 
INTERNACIONAL DE DRAMATURGIA i atès que aquesta compta amb l'habilitació 
professional necessària per realitzar la prestació objecte del contracte.  
 
Quart.- Atès que hi ha crèdit suficient a la partida 22 499 333 226092 PROGRAMACIÓ 
TEATRE, DANSA, CIRC i pot ordenar-se la despesa proposada. 
  
Cinquè.- Atès que ens trobem davant d'un contracte de serveis artístics, aquesta 
contractació ha de considerar-se de caràcter privat de conformitat amb allò que disposa 
l'article 25.1.a).1º de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 
(en endavant LCSP).  
 
Fonament Jurídic:  
Article 25.1 a) 1er de la LCSP pel que fa als contractes privats.  
Article 26.2 i 168.2 169 i 170 pel que fa a la tramitació del procediment.  
Article 28 LCSP pel que fa a la motivació de la necessitat.  
Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions 
efectuades pel cartipàs municipal.  
Atès el Reial Decret Llei 3/2020 de 4 de febrer.  
 
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics.  
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012021000794 de cultura i antecedents 
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents acords: 
 



 
 
 

Primer.- Adjudicar, a favor de la FUNDACIÓ SALA BECKET/OBRADOR 
INTERNACIONAL DE DRAMATURGIA, amb CIF. G63410591, de BARCELONA,  
ESPANYA, el contracte privat que té per objecte l'espectacle ANIMAL NEGRE 
TRISTESA pel preu de ONZE MIL QUATRE-CENTS NORANTA-CINC euros 11.495,00 
€, IVA inclòs.  
 
Aquest preu es desglossa en els conceptes que es relacionen a continuació i que hauran 
de constar en la/les factura/es corresponent/s:  
Caixet actuació: 9.500,00 €  
IVA (21)%: 1.995,00 €  
 
Segon.- ANIMAL NEGRE TRISTESA es portarà a terme el dia 01-04-2022  
 
Tercer.- Aprovar i Disposar la despesa d'import 11.495,00 €, IVA inclòs, i efectuar-ne el 
pagament a l'empresa FUNDACIÓ SALA BECKET/OBRADOR INTERNACIONAL DE 
DRAMATURGIA en els termes que consten en el contracte que se signarà entre les 
parts.  
 
Amb càrrec a la partida 22 499 333 226092 PROGRAMACIÓ TEATRE, DANSA, CIRC 
del Pressupost de l'Ajuntament d'Olot.  
 
Quart.- Informar a l'adjudicatari que el pagament s'efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació.  
 
Cinquè.-Facultar el director de l'àrea de Cultura per a la signatura del contracte 
d'actuació entre les parts.  
 
Sisè.- FUNDACIO SALA BECKETT adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura 
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012021000794. 
 

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

200220  Despeses 99999 11495.00 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 400 999 999 099 000 000 

 
 
 

S’aprova per unanimitat. 
 

 
22.21. - CULTURA: CONTRACTACIÓ MÚSICA GENER-JUNY 2022: "PERIFÈRIA" 

 
Núm. de referència : X2021058193     
 
Primer.- Atès que és necessària la contractació de l’espectacle Perifèria de la companyia 
Clara Peya dins la programació de HIVERN-PRIMAVERA 2022, que realitza l'empresa 
Aina Pociello Mas com es desprèn de l'informe de data 18-11-2021 , emès per Jordi 
Serrat Cruz, tècnic de música, amb el vistiplau de Susanna Alsina, direcció adjunta de 
l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament d'Olot. 
 
Codi CPV: 92312130-1 Serveis artístics de bandes de músics.  



 

 
Segon.- Atès que la necessitat a satisfer s'integra dins les competències de l'Ajuntament 
d'Olot.  
 
Tercer.- Vista la capacitat d'obrar de l'empresa Aina Pociello Mas i atès que aquesta 
compta amb l'habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del 
contracte.  
 
Quart.- Atès que hi ha crèdit suficient a la partida 22 499 333 226095 PROGRAMACIÓ 
DE MÚSICA i pot ordenar-se la despesa proposada.  
 
Cinquè.- Atès que ens trobem davant d'un contracte de serveis artístics, aquesta 
contractació ha de considerar-se de caràcter privat de conformitat amb allò que disposa 
l'article 25.1.a).1º de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 
(en endavant LCSP).  
 
