ACTA NÚM. 48
JUNTA DE GOVERN LOCAL
EL DIA 9 DE DESEMBRE DE 2021.

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 9 de desembre 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, 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: 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,
el Secretari 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 2 de desembre:
Dijous 2 de desembre a la compareixença setmanal va presentar la Programació
cultural d’Olot per al primer semestre de 2022 i els Pessebres que es poden veure des
del dissabte 4 de desembre i fins al diumenge 9 de gener a la ciutat.
A continuació, acompanyat del regidor Estanis Vayreda, va visitar l’empresa
Anàlisi/Disseny de Soft (ADS) que s’ha traslladat al barri de Les Tries i a Calygas, que
ha estrenat exposició.
Divendres 3 de desembre va participar de la presentació del llibre “Garrotxa
d’Abans” impulsat pel grup creat per la Mei Garcia a xarxes “Olot d’abans. Fotografies
antigues d’Olot” i publicat per Editorial Oliveras.

- Dissabte 4 de desembre, i acompanyat del regidor Estanis Vayreda, va visitar
diferents espais de la Fira del Pessebre i les seus amb Pessebres.
Durant el recorregut, es van traslladar a la plaça del Carme on s’ha obert l’Artiga, el
primer supermercat cooperatiu al Nucli Antic de la Ciutat.
3. - DISPOSICIONS.- ASSABENTATS DE LES DISPOSICIONS PUBLICADES EN
ELS BUTLLETINS OFICIALS
Tot seguit la Secretària dona compte a la Junta de Govern dels edictes i anuncis de
l'Ajuntament d'Olot apareguts als Butlletins Oficials BOE, BOP i DOGC, des de la darrera
sessió. I se n'acorda l'assabentat.
4.1. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA UE OLOT
Núm. de referència

: X2021058004

En relació a l’expedient SAL32021000008, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora 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 Centenari UEO, per un import de 6.000 euros, comptabilitzada a l’aplicació
pressupostària 21330341480044 en fase “AD” 2107147001, 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
200240

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480044

Import
6000

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBV. UNIO ESPORTIVA OLOT (CENTENARI)
330 999 999 065 999 999

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.

5.1. - APROVAR L’ENCOMANA DE GESTIÓ A DINÀMIG PER LA GESTIÓ I
COORDINACIÓ DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ MG45 I DONA - SOC
Núm. de referència

: X2021047837

Vist que en data 7 d’octubre de 2021, el Sr. Estanis Vayreda Puigvert, en nom de
l’Ajuntament d’Olot amb NIF P1712100E va presentar una sol·licitud de subvenció
aprovada segons Decret Núm. 2021LDEC003869, d’acord amb la Resolució
EMT/2859/2021, de 17 de setembre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2021,
en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de les línies MG45 i
DONA (SOC-TRFO EELL CS) (ref.BDNA 584707), i l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de
setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de
subvencions del Programa Treball i Formació (SOC – Treball i Formació)
Vist que en el punt 6. Metodologia i pla de treball de la memòria de sol·licitud de la
present subvenció, on s’especifica que:
“En aquesta edició, si s’escau, l’Ajuntament d’Olot farà un encàrrec de gestió a DinamiG
(Agencia d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa), entitat creada entre
l’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal de la Garrotxa per desenvolupar entre d’altres
accions de promoció econòmica i ocupació.”
Vist que en data 16 de novembre de 2021 el Servei d’Ocupació de Catalunya atorga a
l’Ajuntament d’Olot, la subvenció a sota relacionada per a la realització de les actuacions
de Treball i Formació, amb número d’expedient SOC026/21/000095.

Vista la Base 23 b) de l’ORDRE EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s'aproven
les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i
Formació (SOC - Treball i Formació) la qual es transcriu literalment:

Obligacions de les entitats beneficiàries:
“b) Formalitzar l'encàrrec de gestió corresponent, en cas que l'entitat beneficiària sigui
una entitat pública, i vulgui executar les actuacions mitjançant ens instrumentals, sempre
que aquests recullin expressament en la norma que els crea o en els estatuts
corresponents que tenen la condició de mitjà propi i servei tècnic de l'entitat beneficiària,
d'acord amb el que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.”
Tot el que no estigui previst a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, es regularà per la normativa de la Llei 40/2015 de 1 d’octubre, de règim jurídic
del sector públic, Art.-11 i la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya, Art.-105.
En relació a l’expedient SPR12021000007 i antecedents corresponents, el regidor
delegat de Promoció de la ciutat, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar l’encomana de gestió en la seva condició de mitjà propi i servei tècnic
a l’ens Agència d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa – Dinàmig, l’execució de
les actuacions incloses en les línies d’actuació del Programa Treball i Formació amb
número d’expedient SOC026/21/000095, aprovat per el Servei d’Ocupació de
Catalunya.
Segon.- Aprovar les condicions tècniques i econòmiques administratives de l’encomana
de gestió del Programa Treball i Formació DONA i MG45 segons annex adjunt.
Tercer.- Aquest encomana de gestió no comporta cessió de la titularitat de la
competència ni dels elements substantius del seu exercici, i és responsabilitat de qui
encarrega dictar els actes o les resolucions de caràcter jurídic necessaris en l’activitat
material de l’objecte d’encàrrec.
S’aprova per unanimitat.
6.1. - (DIN1) ACTIVITATS DE FOMENT DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA
CIUTAT
Núm. de referència

: X2021021491

En relació a l’expedient SD012021000012 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Promoció de la ciutat, proposa a la Junta de Govern
Local, l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció Prova de vehicles històrics XVII CLÀSSIC DELS VOLCANS, atorgada al
Cerdanya Racing Club Esportiu per un import de 1000 euros, comptabilitzada a
l’aplicació pressupostària 21200.430.480001 en fase “AD” 2101251007, una vegada

supervisats: el formulari de justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe
favorable del tècnic gestor de la subvenció.
Operació Referència
200400
2101251007

Tipus
Partida
Despeses 21200 430 480001

Import
1000

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ESDEVENIMENTS CIUTAT
200 999 147 065 017 011

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.

6.2. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST
Núm. de referència

: X2021029948

En relació a l’expedient SD012021000013 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Promoció de la ciutat, proposa a la Junta de Govern
Local, l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció Suport a l’ensenyament Superior-Formació Universitària, atorgada al
Consorci Universitari “Centre Associat de la Uned a Girona” per un import de 8075
euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 21510 326 480036 en fase “AD”
2105878001, una vegada supervisats: el formulari de justificació, la memòria de
l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la subvenció.
Operació Referència
200400
2105878001

Tipus
Partida
Despeses 21510 326 480036

Import
8075

Descripció
CONVENI UNED

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
200 999 146 065 046 018

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.

6.3. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST + CAMPANYA OLOT +50
Núm. de referència

: X2021048967

Vista la necessitat de tramitar el reconeixement de la obligació corresponent a la
despesa en concepte de subvenció / ajut atorgat a: ASSOCIACIÓ DE FOMENT DEL
CONSUM LOCAL, en virtut de l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament d’Olot de 25 de
març de 2021 amb una dotació màxima de 150.000 euros.
Vist que la concessió d’aquesta transferència corrent es correspon amb allò establert a
l’ordenança generals de subvencions de l’ajuntament d’Olot i amb el conveni aprovat
per òrgan competent.
Vist que amb data 29 de novembre l’Associació per al foment del consum local de la
Garrotxa presenta al registre general de l’Ajuntament d’Olot la justificació parcial de les
activitats realitzades fins a data 31 d’octubre del 2021 per import de 31.656,13€ i
sol·licita una tercera bestreta del 20% (30.000 euros) per poder fer front al pagament de
tots els vals de 50€ atorgats fins a la data finalització de la campanya (12/12/2021).
Vist que en la mateixa instància l'Associació per al Foment del Consum Local de la
Garrotxa es compromet a retornar els diners que no s'hagin gastat abans del 15 de
gener de 2022.
Vist que l’acord cinquè del conveni estableix que el compte justificatiu comptarà amb la
documentació següent:
1. Memòria d’actuació justificativa del compliment de les activitats realitzades i
dels resultats obtinguts. Cal adjuntar un llistat amb el nombre de vals emesos i
efectivament gastats amb la data o dates d’utilització, l’import i el NIF dels usuaris
als quals s’ha abonat el val.
2. La justificació econòmica es farà mitjançant la presentació del balanç
econòmic de la campanya. S’acreditarà documentalment amb estadístiques de
l’aplicació i amb les remeses bancàries mensuals.
Vist el formulari justificatiu, revisada la memòria i/o les justificacions presentades pel
beneficiari.
Vist l’informe tècnic de la Sra. Ariadna Villegas Torras – Gerent de l’Àrea de Prosperitat
Econòmica.
Vist l’informe tècnic emès per l’àrea d’Intervenció.
En relació a l’expedient SD012021000019 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat de Promoció de la ciutat, proposa a la
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa en (fase O) corresponent
a la subvenció atorgada per la campanya OLOT+50, per un import de 30.000 euros en
concepte de tercera bestreta.
Segon.- Aquesta despesa anirà a càrrec de la partida següent:
Operació Referència
200400
2102023001

Tipus
Partida
Despeses 21200 433 480005

Import
30000

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
AJUTS APPROP GARROTXA - COVID 200 009 054 065 022 012

S’aprova per unanimitat.
7.1. - CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT D'OLOT I
L'ASSOCIACIÓ SMAP - CELÍACS DE CATALUNYA
Núm. de referència

: X2021060250

Que la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública, que estableix les competències
municipals en matèria de Salut Pública, fomenta la creació d'aliances comunitàries en
matèria de promoció i prevenció de la salut.
Que l'Ajuntament d’Olot, a través del Consorci d’Acció Social (Casg) i l’Agència
d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa (DinamiG), té un servei integral que dona
suport a tot el teixit associatiu en l’organització i promoció d’activitats i les corresponents
tramitacions.
Que l’Associació de Celíacs de Catalunya (SMAP), entitat fundada l’any 1977 i
declarada cinc anys més tard d’Utilitat Pública, és la primera organització que es va
crear a l’Estat Espanyol en defensa de les persones que pateixen celiaquia. Té com a
missió agrupar i representar a les persones afectades per patologies relacionades amb
la ingesta de gluten, per contribuir a la resolució dels problemes que aquestes malalties
comporten. Incidint en l’assessorament i formació als pacients, així com en el
desenvolupament i implementació efectiva de polítiques públiques que contribueixin a
una millora en la seva qualitat de vida, amb especial èmfasi en la recerca, promoció de
la salut i garantia d'accés al seu tractament.
Que és voluntat del consistori desenvolupar accions formatives, informatives, de
sensibilització i col·laboratives per millorar la qualitat de vida de les persones afectades
per patologies relacionades amb la ingesta de gluten, entre les quals s’inclou la malaltia
celíaca i el treball en col·laboració en aquest sentit amb l’Associació celíacs de
Catalunya.

