
 
 
 

ACTA NÚM. 1 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

EL DIA 13 DE GENER DE 2022. 
 
 
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 13 de gener de 2022 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, Immaculada Muñoz i Díaz, Jordi Güell i Güell, Aniol Sellabona i Aguilera 
i Gemma Canalias i Rafel de forma telemàtica. Montserrat Torras i Surroca i Maria 
Assumpció Camps i Bosch presencialment al lloc on se celebra. 
 
També hi assisteixen com a regidors delegats expressament convidats per tal de 
presentar els assumptes de la seva àrea, sense poder intervenir, en cap cas, en la part 
resolutiva ni en la resta d’assumptes que no afectin a la seva àrea ni prendre part en la 
votació, i segons informe dels Serveis de Secretaria del dia 1 de juliol de 2003, els 
Srs./es: Agustí Arbós i Torrent de forma telemàtica i Adriana Francés i Planellas 
presencialment 
 
Hi assisteix presencialment com a regidors de l’oposició: Josep Guix Feixas i Jordi 
Gasulla Flavià. 
 
Actua com a secretària, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera.  
 
La secretària fa constar que els regidors Sra. Vayreda, Sra. Muñoz, Sr. Güell, Sr. 
Sellabona, Sr. Arbós i Sra. Canalias han estat autoritzats per l’alcalde a assistir 
telemàticament a la sessió. 
 
 

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

 
Núm. de referència : X2022001373     
 
En data 9 de maig de 2021 ha finalitzat l’estat d’alarma que es va implantar a Espanya 
mitjançant el Real decret 926/2020 de 25 d’octubre per regular les restriccions en el 
marc de la pandèmia de la Covid-19 i a partir d’aquesta data totes les mesures 
compreses en aquesta normativa quedaven sense vigència. 
 
La darrera disposició publicada vigent és la SLT/8/2022, de 4 de gener, per la qual es 
prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció 
del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya que en el seu 
article 5è disposa: 
 



 

Reunions i/o trobades familiars i de caràcter social Les reunions i/o trobades familiars i 
de caràcter social, tant en l'àmbit públic com privat, es recomana que no se superin el 
nombre màxim de deu persones, llevat que es tracti de convivents. 
 
De conformitat amb l’article 46.3 de la LRBRL 7/1985 que permet les sessions 
telemàtiques i regula el procediment de la celebració d’aquestes sessions. En tant que 
persisteix un greu risc sanitari per la col·lectivitat i no disposant d’un espai idoni per 
realitzar la Junta presencialment 
 
En relació a l’expedient SG012022000002 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, l'Alcalde  d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta 
de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 

Únic.- Declarar justificada la concurrència i el manteniment de la situació que justifica 
excepcionalment que la sessió de la Junta de Govern prevista pel dia 13 de gener a les 
vuit del matí, se celebri telemàticament pels membres que ho sol·licitin. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

2. - ACTA.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Essent l'hora assenyalada - les vuit del matí- l'Alcalde declara obert l'acte i del seu ordre, 
la Secretària llegeix l'acta de la sessió anterior, que s'aprova per unanimitat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
 

3. - DESPATX OFICIAL 
 
El Sr. Alcalde dona compte als membres de la Junta de Govern dels actes i reunions a 
les quals ha assistit, des de la sessió celebrada el dia 30 de desembre: 
 

- Dimarts 4 de gener es va desplaçar a Girona per mantenir una  visita amb el 

Bisbe de Girona. A la reunió també hi va prendre part la regidora Mariona 

Camps.  

- Dimecres 5 de gener va fer l’entrega de la clau de la ciutat als Reis d’Orient. 

A continuació es va desplaçar a Sant Roc per celebrar  l’arribada  de Ses 

Majestats al barri. 

 
 

4. - DISPOSICIONS.- ASSABENTATS DE LES DISPOSICIONS PUBLICADES EN 
ELS BUTLLETINS OFICIALS 

 
Tot seguit la Secretària dona compte a la Junta de Govern dels edictes i anuncis de 
l'Ajuntament d'Olot apareguts als Butlletins Oficials BOE, BOP i DOGC, des de la darrera 
sessió. I se n'acorda l'assabentat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 



 
 
 

 
 
 
 
 
5.1. - APROVAR JUSTIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA 
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT D’OLOT PER A 

LA REALITZACIÓ D’UNA ACTIVITAT DOCENT CENTRADA EN UN ESTUDI 
SOBRE LA PLAÇA DE BRAUS I EL SEU ENTORN 

 
Núm. de referència : X2021058300     
 
En relació a l’expedient CON12021000009 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent 
al conveni de col·laboració amb la UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA, 
per a la Realització d’una activitat docent centrada en un estudi sobre la plaça de braus 
i el seu entorn, per un import de 2.500 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 
21140462480000 en fase “AD” 2107558001001, una vegada supervisats: la memòria 
dels treballs i l’informe favorable del tècnic gestor de la subvenció. 
 

 
SEGON.- 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 disposa la normativa vigent i l’Ordenança general de 
subvencions de l’Ajuntament d’Olot (article 16). 
 
TERCER.- Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i 
pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

6.1. - JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ACTITIVATS QUE PROMOGUIN LA 
INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL 

Núm. de referència : X2021026910     
 
En relació a l’expedient SBS22021000038 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 ALLIBEREM-NOS 
(G55312276), per un import de 1800 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 
21 600 231 480006 en fase “AD” 2021026910, una vegada supervisats: el formulari de 

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

200400 2107558001001 Despeses 21140  462  480000 2500 CONVENI UPC 150 999 999 065 999 999 



 

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

200400 2101298 Despeses 21600  231  480006 1800 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 150 999 999 065 999 999 

 

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

7.1. - JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ACTIVITATS DE FOMENT DE LA 
COOPERACIÓ, L'EDUCACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT, L'ENFORTIMENT DE 

LES ENTITATS SOCIALS, SEGONA CONVOCATÒRIA 
 
Núm. de referència : X2021055255     
 
En relació a l’expedient SBS22021000046, 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  NURIA SOCIAL, per un 
import de 900 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 21 600 231 480043 en 
fase “AD” 2021055255, una vegada supervisats: el formulari de justificació, la memòria 
de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 2101298 Despeses 21600  231  480006 900 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 150 999 999 065 999 999 

 

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



 
 
 

 
 
 

 
8.1. - ACCEPTAR RENÚNCIA SUBVENCIÓ ACTIVITATS QUE PROMOGUIN LA 

INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL 
 
 

Núm. de referència : X2021026897     
 
Vista la instància presentada pel Sr. **** en representació del GRUP DE DIÀLEG 
INTERRELIGIÓS D'OLOT (G55194591), de data 15 de desembre de 2021 i número de 
registre d’entrada E2021024529, sol·licitant la revocació de la subvenció concedida per 
la quantitat de 500€ pel projecte de "Sensibilització al dret de la llibertat de creences i a 
la convivència en una societat plural", amb càrrec a l’aplicació pressupostaria: 
21600231480006, donat que per raons de la pandèmia del Covid-19, no han pogut dur 
a terme cap activitat de les previstes. 
 
En relació a l’expedient SBS22021000029, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Acceptar la renúncia de la subvenció concedida en data 10 de junt de 2021 
al GRUP DE DIÀLEG INERRELIGIÓS D’OLOT (G55194591). 
 
SEGON.- Procedir als tràmits escaients atenent el que disposa la normativa vigent i 
l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament d’Olot. 

 
TERCER.- Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i 
pressupostos. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
9.1. - APROVAR ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 

I ENCÀRREC DE GESTIONS ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE 
CATALUNYA I L’AJUNTAMENT D’OLOT RELATIU A L’OFICINA LOCAL 

D’HABITATGE. 
 
Núm. de referència : X2022000408     
 
Vist que des del període 2005 es venen aprovant i formalitzant Convenis de col·laboració 
i encàrrec de gestió entre el Departament competent de la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament d’Olot relatiu a l’Oficina d’Habitatge ubicada en aquest municipi. 
 
Vist que l’any 2019 es va formalitzar el conveni de col·laboració entre l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament d'Olot, relatiu a l’oficina local d’habitatge situada 

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

200400 2101298 Despeses 21600  231  480006 -500 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 150 146 999 065 999 999 



 

en aquest municipi, amb l’objecte d’establir els termes i les condicions de la col·laboració 
entre les parts per a l’assessorament i gestió de serveis en matèria d’habitatge respecte 
de diverses tasques competència de la Generalitat de Catalunya, en el marc del Pla per 
al dret a l’habitatge aprovat per Decret 75/2014, de 27 de maig.  
 
Vist que el pacte onzè de l’esmentat conveni preveu que: “El conveni tindrà vigència fins 
al dia 31 de desembre de 2019, i pot ser prorrogat fins a un màxim de 4 anys addicionals, 
de conformitat a l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic, per mutu acord de les parts, prèvia petició per escrit de qualsevol de les parts 
signatàries, que ho haurà de realitzar amb un preavís d’un mes del venciment del termini 
inicial.” 
 
Vist que el conveni es va prorrogar l’any 2020 i l’any 2021 mitjançant la formalització de 
les corresponents addendes de pròrroga. 
 