Fonament Jurídic:  
Article 25.1 a) 1er de la LCSP pel que fa als contractes privats.  
Article 26.2 i 168.2 169 i 170 pel que fa a la tramitació del procediment.  
Article 28 LCSP pel que fa a la motivació de la necessitat.  
Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions 
efectuades pel cartipàs municipal.  
Atès el Reial Decret Llei 3/2020 de 4 de febrer.  
 
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics.  
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012021000790 de cultura i antecedents 
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Adjudicar, a favor de l’empresa Aina Pociello Mas, amb CIF. ****, de Barcelona, 
Espanya, el contracte privat que té per objecte l'espectacle Perifèria pel preu de set mil 
dos-cents seixanta euros 7.260,00 €, IVA inclòs.  
 
Aquest preu es desglossa en els conceptes que es relacionen a continuació i que hauran 
de constar en la factura corresponent:  
Caixet actuació: 6.000,00 €  
IVA (21)%: 1.260,00 €  
 
Segon.- Perifèria es portarà a terme el dia 21-05-2022.  
 
Tercer.- Aprovar i Disposar la despesa d'import 7.260,00 €, IVA inclòs, i efectuar-ne el 
pagament a l'empresa Aina Pociello Mas en els termes que consten en el contracte que 
se signarà entre les parts.  



 
 
 

 
Amb càrrec a la partida 22 499 333 226095 PROGRAMACIÓ DE MÚSICA del 
Pressupost de l'Ajuntament d'Olot.  
 
Quart.- Informar a l'adjudicatari que el pagament s'efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació.  
 
Cinquè.-Facultar el director de l'àrea de Cultura per a la signatura del contracte 
d'actuació entre les parts.  
 
Sisè.- AINA POCIELLO MAS adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura electrònica 
o hi farà constar el número d’expedient CC012021000790. 
 

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

200220  Despeses 99999 7260.00 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 400 999 999 099 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

23.1. - MEMÒRIA VALORADA PAVIMENTACIÓ ACCÉS I APARCAMENT 
CEMENTIRI.- PROPOSANT APROVAR 

 
Núm. de referència : X2021057510     
 
Vista la memòria valorada de les obres de pavimentació de l’accés i l’aparcament del 
cementiri municipal, redactada pel director de l’Àrea de Territori en data novembre de 
2021, que té per objecte definir les obres de conservació i millora del ferm dels espais 
funcionals d’accés i aparcament del Cementiri i de la supressió de barreres 
arquitectòniques en els guals del camí que travessa el Parc.  
 
Vist l’art. 37 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
En relació a l’expedient UPOM2021000041, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR la memòria valorada de les obres de pavimentació de l’accés i 
l’aparcament del cementiri municipal, redactada pel director de l’Àrea de Territori en data 
novembre de 2021. 
 
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler 
d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 



 

 
24.1. - CONCEDIR CONSTRUCCIÓ D'EDIFICI AÏLLAT D'ÚS COMERCIAL al AV 

DELS PAÏSOS CATALANS N.70 
 
 

Núm.- LLICENCIA D’OBRES 
LIDL SUPERMERCADOS SAU- C BEAT ORIOL - POL.IND. MOLI D'EN BISBE 

MONTCADA I REIXAC 
 
Núm. de referència : X2021036786 

 
 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de LIDL SUPERMERCADOS SAU per 
CONSTRUCCIÓ D'EDIFICI AÏLLAT D'ÚS COMERCIAL, al : AV DELS PAÏSOS 
CATALANS N.0070 , del municipi d’Olot.  

 
Identificació de l’expedient: OMA32021000061   
Situació: AV DELS PAÏSOS CATALANS N.0070  
UTM: 6309302 
 
1.- En data 30/07/2021 LIDL SUPERMERCADOS SAU amb DNI A60195278 presenta 
projecte d’obres majors per CONSTRUCCIÓ D'EDIFICI AÏLLAT D'ÚS COMERCIAL, 
amb situació al carrer AV DELS PAÏSOS CATALANS N.70, d’Olot. 
 
2.- En data 19/11/2021 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 URBANITZABLE DELIMITAT. Zona per activitats 
econòmiques terciàries en edificació aïllada d’intensitat 2, provinent del PP la Guardiola 
(clau 18.2.1.G). 
 