En relació a l’expedient CON12021000010 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat d'Empresa, comerç i turisme, proposa a
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el l’Ajuntament d’Olot i l’Associació
SMAP – Celíacs de Catalunya.
Segon.- Facultar a l’alcalde per signar tota la documentació necessària.
S’aprova per unanimitat.
8.1. - JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I
DESENVOLUPAMENT ACTIVITATS VEÏNALS
Núm. de referència

: X2021026511

En relació a l’expedient SBS22021000002 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern
Local, l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció SUPORT ENTITATS, a favor de l’ASSOCIACIÓ VEINS I PROPIETARIS DEL
NUCLI ANTIC D’OLOT (G17157454), per un import de 3500 euros, comptabilitzada a
l’aplicació pressupostària 21 160 924 480003 en fase “AD” 2021026511, una vegada
supervisats: el formulari de justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe
favorable del tècnic gestor de la subvenció.
Operació Referència
200400
2101296

Tipus
Partida
Despeses 21160 924 480003

Import
3500

Descripció
SUBVENCIONS BARRIS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
160 999 999 065 999 999

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. - JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I
DESENVOLUPAMENT ACTIVITATS VEÏNAL
Núm. de referència

: X2021026727

En relació a l’expedient SBS22021000012 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 VEINS I COMERCIANTS
DEL BARRI DE SANT FERRIOL (G17597303) per un import de 432.26 euros,
comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 21 160
924 480003 en fase “AD”
2021026727, una vegada supervisats: el formulari de justificació, la memòria de
l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la subvenció.
Operació Referència
200400
2101296

Tipus
Partida
Despeses 21160 924 480003

Import
432.26

Descripció
SUBVENCIONS BARRIS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
160 999 999 065 999 999

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 ACTITIVATS QUE PROMOGUIN LA INCLUSIÓ I
COHESIÓ SOCIAL
Núm. de referència

: X2021027005

En relació a l’expedient SBS22021000043 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’ASSOCIACIO VEINS BARRI ST. MIQUEL
(G17145954) per un import de 2800 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària
21 160 924 480003 en fase “AD” 2021027005, una vegada supervisats: el formulari de
justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la
subvenció.
Operació Referència
200400
2101298

Tipus
Partida
Despeses 21600 231 480006

Import
2800

Descripció
SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL

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

2n) Procedir als tràmits escaients per a ordenar el pagament (fase “P”) de la despesa
esmentada en funció de les disponibilitats i previsions del Pla de tresoreria de la
Corporació i atenent al que disposa la normativa vigent i l’Ordenança general de
subvencions de l’Ajuntament d’Olot (article 16)
3r) Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i
pressupostos.
S’aprova per unanimitat.
9.1. - JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ SUPORT ENTITATS ACTITIVATS QUE
PROMOGUIN LA INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL
Núm. de referència

: X2021026902

En relació a l’expedient SBS22021000034 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 FAMILIARS DE
PERSONES AMB TEA DE LA GARROTXA (G55315279), per un import de 1500 euros,
comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 21 600 231 480006 en fase “AD”
2021026902, una vegada supervisats: el formulari de justificació, la memòria de
l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la subvenció.
Operació Referència
200400
2101298

Tipus
Partida
Despeses 21600 231 480006

Import
1500

Descripció
SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL

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

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

9.2. - JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ D'ACTIVITATS QUE PROMOGUIN LA INCLUSIÓ
I COHESIÓ SOCIAL
Núm. de referència

: X2021026903

En relació a l’expedient SBS22021000035 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 PASTA DE SAL
(G55302210), per un import de 400 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària
21 600 231 480006 en fase “AD” 2021026903, una vegada supervisats: el formulari de
justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la
subvenció.
Operació Referència
200400
2101298

Tipus
Partida
Despeses 21600 231 480006

Import
400

Descripció
SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL

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

2n) Procedir als tràmits escaients per a ordenar el pagament (fase “P”) de la despesa
esmentada en funció de les disponibilitats i previsions del Pla de tresoreria de la
Corporació i atenent al que disposa la normativa vigent i l’Ordenança general de
subvencions de l’Ajuntament d’Olot (article 16)
3r) Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i
pressupostos.
S’aprova per unanimitat.
10.1. - SUBVENCIÓ CONCORRÈNCIA COMPETITIVA PER L'ORGANITZACIÓ
D'ACTIVITATS D'EDUCACIÓ DURANT LA JORNADA CONTINUADA
Núm. de referència

: X2021059716

En relació a l’expedient SIM22021000009 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d'Educació, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència
competitiva a favor de l’entitat ASSOCIACIO DE FAMILIES D'ALUMNES DE
L'INSTITUT ESCOLA GREDA, amb NIF:G1713301-8, inscrita en el Registre d’entitats
de l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12013000117, per un import de 1530.56
euros. Disposar la despesa de 1530.56 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària:
21 599 326 480024 (segons el conveni de referència adjunt).

Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 21599 326 480024

Import
1530.56

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBV. EDUCACIO AMIPES PER JORNADES
500 040 035 001 000 000
CONTINUADES

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

10.2. - SUBVENCIÓ PER L'ORGANITZACIÓ D'ACTIVITATS D'EDUCACIÓ DURANT
LA JORNADA CONTINUADA
Núm. de referència : X2021059730
En relació a l’expedient SIM22021000010 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d'Educació, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència
competitiva a favor de l’entitat AMIPA CEIP VOLCA BISEROQUES, amb
NIF:G1706883-4, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el
número FEN12013000099, per un import de 2760.35 euros. Disposar la despesa de
2760.35 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 21 599 326 480024 Subv.
Educació AMIPA per Jornades Continuades (segons el conveni de referència adjunt).
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 21599 326 480024

Import
2760.35

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBV. EDUCACIO AMIPES PER JORNADES
100 001 001 001 000 000
CONTINUADES

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

7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable
i a la secció de comptabilitat i pressupostos.
S’aprova per unanimitat.
10.3. - SUBVENCIÓ PER L'ORGANITZACIÓ D'ACTIVITATS D'EDUCACIÓ DURANT
LA JORNADA CONTINUADA
Núm. de referència

: X2021059733

En relació a l’expedient SIM22021000011 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d'Educació, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència
competitiva a favor de l’entitat AMIPA ESCOLA PLA DE DALT, amb NIF:G1716098-7,
inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número
FEN12013000115, per un import de 1982 euros. Disposar la despesa de 1982 euros
amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 21 599 326 480024 Subv. Educació AMIPA per
Jornades Continuades (segons el conveni de referència adjunt).
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 21599 326 480024

Import
1982

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBV. EDUCACIO AMIPES PER JORNADES
500 040 035 099 056 017
CONTINUADES

2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021.
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe
positiu, previ al pagament efectiu.
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni
subscrit.

4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon
govern i sobre la protecció de dades.
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents
necessaris per a la seva efectivitat.
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada
electrònic, mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord.
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable
i a la secció de comptabilitat i pressupostos.
S’aprova per unanimitat.
10.4. - (IM01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT ACTIVITAT
EDUCACIÓ EN EL LLEURE
Núm. de referència

: X2021059736

En relació a l’expedient SIM22021000012 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d'Educació, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència
competitiva a favor de l’entitat AMPA ESCOLA SANT ROC, amb NIF:G17228883,
inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número
FEN12013000114, per un import de 1482 euros. Disposar la despesa de 1482 euros
amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 21 599 326 480024 Subv. Educació AMIPA per
Jornades Continuades (segons el conveni de referència adjunt).
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 21599 326 480024

Import
1482

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBV. EDUCACIO AMIPES PER JORNADES
500 040 035 099 000 000
CONTINUADES

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

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

: X2021059739

En relació a l’expedient SIM22021000013 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d'Educació, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència
competitiva a favor de l’entitat AMPA DEL CEIP MALAGRIDA, amb NIF:G1713970-0,
inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número
FEN12013000104, per un import de 2514.86 euros. Disposar la despesa de 2514.86
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 21 599 326 480024 Subv. Educació
AMIPA per Jornades Continuades (segons el conveni de referència adjunt).
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 21599 326 480024

Import
2514.86

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBV. EDUCACIO AMIPES PER JORNADES
500 040 035 099 056 017
CONTINUADES

2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021.
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe
positiu, previ al pagament efectiu.
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni
subscrit.
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon
govern i sobre la protecció de dades.
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents
necessaris per a la seva efectivitat.
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada
electrònic, mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord.
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable
i a la secció de comptabilitat i pressupostos.
S’aprova per unanimitat.
11.1. - PRORROGAR EL CONVENI PEL CURS 2021 2022
Núm. de referència

: X2021060195

Antecedents:
Vist el conveni subscrit entre l’ajuntament d’Olot i l’AMIPA de l’Institut Montsacopa d’Olot
per donar suport al finançament del servei de biblioteca d’aquest centre educatiu durant
el curs escolar aprovat a la Junta de Govern Local del 19/11/2020.
Vist el punt tercer “Aquest conveni té vigència des del moment de la seva subscripció
fins a la fi del curs 2019/2020 i es renovarà cada curs expressament per mutu acord d
eles part, finalitzant la vigència d’aquest conveni, com a màxim, al curs 2025/2026”

Vist que a la partida pressupostària 21 500 326 480037 SUBVENCIÓ AMIPA IES
MONTSACOPA (BIBLIOTECA) hi ha una reserva de 3.000€
En relació a l’expedient ED012021000086 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d'Educació, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Prorrogar el conveni pel curs 2021/22.
Segon.- Transferir a l’AMIPA del Montsacopa la quantitat de 3.000€ amb càrrec a la
partida 21 500 326 480037 SUBVENCIO AMIPA IES MONTSACOPA (BIBLIOTECA)
del pressupost
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 21500 326 480004

Import
3000

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

S’aprova per unanimitat.
12.1. - ESPORTS. SOL·LICITUD SUBVENCIÓ CONSELL COMARCAL
Núm. de referència

: X2021059457

Antecedents
Vista la convocatòria de subvencions de:
Organisme
Programa:
Referència

CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA
Subvencions atorgades pel Consell Comarcal de la Garrotxa
Anualitat 2021

En relació a l’expedient SES12021000006, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
PROPOSO:
Primer.- Sol·licitar una subvenció per al transport dels alumnes de l’escola Joan XXIII a
la piscina de Les Tries per a realitzar l’activitat de natació organitzada per l’Àrea
d’Esports de l’Ajuntament d’Olot, per un import de dos mil euros (2.000€).
Segon.- Facultar l’Alcalde per signar tota la documentació necessària.
S’aprova per unanimitat.

13.1. – APROVAR JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA DE
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 el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció Suport entitats nominativa, a favor de l’Associació Esportiva Gimnàstica
Olot (NIF G16843831), per un import de 2000.00 euros, comptabilitzada a l’aplicació
pressupostària 2021 330 341 480022 en fase “AD” 2107142001, una vegada
supervisats: el formulari de justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe
favorable del tècnic gestor de la subvenció.
Operació Referència
200400
2107142001

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480022

Import
2000.00

Descripció
SUBVENCIO
ASSOCIACIO
GIMNASTICA OLOT

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
ESPORTIVA
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.
13.2. - APROVAR JUSTIFICACIÓ 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 el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció Subvenció nominativa, a favor del Club Atlètic Olot (NIF G17538893), per
un import de 2000.00 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 2021 330 341
480021 en fase “AD” 2107144001, una vegada supervisats: el formulari de justificació,
la memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la subvenció.

Operació Referència
200400
2107144001

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480021

Import
2000.00

Descripció
SUBVENCIO CLUB ATLETIC OLOT

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
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.

13.3. - APROVAR JUSTIFICACIÓ 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 el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció Suport entitats, a favor del Club Futbol Sant Roc (NIF G17248329), per un
import de 2000.00 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 2021 330 341
480018 en fase “AD” 2107148001, una vegada supervisats: el formulari de justificació,
la memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la subvenció.
Operació Referència
200400
2107148001

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480018

Import
2000.00

Descripció
SUBVENCIO CF SANT ROC

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
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. – APROVAR SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL CLUB PATINATGE
ARTÍSTIC D'OLOT
Núm. de referència

: X2021048082

En relació a l’expedient SP062021000083, 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 concurrència
_Extraordinaris a favor de l’entitat CLUB PATINATGE ARTISTIC D'OLOT, amb
NIF:G1738098-1, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número
FEN12013000022, per un import de 250 euros. Disposar la despesa de 250 euros amb
càrrec a l’aplicació pressupostària: 2021 330 341 480002 (segons el conveni de
referència adjunt).
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480002

Import
250.00

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES
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.