Atès que el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge és vigent fins 
que no s’aprovi i entri en vigor un nou pla de l’habitatge que el substitueixi, i que 
ambdues parts posen de manifest l’interès en prorrogar el conveni de col·laboració 
establert, amb la finalitat de mantenir l’any 2022 el funcionament dels serveis i activitats 
pactats, 
 
En relació a l’expedient HA012022000001 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d'Habitatge, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar prorrogar el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i l’Ajuntament d'Olot, pel període comprès entre l’1 de gener i el 31 de 
desembre de 2022, el qual té per objecte establir els termes i les condicions de la 
col·laboració entre les parts per a l’assessorament i la gestió de serveis en matèria 
d’habitatge, amb la finalitat de facilitar a la ciutadania la proximitat de les gestions i 
serveis relatius a l’habitatge. 
 
Segon.- Facultar l’Alcalde per signar tota la documentació necessària.  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
10.1. - APROVAR ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE 

COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I 
L’AJUNTAMENT D’OLOT RELATIU AL PROGRAMA DE MEDIACIÓ PER AL 

LLOGUER SOCIAL D’HABITATGES. 
 
Núm. de referència : X2022000412     
 
Vist que des del període 2005 es venen aprovant i formalitzant Convenis de col·laboració 
entre el Departament competent de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Olot 
relatiu al programa de mediació per al lloguer social. 
 



 
 
 

Vist que l’any 2019 es va formalitzar el conveni de col·laboració entre l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament d’Olot, relatiu al Programa de mediació per al 
lloguer social d’habitatges d’aquest municipi, amb l’objecte d’establir els termes i les 
condicions de la col·laboració entre les parts per a l’assessorament i gestió de serveis 
en matèria d’habitatge respecte de diverses tasques competència de la Generalitat de 
Catalunya, en el marc del Pla per al dret a l’habitatge aprovat per Decret 75/2014, de 27 
de maig. 
 
Vist el pacte onzè de l’esmentat conveni preveu que: “El conveni tindrà vigència fins al 
dia 31 de desembre de 2019, i pot ser prorrogat fins a un màxim de 4 anys addicionals, 
de conformitat a l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic, per mutu acord de les parts, prèvia petició per escrit de qualsevol de les parts 
signatàries, que ho haurà de realitzar amb un preavís d’un mes del venciment del termini 
inicial.” 
 
Vist que el conveni s’ha prorrogat l’any 2020 i 2021 mitjançant la formalització de les 
corresponents addendes de pròrroga. 
 
Atès que el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge és vigent fins 
que no s’aprovi i entri en vigor un nou pla de l’habitatge que el substitueixi, i que 
ambdues parts posen de manifest l’interès en prorrogar el conveni de col·laboració 
establert, amb la finalitat de mantenir l’any 2022 el funcionament dels serveis i activitats 
pactats, 
 
En relació a l’expedient HA012022000002, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar prorrogar el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i l’Ajuntament d’Olot, relatiu al Programa de mediació per al lloguer social 
d’habitatges en aquest municipi, pel període comprès entre l’1 de gener i el 31 de 
desembre de 2022, el qual té per objecte establir els termes i les condicions de la 
col·laboració entre les parts per impulsar el programa mitjançant la Borsa de mediació, 
per facilitar a la ciutadania la proximitat de la gestió d’aquests serveis en el territori. 
 
Segon.- Facultar l’Alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
 

S’aprova per unanimitat. 
 
 

11.1. - APROVACIÓ BASES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT DE 
SUBVENCIONS DESTINADES A PROPIETARIS D’HABITATGES DESOCUPATS 

QUE ELS POSIN EN LLOGUER. 
 
Núm. de referència : X2022000390     

L’objecte de les presents bases és definir el procediment de concessió per l’Ajuntament 
d’Olot, en règim de competència competitiva, de subvencions per a propietaris 
d’habitatges que els posin en lloguer, amb la finalitat d’incrementar el parc de lloguer 



 

social, i que compleixin els requisits establerts en la Secció 3a del Capítol 2 del Decret 
75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge. 

 

En relació a l’expedient HA212022000001, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar les Bases específiques per a l’atorgament de subvencions 
destinades a propietaris d’habitatges desocupats que els posin en lloguer per al període 
2022. 
 
SEGON.- Procedir a la publicació íntegra de les BASES ESPECÍFIQUES PER A 
L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES A PROPIETARIS 
D’HABITATGES DESOCUPATS QUE ELS POSIN EN LLOGUER al BOP de Girona 
 
TERCER.- Donar per aprovades definitivament aquestes Bases transcorregut el termini 
de 20 dies hàbils, a partir de la seva publicació íntegra al BOP de Girona, en el cas que 
no s'hagin presentat al·legacions i essent efectives mentre no es modifiquin o deroguin 
expressament. 
 
QUART.- Obrir la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, 
de subvencions per a propietaris d’habitatges que els posin en lloguer, al dia següent de 
la publicació de l’aprovació definitiva de les presents Bases. 
 
CINQUÈ.- Comunicar la convocatòria d’aquesta subvenció, un cop les bases hagin 
quedat aprovades definitivament, a la base nacional de subvencions. D’acord amb 
l’article 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aquesta 
comunicació de l’obertura de la convocatòria de les subvencions a la Base Nacional de 
Subvencions serà prèvia a qualsevol altra publicació que es pugui fer d’aquesta 
convocatòria. 
 

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

200200  Despeses 22143  1521 480034 36000 SUBVENCIONS HABITATGE 143 999 999 099 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 

 
 

12.1. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 
Núm. de referència : X2021015116     
 
En relació a l’expedient SIC22021000006 de , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la 
subvenció ASSOCIACIÓ AULES DE DIFUSIÓ CULTURAL, per un import de 1600 
euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 21400.334.480020 en fase “AD” 



 
 
 

21/1249, una vegada supervisats: el formulari de justificació, la memòria de 
l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 21/1249 Despeses 22400  334  480020 1600 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 100 001 070 065 043 006 

 

 
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. 
 

 
12.2. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 

 
Núm. de referència : X2021017899     
 
En relació a l’expedient SIC22021000015, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la 
subvenció CORAL CROSCAT D'OLOT, per un import de 3000 euros, comptabilitzada 
a l’aplicació pressupostària 21400.334.480020 en fase “AD” 21/1249, una vegada 
supervisats: el canvi de número de NIF de l’entitat, validat amb  la corresponent targeta 
acreditativa de l’Agència Tributària segons consta a l’expedient,  que passa a ser 
G17297151, supervisat també el corresponent certificat del formulari de justificació, la 
memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 21/1249 Despeses 21400  334  480020 3000 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 100 030 070 065 009 008 

 

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



 

 
 
 

12.3. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 
Núm. de referència : X2021019890     
 
En relació a l’expedient SIC22021000030 de , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la 
subvenció ASSOCIACIÓ CULTURAL LA QUÍMICA, per un import de 16000 euros, 
comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 21400.334.480020 en fase “AD” 21/1249, 
una vegada supervisats: el formulari de justificació, la memòria de l’activitat/actuació i 
l’informe favorable del tècnic gestor de la subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 21/1249 Despeses 21400  334  480020 16000 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 030 070 065 010 008 

 

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

 
12.4. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 

 
Núm. de referència : X2021020903     
 
En relació a l’expedient SIC22021000044 de , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la 
subvenció ASSOCIACIÓ EN RECORD A L'ARNAU BARTRINA, per un import de 2800 
euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 21400.334.480020 en fase “AD” 
21/1249, una vegada supervisats: el formulari de justificació, la memòria de 
l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 21/1249 Despeses 21400  334  480020 2800 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 030 070 065 053 008 

 

 



 
 
 

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

12.5. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 

Núm. de referència : X2021021119     
 
En relació a l’expedient SIC22021000049 de , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la 
subvenció ASSOCIACIÓ DE DONES GARROTXA - ALBA, per un import de 1500 
euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 21400.334.480020 en fase “AD” 
21/1249, una vegada supervisats: el formulari de justificació, la memòria de 
l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 21/1249 Despeses 21400  334  480020 1500 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 030 070 065 056 008 

 

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

 
13.1. - ESPORTS. SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL CLUB NATACIÓ OLOT 

 
Núm. de referència : X2021057957     
 
 
En relació a l’expedient SP062021000099, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 



 

1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la 
subvenció Nominativa del Club Natació Olot (NIF G17067398), per un import de 
1800.00 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 2021 330 341 480019 en 
fase “AD” 2107143001, una vegada supervisats: el formulari de justificació, la memòria 
de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200340 2107143001 Despeses 21330  341  480019 1800.00 SUBVENCIO CLUB NATACIO OLOT 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. - ESPORTS. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA 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 el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la 
subvenció Suport entitats extraordinària en segona convocatòria, a favor del Club 
Triatló Nan Oliveras Team (NIF G55331847), per un import de 200.00 euros, 
comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 2021 330 341 480002 en fase “AD” 
2101253058, una vegada supervisats: el formulari de justificació, la memòria de 
l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 2101253058 Despeses 21330  341  480002 200.00 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 015 167 099 019 999 

 

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



 
 
 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

 
 
14.2. - ESPORTS. SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA EN 2A CONVOCATÒRIA 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 el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la 
subvenció Suport entitats extraordinària en segona convocatòria a favor del Club 
Tenis Olot (NIF G17094319), per un import de 250.00 euros, comptabilitzada a 
l’aplicació pressupostària 2021 330 341 480002 en fase “AD” 2101253056, una vegada 
supervisats: el formulari de justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe 
favorable del tècnic gestor de la subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 2101253056 Despeses 21330  341  480002 250.00 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 015 167 099 019 999 

 

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

S’aprova per unanimitat. 
 