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 LIDL SUPERMERCADOS SAU amb DNI: A60195278 llicència 
d’obres (OMA32021000061), per CONSTRUCCIÓ D'EDIFICI AÏLLAT D'ÚS 
COMERCIAL, amb situació al AV DELS PAÏSOS CATALANS N.70, 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 12 mesos i el termini per acabar-les 
és de 24 mesos. La llicència urbanística caducarà a tots els efectes si, en finir qualsevol 
d’aquests terminis o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no s’han acabat 
les obres, essent necessari sol·licitar nova llicència ajustada a l’ordenament urbanístic 
vigent.  
 
QUART.Donar compte de l’ingrès de les liquidació/ns que es detalla/en 
seguidament: CRA2021600054     
 
Liquidació de Drets i Garanties: 

Drets 
 
Per:Un pressupost de: 1431451.17 euros  
 
1 Connexions desguassos industrial o comercial 
2 Guals 
3 Rètols  
  
 

Base liquidable 
(3) 

Drets % 
bonifica
ció 

Drets definitius Taxes Total Drets 

1431451.17 57726.30 0 57726.30 1084.45 58810.75 

 
Garanties: 

       
   Garantia per reposició de paviments  600.00 euros 

 

Total Liquidació Euros 

Per Drets 58810.75 

Per Garanties  600.00 

 
CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats. 
 
Condicions Generals aprovades per la Comissió de Govern en sessió celebrada 
el dia 13 de febrer de 1988, modificades per acord de la Junta de Govern Local en 
sessió celebrada el dia 18 de juny de 2008 i modificades per la Junta de Govern 
Local en sessió celebrada el dia 17 de març de 2010. 
 
1.- La llicència s’atorga fent excepció del dret de propietat i sense perjudici de tercers. 



 

 
2.- L’execució de les obres que empara la present llicència, en tot allò no regulat 
expressament en aquestes condicions generals i a les particulars, s’haurà d’adaptar al 
que estableixen la Llei i les Ordenances Municipals. Aquesta llicència no eximeix el 
sol·licitant d’obtenir d’altres administracions les llicències que legalment corresponguin. 
 
3.- El termini de vigència de la llicència es comptarà a partir de la notificació a l’interessat 
de l’acord de concessió adoptat per la Junta de Govern Local, llevat que el propi 
interessat sol·licités per escrit el contrari i es resolgués favorablement aquesta petició. 
 
4.- Les obres hauran de concloure’s abans que s’esgoti el termini de vigència de la 
llicència, que s’assenyalarà en concedir-se, almenys en la seva part exterior. Si no fos 
així, l’Autoritat Municipal adoptarà les disposicions que calguin per posar-hi remei, i 
podrà ordenar que se n’executin les indispensables pel personal al servei de 
l’Ajuntament, amb càrrec a l’interessat. 
 
5.- La Junta de Govern Local podrà autoritzar, una pròrroga del termini d’inici i/o final de 
l’obra, sempre que l’interessat ho sol·liciti abans de finir el termini que correspongui. De 
no existir pròrroga, la llicència restarà caducada en acabar el termini de vigència 
assenyalat a l’esmentada llicència i caldrà sol·licitar una nova llicència per a finalitzar les 
obres. 
 
6.- L’obertura de portes i finestres de la planta baixa, tret d’una disposició en contra, no 
podran envair l’espai públic. 
 
7.- Els desguassos interiors de l’edifici hauran de contenir el corresponent sifó inodor. 
 
8.- Es prohibeix practicar als soterranis qualsevol obra que afecti la via pública o terrenys 
del seu domini. 
 
9.- No es permet que com a conseqüència de l’execució de les obres, s’embrutin els 
embornals de la via pública, essent obligació del promotor l’adopció de les mesures 
adequades per evitar-ho. L’incompliment d’aquesta condició comportarà la retenció de 
la fiança dipositada en concepte de moviment de terres o runes i reposició de paviments. 
 
10.- El titular de la llicència haurà de construir al seu càrrec la vorera, segons el model, 
rasant i amplada que figurin a les condicions particulars de la llicència o a la 
corresponent ordenança reguladora. Per construir un gual per a l’entrada i sortida de 
vehicles, s’haurà de disposar de l’oportuna llicència. 
 