14.2. - APROVAR SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL CLUB TRIATLÓ NAN
OLIVERAS TEAM
Núm. de referència

: X2021049114

En relació a l’expedient SP062021000085, 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 concurrència
_Extraordinaris a favor de l’entitat CLUB NAN OLIVERAS, amb NIF:G5533184-7,
inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número
FEN12021000002, per un import de 200.00 euros. Disposar la despesa de 200.00 euros
amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2021 330 341 480002 SUBVENCIONS
ENTITATS ESPORTIVES (segons el conveni de referència adjunt).
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480002

Import
200.00

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES
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.
14.3. - APROVAR SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AMPA JOAN XXIII
Núm. de referència

: X2021049189

En relació a l’expedient SP062021000086, 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 concurrència
_Extraordinaris a favor de l’entitat AMIPA ESCOLA JOAN XXIII, amb NIF:G1734711-3,
inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número
FEN12013000101, per un import de 200.00 euros. Disposar la despesa de 200.00 euros
amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2021 330 341 480002 SUBVENCIONS
ENTITATS ESPORTIVES (segons el conveni de referència adjunt).
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480002

Import
200.00

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES
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.
14.4. - APROVAR SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL CLUB TENIS OLOT
Núm. de referència

: X2021049254

En relació a l’expedient SP062021000087, 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 concurrència
_Extraordinaris a favor de l’entitat CLUB TENIS OLOT, amb NIF:G1709431-9, inscrita
en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12013000012, per
un import de 250.00 euros. Disposar la despesa de 250.00 euros amb càrrec a l’aplicació
pressupostària: 2021 330 341 480002 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES
(segons el conveni de referència adjunt).
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480002

Import
250.00

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES
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.
14.5. - APROVAR SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL CLUB ATLETISME
GARROTXA
Núm. de referència

: X2021049425

En relació a l’expedient SP062021000088, 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 concurrència
_Extraordinaris a favor de l’entitat CLUB ATLETISME GARROTXA, amb NIF:G17249103, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número
FEN12020000012, per un import de 300.00 euros. Disposar la despesa de 300.00 euros
amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2021 330 341 480002 SUBVENCIONS
ENTITATS ESPORTIVES (segons el conveni de referència adjunt).
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480002

Import
300.00

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES
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.

14.6. - APROVAR SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL CLUB VOLEIBOL OLOT
Núm. de referència

: X2021050392

En relació a l’expedient SP062021000089, 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 concurrència
_Extraordinaris a favor de l’entitat CLUB VOLEIBOL OLOT, amb NIF:G1715316-4,
inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número
FEN12013000031, per un import de 650.00 euros. Disposar la despesa de 650.00 euros
amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2021 330 341 480002 SUBVENCIONS
ENTITATS ESPORTIVES (segons el conveni de referència adjunt).
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480002

Import
650.00

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES
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.
14.7. - APROVAR SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL CLUB TENIS TAULA
OLOT
Núm. de referència

: X2021051668

En relació a l’expedient SP062021000091, 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 concurrència
_Extraordinaris a favor de l’entitat CLUB TENIS TAULA OLOT, amb NIF:G1781045-8,
inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número
FEN12020000015, per un import de 200.00 euros. Disposar la despesa de 200.00 euros
amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2021 330 341 480002 SUBVENCIONS
ENTITATS ESPORTIVES (segons el conveni de referència adjunt).
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480002

Import
200.00

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES
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.
14.8. - APROVAR SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL CLUB CICLISTA
INFANTIL OLOT
Núm. de referència

: X2021052035

En relació a l’expedient SP062021000093, 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 concurrència
_Extraordinaris a favor de l’entitat CLUB CICLISTA INFANTIL
OLOT, amb
NIF:G1730989-9, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número
FEN12013000020, per un import de 300.00 euros. Disposar la despesa de 300.00 euros
amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2021 330 341 480002 SUBVENCIONS
ENTITATS ESPORTIVES (segons el conveni de referència adjunt).
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480002

Import
300.00

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES
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.
14.9. - APROVAR SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL CLUB ESPORTIU
TAEKWONDO OLOT
Núm. de referència

: X2021053527

En relació a l’expedient SP062021000095, 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 concurrència
_Extraordinaris a favor de l’entitat CLUB ESPORTIU TAEKWON, amb NIF:G55033138, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número
FEN12020000030, per un import de 150.00 euros. Autoritzar i Disposar la despesa de
150.00 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2021 330 341 480002 (segons el
conveni de referència adjunt).
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480002

Import
150.00

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES
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.

15.1. – DENEGAR SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ
ESPORTIVA GIMNÀSTICA OLOT
Núm. de referència

: X2021048459

Antecedents:
Vist l’informe de data 3 de desembre del 2021, emès pel director tècnic de l’Àrea
d’Esports de l’Ajuntament d’Olot, relatiu a la denegació de la subvenció extraordinària
del suport entats de caràcter de concurrència competitiva, sol·licitada per l’entitat
Associació Esportiva Gimnàstica Olot.

Vistos els motius de la denegació, establerts a l’article 10d de les bases reguladores de
les subvencions de suport entitats, que són els següents:
-

Comunicar a l’òrgan concedent o a l’entitat col·laboradora l’obtenció d’altres
subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financin les activitats
subvencionades.

Atès que l’Associació Esportiva Gimnàstica Olot ja és beneficiària d’una subvenció
nominativa concedida per l’Ajuntament d’Olot (expedient SP062021000098).
En relació a l’expedient SP062021000084, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:

PROPOSO
Primer.- Denegar la subvenció extraordinària de suport a les entitats, amb caràcter de
concurrència competitiva, sol·licitada per l’entitat ASSOCIACIÓ ESPORTIVA
GIMNÀSTICA OLOT, amb NIF G16843831, i inscrita en el Registre d’entitats de
l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12021000140.
Segon.- Notificar aquest acord a l’entitat peticionària de la subvenció, al gestor
responsable i a la secció de Comptabilitat i Pressupostos.
S’aprova per unanimitat.
15.2. - DENEGAR SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AMPA ESCOLA SANT
ROC
Núm. de referència : X2021050424
Antecedents:
Vist l’informe de data 3 de desembre del 2021, emès pel director tècnic de l’Àrea
d’Esports de l’Ajuntament d’Olot, relatiu a la denegació de la subvenció extraordinària
del suport entitats de caràcter de concurrència competitiva, sol·licitada per l’entitat
AMPA Escola Sant Roc.
Vistos els motius de la denegació, establerts a l’article 10d de les bases reguladores de
les subvencions de suport entitats, que són els següents:
-

Comunicar a l’òrgan concedent o a l’entitat col·laboradora l’obtenció d’altres
subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financin les activitats
subvencionades.

Atès que l’AMPA Escola Sant Roc ja va rebre una subvenció ordinària per part de
l’Ajuntament d’Olot per tal de cobrir les mateixes activitats (expedient
SP062021000070).
En relació a l’expedient SP062021000090, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
PROPOSO
Primer.- Denegar la subvenció extraordinària de suport a les entitats, amb caràcter de
concurrència competitiva, sol·licitada per l’entitat AMPA ESCOLA SANT ROC, amb NIF
G17228883, i inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número
FEN12013000114.
Segon.- Notificar aquest acord a l’entitat peticionària de la subvenció, al gestor
responsable i a la secció de Comptabilitat i Pressupostos.
S’aprova per unanimitat.

15.3. - DENEGAR SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL CLUB ESCACS OLOT
Núm. de referència

: X2021051984

Antecedents:
Vist l’informe de data 3 de desembre del 2021, emès pel director tècnic de l’Àrea
d’Esports de l’Ajuntament d’Olot, relatiu a la denegació de la subvenció extraordinària
del suport entitats de caràcter de concurrència competitiva, sol·licitada per l’entitat Club
Escacs Olot.
Vistos els motius de la denegació, establerts a l’article 10d de les bases reguladores de
les subvencions de suport entitats, que són els següents:
-

Comunicar a l’òrgan concedent o a l’entitat col·laboradora l’obtenció d’altres
subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financin les activitats
subvencionades.

Atès que el Club Escacs Olot ja és beneficiari d’una subvenció nominativa concedida
per l’Ajuntament d’Olot (expedient FEN12013000017).
En relació a l’expedient SP062021000092, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:

PROPOSO
Primer.- Denegar la subvenció extraordinària de suport a les entitats, amb caràcter de
concurrència competitiva, sol·licitada per l’entitat CLUB ESCACS OLOT, amb NIF
G17251364, i inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número
FEN12013000017.
Segon.- Notificar aquest acord a l’entitat peticionària de la subvenció, al gestor
responsable i a la secció de Comptabilitat i Pressupostos.
S’aprova per unanimitat.
15.4. - DENEGAR SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL CLUB ATLÈTIC OLOT
Núm. de referència

: X2021052663

Antecedents:
Vist l’informe de data 3 de desembre del 2021, emès pel director tècnic de l’Àrea
d’Esports de l’Ajuntament d’Olot, relatiu a la denegació de la subvenció extraordinària
del suport entitats de caràcter de concurrència competitiva, sol·licitada per l’entitat Club
Atlètic Olot.
Vistos els motius de la denegació, establerts a l’article 10d de les bases reguladores de
les subvencions de suport entitats, que són els següents:
-

Comunicar a l’òrgan concedent o a l’entitat col·laboradora l’obtenció d’altres
subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financin les activitats
subvencionades.

Atès que el Club Atlètic Olot ja és beneficiari d’una subvenció nominativa concedida per
l’Ajuntament d’Olot (expedient SP062021000100).
En relació a l’expedient SP062021000094, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
PROPOSO
Primer.- Denegar la subvenció extraordinària de suport a les entitats, amb caràcter de
concurrència competitiva, sol·licitada per l’entitat CLUB ATLÈTIC OLOT, amb NIF
G17538893, i inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número
FEN12013000023.

Segon.- Notificar aquest acord a l’entitat peticionària de la subvenció, al gestor
responsable i a la secció de Comptabilitat i Pressupostos.
S’aprova per unanimitat.
15.5. - DENEGAR SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL CLUB NATACIÓ OLOT
Núm. de referència

: X2021053966

Antecedents:
Vist l’informe de data 3 de desembre del 2021, emès pel director tècnic de l’Àrea
d’Esports de l’Ajuntament d’Olot, relatiu a la denegació de la subvenció extraordinària
del suport entitats de caràcter de concurrència competitiva, sol·licitada per l’entitat Club
Natació Olot.
Vistos els motius de la denegació, establerts a l’article 10d de les bases reguladores de
les subvencions de suport entitats, que són els següents:
-

Comunicar a l’òrgan concedent o a l’entitat col·laboradora l’obtenció d’altres
subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financin les activitats
subvencionades.

Atès que el Club Natació Olot ja és beneficiari d’una subvenció nominativa concedida
per l’Ajuntament d’Olot (expedient SP062021000099).
En relació a l’expedient SP062021000097, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:

PROPOSO
Primer.- Denegar la subvenció extraordinària de suport a les entitats, amb caràcter de
concurrència competitiva, sol·licitada per l’entitat CLUB NATACIÓ OLOT, amb NIF
G17067398, i inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número
FEN12013000025.
Segon.- Notificar aquest acord a l’entitat peticionària de la subvenció, al gestor
responsable i a la secció de Comptabilitat i Pressupostos.

S’aprova per unanimitat.

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

: X2021060204

En relació a l’expedient CPG22021000078 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Aprovar relació d’ordenacions de depeses annexada núm. 21/045 per un import de
850359.24 euros.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
850359.24

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

S’aprova per unanimitat.
17.1. - ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ PER COMPENSAR LES PÈRDUES REDUCCIÓ
FORÇADA AFORAMENTS TEATRE PRINCIPAL D'OLOT I SALA EL TORÍN PER
COVID-19 (ABRIL-JUNY 2021)
Núm. de referència : X2021032582
Vist l’expedient núm: SCU12021000018 d’acceptació de subvenció per compensar les
pèrdues per la reducció forçada dels aforaments en espais escènics i musicals amb
motiu de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, s’acorda:
Primer.- Acceptar la subvenció atorgada per a la GENERALITAT DE CATALUNYA,
amb destinació a compensació pèrdues reducció aforaments de sales de teatre
principal, sala Torín i altres 2nTRIM2021, per un import de 38.225,00 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’expedien, 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 – 21 400 450802 SUBV. GENERALITAT COMPENSACIÓ PÈRDUES (COVID19)
S’aprova per unanimitat.

17.2. - ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ REDUCCIÓ AFORAMENTS PROGRAMACIÓ
ESCOLAR 2021 PER COVID-19
Núm. de referència : X2021036117
Vist l’expedient núm: SCU12021000020 d’acceptació de subvenció per compensació
per pèrdues per la reducció dels aforaments programació escolar 2021, s’acorda:
Primer.- Acceptar la subvenció atorgada per a la GENERALITAT DE CATALUNYA,
amb destinació a compensació pèrdues reducció aforaments programació escolar 2021,
per un import de 19.520,00 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’expedien, 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:
2022 – Partida corresponent.
S’aprova per unanimitat.