 

14.3. - ESPORTS. SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA 2A CONVOCATÒRIA 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 el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la 
subvenció Suport entitats extraordinària en segona convocatòria, a favor del Club 
Ciclista Infantil Olot (G17309899), per un import de 300.00 euros, comptabilitzada a 
l’aplicació pressupostària 21 330 341 480002 en fase “AD” 2101253061, una vegada 
supervisats: el formulari de justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe 
favorable del tècnic gestor de la subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

 2101253061 Despeses 21330  341  480002 300.00 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 015 167 099 019 999 

 

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

 
15.1. - ESPORTS. BEQUES ESPORTIVES CLUB VOLEIBOL OLOT 

 
Núm. de referència : X2021042204     
 
 
En relació a l’expedient SP072021000001, 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 les 
beques esportives concedides al Club Voleibol Olot (NIF G17153164), per un import de 
1.092,67 euros, comptabilitzades a l’aplicació pressupostària 2021 399 341 480001 en 
fase “AD” 2103177002, una vegada supervisat el certificat emès per la secretaria de 
l’entitat. 
 
 

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

 2103177002 Despeses 21399  341  480001 1092.67 BEQUES ESPORTIVES 330 015 167 073 045 023 

 

 
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. 
 
 

15.2. - ESPORTS. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LES 
BEQUES ESPORTIVES DE LA UNIÓ ESPORTIVA OLOT 

 
Núm. de referència : X2021042206     
 
 
En relació a l’expedient SP072021000002, 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 les 
beques esportives concedides a la Unió Esportiva Olot (NIF G55203723), per un import 
de 1.625 euros, comptabilitzades a l’aplicació pressupostària 2021 399 341 480001 en 
fase “AD” 210177003, una vegada supervisat el certificat emès per la secretaria de 
l’entitat. 
 
 

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

 2103177003 Despeses 21399  341  480001 1625.00 BEQUES ESPORTIVES 330 015 167 073 045 023 

 

 
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. 
 
 

15.3. - ESPORTS. BEQUES ESPORTIVES ESCOLA PIA D'OLOT 
 

Núm. de referència : X2021048014     
 
En relació a l’expedient SP072021000003, 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 les 
beques esportives concedides a l’Escola Pia d’Olot (NIF R17000581), per un import de 
2.100 euros, comptabilitzades a l’aplicació pressupostària 2021 399 341 480001 en fase 
“AD” 2103177001, una vegada supervisat el certificat emès per la direcció de l’entitat. 
 



 

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

 2103177001 Despeses 21399  341  480001 2100.00 BEQUES ESPORTIVES 330 015 167 073 045 023 

 

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

16.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DEPSESES 
 
Núm. de referència : X2022001125     
 
 
En relació a l’expedient CPG22022000002 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar relació d’ordenacions de despeses annexada número. 21/050 per un import de 
694.554,34 euros. 
 

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

200240  Despeses 99999 694554.34 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

17.1. - APROVAR CERTIFICACIÓ D'OBRA NÚM. 22 DE CONSTRUCTORA DE 
CARDONER SA 

Núm. de referència : X2022001119     
 
En relació a l’expedient CPG22022000001 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar la certificació núm. 22 de la CONSTRUCTORA DEL CARDONER SA 
corresponent a les obres “EXECUCIÓ DEL NOU ESPAI CRÀTER amb càrrec a la 
partida 21.140.333.63208 “ESPAI CRÀTER OBRA (PR21-444-439,42) per un import 
total de 121.255,13 euros. 
 

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

200240  Despeses 99999 121255.13 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 



 
 
 

 
S’aprova per unanimitat. 

18.1. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- ESTIMAR LA RECLAMACIÓ 
PRESENTADA PEL SR. ****, PELS DANYS OCASIONATS AL SEU HABITATGE 

PER UNA ACTUACIÓ DE RESCAT D’UNA PERSONA ACCIDENTADA 
REALITZADA PER LA POLICIA MUNICIPAL. 

 
Núm. de referència : X2021014242     
 
Vist l’escrit presentat per l’advocat Sr. ****, en nom i representació del Sr. ****, en el que 
es formula reclamació patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats a 
l’habitatge del seu representat, per una actuació de rescat d’una persona accidentada 
realitzada per la Policia Municipal i atesos els següents  
 

ANTECEDENTS DE FET 
 

Primer.- La representació del Sr. **** va formular reclamació patrimonial contra 
l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats a l’habitatge del seu representat, per una 
actuació de rescat d’una persona accidentada realitzada per la Policia Municipal 
(Registre General de l’Ajuntament d’Olot, núm. E2021004424/23-03-2021). En l’escrit 
s’assenyala que el dia 2 de setembre de 2020, la Policia Municipal d’Olot va intervenir 
en un servei policial a l’avinguda Santa Coloma, núm. 6, per caiguda d’una persona des 
del quart pis del citat immoble; i que, per accedir a rescatar a la persona ferida, els 
agents policials van haver de malmetre una barana i brancals de l’habitatge situat la 

baixos de l’avinguda Santa Coloma, núm. 4, propietat del Sr. ****. A la petició s’hi 
acompanya la següent documentació: identificació de la persona reclamant i de la 
propietat de l’habitatge malmès (rebut de pagament de de l’IBI); informe de la Policia 
Municipal d’11 de març de 2021 (VPM120210000005), en relació al servei núm. 60170, 
de 2 de de setembre de 2020; informe pericial de data 23 de febrer de 2021 (ref. sinistre 

27243653), emès per la pèrit  Sra. ****; i factura de reparació de 30 de setembre de 
2020 (ref. A317), emesa per “Sala, Construccions Les Preses, SLU”, per un import de 
869,82 euros, que és la quantitat que es reclama. 
 
Segon.- En informe de la Policia Municipal, de data 28 d’abril de 2021, es confirma que 
agents del cos van intervenir en aquest servei i que, per tal de facilitar el rescat del 
menor ferit, es varen dur a terme les actuacions referides, realitzades pel membres del 
cos de bombers, amb la finalitat de poder fer el trasllat a l’Hospital Comarcal d’Olot per 
part dels serveis sanitaris.  
 
Aquest informe de 28 d’abril de 2021 presenta discrepàncies amb l’informe policial d’11 
de març de 2021, aportat per la part reclamant en el seu escrit de reclamació patrimonial. 
Efectivament, a diferencia del primer informe on els danys s’atribuïen exclusivament a 
la Policia Municipal d’Olot; en el segon informe els danys s’atribueixen al Cos de 
Bombers de la Generalitat de Catalunya. 
 
Als efectes de resoldre aquestes discrepàncies, la Policia Municipal, en informe de data 
5 de gener de 2022, assenyala que, el dia 2 de setembre de 2020, la Policia Municipal 
va intervenir en un servei policial a l’avinguda de Santa Coloma, número 6 (servei policial 
núm. 60170; i que, durant la realització d’aquest servei i amb la finalitat d’obrir pas als 



 

serveis d’emergència per poder rescatar a una persona ferida, els agents actuants van 
haver de malmetre una barana i uns brancals corresponents a l’habitatge de l’avinguda 
de Santa Coloma número 4, baixos. En aquest informe s’aclareix que l’operació va ser 
realitzada pels agents de la Policia Municipal, sense que en cap cas intervinguessin en 
la retirada dels elements referits membres del Cos de Bombers.  

 
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 dels informes de la Policia Municipal que figuren a 
l’expedient administratiu -especialment, l’informe de data 5 de gener de 2022, aclaridor 
de les discrepàncies detectades en els informe policials precedents- és procedent 
apreciar la relació causal entre els danys reclamats i el funcionament dels serveis 
municipals, d’acord amb els articles 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i 66  del Decret 



 
 
 

legislatiu 2/2003, de 28 d‘abril, pel que fa a les competències atorgades als municipis en 
matèria de Policia Local. 
 
Vist l’expedient administratiu SRP12021000005 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada d’Hisenda, 
proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Acceptar la reclamació patrimonial formulada pel Sr. ****, pels danys ocasionats 
al seu habitatge, per una actuació de rescat d’una persona accidentada realitzada per 
la Policia Municipal. 
 
Segon.- Efectuar un pagament de VUIT-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB 
VUITANTA-DOS CÈNTIMS (869,82.- €) a favor del Sr. Lluís Illa Quera. 
 