11.- Quan per causes imperioses de l’obra emparada per la present llicència, s’hagi 
d’ocupar la via pública amb materials, grues, instal·lacions, etc, així com interrompre la 
normal circulació pel carrer o vorera, s’haurà de sol·licitar el corresponent permís, 
quedant el contractista sotmès a la legislació vigent en la matèria i a les ordres que en 
aquest sentit li transmeti la Policia Municipal. 
 
12.- El davant de l’edifici o del solar on es realitzin les obres de nova construcció, o que 
afectin la façana o part anterior de la coberta, es tancaran sempre amb un clos de 
protecció d’acord amb les condicions de l’Ordenança d’obres a la via pública. Les 



 
 
 

bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació 
vigent. 
 
13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les 
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà 
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les 
prestacions de la Seguretat Social. 
 
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la corresponent 
llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals que causi. 
 
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li 
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En cas 
d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les sancions 
que corresponguin. 
 
Condicions particulars: 
 
 
1. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: Document signat per contractista o 
contractistes assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra, així com documentació 
que acrediti la seva condició de contractista.  
2. Aquesta llicència d’obres s’atorga sense perjudici de les condicions que puguin 
derivar-se de la llicència comercial i de l’expedient d’obertura de l’activitat comercial a 
exercir.  

3. D’acord amb l’informe de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i 
Salvaments de la Generalitat de Catalunya, de data 06/09/2021, es condiciona la 
llicència a:  

− La porta peatonal automàtica s'ha de mantenir oberta en cas de fallada del 
subministrament elèctric o d'activació d'una senyal d'emergència, d'acord amb 
l'apartat 6 del DB SI 3.  

− Les sortides ubicades en els extrems de les caixes de cobrament han de 
disposar d'un sistema de desbloqueig en cas de fallada del subministrament 
elèctric o d'activació d'una senyal d'emergència.  

− El titular és responsable d’executar i mantenir les mesures de seguretat anteriors 
i les previstes a la documentació tècnica, establertes per la reglamentació 
d’aplicació, no essent necessari sol·licitar un nou control preventiu d’aquestes 
mesures.  

− Caldrà realitzar l’acte de comprovació segons s’estableixi a la Llei 3/2010.  

− En el moment de l'acte de comprovació caldrà disposar de la documentació 
justificativa de la resistència al foc dels elements estructurals i de 
compartimentació de l'edifici mitjançant certificat del fabricant dels elements 
prefabricats, certificat d’instal·lació o d’aplicació de productes de protecció 
d’acord amb la instrucció tècnica complementària SP 136 i/o certificat basat en 
una justificació tècnica que doni compliment als annexos del CTE DB SI, segons 
s’escaigui.  



 

4. Cal complir les condicions de l’informe de la Policia Municipal, de data 23/09/2021, 
sobre l’Estudi de mobilitat presentat.  

 
5. Aquesta llicència no autoritza l’ocupació de la via pública amb materials o altres 
elements propis de l’obra.  
 
6. Els responsables de l’obra es faran càrrec de comunicar amb antelació l’inici de l’obra 
a la Policia Municipal i s’observaran les indicacions que pugui disposar en relació a les 
condicions de seguretat de la via pública. Es compliran les normes de l’Ordenança 
Municipal d’Obres a la Via Pública aprovada el 27/04/95.  
 
7. L’excavació prevista s’executarà d’acord amb les condicions determinades a la vigent 
Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública.  
 
8. D’acord amb l’Estudi de gestió de residus del projecte, es preveu la reutilització de 
59,10 m3 de terres en altra obra autoritzada. Cal determinar el destí d’aquestes terres 
atès que els Serveis tècnics municipals n’hauran d’acreditar la gestió mitjançant visita 
de comprovació, d’acord amb l’establert a l’article 15.3 del Decret 89/2010 (PROGROC) 
(modificat pel Reial Decret 210/2018). Prèviament al dipòsit de les terres, caldrà aportar 
fotografia de l’estat del terreny esmentat.  
 
9. Caldrà justificar la disponibilitat dels contenidors de deixalles homologats necessaris 
segons es determini a l’expedient d’obertura de l’activitat mitjançant document 
acreditatiu de la seva adquisició. Aquest requisit serà indispensable per a obtenir la 
llicència de primera utilització. (Ordenança general de Gestió de Residus aprovada el 
15/03/2002 i modificada el 28/07/2005).  
 