17.3. - ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ PROGRAMA MUNICIPAL D’ARTS
ESCÈNIQUES I MÚSICA EN L’ÀMBIT DE L’ENSENYAMENT REGLAT
Núm. de referència : X2021044647
Vist l’expedient núm: SCU12021000023 d’acceptació de subvenció d’ajuts per als
programes municipals d’arts escèniques, música i arts visuals en l’àmbit de
l’ensenyament reglat (2021-2022), s’acorda:
Primer.- Acceptar la subvenció atorgada per la GENERALITAT DE CATALUNYA, amb
destinació al programa municipal d’arts escèniques i música en l’àmbit de l’ensenyament
reglat, per un import de 2.059,95 euros el 2021 i 19.940,05 euros el 2022.

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 la Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de la
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 – 21 400 45083 – SUBV. GENE. PROGR. ARTS ESCÈNIQUES ENS. REGLAT
2022 – A la partida corresponent.
S’aprova per unanimitat.

18.1. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- ESTIMAR LA RECLAMACIÓ
PRESENTADA PER LA SRA. ****, PER DANYS OCASIONATS A UN EDIFICI DE LA
SEVA PROPIETAT.
Núm. de referència : X2020042527

Vist l’escrit presentat per la representació de la Sra. **** en el que formula reclamació
patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats a la seva propietat i atesos
els següents
ANTECEDENTS DE FET
La representació de la Sra. ****, en escrit de data 22 de novembre de 2020 (Registre
General, núm. E2020016871/22-11-2020), va formular reclamació patrimonial contra
l’Ajuntament d’Olot, pels danys que va patir l’edifici de la seva propietat, situat a
l’avinguda de Sant Jordi, núm. 1, per l’embós a la canonada dels desaigües de la casa,
provocat per les arrels dels arbres de les zones enjardinades de la vorera de l’avinguda
de Sant Jordi. A la petició s’hi acompanya la següent documentació: reportatge fotogràfic
dels danys i de la seva reparació (9 fotos); i factura de reparació de l’embós de les
canonades dels desaigües de la casa, de data 10 de novembre de 2020 (ref. A39),
emesa per “Const Martí, S.L.”, per un import de 879,74 euros, que és la quantitat que
es reclama.
A requeriment de l’Ajuntament d’Olot, la representació de la Sra. **** va aportar a
l’expedient l’albarà de data 2 de setembre de 2020 (ref. 77131), emès per “Olot-Net,

S.L.”, pels treballs realitzats per treure les arrels dels arbres que obstruïen la canonada
dels desaigües de la casa situada al núm. 1 de l’avinguda de Sant Jordi.
FONAMENTS DE DRET
Primer.- L’article 32.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic,
d’acord amb l’article 106.2 de la Constitució, assenyala que “els particulars tenen dret a
ser indemnitzats per les administracions públiques corresponents de tota lesió que
pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui conseqüència del
funcionament normal o anormal dels serveis públics, excepte en els casos de força
major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar d’acord amb la Llei”.
En igual sentit, l’article 81 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya. Aquests articles
determinen que la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques sigui de
caràcter objectiu i que, per tant, esdevingui imprescindible acreditar que el dany o lesió
sofert pel reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis
públics, en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense intervenció
estranya que pugui interferir alterant el nexe causal.
En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local i 174 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis causats
als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament dels serveis
públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents, en els termes establerts
per la legislació general sobre responsabilitat administrativa”
Segon.- La responsabilitat patrimonial de les administracions públiques es basa en un
sistema de responsabilitat objectiva, la qual cosa implica que no cal que hi hagi culpa o
negligència, sinó únicament un funcionament normal o anormal dels serveis públics, un
dany avaluable econòmicament i una relació de causalitat entre un i altre. També que el
ciutadà afectat no tingui el deure jurídic de suportar aquest dany, que no hi hagi força
major i que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons l’estat dels coneixements
o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la producció dels danys.
Així doncs, esdevé imprescindible acreditar que el dany o lesió sofert per la part
reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, en
relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense intervenció estranya que
pugui interferir alterant el nexe causal.
En el present cas, a la vista de les proves aportades a l’expedient administratiu per la
part reclamant i en no haver-hi informe contrari dels servei tècnics municipals, és
raonable apreciar la relació causal entre els danys reclamats i el funcionament dels
serveis municipals, d’acord amb els articles 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i 66 del
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d‘abril, pel que fa a les competències atorgades als
municipis en matèria de manteniment i conservació de parcs i jardins públics.

Vist l’expedient administratiu SRP12020000024 i antecedents corresponents, que
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada de l’Àrea
d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:
Primer.- Acceptar la reclamació patrimonial formulada per la representació de la Sra.
****, pels danys que va patir l’edifici de la seva propietat, situat a l’avinguda de Sant
Jordi, núm. 1, per l’embós a la canonada dels desaigües de la casa, provocat per les
arrels dels arbres de les zones enjardinades de la vorera de l’avinguda de Sant Jordi.
Segon.- Efectuar un pagament de VUIT-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB
SETANTA-QUATRE CÈNTIMS (879,74.- €) a favor la Sra. ****, pels danys que va patir
la seva propietat provocats per les arrels dels arbres de les zones enjardinades de la
vorera de l’avinguda de Sant Jordi.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 21130 920 224000

Import
879.74

Descripció
ASSEGURANCES

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
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.

19.1. - ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, DE
LES OBRES DE CONSERVACIÓ I MILLORA DE LA INFRAESTRUCTURA VIÀRIA
DIVERSOS CARRERS DE LA CIUTAT . ANY 2021 - FASE 2.

Núm. de referència
Tipus
Contracte
Procediment
Criteris

: X2021048938
OB

D'OBRES

AB
MU

PROCEDIMENT OBERT
MULTIPLICITAT DE CRITERI

Antecedents
Per acord de Junta de Govern Local de data 1 d’octubre de 2021, es va aprovar el
projecte tècnic de les obres de conservació i millora de la infraestructura viària diversos
carrers de la ciutat . Any 2021 - Fase 2.
Per Acord de Junta de Govern Local de data 14 d’octubre de 2021 , es va aprovar
l’expedient de contractació administrativa de les “Obres de conservació i millora de la
infraestructura viària diversos carrers de la ciutat . Any 2021 - Fase 2.” mitjançant
procediment obert simplificat, amb un pressupost de cinquanta-un mil quatre cents
cinquanta dos euros amb trenta-un cèntims (51.452,31 €) IVA inclòs. Aquest import es

desglossa en quaranta-dos mil cinc cents vint-i-dos euros amb cinquanta-set cèntims
(42.522,57 €) de pressupost net i vuit mil nou cents vint-i-nou euros amb setanta-quatre
cèntims (8.929,74 €) en concepte d’IVA calculat al tipus del 21%.
En data 9 de novembre de 2021 finalitzà el termini de presentació de proposicions,
havent participat en la licitació, per haver presentat la seva oferta dins el termini fixat i
en la forma pertinent, la següent empresa:
-

JOSEP VILANOVA, SA (A17444092)

En data 11 de novembre de 2021 es reuneix la Mesa de Contractació , procedint a
l’obertura del sobre A, documentació administrativa, declarant admeses totes les
empreses participants .
En data 18 de novembre de 2021 es reuneix la Mesa de Contractació , procedint a
l’obertura del sobre amb criteris automàtics i procedint a la sol·licitud de l’informe de
valoració als serveis tècnics.
En data 18 de novembre de 2021 es reuneix la Mesa de Contractació , per donar compte
de l’informe de valoració de les ofertes presentades per Maria Quer com a Tècnica de
l’Àrea d’Urbanisme i el Sr. Sr. Ramon Prat Molas, Cap d’àrea d’Infraestructures, Obra
Pública i Brigada, i la Mesa acorda elevar a la Junta de Govern Local la proposta
d’adjudicació del contracte de les “Obres de conservació i millora de la infraestructura
viària diversos carrers de la ciutat . Any 2021 - Fase 2” l’empresa JOSEP VILANOVA,
SA
En data 25 de novembre de 2021 es requereix a l’empresa JOSEP VILANOVA, SA, la
presentació de la documentació justificativa d’haver constituït la garantia definitiva
d’import 2.126,13 €.
Atès que l’empresa JOSEP VILANOVA, SA, presentà la documentació requerida dins
del termini atorgat a l’efecte.
De conformitat amb l’article 151 de la LCSP
D’acord amb els antecedents i de conformitat amb el punt 1 de la Disposició Addicional
2a.
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. CCS12021000065, la regidora delegada
d’Organització, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següent acord:
Primer.- ADJUDICAR el contracte “Obres de conservació i millora de la infraestructura
viària diversos carrers de la ciutat . Any 2021 - Fase 2” , a favor de l’empresa JOSEP

VILANOVA, SA, amb NIF. A17444092 pel preu de CINQUANTA-UN MIL QUATRE
CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS (51.452,31 €) Iva
Inclòs , que es desglossa en:
QUARANTA DOS MIL CINC CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET
CÈNTIMS (42.522,57 €) de pressupost net i vuit mil nou cents vint-i-nou euros amb
setanta-quatre cèntims (8.929,74 €) d’IVA calculat al 21%
Segon.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de
clàusules administratives particulars reguladores de la contractació, aprovat per Acord
de Junta de Govern Local de data 14 d’octubre de 2021,així com amb l’oferta presentada
per l’adjudicatari.
Les característiques i avantatges de l’oferta adjudicatària respecte de l’altra oferta
presentada, queden acreditades e l’acta valoració efectuada per la Mesa de
Contractació, en sessió celebrada en data 18 de novembre de 2021.
Tota la informació necessària que justifica la present adjudicació es troba publicada en
el Perfil del contractant de l’Ajuntament d’Olot.
Tercer.- Aprovar i disposar la despesa per import de 51.452,31 € amb càrrec a les
següents partides:

Operació Referència
200300
2106157

Any

Econòmic

Programa

Orgànic

2021

140

1512

61908

Tipus
Partida
Despeses 21140 1512 61908

Import
51425.31

Import total
51.452,31€

Descripció
ACTUACIONS BARRIS (PR21)

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

Quart.- El termini d’execució de les obres és de 28 dies, a comptar des del dia següent
a la signatura de l’acta de comprovació del replanteig i el termini de garantia serà de 1
any.
Cinquè.- La direcció facultativa anirà a càrrec del Sr. Ramon Prat Molas, cap de l’Àrea
d’Infraestructura i Obra Pública de l’Ajuntament d’Olot. . La coordinació de seguretat i
salut i la direcció de l’execució de les obres anirà a càrrec del Sr. Xevi Canal Molas,
arquitecte tècnic, director de la Brigada Muncipal.
Sisè.- Nomenar responsable del contracte al Sr. Ramon Prat Molas, cap de l’Àrea
d’Infraestructura i Obra Pública de l’Ajuntament d’Olot.
Setè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a la resta de licitadors que han
participat a la licitació i es publicarà en el Perfil del Contractant, de conformitat amb
l’article 151.1 de la LCSP.
Vuitè.- La formalització del contracte haurà d’efectuar-se en el termini màxim de 15 dies
hàbils següents a aquell en què es realitzi la notificació de l’adjudicació als licitadors.

Novè.- Publicar la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del
Contractant de l’Ajuntament d’Olot, de conformitat de conformitat amb l’article 154 de la
LCSP.
S’aprova per unanimitat.