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

200240  Despeses 22130  920  224000 869.82 ASSEGURANCES 130 001 999 052 999 999 

 

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

19.1. - PAGAMENT DELS SERVEIS EXTRAORDINARIS AL PERSONAL DE LA 
BRIGADA MUNICIPAL PER LES HORES EXTRES REALITZADES DEL DIA 16 DE 

NOVEMBRE AL 15 DE DESEMBRE DE 2021 
 
Núm. de referència : X2021064343     
 
Vist l’expedient administratiu RH132021000178 i antecedents corresponents i atès 
l’informe del Director tècnic de la Brigada Municipal amb número NI022021002928 de 
data de 17 de desembre de 2021, la Regidora delegada d'Organització i Atenció al 
ciutadà, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 

Pagament de serveis extraordinaris al personal de la Brigada Municipal que es relaciona 
a continuació, per les hores extres realitzades des el dia 16 de novembre al 15 de 
desembre de 2021: 

Cognoms i Nom Data 
Brigada / Tipus 
servei 

Hores  Import 

****  ELECTRICISTES Oficial 
1º 

11,75 255,98 € 

De 15:26 a 19:11 h - Diversos carrers - 

Connectar i repassar llums de Nadal i 

26/11/2021 S. Diürn 3,75 74,10 € 

De 13:25 a 14:25 h - Plaça del Mig / Concert de 

Nadal - Donar corrent pel 

07/12/2021 S.Diürn 1:00 19,76 € 

De 07:50 a 11:50 h - Diversos carrers / Llums 
Nadal - Donar corrent al passeig de 

04/12/2021 S. Diürn Festiu 4:00 92,64 € 

De 14:04 a 15:05 h - Plaça del Mig / Concert de 06/12/2021 S. Diürn Festiu 1:00 23,16 € 



 

Nadal - Donar corrent pel 

De 10:00 a 12:00 h - Plaça Major / Pista de gel 

- Connectar pista 

11/12/2021 S. Diürn Festiu 2:00 46,32 € 

****  ELECTRICISTES Oficial 
1º 

19,71 418,86 € 

De 15:49 a 20:00 h - Diversos carrers / Lluèrnia 

- Connectar i comprovar diversos 

12/11/2021  S.Diürn 4,18 82,60 € 

De 20:01 a 21:18 h - Plaça Móra / Concert de 

Nadal - Desconnectar Clip i 

19/11/2021  S.Diürn 1,28 

 

25,29 € 

De 15:00 a 16:26 h - Plaça Móra / Concert de 

Nadal - Connectar Clip i 

19/11/2021 S. Diürn 1,43 28,26 € 

De 15:24 a 19:01 h - Diversos carrers / Lluèrnia 

i Llums Nadal - Desconnectar  26 

26/11/2021 S. Diürn 3,62 71,46 € 

De 08:50 a 11:01 h - Passeig d'en Blay / Acte 

EuroPace - Passar línees de corrent 

13/11/2021 S. Diürn Festiu 2,18 50,49 € 

De 21:40 a 22:00 h - Diversos carrers / Lluèrnia 

- Connectar diversos quadres 

27/11/2021 S. Diürn Festiu 0,33 7,72€ 

De 19:01 a 19:56 h - Plaça Colon - Connectar 

conjunt 

27/11/2021 S. Diürn Festiu 0,92 21,23 € 

De 09:01 a 13:00 h - Diversos carrers / Lluèrnia 

i Llums Nadal - Arreglar llums 

27/11/2021 S. Diürn Festiu 4,00 92,64 € 

De 22:00 a 23:46 h - Diversos carrers / Lluèrnia 

- Connectar diversos quadres 

27/11/2021 S. Nocturn 1,77 39,17  € 

****  FUSTERS Supervisor 2,53 49,99  € 

De 15:58 a 18:30 h - Hospici - Muntatge 

pessebres 

30/11/2021 S. Diürn 2,53 49,99  € 

****  MAGATZEM Encarregat 2,47 54,66 € 

De 18:10 a 20:38 h - Dinàmig - Avaria de la 
porta del local 

03/12/2021 S. Diürn 2,47 54,66 € 

TOTAL 
  

36,46 779,49 € 

 

Segon.-Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 

 
 

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

0  Despeses 22142  1522 13001 49.99 HORES EXTRAORDINARIES BRIGADA 
EDIFICIS 

142 002 999 999 999 999 

0  Despeses 22142  1532 13001 54.66 HORES EXTRAORDINARIES BRIGADA VIES 
PUBLIQUES 

142 002 999 999 999 999 

0  Despeses 22142  165  13001 674.84 HORES EXTRAORDINARIES BRIGADA 
ENLLUMENAT 

142 002 999 999 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
20.1. - PAGAMENT D'UN COMPLEMENT DE NOCTURNITAT AL PERSONAL DE 

LA POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS DEL 16 DE NOVEMBRE AL 
15 DE DESEMBRE DE 2021 

 
Núm. de referència : X2021064322     
 
 
Atès l’informe del Sotsinspector de la Policia Municipal PS052021000013 de data 17 de 
desembre de 2021. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132021000160 i antecedents corresponents, la regidora 
delegada d'Organització i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
D’acord amb el que estableix l’annex 1, aprovat pel Ple d’aquesta Corporació en la 
sessió celebrada el dia 26 de març de 1992, sobre els serveis de nocturnitat de la Policia 
Municipal. 
 
D’acord amb l’acta número 1/2018 de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament 
d’Olot de data 12 de juny de 2018, sobre la modificació del import de les hores 
extraordinàries i les condicions laborals de la Policia Municipal. 
 
Primer.- Pagament d’un complement de nocturnitat al personal de la Policia Municipal 
que es relaciona a continuació pels serveis realitzats des del dia 16 de novembre al 15 
de desembre de 2021: 
 

Nom i Cognoms Dies Serveis Import (€) 

CAPORALS    
**** 6 Nocturnitat 160,56 € 

**** 7 Nocturnitat 187,32 € 

**** 8 Nocturnitat 214,08 € 
    

AGENTS    

**** 7 Nocturnitat 129,71 € 

**** 5 Nocturnitat 92,65  € 

**** 6 Nocturnitat 111,18 € 

**** 6 Nocturnitat 111,18 € 

**** 6 Nocturnitat 111,18 € 

**** 6 Nocturnitat 111,18 € 

**** 3 Nocturnitat 55,59 € 

**** 2 Nocturnitat 37,06 € 

**** 3 Nocturnitat 55,59 € 

**** 3 Nocturnitat 55,59 € 

**** 2 Nocturnitat 37,06 € 

**** 7 Nocturnitat 129,71 € 



 

**** 7 Nocturnitat 129,71 € 

**** 3 Nocturnitat 55,59 € 

**** 7 Nocturnitat 129,71 € 

**** 6 Nocturnitat 111,18 € 

**** 7 Nocturnitat 129,71 € 

**** 6 Nocturnitat 111,18 € 
**** 7 Nocturnitat 129,71 € 

**** 7 Nocturnitat 129,71 € 

**** 4 Nocturnitat 74,12 € 

**** 5 Nocturnitat 92,65 € 

**** 3 Nocturnitat 55,59 € 

**** 7 Nocturnitat 129,71 € 

TOTAL  146  2.878,21 € 

 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
 

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

  Despeses 22180  132  121031 2878.21 ALTRES COMPLEMENTS NOCTURNITAT 
SEGURETAT 

180 008 999 999 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

21.1. - PAGAMENT DE SERVEIS EXTRAORDINARIS AL PERSONAL DE LA 
POLICIA MUNICIPAL REALITZATS DES DEL 16 DE NOVEMBRE AL 15 DE 

DESEMBRE DE 2021 
 
Núm. de referència : X2021064333     
 
 
Atès l’informe del Sotsinspector de la Policia Municipal de data 17 de desembre de 2021, 
amb número d’expedient PS032021000013. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132021000177 i antecedents corresponents, la regidora 
delegada d'Organització i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció del següent acord: 
 
D’acord amb l’acta número 1/2018 de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament 
d’Olot de data 12 de juny de 2018, sobre la modificació del import de les hores 
extraordinàries i les condicions laborals de la Policia Municipal. 
 
Primer.- Pagament de serveis extraordinaris al personal de la Policia Municipal que es 
relaciona a continuació realitzats des del 16 de novembre al 15 de desembre de 2021: 
 
 
 



 
 
 

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

****– Sergent   
03/12/21 TASQUES FORA DE SERVEI - 951 1 26,56 € 
04/12/21 TASQUES FORA DE SERVEI - 963 1 30,98 € 
05/12/21 TASQUES FORA DE SERVEI - 964 1 33,03 € 
06/12/21 TASQUES FORA DE SERVEI – 963 1 30,98 € 
07/12/21 TASQUES FORA DE SERVEI - 951 1 26,56 € 
   
   
****– Agent   
26/11/21 REFORÇ TORN - 952 2 44,26 € 
27/11/21 REFORÇ TORN – 964 6,50 170,56 € 
27/11/21 REFORÇ TORN – 252 4 111,16 € 
27/11/21 FESTIVAL LLUÈRNIA - 253 8 251,92 €  
06/12/21 REFORÇ TORN – 963 8 185,28 € 
   

****– Agent   
27/11/21 REFORÇ TORN – 252 4 111,16 € 
28/11/21 FESTIVAL LLUÈRNIA – 253 8 251,92 € 
07/12/21 REFORÇ TORN - 963 8 185,28 € 
13/12/21 REFORÇ TORN - 951 8 158,08 € 
14/12/21 REFORÇ TORN - 951 8 158,08 € 
15/12/21 REFORÇ TORN - 951 8 158,08 € 
   

****– Agent   
14/12/21 REFORÇ TORN – 951 8 158,08 € 
   
****– Sergent   
27/11/21 TASQUES FORA DE SERVEI - 963 1 30,98 € 
27/11/21 TASQUES FORA DE SERVEI - 963 1 30,98 € 
01/12/21 TASQUES FORA DE SERVEI - 951 1,50 39,84 € 
   