10. El rebaix de les voreres per a la formació dels guals d’accés de vehicles a la finca 
s’hauran d’executar segons les condicions de l’Ordenança Municipal Reguladora de 
Guals, aprovada pel Ple Municipal el dia 21 de juny de 2018. 
(http://www.olot.cat/FitxersWeb/29161/2018_ORD_REGULADORA_GUALS.pdf).  
 
11. S’imposa una fiança de 600,00 € per garantir la neteja i/o reposició de paviments de 
la via pública que puguin afectar-se per l’execució de l’obra, especialment pels treballs 
de formació de guals i moviment i transport de terres previstos. La fiança s’haurà de 
dipositar en el termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de la data de notificació 
de la concessió de la llicència d’obres. L’efectivitat d’aquesta llicència queda supeditada 
a l’ingrés de la fiança en el termini esmentat.  
 
12. 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. 



 
 
 

24.2. - CONSTRUCCIÓ DE NAU SENSE ÚS DETERMINAT  A LA CTRA DE LA 
CANYA N.155 

 
 

Núm.- LLICENCIA D’OBRES 
FONT DE NOC SL- LLOC MAS LES COLS N.0001 OLOT 

 
Núm. de referència : X2021033130 

 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de FONT DE NOC SL per CONSTRUCCIÓ 
DE NAU SENSE ÚS DETERMINAT, a la CTRA DE LA CANYA N.155, del municipi 
d’Olot.  

 
Identificació de l’expedient: OMA32021000054   
Situació: CTRA DE LA CANYA N.0155  
UTM: 8621305 
 

1.- En data 12/07/2021, FONT DE NOC SL amb DNI: B17511601, representat per **** 
presenta projecte d’obres majors per CONSTRUCCIÓ DE NAU SENSE ÚS 
DETERMINAT, amb situació al carrer CTRA DE LA CANYA N.0155 , d’Olot. 
 
2.- En data 3/11/2021 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 Zona industrial segons alineacions 
d’intensitat 3 (clau 17.3). 
 
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, 
estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les llicències d’obres. 
És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme. 
 
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local, 
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, que va delegar 
aquesta competència en aquest òrgan municipal. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Atorgar a FONT DE NOC SL amb DNI: B1751160-1, representat per ****, 
llicència d’obres (OMA32021000054), per CONSTRUCCIÓ DE NAU SENSE ÚS 
DETERMINAT, amb situació al CTRA DE LA CANYA N.0155 , 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 12 mesos i el termini per acabar-les 
és de 24 mesos. La llicència urbanística caducarà a tots els efectes si, en finir qualsevol 
d’aquests terminis o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no s’han acabat 
les obres, essent necessari sol·licitar nova llicència ajustada a l’ordenament urbanístic 
vigent.  
 
QUART.Donar compte de l’ingrès de les liquidació/ns que es detalla/en 
seguidament: CRA2021600052     
 
Liquidació de Drets i Garanties: 

Drets 
 
Per: Un pressupost de: 283501.63 euros  
  

Base liquidable 
(3) 

Drets % 
bonifica
ció 

Drets definitius Taxes Total Drets 

283501.63 11340.06 -25% 8505.05 542.20 9047.25 

 
Garanties: 

      
   Garantia per reposició de paviments  300.00 euros 

 

Total Liquidació Euros 

Per Drets 9047.25 

Per Garanties  300.00 

 
CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats. 
 
Condicions Generals aprovades per la Comissió de Govern en sessió celebrada 
el dia 13 de febrer de 1988, modificades per acord de la Junta de Govern Local en 
sessió celebrada el dia 18 de juny de 2008 i modificades per la Junta de Govern 
Local en sessió celebrada el dia 17 de març de 2010. 
 
1.- La llicència s’atorga fent excepció del dret de propietat i sense perjudici de tercers. 
 
2.- L’execució de les obres que empara la present llicència, en tot allò no regulat 
expressament en aquestes condicions generals i a les particulars, s’haurà d’adaptar al 
que estableixen la Llei i les Ordenances Municipals. Aquesta llicència no eximeix el 
sol·licitant d’obtenir d’altres administracions les llicències que legalment corresponguin. 
 