19.2. - PRORRÒGA DEL CONTRACTE DELS SERVEIS INTEGRALS DE
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS EN LES ESPECIALITATS DE SEGURETAT
EN EL TREBALL, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA
APLICADA I DE VIGILÀNCIA DE LA SALUT DE L’AJUNTAMENT D’OLOT
Núm. de referència

: X2018036237

Antecedents
La Junta de Govern Local de data 22 de novembre de 2018 va aprovar els plecs de
clàusules administratives particulars i tècniques que regien l’adjudicació, mitjançant
procediment simplificat, dels serveis integrals de prevenció de riscos laborals en les
especialitats de seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia
aplicada i de vigilància de la salut de l’Ajuntament d’Olot i dels seus instituts municipals.
El termini d’execució del contracte era de dos anys, amb efectes del dia 1 de març de
2019. El contracte és prorrogable per períodes anuals sense que la vigència total del
contracte, incloses pròrrogues, pugui excedir de quatre anys.
La Junta de Govern Local de data 22 de febrer de 2019 va aprovar adjudicar el contracte
dels serveis integrals de prevenció de riscos laborals en les especialitats de seguretat
en el treball, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia aplicada i de vigilància de la
salut de l’Ajuntament d’Olot a favor de QUIRÓN PREVENCIÓN SLU, amb NIF
B64076482. El preu d’adjudicació, pels dos anys de contracte es desglossava en els
següents conceptes:
•
•
•

Prevenció tècnica de riscos laborals: 17.100,00 € més 3.591,00 € en concepte
d’IVA calculat al 21%.
Vigilància de la salut col·lectiva: 6.720,00€ més 1.411,20 € en concepte d’IVA
calculat al 21%.
Reconeixements mèdics i anàlisis clínics: 18.404,00 € (exempt d’IVA).

Atès que el proper 28 de febrer de 2021 finalitzarà el contracte inicial, i vist l’informe
NI022021002683, emès per la Sra. Margarida Miró Padròs, responsable del contracte,
en què proposa la pròrroga del contracte dels serveis integrals de prevenció de riscos
laborals en les especialitats de seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i
psicosociologia aplicada i de vigilància de la salut de l’Ajuntament d’Olot.
Vist l’expedient CCS12018000028 i antecedents corresponents, la regidora delegada
d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:

Primer.- Prorrogar el contracte dels serveis integrals de prevenció de riscos laborals en
les especialitats de seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia
aplicada i de vigilància de la salut de l’Ajuntament d’Olot, a favor de l’empresa de
QUIRÓN PREVENCIÓN SLU, amb NIF B64076482, pel termini d’un any, amb efectes
a 1 de març de 2022 i fins a data de 28 de febrer de 2023, per un preu total de vint-itres mil sis-cents tretze euros amb deu cèntims (23.613,10 €), IVA inclòs.
Aquest preu es desglossa en vint-i-un mil cent dotze euros (21.112,00 €) de pressupost
base i dos mil cinc-cents un euros amb deu cèntims (2.501,10€) d’IVA calculat al 21 %.
El servei compren els següents conceptes:
• Prevenció tècnica de riscos laborals: 8.550 € més 1.795,50 € en concepte d’IVA
calculat al 21%.
• Vigilància de la salut col·lectiva: 3.360,00 € més 705,60 € en concepte d’IVA
calculat al 21%
• Reconeixements mèdics i anàlisis clínics: 9.202,00 € (exempt d’IVA)
Segon.- Aquest preu es pagarà amb càrrec a les següents partides pressupostàries:
ANY 2022 (març a desembre)
NÚM.PARTIDA
NOM PARTIDA
22 130 920 16009
ALTRES QUOTES SOCIALS (PREVENCIÓ)

IMPORT (IVA inclòs)
19.677,58€

ANY 2023 (gener i febrer)
NÚM.PARTIDA
NOM PARTIDA
23 130 920 16009
ALTRES QUOTES SOCIALS (PREVENCIÓ)

IMPORT (IVA inclòs)
3.935,52€

Operació Referència
200220
200220

Tipus
Partida
Despeses 99999
Despeses 99999

Import
19677.58
3935.52

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

Tercer.- D’acord amb el que s’estableix a la clàusula 25 del plec de clàusules
administratives particulars que regeix l’esmentada contractació, l’empresa “Quiron
Prevención SLU” té l’obligació de : “Emprar el català en les seves relacions amb
l’Ajuntament derivades de l’execució de l’objecte del contracte. Així mateix, l’empresa
contractista i, si escau, les empreses subcontractades han d’utilitzar, almenys, el català
en els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter
general que es derivin de l’execució de les prestacions objecte del contracte.”
Per la qual cosa s’exigeix el compliment d’aquesta obligació podent esser causa de
resolució del contracte la inobservança d’aquesta o de qualsevol altra clàusula.
S’aprova per unanimitat.

19.3. - ACORD RELATIU A LA RESERVA COMPTABLE PER AL TRACTAMENT DE
RESIDUS 2021
Núm. de referència

: X2020045156

La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 17 de desembre de 2020 va
autoritzar i disposar el pagament d’1.638.767,82 € (IVA inclòs) a favor del CONSELL
COMARCAL DE LA GARROTXA amb NIF P6700007-E, corresponent al tractament del
servei de recollida de residus de l’any 2021; amb càrrec a la partida núm.
21.700.1632.227002 “tractament de residus”, segons:
-tractament de deixalles dipòsit: 1.375.778,01 €/any
-tractament de deixalles a la planta de compostatge: 262.989,81 €/any
Atès l’informe núm. NI022021002833 emès pel Sr. Francesc Canalias Farrés, director
del SIGMA en data 30 de novembre de 2021, en relació a la modificació de l’aprovació
i disposició de la despesa de “tractament de residus” per a l’exercici 2021.
I vist l’expedient administratiu núm. CC012020000499 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Aprovar Atès l’informe núm. NI022021002833 emès pel Sr. Francesc
Canalias Farrés, director del SIGMA en data 30 de novembre de 2021, en el qual es
motiven les necessitats a contractar.
SEGON.- Aprovar la baixa per un import de 40.465,35 € de la despesa aprovada per la
Junta de Govern Local del dia 17 de desembre de 2021 corresponent al tractament de
deixalles a la planta de compostatge per a l’exercici 2021, amb càrrec a la partida
21.700.1623.227002 “tractament de residus” del pressupost de l’exercici 2021.
TERCER.- Aprovar la autorització i disposició de la despesa per un import de 160.631,64
€ del tractament de deixalles a dipòsit amb càrrec a la partida núm. 21.700.1623.227002
“tractament de residus” del pressupost de l’exercici 2021.
Operació Referència
200230
2100079001
200220

Tipus
Partida
Despeses 21700 1623 227002
Despeses 21700 1623 227002

S’aprova per unanimitat.

Import
-40465.35
160631.64

Descripció
TRACTAMENT RESIDUS
TRACTAMENT RESIDUS

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

19.4. - MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DELS SERVEIS TÈCNICS I DE
PRODCCUÓ A LA SALA "EL TORIN" D'OLOT
Núm. de referència : X2021006630
La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 20 de maig de 2021 va acordar
adjudicar el contracte dels serveis tècnics i de producció de la Sala El Torín d’Olot per a
l’any 2021 a favor de l’empresa CLIP SO, IMATGE I LLUM, SL amb NIF B-55362578
pel preu de VINT-I-CINC MIL EUROS (25.000,00.-€) més IVA (21%) de CINC MIL DOSCENTS CINQUANTA EUROS (5.250,00.-); pel termini d ‘un any amb possibilitat de
pròrroga per un any més (1+1).
Atès l’informe núm. NI022021002852 emès per Susanna Alsina directora adjunta de
l’Àrea de Cultura, amb el vistiplau de Ricard Sargatal, director de l’Àrea de Cultura de
l’Ajuntament d’Olot, en data 1 de desembre de 2021; en relació a la ´modificació import
contracte dels serveis tècnics i de producció a la Sala El Torín.
Vist que el plec de clàusules administratives particulars aprovat per la Junta de Govern
de data 20 de maig de 2021 en la seva clàusula 28, apartat F, preveu que:
“D’acord amb el que disposa l’article 203.2 a) de la LCSP l’ Ajuntament d’Olot es reserva
la potestat de modificar el contracte en els següents termes: Els actes i activitats que es
programin des de l’ Ajuntament d’Olot que suposin un increment o minoració del preu
d’adjudicació del contracte en una proporció del 20% a l’alça o a la baixa seran
modificacions del mateix que es consideraran obligatòries per l’adjudicatari. .../..”
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12021000015 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. NI022021002852 emès per Susanna Alsina directora
adjunta de l’Àrea de Cultura, amb el vistiplau de Ricard Sargatal, director de l’Àrea de
Cultura de l’Ajuntament d’Olot, en data 1 de desembre de 2021; en el qual es motiven
les necessitats a contractar.
SEGON.- Modificar el contracte dels serveis tècnics i de producció de la Sala El Torín
d’Olot per a l’any 2021, a favor de l’empresa CLIP SO, IMATGE I LLUM, SL amb NIF
B-55362578, per un import de sis mil cinquanta euros (6.050 €), corresponent al 20%
del pressupost anual.
Aquesta quantitat és desglossarà en 5.000,00 € de pressupost net i 1.050,00 € en
concepte d’IVA, calculat al 21%.
TERCER.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per import de 6.050 € (IVA
inclòs) amb càrrec a la partida núm. 21.499.333.226095 “programació música”Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 21499 333 226095

S’aprova per unanimitat.

Import
6050

Descripció
PROGRAMACIO MUSICA

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

19.5. - ADJUDICACIÒ, MITJANÇANT PROCEDIMENT SIMPLIFICAT ABREUJAT;
DEL SUBMINISTRAMENT DE CONSUMIBLES HIGIÈNCIS ALS CENTRES
MUNICIPALS D'OLOT.
Núm. de referència
Tipus
Contracte
Procediment
Criteris

: X2021035880
SU

DE SUBMINISTRAMENT

AB
UN

PROCEDIMENT OBERT
ÚNIC CRITER

Antecedents
Per Acord de Junta de Govern Local de data 29 de juliol de 2021 , es va aprovar
l’expedient de contractació administrativa del “Subministrament de consumibles
higiènics als centres Municipals d’Olot” mitjançant procediment obert simplificat abreujat
, amb un pressupost màxim de 16.732,34 € IVA inclòs, amb el desglossament següent:
13.828,38 € de pressupost net i 2.903,96 € corresponent al 21% d’IVA .
En data 23 d’agost de 2021 finalitzà el termini de presentació de proposicions, havent
participat en la licitació, per haver presentat la seva oferta dins el termini fixat i en la
forma pertinent, un total de 4 empreses:
−
−
−
−

NETYA PROP, SL (B66560079)
AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA, SL (B55160550)
LLAGOSNET GIRONA, SL (B17354010)
INDUSTRIAS LINDAMER, SL (B17016718)

En data 29 d’octubre de 2021 es reuneix la Mesa de Contractació , procedint a l’obertura
del sobre únic , declarant admeses les empreses participants .
En data 8 de novembre de maig de 2021 es reuneix la Mesa de Contractació en sessió
privada, per donar compte de l’informe de valoració de les ofertes anormalment baixes
presentades per les empreses AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA, SL (B55160550),
LLAGOSNET GIRONA, SL (B17354010) i INDUSTRIAS LINDAMER, SL (B17016718)
i proposta d’adjudicació emès pel Sr. Sr. Xavier Viñolas Boix, com a enginyer tècnic de
l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot.
La Mesa acorda elevar a la Junta de Govern Local en relació al contracte de
“Subministrament de consumibles higiènics als centres municipals d'Olot ” l’exclusió de
les ofertes presentades per NETYA PROP, SL i LLAGOSNET GIRONA, SL per no
considerar justificades les baixes temeràries presentades, i proposar l’adjudicació a
favor de l’empresa INDUSTRIAS LINDAMER, SL, amb NIF B17016718, pel preu màxim
anual de 16.732,34 € IVA inclòs, amb el desglossament següent: 13.828,38 € de
pressupost net i 2.903,96 € corresponent al 21% d’IVA , d’acord amb els preus unitaris
presentats a la seva oferta.