****– Agent   
06/12/21 REFORÇ TORN – 963 8 185,28 € 
   
****– Agent   

07/12/21 REFORÇ TORN – 951 8 158,08 € 

11/12/21 REFORÇ TORN – 963 12 277,92 € 

12/12/21 REFORÇ TORN – 963 12 277,92 € 

   

****– Caporal   

13/12/21 REFORÇ TORN – 951 8 173,68 € 

   

****– Agent   



 

15/12/21 REFORÇ TORN – 951 6 118,56 € 

   

****– Agent   

12/12/21 REFORÇ TORN – 963 12 277,92 € 

   

****– Sergent   

09/12/21 TASQUES FORA DE SERVEI - 951 1 26,56 € 

11/12/21 TASQUES FORA DE SERVEI - 963 2 61,96 € 

12/12/21 TASQUES FORA DE SERVEI – 963 1 30,98 € 

   

****– Agent   

06/12/21 REFORÇ TORN – 963 8 185,28 € 

13/12/21 REFORÇ TORN – 951 8 158,08 € 

   

****– Agent   

10/12/21 REFORÇ TORN – 951 8 158,08 € 

   

****– Agent   

07/12/21 REFORÇ TORN – 951 8 158,08 € 

11/12/21 REFORÇ TORN -963 12 277,92 €  

TOTAL  203 4.720,07 € 

 
 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:  
 
 

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

0  Despeses 22180  132  13001 4720.07 HORES EXTRAORDINARIES SEGURETAT 180 008 999 999 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
22.1. - PROPOSTA PAGAMENT DELS SERVEIS DE RETENS REALITZATS DEL 16 

DE NOVEMBRE AL 15 DE DESEMBRE DE 2021 
 
Núm. de referència : X2021064353     
 
Atès els informes del director de l’àrea d’Infraestructura i Urbanisme de data de 21 de 
desembre de 2021 amb número d’expedient NI022021002986, l’informe del cap d’àrea 
d’Informàtica de data de 14 de desembre de 2021 amb número d’expedient 
NI022021002897, l’informe del director tècnic de la Brigada Municipal de data de 17 de 
novembre de 2021 amb número d’expedient NI022021002915 i l’informe del cap d’àrea 
d’Esports de data de 21 de desembre de 2021 d’expedient NI022021002962. 
 
D’acord amb el que estableix el punt 7 de l’acta de la Comissió de seguiment del conveni 
número 66, de data 14 de maig de 2018, i la seva ratificació per la Mesa General de 
Negociació de l’Ajuntament d’Olot en data 12 de juny de 2018 sobre els retens de 
Brigada Municipal, Informàtica i tècnics d’Urbanisme. 



 
 
 

 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot de data 29/04/2021 amb 
número d’expedient RH132021000060 en la qual signava l’import unitari de les hores de 
serveis extraordinaris i altres conceptes de personal de l’Ajuntament d’Olot i organismes 
autònoms per a l’any 2021. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132021000179 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.- Pagament d’un complement en concepte de reten al personal de la Brigada 
Municipal, d’informàtica, dels serveis tècnics d’urbanisme i d’esports que es relaciona a 
continuació pels serveis de reten realitzats del 16 de novembre al 15 de desembre de 
2021: 
 
 

Nom i Cognoms Servei 
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Import 
(€) 

**** Brigada 2 2 - - - 391,08 € 

**** Brigada 1 5 - - - 421,94 € 

**** Brigada 1 6 - - 2,47 534,19 € 

**** Brigada 1 6 - - 0,75 493,36 € 

**** Informàtica 1 - - - - 138,94 € 

**** Informàtica 1 - - - - 138,94 € 

**** Informàtica 1 - - - - 138,94 € 

**** Informàtica 1 2 - - - 252,14 € 

**** Infra. i 
Urbanisme 

1 - - 
- - 138,94 € 

**** Infra. i 
Urbanisme 

1 
- 

- - - 138,94 € 

**** Infra. i 
Urbanisme 

1 - - - - 138,94 € 

**** Infra. i 
Urbanisme 

1 - - 
- - 138,94 € 

**** Infra. i 
Urbanisme 

1 
- 

- - - 138,94 € 

**** Esports 
2 

- 
- 

- 1,23    302,95 
€ 

**** Esports 1 - - - - 138,94 € 

**** Esports 2 - - - - 277,88 € 

TOTAL 
 

   
  3.924,00 

€ 

 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 

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

0  Despeses 22142  165  15300 1840.57 RETENS ENLLUMENAT BRIGADA 142 002 999 999 999 999 
0  Despeses 22120  920  15300 668.96 RETENS INFORMATICA 120 001 999 999 999 999 



 

0  Despeses 22141  134  15300 138.94 RETENS MOBILITAT 140 001 999 999 999 999 
0  Despeses 22140  151  15300 555.76 RETENS URBANISME 140 001 999 999 999 999 
0  Despeses 22330  342  15300 719.77 RETENS PERSONAL ESPORTS 

INSTAL.LACIONS 
330 017 999 999 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
23.1. - PAGAMENT DELS SERVEIS EXTRAORDINARIS A DIVERS PERSONAL DE 

L'AJUNTAMENT PER LES HORES EXTRES REALITZADES DEL 16 DE 
NOVEMBRE AL 15 DE DESEMBRE DE 2021 

 
Núm. de referència : X2021064388     
 
Vist l’expedient administratiu RH132021000180 i antecedents corresponents, atès 
l’informe de la cap de Dinamig de data de 22 de novembre de 2021, amb número 
d’expedient NI022021002784, el data de 17 de desembre de 2021 amb número 
d’expedient NI022021002927, el de data 23 de desembre de 2021 amb número 
d’expedient NI022021002999 i l’informe de la cap d’àrea de l’Arxiu Municipal de data de 
10 de desembre de 2021 amb número d’expedient NI022021002878, la regidora 
delegada d'Organització i Atenció al ciutadà proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents acords: 
 
Pagament dels serveis extraordinaris a divers personal de l’Ajuntament que es relaciona 
a continuació per les hores extres realitzades des del 16 de novembre al 15 de desembre 
de 2021 : 
 
 

Nom i Cognoms Subàrea Data Serveis 

 

Núm/  

hores 

Import € 

**** Dinamig 
20-

21/11/21 
Fira Orígens 8 255,20 € 

**** 
Dinamig 27/11/21 

Gestió d’internalització de serveis 

Dinamig 
7 177,94 € 

**** 
Dinamig 

04-05-

06/12/21 

Muntatge i control de la Fira del 

Pessebre 
13,75 438,63 € 

**** 
Dinamig 04/12/21 

Muntatge i control de la Fira del 

Pessebre 
5,40 137,27€ 

**** Dinamig 01/11/21 Control mercat setmanal 4,50 114,39 € 

**** Dinamig 
04-

05/12/21 
Fira del Pessebre 2021 6,50 165,23 € 

**** Dinamig 11/11/21 Mercat Olot Antic 2,50 63,55 € 

**** 
Arxiu 
Municipal 

04-

30/09/21 

02-

16/10/21 

Olot - Cent anys d’un club de futbol 60 
1.803,73 

€ 

TOTAL      3.155,94€ 

 
 
 



 
 
 

Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 

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

0  Despeses 22200  430  13001 406.72 HORES EXTRAORDINARIES PROM.ECON. 
ADM.GRAL 

200 009 999 999 999 999 

0  Despeses 22200  4311 13001 945.49 HORES EXTRAORDINARIES PROM.ECON. 
FIRES 

200 009 999 999 999 999 

0  Despeses 22400  3322 13001 1803.73 HORES EXTRAORDINARIES ARXIU 400 005 999 999 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
24.1. - MODIFICACIÓ ACORD DE DATA 9/12/21 DE REALITZACIÓ DE 

PRÀCTIQUES A UNA ALUMNA DE L'IES LA GARROTXA A L’ÀREA DE 
PROMOCIÓ ECONÒMICA 

 
Núm. de referència : X2022000850     
 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 09 de desembre de 2021, amb número 
d’expedient RH142021000033, on es va autoritzar la realització de pràctiques a una 
alumna, la Sra. ****, estudiant de 4rt d’ESO de l’IES La Garrotxa, a l’Àrea de promoció 
econòmica, amb data d’inici el dia 10 de desembre de 2021. 
 
Atès que per motius diversos aquesta alumna no va poder iniciar les practiques, es 
proposa una nova data d’inici. 
 
Vist l’expedient administratiu RH142022000001 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 13 de gener de 2022 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. 
 
 
 
 
 
 



 

25.1. - APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LES BASES DEL PROCÉS SELECTIU 
PER A LA COBERTURA DEFINITIVA DE TRES PLACES D'OFICIAL PRIMERA 

BRIGADA 
 
Núm. de referència: X2021063745     
 
 
La Junta de Govern Local en la sessió ordinària del 30 de desembre de 2021 va acordar 
l’aprovació de les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la cobertura definitiva 
de tres places vacants de personal laboral fix, categoria oficial primera brigada (fuster, 
electricista i operativa), grup C2, pel sistema de selecció de concurs oposició en torn 
lliure, vacants a la plantilla de personal de l’Ajuntament d’Olot i incloses a l’oferta 
d’ocupació pública per als anys 2019 i 2021.  
 