3.- El termini de vigència de la llicència es comptarà a partir de la notificació a l’interessat 
de l’acord de concessió adoptat per la Junta de Govern Local, llevat que el propi 
interessat sol·licités per escrit el contrari i es resolgués favorablement aquesta petició. 



 
 
 

 
4.- Les obres hauran de concloure’s abans que s’esgoti el termini de vigència de la 
llicència, que s’assenyalarà en concedir-se, almenys en la seva part exterior. Si no fos 
així, l’Autoritat Municipal adoptarà les disposicions que calguin per posar-hi remei, i 
podrà ordenar que se n’executin les indispensables pel personal al servei de 
l’Ajuntament, amb càrrec a l’interessat. 
 
5.- La Junta de Govern Local podrà autoritzar, una pròrroga del termini d’inici i/o final de 
l’obra, sempre que l’interessat ho sol·liciti abans de finir el termini que correspongui. De 
no existir pròrroga, la llicència restarà caducada en acabar el termini de vigència 
assenyalat a l’esmentada llicència i caldrà sol·licitar una nova llicència per a finalitzar les 
obres. 
 
6.- L’obertura de portes i finestres de la planta baixa, tret d’una disposició en contra, no 
podran envair l’espai públic. 
 
7.- Els desguassos interiors de l’edifici hauran de contenir el corresponent sifó inodor. 
 
8.- Es prohibeix practicar als soterranis qualsevol obra que afecti la via pública o terrenys 
del seu domini. 
 
9.- No es permet que com a conseqüència de l’execució de les obres, s’embrutin els 
embornals de la via pública, essent obligació del promotor l’adopció de les mesures 
adequades per evitar-ho. L’incompliment d’aquesta condició comportarà la retenció de 
la fiança dipositada en concepte de moviment de terres o runes i reposició de paviments. 
 
10.- El titular de la llicència haurà de construir al seu càrrec la vorera, segons el model, 
rasant i amplada que figurin a les condicions particulars de la llicència o a la 
corresponent ordenança reguladora. Per construir un gual per a l’entrada i sortida de 
vehicles, s’haurà de disposar de l’oportuna llicència. 
 
11.- Quan per causes imperioses de l’obra emparada per la present llicència, s’hagi 
d’ocupar la via pública amb materials, grues, instal·lacions, etc, així com interrompre la 
normal circulació pel carrer o vorera, s’haurà de sol·licitar el corresponent permís, 
quedant el contractista sotmès a la legislació vigent en la matèria i a les ordres que en 
aquest sentit li transmeti la Policia Municipal. 
 
12.- El davant de l’edifici o del solar on es realitzin les obres de nova construcció, o que 
afectin la façana o part anterior de la coberta, es tancaran sempre amb un clos de 
protecció d’acord amb les condicions de l’Ordenança d’obres a la via pública. Les 
bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació 
vigent. 
 
13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les 
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà 
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les 
prestacions de la Seguretat Social. 
 



 

14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la corresponent 
llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals que causi. 
 
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li 
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En cas 
d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les sancions 
que corresponguin. 
 
Condicions particulars 
 
1. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: Document signat per contractista o 
contractistes assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra, així com documentació 
que acrediti la seva condició de contractista.  

2. Aquesta llicència només empara les obres descrites en el projecte presentat de 
construcció de nau sense ús determinat. En conseqüència, caldrà sol·licitar llicència 
urbanística per l’ús de la finca i per les obres d’adequació de l’edifici.  
El projecte d’obres haurà de tenir en compte: 1) els serveis d’higiene obligatoris segons 
les Ordenances del Pla General d’Olot. 2) el nombre i situació dels accessos rodats a la 
parcel·la, d’acord amb les condicions de l’article 146 del POUM. 3) Els contenidors de 
deixalles obligatoris a l’interior de la parcel·la que estableix l’Ordenança general de 
Gestió de Residus aprovada el 15/03/2002 i modificada el 28/07/2005.  
 

3. Aquesta llicència s’atorga sense perjudici de les condicions derivades de la resolució 
de la corresponent expedient administratiu d’obertura de l’activitat i sense perjudici, 
també, de les limitacions que pugui suposar l’aplicació de normativa de prevenció 
d’incendis en funció de les característiques de l’edifici i de l’activitat a establir.  