En data 9 de novembre de 2021 es requereix a l’empresa INDUSTRIAS LINDAMER,
SL ,per tal que presentés tota la documentació necessària per procedir a l’adjudicació
del contracte en els termes de l’article 150 de la LCSP.
Atès que l’empresa “INDUSTRIAS LINDAMER, SL”, va donar compliment al requeriment
esmentat dins el termini establert a l’efecte, presentant la documentació requerida.
De conformitat amb l’article 151 de la LCSP
D’acord amb els antecedents i de conformitat amb el punt 1 de la Disposició Addicional
2a.
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. CCS12021000056, la regidora delegada
d’Organització, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següent acord:
Primer.- EXCLOURE de la licitació per la contractació del “Subministrament de
consumibles higiènics als centres municipals d'Olot” a les empreses NETYA PROP, SL
i LLAGOSNET GIRONA, SL per no considerar justificades les baixes temeràries
presentades.
Segon.- ADJUDICAR el contracte de “subministrament de consumibles higiènics als
centres municipals d’Olot“ a favor de l’empresa INDUSTRIAS LINDAMER, SL, amb
NIF B17016718 pel preu màxim anual de 16.732,34 € IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 13.828,38 € de pressupost net i 2.903,96 € corresponent al 21% d’IVA , d’acord
amb els preus unitaris presentats a la seva oferta.
Tercer.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de
clàusules administratives particulars reguladores de la contractació, aprovat per Acord
de Junta de Govern Local de data 29 de juliol de 2021, així com amb l’oferta presentada
per l’adjudicatari.
Les característiques i avantatges de l’oferta adjudicatària respecte de l’altra oferta
presentada, queden acreditades e l’acta valoració efectuada per la Mesa de
Contractació, en sessió privada celebrada en data 8 de novembre de 2021.
Tota la informació necessària que justifica la present adjudicació es troba publicada en
el Perfil del contractant de l’Ajuntament d’Olot.
Quart.- Aprovar i disposar la despesa per import màxim de 16.732,34 corresponents a
l’exercici 2022.
Partida
2022 144 323 212001 MANTENIMENT EDIFICIS EDUCACIO (ALTRES)

Import
4.024,56 €

2022 144 333 212001 MANTENIMENT EDIFICIS CULTURALS (ALTRES)
2022 144 342 212001 MANTENIMENT EDIFICIS ESPORTS I LLEURE
(ALTRES)
2022
1 144 920 212001 MANTENIMENT EDIFICIS CORPORACIO (ALTRES)

3.767,52 €
7.336,30 €
1.603,96€
16.732,34 €

En tractar-se d’una despesa plurianual, queda subordinada a l’existència de crèdit
adequat i suficient en el pressupost dels exercicis respectius.
Operació Referència
200220
200220
200220
200220

Tipus
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses

Partida
99999
99999
99999
99999

Import
4024.56
3767.52
7336.30
1603.96

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

CC1
100
100
100
100

CC2
001
001
001
001

CC3
001
001
001
001

Cinquè .- La durada del contracte de subministrament és de 1 any a partir del dia 1 del
mes següent a la data d’acceptació de l’adjudicació amb possibilitat d’una pròrroga d’1
any.
Sisè.- NOMENAR, com a Responsable del Contracte, el Sr. Sr.Xavier Viñolas Boix
enginyer tècnic de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot, amb les facultats
determinades a l’article 62 de la LCSP.
Setè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a la resta de licitadors que han
participat a la licitació i es publicarà en el Perfil del Contractant, de conformitat amb
l’article 151.1 de la LCSP.
Vuitè.- Requerir a l’adjudicatària per tal que, si ho considera, en el termini màxim de 3
dies hàbils des de la seva notificació presenti l’acceptació de la resolució de
l’adjudicació en els termes de la clàusula 21 del Plec de Clàusules administratives
particulars.
Novè.- Publicar la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del
Contractant de l’Ajuntament d’Olot, de de conformitat amb l’article 154 de la LCSP.
S’aprova per unanimitat.

CC4
001
001
001
001

CC5
000
000
000
000

CC6
000
000
000
000

19.6. - ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT,
ELSUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE L’EQUIPAMENT DE SO, VÍDEO I
MATERIAL TECNOLÒGIC PER A LA SALA D’ACTES, LA SALA EDUCATIVA I ELS
ESPAIS POLIVALENTS DE DE L’ESPAI CRÀTER
Núm. de referència : X2021048962
Antecedents
Per Acord de Junta de Govern Local de data 14 d’octubre de 2021 , es va aprovar
l’expedient de contractació administrativa del “Subministrament i instal·lació de
l’equipament de so, vídeo i material tecnològic per a la sala d’actes, la sala educativa i
els espais polivalents de l’Espai Cràter” mitjançant procediment obert simplificat, amb
un pressupost de quaranta-quatre mil set cents setanta euros (44.770,00 €) IVA inclòs.
Aquest import es desglossa en trenta-set mil euros (37.000,00 €) de pressupost net i set
mil set cents setanta euros (7.770,00 €) en concepte d’IVA calculat al tipus del 21%.
En data 4 de novembre de 2021 finalitzà el termini de presentació de proposicions,
havent participat en la licitació, per haver presentat la seva oferta dins el termini fixat i
en la forma pertinent, la següent empresa:
-

CLIP SO LLUM I IMATGE, SL (B55362578)
LA CARABA PRODUCCIONS, SL (B17958521)

En data 8 de novembre de 2021 es reuneix la Mesa de Contractació , procedint a
l’obertura del sobre A, documentació administrativa, declarant admeses totes les
empreses participants .
En data 9 de novembre de 2021 es reuneix la Mesa de Contractació , procedint a
l’obertura del sobre B amb criteris de judici de valor i procedint a la sol·licitud de l’informe
de valoració als serveis tècnics.
En data 16 de novembre de 2021 es reuneix la Mesa de Contractació , per donar compte
de l’informe de valoració dels criteris avaluables automàticament o mitjançant fórmula i
proposta d’adjudicació emès per la Sra. Núria Lloc, com a tècnica de l’Espai Cràter del
contracte de “subministrament i instal·lació de l’equipament de so, vídeo i material
tecnològic per a la sala d’actes, la sala educativa i els espais polivalents de l’Espai
Crater” a l’empresa LA CARABA PRODUCCIONS, SL.
En data 25 de novembre de 2021 es
requereix a l’empresa LA CARABA
PRODUCCIONS, SL, la presentació de la documentació justificativa d’haver constituït
la garantia definitiva d’import 1.730,00 €
Atès que l’empresa LA CARABA PRODUCCIONS, SL, presentà la documentació
requerida dins del termini atorgat a l’efecte.
De conformitat amb l’article 151 de la LCSP

D’acord amb els antecedents i de conformitat amb el punt 1 de la Disposició Addicional
2a.
De conformitat amb la Disposició Addicional 2a de la LCSP, i amb les delegacions
efectuades per Decret de l’Alcaldia de dates 25 i 26 de juny de 2019.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12021000066, la regidora delegada
d’Organització, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següent acord:
Primer.- ADJUDICAR el contracte “Subministrament i instal·lació de l’equipament de so,
vídeo i material tecnològic per a la sala d’actes, la sala educativa i els espais polivalents
de l’Espai Cràter”, a favor de l’empresa LA CARABA PRODUCCIONS, SL, amb NIF.
B17958521 pel preu de QUARANTA-UN MIL VUIT CENT SEIXANTA-SIS EUROS
(41.866,00 €) Iva Inclòs , que es desglossa en:
TRENTA-QUATRE MIL SIS CENTS EUROS (34.600,00 €) MÉS SET MIL DOS CENTS
SEIXANTA-SIS EUROS (7.266,00 €) corresponents a l’IVA calculat al 21%.
Segon.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de
clàusules administratives particulars reguladores de la contractació, aprovat per Acord
de Junta de Govern Local de data 14 d’octubre de 2021, així com amb l’oferta
presentada per l’adjudicatari.
Les característiques i avantatges de l’oferta adjudicatària respecte de l’altra oferta
presentada, queden acreditades a l’acta valoració efectuada per la Mesa de
Contractació, en sessió celebrada en data 16 de novembre de 2021.
Tota la informació necessària que justifica la present adjudicació es troba publicada en
el Perfil del contractant de l’Ajuntament d’Olot.
Tercer.- Aprovar i disposar la despesa per import de 41.866,00 € amb càrrec a la
següent partida núm. 21.140.333.63211 “Espai Cràter (modificats i desviacions)” del
Pressupost Municipal. .
Operació Referència
200300
2106156

Tipus
Partida
Despeses 21140 333 63211

Import
41866

200210

Despeses 21140 333 63211

-2904

2106156

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

Quart.- NOMENAR, com a Responsable del Contracte, el Sr. XAVIER COLLELL
COLOMER tècnic de l’Ajuntament d’Olot de l’Àrea d’Alcaldia de l’Ajuntament d’Olot, amb
les facultats determinades a l’article 62 de la LCSP.
Cinquè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a la resta de licitadors que han
participat a la licitació i es publicarà en el Perfil del Contractant, de conformitat amb l’article
151.1 de la LCSP.
Sisè.- La formalització del contracte haurà d’efectuar-se en el termini màxim de 15 dies hàbils
següents a aquell en què es realitzi la notificació de l’adjudicació als licitadors.
Setè.- Publicar la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del Contractant de
l’Ajuntament d’Olot, de conformitat amb l’article 154 de la LCSP.

S’aprova per unanimitat.
19.7. - ADJUDICACIÒ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT
ABREUJAT, DEL SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI PER A L’ESPAI CRÀTER
DE LA CIUTAT D’OLOT
Núm. de referència
Tipus
Contracte
Procediment
Criteris

: X2021053142
SU

DE SUBMINISTRAMENT

AB
MU

PROCEDIMENT OBERT
MULTIPLICITAT DE CRITERI

Antecedents
Per Acord de Junta de Govern Local de data 4 de novembre de 2021 , es va aprovar
l’expedient de contractació administrativa del “Subministrament de mobiliari per a l’Espai
Cràter “ mitjançant procediment obert simplificat abreujat , amb un pressupost de
quaranta-nou mil sis-cents deu eros (49.610 €) IVA inclòs. Aquest import es desglossa
en quaranta-un mil euros (41.000,00 €) de pressupost net i vuit-mil sis-cents deu euros
(8.640,00 €) en concepte d’IVA calculat al tipus del 21%.
En data 4 de novembre de 2021 finalitzà el termini de presentació de proposicions,
havent participat en la licitació, per haver presentat la seva oferta dins el termini fixat i
en la forma pertinent, la següent empresa:
-

CONTRACTART, SL (B65808453)

En data 22 de novembre de 2021 es reuneix la Mesa de Contractació en sessió privada
,procedint a l’obertura del sobre únic , declarant admeses l’empresa participant i
procedint a la sol·licitud de l’informe de valoració dels criteris automàtics als serveis
tècnics.
En data 16 de novembre de 2021 es reuneix la Mesa de Contractació en sessió privada
per donar compte de l’informe de valoració dels criteris avaluables automàticament o
mitjançant fórmula i proposta d’adjudicació emès pel Sr. Xevi Collell Colomer , com a
tècnic i Director de l’Espai Cràter del contracte de “subministrament de mobiliari per a
l’Espai Cràter de la Ciutat d’Olot” a l’empresa CONTRACTART, SL.
En data 3 de desembre de 2021 es requereix a l’empresa CONTRACTART, SL, la
presentació de la documentació justificativa del compliment dels requisits marcats a la
licitació.
Atès que l’empresa CONTRACTART, SL, presentà la documentació requerida dins del
termini atorgat a l’efecte.