El dia 29 de desembre de 2021 es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat número 312 la 
Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat 
en l’ocupació pública. Aquesta llei va entrar en vigor el dia següent a la seva publicació 
en el Butlletí Oficial de l’Estat, és a dir, el dia 30 de desembre de 2021. 
 
La disposició addicional sisena de la Llei 20/2021 estableix que les Administracions 
Públiques convocaran, amb caràcter excepcional i d’acord amb el previst en l’article 61.6 
i 7 del TREBEP, pel sistema de concurs, aquelles places que, reunint els requisits 
establerts a l’article 2.1, haguessin estat ocupades amb caràcter temporal de forma 
ininterrompuda amb anterioritat a l’1 de gener de 2016.  
 
La disposició addicional vuitena de la Llei 20/2021 estableix que addicionalment, els 
processos d’estabilització continguts en la disposició addicional sisena inclouran en les 
seves convocatòries les places vacants de naturalesa estructural ocupades de forma 
temporal per personal amb una relació d’aquesta naturalesa anterior a l’1 de gener de 
2016. 
 
Atès que la plaça d’oficial primera brigada fuster inclosa en les bases aprovades a la 
Junta de Govern Local del 30 de desembre compleix els requisits establerts a les 
disposicions addicionals sisena i vuitena de la Llei 20/2021 ja que aquesta plaça és de 
naturalesa estructural i ha estat ocupada de forma temporal per personal amb una 
relació d’aquesta naturalesa des del 4 de juliol de 2013. 
 
Atès que aquesta llei ja era d’aplicació el dia que es van aprovar les bases esmentades, 
per la qual cosa, la plaça d’oficial primera brigada fuster s’haurà de convocar pel sistema 
de concurs i no pel sistema de concurs oposició.  
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’Organització i Atenció Ciutadana proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la modificació de les bases del procés selectiu per a la cobertura 
definitiva de tres places vacants de personal laboral fix, categoria oficial primera brigada 
(fuster, electricista i operativa), grup C2, pel sistema de selecció de concurs oposició en 
torn lliure, vacants a la plantilla de personal de l’Ajuntament d’Olot i incloses a l’oferta 



 
 
 

d’ocupació pública per als anys 2019 i 2021, en el sentit de no incloure la plaça 
d’oficial primera brigada fuster.  
 
Segon.- Publicar la modificació de les bases en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona i en extracte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
26. – MEMÒRIA VALORADA DE MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT AL FORT DE 

SANT FRANCESC – VOLCÀ MONTSECOPA.- PROPOSANT APROVAR. 
 

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

 
27.1. - MEMÒRIA VALORADA DE CONSTRUCCIÓ DE BARANA A LA PLAÇA DE 

SANT PERE MÀRTIR.-PROPOSANT APROVAR 
 
Núm. de referència : X2022001104     
 
Vista la memòria valorada de construcció de barana a la Plaça de Sant Pere Màrtir, 
redactada pels serveis tècnics municipals de l’Àrea de territori en data novembre de 
2021, que té per objecte la formació d’una barana de protecció que limitarà la Plaça de 
Sant Pere Màrtir amb la vorera sud oest, concretament a la part frontal de l’espai destinat 
a aparcament públic. 
 
Aquest punt es troba davant de l’edifici de les Antigues Escoles que actualment s’utilitza 
com a local associatiu de veïns, al Carrer Geranis 50. 
 
Vist l’art. 37, 38 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
En relació a l’expedient UPOM2022000002, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
RESOLC 
 
PRIMER.- APROVAR la memòria valorada de construcció de barana a la Plaça de Sant 
Pere Màrtir, redactada pels serveis tècnics municipals de l’Àrea de territori en data 
novembre de 2021. 
 
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler 
d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 



 

28.1. - MEMÒRIA VALORADA URBANITZACIÓ DE L'AV. PERE BADOSA.- 
PROPOSANT APROVAR INICIALMENT 

 
Núm. de referència : X2022001112     
 
Vista la memòria valorada d’urbanització de l’avinguda de Pere Badosa d’Olot, 
redactada per Josep Colomer Oferil de l’enginyeria Colomer Rifà, en data desembre de 
2021, que té per objecte valorar l’ordre de magnitud de les obres que s’haurien de 
realitzar per tal d’actualitzar i soterrar tots els serveis existents, i a la vegada renovar la 
secció del carrer existent per tal de permetre el pas dels vehicles d’emergència i 
transport públic, i obtenir el màxim número d’aparcaments. 
 
La Memòria Valorada contemplarà totes les obres necessàries, per la remodelació de la 
xarxa de sanejament, i per la remodelació de tots els serveis que conformen la 
infraestructura de la zona (aigua, enllumenat, xarxa de baixa tensió, telecomunicacions, 
xarxa corporativa, xarxa de gas, senyalització viària, jardineria, etc.), i la reposició dels 
paviments. 
 
Vist l’informe emès pel cap de l’Àrea de Territori, Ramon Prat Molas, en data 12 de gener 
de 2022, conforme al qual informa favorablement l’aprovació inicial de la memòria 
valorada. 
 
Vist l’art. 37, 38 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
En relació a l’expedient UPOM2022000003, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la memòria valorada d’urbanització de l’avinguda 
de Pere Badosa d’Olot, redactada per Josep Colomer Oferil de l’enginyeria Colomer 
Rifà, en data desembre de 2021. 
 
SEGON.- SOTMETRE el present acord a informació pública pel termini de TRENTA 
DIES, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis de la 
corporació i al web de l’Ajuntament. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

29.1. - PROJECTE EXECUTIU DE CARRIL BICI A L'AV. GIRONA I A LA CTRA. DE 
LES TRIES.-PROPOSANT APROVAR INICIALMENT 

 
Núm. de referència : X2022001332     
 
Vist el projecte executiu de carril bici a l’avinguda de Girona i a la carretera de les Tries, 
redactada per l’enginyera de camins, canals i ports, Queralt Santandreu Colàs de 
Sanengi, SL, en data desembre de 2021, que té per objecte el traçat d’un carril bici amb 
longitud total de 1.691 m, distribuïts per trams i amb diferents ordenacions en funció de 
l’amplada viària disponible. Les obres es projecte en durs fases, la fase 1 corresponent 
a la carretera de les Tries i la fase 2, corresponent a l’avinguda de Girona.  
 
Vist l’informe emès pel director de l’Àrea de Territori, Ramon Prat Molas, en data 12 de 
gener de 2022, conforme al qual informa favorablement l’aprovació inicial del projecte 
atès que aquest és formalment complert i ben redactat, es desenvolupa en la seva 
totalitat en vials i espais lliures de titularitat municipal i les solucions adoptades estan 
degudament justificades.  
 
Vist l’art. 37, 38 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
En relació a l’expedient UPOM2022000004, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el projecte executiu de carril bici a l’avinguda de 
Girona i a la carretera de les Tries, redactada per l’enginyera de camins, canals i ports, 
Queralt Santandreu Colàs de Sanengi, SL, en data desembre de 2021. 
 
SEGON.- SOTMETRE el present acord a informació pública pel termini de TRENTA 
DIES, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis de la 
corporació i al web de l’Ajuntament. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

30.1. - AMPLIACIÓ I REFORMA D'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES 
 
 

Núm.- LLICENCIA D’OBRES 
 

****- C DE JOSEP M. MIR I MAS DE XEXÀS N.0043 OLOT 
 
Núm. de referència : X2021036778 
 
 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per REFORMA I AMPLIACIÓ 
D'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES, al : C DE JOSEP M. MIR I MAS DE 
XEXÀS N.0043 , del municipi d’Olot.  

 
Identificació de l’expedient: OMA32021000060   
Situació: C DE JOSEP M. MIR I MAS DE XEXÀS N.0043  
                 
UTM: : 6287503 
 
 
1.- En data 28/7/2021 ****  amb DNI: ****, representat per ****, presenta projecte d’obres 
majors per REFORMA I AMPLIACIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES, 
amb situació al carrer C DE JOSEP M. MIR I MAS DE XEXÀS N.0043 , d’Olot, d’acord 
amb el projecte redactat per Joan Oliveras i Carolina Ramos 
 
2.- En data 22/12/2021 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.  
 
 
FONAMENT DE DRET 
 
1. Vist el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per 
acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 18 de juny de 
2003 i quin Text Refós fou aprovat pel mateix òrgan en sessió de data 25 de setembre 
de 2003, havent estat publicada la seva normativa al Diari Oficial de la Generalitat de 
data 2 de febrer de 2004, i posteriors modificacions, qualifica la finca on es situa 

l’edificació existent de sòl. URBÀ CONSOLIDAT. Zona suburbana d’intensitat 3 
(clau 11.3) 
 
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, 
estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les llicències d’obres. 
És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme. 
 
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local, 
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, que va delegar 
aquesta competència en aquest òrgan municipal. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  



 
 
 

 
PRIMER.- Atorgar a **** amb DNI: **** , representat per **** , llicència d’obres 
(OMA32021000060), per REFORMA I AMPLIACIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR 
ENTRE MITGERES, amb situació al C DE JOSEP M. MIR I MAS DE XEXÀS N.0043 , 
del municipi d’Olot, d’acord amb el projecte redactat per Joan Oliveras i Carolina Ramos. 
 