4. 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”.  

5. Aquesta llicència no autoritza l’ocupació de la via pública amb materials o altres 
elements propis de l’obra.  

6. L’excavació prevista s’executarà d’acord amb les condicions determinades a la vigent 
Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública.  

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

8. S’imposa una fiança de 300,00 € per garantir la neteja i/o reposició de paviments de 
la via pública que puguin afectar-se per l’execució de l’obra. La fiança s’haurà de 
dipositar en el termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de la data de notificació 
de la concessió de la llicència d’obres. L’efectivitat d’aquesta llicència queda supeditada 
a l’ingrés de la fiança en el termini esmentat.  

9. D’acord amb l’article 75.1 del Decret 64/2014 pel qual s’aprova el Reglament sobre la 
protecció de la legalitat urbanística, per a la primera utilització i ocupació de l’edifici, la 
persona promotora ha de comunicar prèviament la finalització de les obres a 



 
 
 

l’ajuntament. La comunicació ha d’anar acompanyada del certificat final d’ obra expedit 
per la direcció facultativa de les obres en què han de constar els fets següents: a) Data 
de finiment de les obres. b) Que les obres han estat executades de conformitat amb el 
projecte tècnic autoritzat i, si s’escau, les seves modificacions i les condicions de la 
llicència urbanística atorgada. c) Que l’edificació està en condicions de ser utilitzada de 
conformitat amb l’ús autoritzat  

10. 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. 
 

 

24.3. - CONCEDIR LLICÈNCIA DE MODIFICACIÓ DE PROJECTE DE 
CONSTRUCCIÓ DE TERRASSA AMB PISCINA, AL C DELS GERANIS N.0028 

 
Núm.- LLICENCIA D’OBRES 

****- C DELS GERANIS N.0028 OLOT 
 
Núm. de referència : X2021014274 

 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per MODIFICACIÓ DE PROJECTE 
DE CONSTRUCCIÓ DE TERRASSA AMB PISCINA, al : C DELS GERANIS N.0028 , 
del municipi d’Olot.  

 
Identificació de l’expedient: OMA32021000027   
Situació: C DELS GERANIS N.0028  
UTM: 6904107 
 
1.- En data 31/03/2021, **** amb DNI: ****, representat per ****, presenta projecte 
d’obres majors per MODIFICACIÓ DE PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE TERRASSA 
AMB PISCINA, amb situació al carrer C DELS GERANIS N.28, d’Olot. 
 
2.- En data 14/09/2021l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.  
 
FONAMENT DE DRET 
 
1. Vist el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per 
acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 18 de juny de 
2003 i quin Text Refós fou aprovat pel mateix òrgan en sessió de data 25 de setembre 
de 2003, havent estat publicada la seva normativa al Diari Oficial de la Generalitat de 
data 2 de febrer de 2004, i posteriors modificacions, qualifica la finca on es situa 
l’edificació existent de sòl URBÀ CONSOLIDAT. Edificació aïllada unifamiliar d’intensitat 
6 (clau 12.6). 



 

 
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, 
estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les llicències d’obres. 
És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme. 
 
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local, 
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, que va delegar 
aquesta competència en aquest òrgan municipal. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Atorgar a **** amb DNI: ****, representat per ****, llicència d’obres 
(OMA32021000027), per MODIFICACIÓ DE PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE 
TERRASSA AMB PISCINA, amb situació al C DELS GERANIS N.28, 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 1 mes i el termini per acabar-les és 
de 3 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:      
 
Liquidació de Drets i Garanties: 
 

Drets 
 
Per: Un pressupost de: 2504.15 euros  
  

Base liquidable 
(3) 

Drets % 
bonifica
ció 

Drets definitius Taxes Total Drets 

2504.15 100.17 0 100.17 66.15 166.32 

Garanties: 
   

Total Liquidació Euros 

Per Drets 166.32 

Per Garanties  0 

 
CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats. 
 



 
 
 

Condicions Generals aprovades per la Comissió de Govern en sessió celebrada 
el dia 13 de febrer de 1988, modificades per acord de la Junta de Govern Local en 
sessió celebrada el dia 18 de juny de 2008 i modificades per la Junta de Govern 
Local en sessió celebrada el dia 17 de març de 2010. 
 