De conformitat amb l’article 151 de la LCSP
D’acord amb els antecedents i de conformitat amb el punt 1 de la Disposició Addicional
2a.
De conformitat amb la Disposició Addicional 2a de la LCSP, i amb les delegacions
efectuades per Decret de l’Alcaldia de dates 25 i 26 de juny de 2019.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12021000070, la regidora delegada
d’Organització, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següent acord:
Primer.- ADJUDICAR el contracte “Subministrament de mobiliari per a l’Espai Cràter de
la Ciutat d’Olot ”, a favor de l’empresa CONTRACTART, SL, amb NIF. B65808453 pel
preu de QUARANTA-NOU MIL CINC-CENTS CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU
CÈNTIMS (49.505,89 €) IVA inclòs que es desglossa en :
QUARANTA MIL NOU-CENTS TRETZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS
(40.913,96 €) de base imposable i VUIT-MIL CINC-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB
NORANTA-TRES CÈNTIMS (8.591,93 €) d’IVA calculat al 21 %.
Segon.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de
clàusules administratives particulars reguladores de la contractació, aprovat per Acord
de Junta de Govern Local de data 4 de novembre de 2021, així com amb l’oferta
presentada per l’adjudicatari.
Les característiques i avantatges de l’oferta adjudicatària respecte de l’altra oferta
presentada, queden acreditades a l’acta valoració efectuada per la Mesa de
Contractació, en sessió celebrada en sessió privada en data 29 de novembre de 2021.
Tota la informació necessària que justifica la present adjudicació es troba publicada en
el Perfil del contractant de l’Ajuntament d’Olot.
Tercer.- Aprovar i disposar la despesa per import de 49.505,89 € amb càrrec a la
següent partida núm. 21.140.333.63211 “Espai Cràter (modificats i desviacions)” del
Pressupost Municipal.
Operació Referència
200300
2107490

Tipus
Partida
Despeses 21140 333 63211

Import
49505.89

200210

Despeses 21140 333 63211

-104.11

2107490

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

Quart.- NOMENAR, com a Responsable del Contracte, el Sr. XAVIER COLLELL
COLOMER tècnic de l’Ajuntament d’Olot de l’Àrea d’Alcaldia de l’Ajuntament d’Olot, amb
les facultats determinades a l’article 62 de la LCSP.
Cinquè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a la resta de licitadors que han
participat a la licitació i es publicarà en el Perfil del Contractant, de conformitat amb l’article
151.1 de la LCSP.
Sisè.- La formalització del contracte haurà d’efectuar-se en el termini màxim de 15 dies hàbils
següents a aquell en què es realitzi la notificació de l’adjudicació als licitadors.

Setè.- Publicar la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del Contractant de
l’Ajuntament d’Olot, de conformitat amb l’article 154 de la LCSP.
S’aprova per unanimitat.
20.1. - AUTORITZAR LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES A UNA ALUMNA DE
L'IES LA GARROTXA A DINÀMIG
Núm. de referència

: X2021059894

Atès que l’Ajuntament d’Olot i el Departament d’Educació tenen signat un conveni de
col·laboració per a l’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat d’Educació secundària
del municipi que participi en el projecte d’atenció educativa a la diversitat (Projecte Clau)
en el marc dels programes de diversificació curricular.
Atès que l’Àrea de promoció econòmica està disposada a col·laborar amb l’IES La
Garrotxa per tal que els seus alumnes puguin adquirir coneixements relacionats amb
tasques d’arxivar i classificar documentació i altres que se’n derivin del normal
funcionament del departament.
Vist l’expedient administratiu RH142021000033 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Organització i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de Govern
Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Autoritzar la col·laboració en la formació acadèmica de l’alumna ****, estudiant
de 4rt d’ESO de l’IES La Garrotxa, facilitant la realització de les activitats d’aplicació
pràctica del Projecte Clau i sense percebre cap remuneració, a l’Àrea de promoció
econòmica.
Les pràctiques iniciaran el dia 10 de desembre de 2021 i finalitzaran el 17 de juny de
2022. L’horari serà dijous i divendres de 9h a 13h, segons el calendari escolar.
Segon.- Incloure a l’alumna ****, estudiant de 4rt d’ESO de l’IES La Garrotxa, a
l’assegurança de responsabilitat civil d’aquest Ajuntament el temps que estigui realitzant
les pràctiques.
S’aprova per unanimitat.

21.1. - OBRES D’URBANITZACIÓ CARRER FRANCESC MACIÀ.- PROPOSANT
CANCEL·LAR AVAL DIPOSITAT
Núm. de referència

: X2015003004

Vist el conveni urbanístic subscrit en data 9 de febrer de 2015, entre el senyor Martí
Jordà i Vila en nom i representació de Nova Garrotxa Industrial i Comercial, SL, el senyor
Josep Gutiérrez Jiménez, en nom i representació de Mercadona, SA, i l’Ajuntament
d’Olot, conforme al qual permetia gestionar de manera eficaç un polígon d’actuació als
efectes d’obtenir gratuïtament la cessió dels terrenys afectats i establir les obligacions
de la urbanització del vial de nova creació al carrer Francesc Macià.
Vist que en data 5 de febrer de 2015 l’entitat financera Caixabank, SA avala
solidàriament a Mercadona, SA davant de l’Ajuntament d’Olot per la quantitat de
143.030,40€ en concepte de garantia definitiva per respondre de la correcta execució
de l’obra urbanitzadora del carrer Francesc Macià d’Olot, d’acord amb el contingut del
conveni signat entre les parts en data 9 de febrer de 2015 i que s’esmenta en l’apartat
anterior.
Vista l’acta de recepció de data 2 d’agost de 2017 del projecte d’urbanització de la
prolongació de l’av. Francesc Macià, conforme al qual es manifesta que s’ha realitzat el
reconeixement i comprovació de l’obra de referència, trobant-la en bon estat, amb total
conformitat amb les prescripcions tècniques i administratives degudament aprovades.
En relació a l’expedient URG32015000001, 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.- CANCEL·LAR l’aval dipositat en data 5 de febrer de 2015 per l’entitat
financera Caixabank, SA i pel qual avala solidàriament a Mercadona, SA davant de
l’Ajuntament d’Olot per la quantitat de 143.030,40€ en concepte de garantia definitiva
per respondre de la correcta execució de l’obra urbanitzadora del carrer Francesc Macià
d’Olot.
SEGON.- NOTIFICAR la present resolució al departament de serveis econòmics de
l’Ajuntament als efectes oportuns.
S’aprova per unanimitat.

22.1. - CONCEDIR LLICÈNCIA DE CONSTRUCCIÓ DE 2 HABITATGES
APARELLATS
C DE LA FAJA N.0005 C DE LA FAJA N.0007
Núm.- LLICENCIA D’OBRES
ALOU INVERSIONS SL- PG DE BLAY N.0021 OLOT
Núm. de referència

: X2021034363

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de ALOU INVERSIONS SL per
CONSTRUCCIÓ DE 2 HABITATGES APARELLATS, al C DE LA FAJA N.5C DE LA
FAJA N.7, del municipi d’Olot.
Identificació de l’expedient: OMA32021000055
Situació: C DE LA FAJA N.0005
C DE LA FAJA N.0007
UTM: : 5704603 - 5704604
1.- En data 20/07/2021, ALOU INVERSIONS SL amb DNI: B1797123-5, presenta
projecte d’obres majors per CONSTRUCCIÓ DE 2 HABITATGES APARELLATS, amb
situació al carrer C DE LA FAJA N.0005C DE LA FAJA N.0007, d’Olot.
2.- En data 28/10/2021 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 CONSTRUCCIÓ DE 2 HABITATGES
APARELLATS.
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 ALOU INVERSIONS SL amb DNI: B1797123-5, llicència d’obres
(OMA32021000055), per CONSTRUCCIÓ DE 2 HABITATGES APARELLATS, amb
situació al C DE LA FAJA N.0005 - C DE LA FAJA N.0007, 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: CRA2021600049
Liquidació de Drets i Garanties:
Drets
Per: Un pressupost de: 273013.20 euros
2 Connexions desguassos habitatges
2 Guals
Base liquidable (3)

Drets

273013.20

%
bonificació
11175.03

Drets definitius
0

Taxes

11175.03

Total Drets
542.20

Garanties:
Garantia per reposició de paviments 300.00 euros
Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties

Euros
11717.23
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.

11717.23

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. D'acord amb l'establert a l'art. 1 del Decret 282/1991, no es poden iniciar les obres de
construcció si no s'ha presentat prèviament a l'Ajuntament el corresponent projecte
executiu i el programa de control de qualitat. El projecte executiu haurà d’estar visat pel
col·legi d’arquitectes en aplicació del Reial Decret 1000/2010, sobre visat col·legial
obligatori. També caldrà presentar informe subscrit pel redactor del projecte sobre
l’adequació del projecte executiu al projecte bàsic autoritzat, o de modificació del
projecte en el seu cas.
2. Aquesta llicència no autoritza l’ocupació de la via pública amb materials o altres
elements propis de l’obra.
3. Aquesta llicència no autoritza la instal·lació de rètols comercials visibles des de la via
pública.
4. Les tanques de parcel·la s’han d’ajustar a les condicions de l’apartat 2.2.5 del Pla
parcial Mas la Faja i a les característiques unitàries del conjunt edificat de les parcel·les
veïnes del carrer Sembrador. Hauran de preservar vistes als predis veïns, a excepció
d’establir acord mutu entre propietaris.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
22.2. - CONCEDIR LLICÈNCIA D'OBRES AMPLIACIÓ D'EDIFICI EN TESTERA PG
DE SANT ROC N.0022
Núm.- LLICENCIA D’OBRES
****- PG DE SANT ROC N.0022 OLOT
Núm. de referència

: X2021043760

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per AMPLIACIÓ D'EDIFICI EN
TESTERA, al PG DE SANT ROC N.22, del municipi d’Olot.
Identificació de l’expedient: OMA32021000070
Situació: PG DE SANT ROC N.0022
UTM: 7096106
1.- En data 13/09/2021, ****amb DNI: ****, representada per ****, presenta projecte d’obres
majors per AMPLIACIÓ D'EDIFICI EN TESTERA, amb situació al carrer PG DE SANT
ROC N.22, d’Olot.
2.- En data 25/11/2021 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 suburbana d’intensitat 3 (11.3).
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya,
estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les llicències d’obres.
És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme.
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local,
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, que va delegar
aquesta competència en aquest òrgan municipal.
La Junta de Govern Local, ACORDA:

PRIMER.- Atorgar a **** amb DNI: ****, representada per ****, llicència d’obres
(OMA32021000070), per AMPLIACIÓ D'EDIFICI EN TESTERA, amb situació al PG DE
SANT ROC N.22, del municipi d’Olot.
SEGON. Informar que no podran iniciar-se les obres en tant no es doni compliment als
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències d’Urbanisme
d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran les
corresponents actuacions sancionadores.
TERCER. El termini per començar les obres és de 2 mesos i el termini per acabar-les
és de 24 mesos. La llicència urbanística caducarà a tots els efectes si, en finir qualsevol
d’aquests terminis o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no s’han acabat
les obres, essent necessari sol·licitar nova llicència ajustada a l’ordenament urbanístic
vigent.
QUART.Donar compte de l’ingrès de les liquidació/ns que es detalla/en seguidament:
CRA2021600060
Liquidació de Drets i Garanties:
Drets
Per: Un pressupost de: 60924.04 euros
1 Tanca provisional
Base liquidable (3)

Drets

60924.04

2436.96

%
bonificació
0

Drets definitius

Taxes

Total Drets

2436.96

321.05

2758.01

Garanties:
Garantia per reposició de paviments 300 euros
Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties

Euros
2758.01
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. El cantell dels ràfecs de coberta no tindrà un gruix superior a 0,20 m ni la seva
volada ultrapassarà els 0,60 m del pla de façana (art. 153 POUM).
2. Els responsables de l’obra es faran càrrec de comunicar amb antelació l’inici de l’obra
a la Policia Municipal i s’observaran les indicacions que pugui disposar en relació a les
condicions de seguretat i senyalització de l’ocupació de la via pública prevista, que
correrà a càrrec del promotor i contractista de l’obra. Es compliran les normes de
l’Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública aprovada el 27/04/95.
3. Els responsables de l’obra es faran càrrec de senyalitzar amb punts de llum de color
vermell la tanca de protecció a col·locar al carrer. La tanca s’ajustarà a les condicions
que determina l’Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública aprovada el 27/04/1995.
4. Com a mínim 48 hores abans de qualsevol operació de càrrega o de descàrrega que
impliqui ocupació de la via pública caldrà comunicar-ho a la Policia Municipal per tal de
preveure la senyalització necessària.
5. Mentre s’executin obres que afectin les façanes de carrer o la coberta de l’edifici caldrà
disposar d’una tanca de protecció a la via pública que permeti un pas de vianants de
0,90 m d’amplada mínima.
6. Al finalitzar les obres que afectin la façana de carrer de l’edifici, o part davantera de
la coberta, caldrà retirar l’ocupació de la via pública. Amb antelació, es comunicarà la
data a l’Ajuntament d’Olot, que procedirà a establir la taxa per ocupació que
correspongui segons superfície i dies de l’ocupació d’acord amb el previst a les
Ordenances fiscals.
7. 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, especialment pels treballs
de moviment i transport de runes 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.
8. 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”.