SEGON. Informar que no podran inciar-se les obres en tant no es doni compliment als 
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències d’Urbanisme 
d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran les 
corresponents actuacions sancionadores.  
 
TERCER. El termini per començar les obres és de 12 mesos i el termini per acabar-les 
és de 24 mesos La llicència urbanística caducarà a tots els efectes si, en finir qualsevol 
d’aquests terminis o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no s’han acabat 
les obres, essent necessari sol·licitar nova llicència ajustada a l’ordenament urbanístic 
vigent.  
 
QUART.Donar compte de l’ingrès de les autoliquidació/ns que es detalla/en 
seguidament: CRA2021-600069     
 
 
Liquidació de Drets i Garanties: 
 

Drets 
 
Per: 
Un pressupost de: 97089.69 euros  
  
  

Base liquidable 
(3) 

Drets % 
bonifica
ció 

Drets definitius Taxes Total Drets 

97089.69 3883.59 0 3883.59 321.05 4204.64 

 
 

Garanties: 
   
      
   Garantia per reposició de paviments  300.00 euros 
    
      

 

Total Liquidació Euros 

Per Drets 4204.64 

Per Garanties  300.00 

 
CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats. 
 
 



 

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



 
 
 

normal circulació pel carrer o vorera, s’haurà de sol·licitar el corresponent permís, 
quedant el contractista sotmès a la legislació vigent en la matèria i a les ordres que en 
aquest sentit li transmeti la Policia Municipal. 
 
12.- El davant de l’edifici o del solar on es realitzin les obres de nova construcció, o que 
afectin la façana o part anterior de la coberta, es tancaran sempre amb un clos de 
protecció d’acord amb les condicions de l’Ordenança d’obres a la via pública. Les 
bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació 
vigent. 
 
13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les 
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà 
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les 
prestacions de la Seguretat Social. 
 
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la corresponent 
llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals que causi. 
 
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li 
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En cas 
d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les sancions 
que corresponguin. 
 
Condicions particulars: 
 
 
1. 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. 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. Aquesta llicència no autoritza l’ocupació de la via pública amb materials o altres 
elements propis de l’obra.  
 
4. 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 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.  



 

 
 
5. 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  
 
6. 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. 
 
 

31.1. - PROPOSANT DONAR COMPTE DE LES COMUNICACIONS D’INICI 
D’ACTIVITAT I DELS DECRETS DICTATS ENTRE ELS DIES 1 I 7 DE DESEMBRE 

DE 2021, RELATIUS A L’ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
 

Núm. de referència : X2021064015     
 
 
En relació a l’expedient AG012021000032, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Prevenció i control ambiental de les activitats, 
proposa a la Junta de Govern Local, adoptar el següent acord: 
 
Únic.- Donar compte de les comunicacions d’inici d’activitat i dels decrets dictats entre 
els dies 1 i 7 de desembre de 2021 relatius a l’Àrea de Medi Ambient, que es relacionen 
a continuació:  
 

Tràmit 
Activitats 

Nom / comercial Concepte Adreça Decret 
 

Assabentat 
inici  

Wait For It SL Estudis de mercat, 
enquestes 

C/Abat Bernat de 
Peramola 6 B 1  

01/12/2021 



 
 
 

Assabentat 
inici 

Meritxell Pons 
Navinés 

Venda 
d’alimentació i 
begudes  

Av. Reis Catòlics 26 B 2  01/12/2021 

Assabentat 
inici 

Rosa Maria Correa 
Matito 

Venda de roba C/Bellaire 4 B 3a 01/12/2021 

Assabentat 
inici 

Viatges Checkin SL Agència de viatges C/Pare Roca 6 Bis A B 01/12/2021 

Assabentat 
inici 

Alimentària Ezra 786 
SL 

Venda 
d’alimentació  

Av. de Xile 1 B 2 01/12/2021 

Assabentat de 
canvi de raó 
social 

La Tintoreria Olot SL Bar restaurant Pg. d’en Blay 57 B 2  01/12/2021 

Assabentat de 
canvi de 
titularitat 

Ana Rosa Coronil 
Rios 

Perruqueria i centre 
d’estètica 

Av. Santa Coloma 20 B 1 01/12/2021 

Assabentat de 
canvi de 
titularitat  

Jordi Costa Cortizo Centre de teràpies Pg. de Barcelona 2 2 3 01/12/2021 

Assabentat de 
canvi de 
titularitat 

Jordi Solé Amaro Carnisseria C/del Pare Roca 1 B 2 01/12/2021 

Assabentat de 
canvi de 
titularitat 

Maria José García 
Cardona  

Venda de plats 
preparats 

C/de Joan Maragall 10 B  01/12/2021 

  
 
Horts municipals 

Baixa **** Ús hort municipal Horts Pou del Glaç 21 07/12/2021 

Baixa **** Ús hort municipal Horts Pou del Glaç 16 07/12/2021 

Alta **** Ús hort municipal Horts Pou del Glaç 21 07/12/2021 

Alta **** Ús hort municipal Horts Pou del Glaç 16 07/12/2021 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

32.1. - PROPOSANT APROVAR EL PROGRAMA D'INSPECCIONS DE L'ANY 2022 
PER AL CONTROL DE LA SEGURETAT ALIMENTÀRIA 

 
Núm. de referència : X2021063852     
 
Anualment, de conformitat amb la Llei 18/2009, de 22 d’octubre de salut pública i  
seguint els criteris establerts al Pla d’inspeccions i controls 2017-2026, aprovat pel 
Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament d’Olot, es programen les inspeccions 
als establiments alimentaris que es duran a terme a Olot al llarg de l’any i que s’adjunten 
al present informe.  
 
En relació a l’expedient SI072021000199, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Medi ambient, proposa a la Junta de Govern Local, 
adoptar el següent acord: 
 
Únic.- Aprovar la programació de controls de seguretat alimentària per l’any 2022, que 
es transcriu a la taula adjunta. 
 
Les inspeccions es realitzaran al llarg de l’any 2022. Tanmateix, degut a la crisi 
sanitària que estem vivint, aquesta previsió es pot veure modificada i s’anirà adaptant 
a la realitat d’obertura dels establiments i a les condicions de treball imposades. 
 

Activitat Adreça Tipus establiment teòric 

Alimentaria Ezra 786  AV DE XILE 1 B 2 Queviures 

Allendards C DEL PARE ANTONI SOLER 18 B 2 Bar 

Aroma del Te AV DE XILE 3 B 1 Bar 

Associació Núria Social C DEL CARME 8 A 1 Bar-restaurant 

Bar 6T7 C ALT DE LA MADUIXA 24  Bar-restaurant 

Bar Aleman C DE SANT FELIU 38   Bar 

Bar Ca l'Adri C DE TARRAGONA 34   Bar 

Bar el Punt PL DE CATALUNYA 11  Bar-restaurant 

Bar el Volcanet C DEL PINTOR DOMENGE 19 Bar-restaurant 

Bar Frankfurt El Farolet  C MAJOR 4 B  Bar 

Bar Joan i Gemma AV DEL MALATOSQUER 11 B Bar 

Bar La Taska C LLEIDA 18  B  Bar-restaurant 

Bar l'Entrepà  C DEL BISBE LORENZANA 3 B Bar-restaurant 

Bar Punt de Trobada C DE TOLEDO 21  A Bar-restaurant 

Bar Restaurant la Cabaña C DE SANT FELIU 5 Bar-restaurant 

Bar Restaurant la Via Verda  AV DE L' ESTACIÓ 5  B 1 Bar-restaurant 

Bar Rivier PG DE SANT ROC 22  Bar 

Bon Àrea_St. Rafel 10 C DE SANT RAFEL 10 B Supermercats i hipermercats 

Bon Racó CTRA DE RIUDAURA 33 B 2 Bar-restaurant 

Ca la Celi C DE SANT FERRIOL 9 B Carnisseria-xarcuteria 



 
 
 

Ca la Sònia AV DE SANTA COLOMA 71 B  Queviures 

Ca l'Huix C DE LA BRIDA 15  B   1    Pastisseries amb obrador 

Cacau Pastisseria PL MAJOR 4    Pastisseries amb obrador 

Cafeteria 1900  C DE SANT RAFEL 18 B 1 Bar-restaurant 

Cafeteria Bellsolà C DE SANT RAFEL 31 B   Fleques amb obrador 

Cafeteria Mas Bernat C DEL VOLCÀ DEL CROSCAT 13 B 1 Bar 

Can Morera C DEL CARME 1    Queviures 

Can Noguer C BELLAIRE 5 B  Carnisseria-xarcuteria 

Can Xalegre Jazz Club C BELLAIRE 2   Bar-restaurant 

Carnisseria Ca la Nati C DE SERRA I GINESTA 9    Carnisseria-xarcuteria 

Carnisseria el Yahiaoui C DEL REI MARTÍ L'HUMÀ 12 B 2 Carnisseria-cansaladeria 

Carnisseria Jordi AV DE GIRONA 18 B  B Carnisseria-xarcuteria 

Carnisseria Jordi Solé C DEL PARE ROCA 1 B 2  Carnisseria-xarcuteria 

Carnisseria SH Supermercat C DEL PARE ANTONI SOLER 7 B 1 Supermercats i hipermercats 