 
1.- La llicència s’atorga fent excepció del dret de propietat i sense perjudici de tercers. 
 
2.- L’execució de les obres que empara la present llicència, en tot allò no regulat 
expressament en aquestes condicions generals i a les particulars, s’haurà d’adaptar al 
que estableixen la Llei i les Ordenances Municipals. Aquesta llicència no eximeix el 
sol·licitant d’obtenir d’altres administracions les llicències que legalment corresponguin. 
 
3.- El termini de vigència de la llicència es comptarà a partir de la notificació a l’interessat 
de l’acord de concessió adoptat per la Junta de Govern Local, llevat que el propi 
interessat sol·licités per escrit el contrari i es resolgués favorablement aquesta petició. 
 
4.- Les obres hauran de concloure’s abans que s’esgoti el termini de vigència de la 
llicència, que s’assenyalarà en concedir-se, almenys en la seva part exterior. Si no fos 
així, l’Autoritat Municipal adoptarà les disposicions que calguin per posar-hi remei, i 
podrà ordenar que se n’executin les indispensables pel personal al servei de 
l’Ajuntament, amb càrrec a l’interessat. 
 
5.- La Junta de Govern Local podrà autoritzar, una pròrroga del termini d’inici i/o final de 
l’obra, sempre que l’interessat ho sol·liciti abans de finir el termini que correspongui. De 
no existir pròrroga, la llicència restarà caducada en acabar el termini de vigència 
assenyalat a l’esmentada llicència i caldrà sol·licitar una nova llicència per a finalitzar les 
obres. 
 
6.- L’obertura de portes i finestres de la planta baixa, tret d’una disposició en contra, no 
podran envair l’espai públic. 
 
7.- Els desguassos interiors de l’edifici hauran de contenir el corresponent sifó inodor. 
 
8.- Es prohibeix practicar als soterranis qualsevol obra que afecti la via pública o terrenys 
del seu domini. 
 
9.- No es permet que com a conseqüència de l’execució de les obres, s’embrutin els 
embornals de la via pública, essent obligació del promotor l’adopció de les mesures 
adequades per evitar-ho. L’incompliment d’aquesta condició comportarà la retenció de 
la fiança dipositada en concepte de moviment de terres o runes i reposició de paviments. 
 
10.- El titular de la llicència haurà de construir al seu càrrec la vorera, segons el model, 
rasant i amplada que figurin a les condicions particulars de la llicència o a la 
corresponent ordenança reguladora. Per construir un gual per a l’entrada i sortida de 
vehicles, s’haurà de disposar de l’oportuna llicència. 
 
11.- Quan per causes imperioses de l’obra emparada per la present llicència, s’hagi 
d’ocupar la via pública amb materials, grues, instal·lacions, etc, així com interrompre la 



 

normal circulació pel carrer o vorera, s’haurà de sol·licitar el corresponent permís, 
quedant el contractista sotmès a la legislació vigent en la matèria i a les ordres que en 
aquest sentit li transmeti la Policia Municipal. 
 
12.- El davant de l’edifici o del solar on es realitzin les obres de nova construcció, o que 
afectin la façana o part anterior de la coberta, es tancaran sempre amb un clos de 
protecció d’acord amb les condicions de l’Ordenança d’obres a la via pública. Les 
bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació 
vigent. 
 
13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les 
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà 
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les 
prestacions de la Seguretat Social. 
 
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la corresponent 
llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals que causi. 
 
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li 
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En cas 
d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les sancions 
que corresponguin. 
 
Condicions particulars: 
 

1. Es mantenen les condicions particulars de la llicència d'obres d’edificació 
concedida per la Junta de Govern Local, en sessió de data: 08/10/2020.  

2. Aquesta llicència no autoritza l’ocupació de la via pública amb materials o altres 
elements propis de l’obra.  

3. Les tanques de parcel·la s’han d’ajustar a les condicions de l’article 296 del 
POUM i han de preservar vistes als predis veïns d’acord amb les condicions que 
estableix la legislació de Dret Civil, a excepció d’establir acord mutu entre 
propietaris.  

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

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

i no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a dos quarts de nou i per constància del que s’hi ha tractat i 
dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura 
 
VIST I PLAU 
L’ALCALDE 

LA SECRETÀRIA 

 