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.
22.3. - CONCEDIR LLICÈNCIA DE CANVI ÚS A HABITATGE EN PLANTA BAIXA
D’EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES C DEL REI PERE IV N.0004
Núm.- LLICENCIA D’OBRES
****- LLOC MAS LA RANELLA SANTA PAU
Núm. de referència : X2021027931
AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per CANVI ÚS A HABITATGE EN
PLANTA BAIXA D’EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES, al C DEL REI PERE
IV N.4, del municipi d’Olot.
Identificació de l’expedient: OMA32021000045
Situació: C DEL REI PERE IV N.0004
UTM: 7207608
1.- En data 09/06/2021, **** amb DNI ****, representat per ****, presenta projecte d’obres
majors per CANVI ÚS A HABITATGE EN PLANTA BAIXA D’EDIFICI PLURIFAMILIAR
ENTRE MITGERES, amb situació al carrer C DEL REI PERE IV N.4.
2.- En data 25/11/2021 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 suburbana d’intensitat 3 (11.3).
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya,
estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les llicències d’obres.
És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme.
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local,
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, que va delegar
aquesta competència en aquest òrgan municipal.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Atorgar a **** amb DNI ****, representat per ****, llicència d’obres
(OMA32021000045), per CANVI ÚS A HABITATGE EN PLANTA BAIXA D’EDIFICI
PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES, amb situació al C DEL REI PERE IV N.4, del
municipi d’Olot.
SEGON. Informar que no podran iniciar-se les obres en tant no es doni compliment als
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències d’Urbanisme
d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran les
corresponents actuacions sancionadores.
TERCER. El termini per començar les obres és de 2 mesos i el termini per acabar-les
és de 24 mesos. La llicència urbanística caducarà a tots els efectes si, en finir qualsevol
d’aquests terminis o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no s’han acabat
les obres, essent necessari sol·licitar nova llicència ajustada a l’ordenament urbanístic
vigent.
QUART.Donar compte de l’ingrès de les liquidació/ns que es detalla/en
seguidament: CRA2021600057
Liquidació de Drets i Garanties:
Drets
Per:Un pressupost de: 58949.86 euros
1 Connexions desguassos habitatges
1 Tanca provisional
Base liquidable Drets
(3)
58949.86

%
Drets definitius Taxes
bonifica
ció
2485.24
0
2485.24
Garanties:

Total Drets
66.15

2551.39

Garantia per reposició de paviments 300 euros
Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties

Euros
2551.39
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:
• Projecte executiu i el programa de control de qualitat. El projecte executiu haurà d’estar
visat pel col·legi d’arquitectes en aplicació del Reial Decret 1000/2010, sobre visat
col·legial obligatori. També caldrà presentar informe subscrit pel redactor del projecte
sobre l’adequació del projecte executiu al projecte bàsic autoritzat, o de modificació del
projecte en el seu cas.
• Document signat per arquitecte assumint la direcció de l’obra.
• Document signat per arquitecte tècnic assumint la direcció de l’execució de l’obra.
• Document signat per contractista assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra i
document que l’acrediti (model 36, certificat d’alta a l’epígraf corresponent o altra
documentació equivalent).

2. 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”.
3. Els responsables de l’obra es faran càrrec de:
• Comunicar amb antelació l’inici de l’obra a la Policia Municipal i s’observaran les
indicacions que pugui disposar en relació a les condicions de seguretat i senyalització
de l’ocupació de la via pública prevista, que correrà a càrrec del promotor i contractista
de l’obra. Es compliran les normes de l’Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública
aprovada el 27/04/95. Qualsevol modificació de l’ocupació prevista es comunicarà
prèviament.
• Habilitar una vorera provisional per al pas de vianants de 90 cm d’amplada, que haurà
d’estar exempta d’obstacles permanentment, de forma que asseguri el pas de qualsevol
persona, especialment d’aquelles amb mobilitat reduïda.
• Senyalitzar la ocupació amb disc de perill per obres, perill per calçada estreta, limitació
de velocitat a 20km/h i punts de llum de color vermell a la tanca de protecció a col·locar
al carrer. La tanca s’ajustarà a les condicions que determina l’Ordenança Municipal
d’Obres a la Via Pública aprovada el 27/04/1995.
• Col·locar senyals de prohibit estacionar al tram de carrer oposat a l’ocupació prevista.
4. En cas de necessitar ocupar l’espai reservat per aparcament caldrà col·locar discs de
prohibició d’estacionament amb una antelació mínima de 24 hores i notificar-ho a la
Policia Municipal.
5. Com a mínim 48 hores abans de qualsevol operació de càrrega o de descàrrega que
impliqui ocupació de la via pública caldrà comunicar-ho a la Policia Municipal per tal de
preveure la senyalització necessària.
6. Al finalitzar les obres que afectin la façana de carrer de l’edifici, o part davantera de
la coberta, caldrà retirar l’ocupació de la via pública. Amb antelació, es comunicarà la
data a l’Ajuntament d’Olot, que procedirà a establir la taxa per ocupació que
correspongui segons superfície i dies de l’ocupació d’acord amb el previst a les
Ordenances fiscals.
7. 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.
8. 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.
22.4. - CONCEDIR LLICÈNCIA DE REHABILITACIÓ D’HABITATGE EN EDIFICI
PLURIFAMILIAR, AMB SITUACIÓ AL CARRER VALLS NOUS, NÚM. 5, 3ER PIS.
Núm.- LLICENCIA D’OBRES
****- C AMARGURA N.0001 Pis.4 OLOT
Núm. de referència

: X2021051921

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per REHABILITACIÓ
D’HABITATGE EN EDIFICI PLURIFAMILIAR, al C DELS VALLS NOUS N.0005 Pis.3,
del municipi d’Olot.
Identificació de l’expedient: OMA32021000079
Situació: C DELS VALLS NOUS N.0005 Pis.3
1.- En data 18/10/2021, **** amb DNI: 37278050-H, representat per ****, presenta
projecte d’obres majors per REHABILITACIÓ D’HABITATGE EN EDIFICI
PLURIFAMILIAR, amb situació al carrer C DELS VALLS NOUS N.5 Pis.3, d’Olot.
2.- En data 23/11/2021 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.
3.- En data 23/11/2021 el Lletrat d’Urbanisme ha emès informe favorable al respecte.
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 Zona de rehabilitació de les estructures edificatòries
compactes, Clau 6.1.
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
(OMA32021000079),
per
REHABILITACIÓ
D’HABITATGE
EN
EDIFICI
PLURIFAMILIAR, amb situació al C DELS VALLS NOUS N.0005 Pis.3, del municipi
d’Olot.
SEGON. Informar que no podran iniciar-se les obres en tant no es doni compliment als
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències d’Urbanisme
d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran les
corresponents actuacions sancionadores.
TERCER. El termini per començar les obres és de 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:
CRA2021600056
Liquidació de Drets i Garanties:
Drets
Per: Un pressupost de: 102468 euros
Base liquidable Drets
(3)
102468

%
Drets definitius Taxes
bonifica
ció
4098.74
-95%
204.94

Total Drets
321.05

Garanties:
Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties

Euros
525.99
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.

525.99

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

L’efectivitat de la corresponent llicència restarà condicionada a:
• Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: assumeix de l’arquitecte i l’arquitecte tècnic
signat i visat, i la designació del coordinador de seguretat i salut; 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.
• Abans de l’inici de les obres, caldrà aportar el projecte executiu signat i visat.
S’acompanyarà d’un certificat tècnic en relació a l’adequació i concordança amb el
projecte bàsic autoritzat.
• Els responsables de l’obra es faran càrrec de comunicat amb antelació l’inici de l’obra
a la Policia Municipal i s’observaran les indicacions que pugui disposar en relació a les
condicions de seguretat i senyalització de l’ocupació de la via pública prevista, que
correrà a càrrec del promotor i contractista de l’obra. Es compliran les normes de
l’Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública aprovada el 27/04/95.
• A la sol·licitud de la Primera utilització i ocupació, segons estableix l’article 75.1 del
Decret 64/2014 del Reglament de Protecció de la legalitat urbanística, un cop estiguin
totalment finalitzades les obres. Simultàniament, si s’escau s’iniciarà la tramitació d’alta
de l’immoble rehabilitat i reformat a l’Àrea d’Urbana d’aquest Ajuntament.
• Al compliment amb caràcter general de les disposicions generals del Pla Especial del
Nucli Antic d’Olot.
S’aprova per unanimitat.

22.5. - CONCEDIR LLICÈNCIA PER A SUBSTITUCIÓ DE COBERTA EN
HABITATGE BIFAMILIAR EN TESTERA C DE SANT CRISTÒFOR N.0042
Núm.- LLICENCIA D’OBRES
OBRES I REFORMES ANGEL SL- C DEL PUIGSACALM N.0027 OLOT
Núm. de referència

: X2021041373

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de OBRES I REFORMES ANGEL SL per
SUBSTITUCIÓ DE COBERTA EN HABITATGE BIFAMILIAR EN TESTERA, al C DE
SANT CRISTÒFOR N.42, del municipi d’Olot.
Identificació de l’expedient: OMA32021000067
Situació: C DE SANT CRISTÒFOR N.0042
UTM: 8301607
1.- En data 25/08/2021, OBRES I REFORMES ANGEL SL amb DNI: B1787959-4,
representat per ****, presenta projecte d’obres majors per SUBSTITUCIÓ DE COBERTA
EN HABITATGE BIFAMILIAR EN TESTERA, amb situació al carrer C DE SANT
CRISTÒFOR N.0042, d’Olot.
2.- En data 25/11/2021 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 suburbana d’intensitat 3 (11.3).
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya,
estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les llicències d’obres.
És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme.
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local,
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, que va delegar
aquesta competència en aquest òrgan municipal.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Atorgar a OBRES I REFORMES ANGEL SL amb DNI: B1787959-4,
representat per ****, llicència d’obres (OMA32021000067), per SUBSTITUCIÓ DE

COBERTA EN HABITATGE BIFAMILIAR EN TESTERA, amb situació al C DE SANT
CRISTÒFOR N.42, del municipi d’Olot.
SEGON. Informar que no podran iniciar-se les obres en tant no es doni compliment als
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències d’Urbanisme
d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran les
corresponents actuacions sancionadores.
TERCER. El termini per començar les obres és de 2 mesos i el termini per acabar-les
és de 12 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:
CRA2021600059
Liquidació de Drets i Garanties:
Drets
Per: Un pressupost de: 15688.82 euros
Base liquidable (3)
15688.82

Drets

%
bonificació
627.55

Drets definitius
0

Taxes
627.55

Total Drets
66.15

Garanties:
Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties

Euros
693.70
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.

693.70

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 arquitecte assumint la direcció de l’obra
• Document signat per contractista assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra i
document que l’acrediti (model 36, certificat d’alta a l’epígraf corresponent o altra
documentació equivalent).
• D'acord amb l'establert a l'art. 1 del Decret 282/1991, no es poden iniciar les obres de
construcció si no s'ha presentat prèviament a l'Ajuntament el corresponent projecte
executiu i el programa de control de qualitat. El projecte executiu haurà d’estar visat pel
col·legi d’arquitectes en aplicació del Reial Decret 1000/2010, sobre visat col·legial
obligatori. També caldrà presentar informe subscrit pel redactor del projecte sobre
l’adequació del projecte executiu al projecte bàsic autoritzat, o de modificació del
projecte en el seu cas.
2. 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 que s’estableixen al document anomenat
“PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCION DE
RIESGOS LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL SARS-CoV-2”.
3. El cantell dels ràfecs de coberta no tindrà un gruix superior a 0,20 m ni la seva volada
ultrapassarà els 0,60 m del pla de façana (art. 153 POUM).
4. Aquesta llicència no autoritza l’ocupació de la via pública amb materials o altres
elements propis de l’obra.
5. Com a mínim 48 hores abans de qualsevol operació de càrrega o de descàrrega que
impliqui ocupació de la via pública caldrà comunicar-ho a la Policia Municipal per tal de
preveure la senyalització necessària
.
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