Carnisseria Ventolà C DEL PARE ROCA 10 B B 2 Carnisseria-xarcuteria 

Carnisseria Vilanova C DEL VOLCÀ DEL CROSCAT 5 B 2 Carnisseria-xarcuteria 

Centre de distribució d'aliments AV DE GIRONA 31 B 1 Queviures 

Charter_1_supermercat i 
pirotècnia 

PG DEL BISBE GUILLAMET 6 B Queviures 

Club de Tennis Olot AV DE L' EQUADOR 8   Bar 

Club natació Olot (CNO) AV DE PERE BADOSA 12    Bar 

Comestibles Hans Raj C DE ST ANTONI M.CLARET 6 B 1 Queviures 

Comestibles M. Dolors PG DEL BISBE GUILLAMET 27   Queviures 

Cropic's C DE SANT RAFEL 24 B 1 Bar 

Dulce diseño C DE SANT RAFEL 3 B  
Minorista de llaminadures, 
torrons, mel i melmelades 

Eko Bar PL DE CATALUNYA 5 B  Bar 

El B-Crek PL DE CLARÀ 7 B 2 Bar-restaurant 

El Bou Bru PG DEL BISBE GUILLAMET 9 B 2  Bar-restaurant 

El Fesolaire Petit_obrador C D' EVELI BARNADAS 6 B  
Minorista de llegums cuits 
i/o d'altres productes cuits 
(verdura cuita i altres) 

Els fogons de la Joana CTRA DE LA DEU 12  
Establiments d'elaboració i 
venda de menjar per 
emportar 

Fleca Can Dorca PL DE CLARÀ 10 B 3 Pastisseries sense obrador 

Fleca Rebull AV DE L' ONZE DE SETEMBRE 25   Restaurant 

Forn de pa Can Costa PL DE CATALUNYA 2 B 1  Fleques sense obrador 

Forn Jaume C DE SANT FERRIOL 7 B   Fleques amb obrador 

Fortí del Montsacopa CAPELLA DE ST FRANCESC D'ASSÍS   Bar-restaurant 

Fratelli Bretella Ente AV DE SANT JOAN 61    Bar-restaurant 

Fruiteria Índia Latino Sudàfrica AV DE SANT JOAN 25 B 1 Supermercats i hipermercats 



 

Fruites Mercader AV DE SANTA COLOMA 2    Fruiteria i/o verduleria 

Gasolinera Bon Preu-IQDrive C DE LLUÍS COMPANYS 16   Queviures 

Granja Cafeteria la Vaca  C DE SANT IGNASI 6 B  Bar 

Herbolario Ramal C DE SERRA I GINESTA 7   
Herbodietètica, farmàcia i 
parafarmàcia 

Juici Lucy PL DEL CARME 4 B  Bar-restaurant 

Kazuki bar restaurant AV DE SANTA COLOMA 28 A B 1 Bar-restaurant 

La Casa del Pernil C DE L' ABAT RACIMIR 9 B 3  Carnisseria-xarcuteria 

La Cova del Drac PG DE BLAY 23    Bar-restaurant 

La Nevateria_Obrador i 
degustació 

C DEL COMPOSITOR PEDRELL 51  
Obrador de pastisseria no 
annex a una botiga 

La Sidreria d'Olot C DEL BISBE SERRA 58 B  Bar-restaurant 

La Solfa Bares  AV DEL MALATOSQUER 9   Bar-restaurant 

L'Altre Manolo Bar C FRANCESC MONSALVATJE 17 B   Bar 

L'Ast el Parc AV DE COLÒMBIA 5 B 1 
Establiments d'elaboració i 
venda de menjar per 
emportar 

L'Espurna C DEL PARE ROCA 3 B   1    Fleques amb obrador 

Mini Market C DEL PARE ANTONI SOLER 4 B  Supermercats i hipermercats 

Olor de Canyella AV DEL PLA DE DALT 25   Pastisseries amb obrador 

Orfeó Popular Olotí  C BELLAIRE 4 1  Bar-restaurant 

Pa Nàsia C DELS SASTRES 1   Fleques sense obrador 

Pastisseria i Degustació  PG DE BLAY 50   Pastisseries amb obrador 

Pastisseria La Mallorquina RDA DE MONTOLIVET 3 B  
Obrador de pastisseria no 
annex a una botiga 

Peixos Isma C DE PERE LLOSAS 7 B Peixateria 

Pizzeria Dolce Vita  PG DE BARCELONA 1 B 1 Restaurant 

Plaça del Mercat_Aviram 
Antònia 

PL DE L' HOSPITAL 3 B 22 Carnisseria-xarcuteria 

Plaça del Mercat_El Racó de la 
Pasta 

C D' ANTONI LLOPIS 11   
Establiments d'elaboració i 
venda de menjar per 
emportar 

Plaça del Mercat_Fruits Secs 
Vallès 

PL DE L' HOSPITAL 3 B 6 
Minoristes de xocolata, cafè, 
te, infusions d'ús alimentari 

Plaça del Mercat_Instal·lacions 
Generals i Aula de Tast 

C DE MULLERAS 17   Mercat municipal (sedentari) 

Plaça del Mercat_Restaurant la 
cuina del Mercat 

PL DE L' HOSPITAL 5   Restaurant 

Plats cuinats la Barra d'en 
Regue 

AV DELS REIS CATÒLICS 5 B 2 
Establiment de venda de 
menjar per emportar 



 
 
 

Primer Plat C DE SANT ESTEVE 23 B  
Establiments d'elaboració i 
venda de menjar per 
emportar 

Pròxim supermercat CTRA DE SANTA PAU 21  Queviures 

Queviures Pilar AV DE SANT JOAN 6 B 1 Queviures 

Restaurant bar el Ginjoler  C DEL BEÇ 18 B    Bar-restaurant 

Restaurant bar El Secret CTRA DE LES TRIES 33   Bar 

Restaurant bar Jordà  C DEL COMPOSITOR PEDRELL 17   Bar-restaurant 

Restaurant bar kebab Taj C DEL BISBE LORENZANA 17 B 2 Bar-restaurant 

Restaurant bar La Bota  AV DE SANT JOAN 15 B  Bar-restaurant 

Restaurant Bar Monicar  AV DEL REI JAUME II 45 B 2 Bar-restaurant 

Restaurant bar Umami AV DELS REIS CATÒLICS 31 B 2 Restaurant 

Restaurant Cal Fuster CTRA DE SANTA PAU 297    Bar-restaurant 

Restaurant Can Guix C DE MULLERAS 3    Restaurant 

Restaurant China Town C DE SERRA I GINESTA 22   Restaurant 

Restaurant Hostal de Pagès  C DEL POLLANCRE 1    Restaurant 

Restaurant la Canal  LLOC MAS LA CANAL 1   Restaurant 

Restaurant La Deu  LLOC LA DEU 1   Saló de banquets 

Restaurant la Moixina  LLOC LA MOIXINA 1    Saló de banquets 

Restaurant la Trobada AV DELS REIS CATÒLICS 1 B 2 Restaurant 

Restaurant les Cols i saló de 
banquets "carpa nova" 

LLOC MAS LES COLS 1 B 1 Saló de banquets 

Restaurant les Pedretes C DEL PARE ROCA 12 B 2 Bar-restaurant 

Restaurant Lògic C DEL POU DEL GLAÇ 6 B B 2 Bar-restaurant 

Gemma Monroig_cuinar a 
domicili 

C DE SANT ESTEVE 21 2 2 Restaurant 

Kirsten Barbara_elaboració 
melmelada 

C DE VISTA ALEGRE 11 2   
Fruiteria i/o verduleria amb 
elaboracions 

RMEA_Marc Cargol_venda 
ambulant  

LLOC MAS CAN SILA 1   Bar-restaurant 

Mas Can Cardenal_venda 
ambulant  

LLOC MAS CAN CARDENAL 1   
Minoristes de cereals i de les 
seves farines 

Rostisseria El Vial C DE PORT BOU 11 B 1 
Establiments d'elaboració i 
venda de menjar per 
emportar 

Soc Tupina C DE SANT FERRIOL 18 B  Bar-restaurant 

Star Pizza CTRA DE LES TRIES 19 B 3 Bar-restaurant 

Supermercat Aldi AV DELS PAÏSOS CATALANS 1   Supermercats i hipermercats 

Supermercat Carrefour AV DE SANTA COLOMA 78   Supermercats i hipermercats 

Supermercat Consum C D' IGNASI BUXÓ GOU 11   Supermercats i hipermercats 

Supermercat DIA CTRA DE LES TRIES 14   Supermercats i hipermercats 

Supermercat Maxi DIA C DE MADRID 1    Supermercats i hipermercats 



 

Telepizza C DE BOLÒS 19  B    
Establiments d'elaboració i 
venda de menjar per 
emportar 

Tot Natural - Alimentació 
artesana selecta 

PL MAJOR 17 B  Queviures 

Viena PL DE CLARÀ 6 B 1 Bar-restaurant 

Vins Oliveras C DE LA PROA 14 B 1 Cellers (bodegues) 

Xurreria Jofre C DEL PARE ROCA 2   Xurreries 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
33. – PROPOSANT APROVAR JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL 

PRESSUPOST 
 
 
La junta de Govern Local acorda deixar aquest punt sobre la taula. 
 
 
 
 
 
 
i no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a un quart 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 

 


