ACTA NÚM. 2
JUNTA DE GOVERN LOCAL
EL DIA 20 DE GENER DE 2022.

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 20 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 i Montserrat Torras i Surroca de forma presencial al lloc on se celebra.
Immaculada Muñoz i Díaz, Jordi Güell i Güell, Maria Assumpció Camps i Bosch,
Aniol Sellabona i Aguilera i Gemma Canalias i Rafel de forma telemàtica.
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.
Hi assisteix telemàticament l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí.
Actua com a secretària, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera.
La secretària fa constar que els regidors Sra. Muñoz, Sr. Güell, Sra. Camps, Sr.
Sellabona, Sra. Canalias i Sr. Arbós 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

: X2022002681

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 SG012022000010 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 20 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 13 de gener:
-

-

Dijous 13 de gener va assistir a l’estrena del LAP “Objetos extraños hablando
cosas sin sentido” de la companyia Artistas Salsichas que va tenir lloc al
Teatre Principal.
Divendres 15 de gener va saludar als regidors de l’Ajuntament de Granollers
que es varen desplaçar a Olot per conèixer el funcionament del projecte
Garrotxa Domus. Al vespre, acompanyat del regidor d’Urbanisme i Habitatge,
Jordi Güell, es va desplaçar a l’Orfeó Popular per seguir la conferència
organitzada pel PEHOC Economia en el canvi climàtic a càrrec de Joan Vila.
Dissabte 16 de gener va presenciar el partit que el Club Hoquei Olot va
disputar contra el Sant Just. L’equip olotí va guanyar el partit per un resultat
de 2-1.
Diumenge 17 de gener a l’Estadi Municipal va assistir al partit entre la UE
Olot i FC Vilafranca. Va acabar amb la victòria de l’equip local per 5-1.
Dilluns 18 de gener va participar de la Taula Local de Planificació Escolar
d'Olot. Junt amb la regidora d’Educació, Mariona Camps, va prendre part de
la convocatòria que va tenir format telemàtic.
Dimarts 19 de gener va presidir el Patronat de l’Hospital d’Olot i Comarcal de
la Garrotxa. A causa de les mesures de prevenció de la COVID, la reunió es
va fer de forma telemàtica.

4. - DISPOSICIONS.- ASSABENTATS DE LES DISPOSICIONS PUBLICADES EN
ELS BUTLLETINS OFICIALS
Tot seguit la Secretària dona compte a la Junta de Govern dels edictes i anuncis de
l'Ajuntament d'Olot apareguts als Butlletins Oficials BOE, BOP i DOGC, des de la darrera
sessió. I se n'acorda l'assabentat.
5.1. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST
Núm. de referència

: X2021008824

En relació a l’expedient SD012021000002 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Promoció de la ciutat, proposa a la Junta de Govern
Local, l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció atorgada a l’Associació d’Hostalatge de la Garrotxa (G1715403O) per a la
realització de les següents activitats: Olot+50 Garrotxa approp, el teu moment gin
volcànic, tasta i guanya, per un import de 3.040 euros, comptabilitzada a l’aplicació
pressupostària 21 200 432 480041 en fase “AD” 2102163001, una vegada supervisats:
el formulari de justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del
tècnic gestor de la subvenció.
Operació Referència
200400
2102163001

Tipus
Partida
Despeses 21200 432 480041

Import
3040

Descripció
SUBV.
ASSOCIACIO
GARROTXA

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
HOSTALATGE
200 999 147 065 017 012

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

5.2. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST
Núm. de referència

: X2021014903

En relació a l’expedient SD012021000003 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Promoció de la ciutat, proposa a la Junta de Govern
Local, l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció Carnaval d'Olot, Concurs del dibuix i dia de la mare, Premis garrotxí de
l'any, la batalla de les flors, la proclamació de la pubilla i l’hereu i la castanyera i
l’home dels nassos atorgada al CIT (G17058983) per un import de 5.600 euros,
comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 21.200.430.480001 en fase “AD” 2101251,
una vegada supervisats: el formulari de justificació, la memòria de l’activitat/actuació i
l’informe favorable del tècnic gestor de la subvenció.
Operació Referència
200400
2101251

Tipus
Partida
Despeses 21200 430 480001

Import
5600

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ESDEVENIMENTS CIUTAT
230 999 054 065 017 016

2n) Procedir als tràmits escaients per a ordenar el pagament (fase “P”) de la despesa
esmentada en funció de les disponibilitats i previsions del Pla de tresoreria de la
Corporació i atenent al que disposa la normativa vigent i l’Ordenança general de
subvencions de l’Ajuntament d’Olot (article 16)
3r) Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i
pressupostos.
S’aprova per unanimitat.
5.3. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST - DINAMITZACIÓ
COMERCIAL 2021
Núm. de referència

: X2021035626

En relació a l’expedient SD012021000015 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Promoció de la ciutat, proposa a la Junta de Govern
Local, l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció Campanya rebaixes febrer, Olot.shop, botiga al carrer d'hivern, botiga
al carrer d'estiu, Campanya nova temporada Primavera, Olot shopping nit,
Campanya ens coneixes?, Sorteig de nadal: per reis, regals dels comerços i La
gran cagada del tió, atorgada a l’ACO (J17840174) per un import de 20.520 euros,
comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 21 200 433 480050 en fase “AD”
2105409001, una vegada supervisats: el formulari de justificació, la memòria de
l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la subvenció.

Operació Referència
200400
2105409001

Tipus
Partida
Despeses 21220 433 480050

Import
20520

Descripció
SUBVENCIO
COMERCIAL

ACO

-

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
DINAMITZACIO
200 999 143 065 017 012

2n) Procedir als tràmits escaients per a ordenar el pagament (fase “P”) de la despesa
esmentada en funció de les disponibilitats i previsions del Pla de tresoreria de la
Corporació i atenent al que disposa la normativa vigent i l’Ordenança general de
subvencions de l’Ajuntament d’Olot (article 16)
3r) Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i
pressupostos.
S’aprova per unanimitat.
6.1. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.- AUTORITZAR EL TRASPÀS DE LA PARADA
DEL MERCAT SETMANAL NÚM. MS0131, DESTINADA A LA VENDA DE FAJOL I
DE VERDURA DE PRODUCCIÓ PRÒPIA I DE PROXIMITAT.
Núm. de referència : X2022001275

Vista la instància de data 20 de desembre de 2021 (Registre general de l’Ajuntament
d’Olot núm. E2021025016), presentada per la Sra. ****, adjudicatària de la parada del
mercat setmanal núm. MS0131, de 6 metres, destinada a la venda de fajol i de verdura
de producció pròpia i de proximitat, en la que demana que s’autoritzi el traspàs de la
parada a favor de la Sra. ****, per cessament voluntari de l’activitat per jubilació.
Considerant que la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires, a l’article
15.7.a, assenyala que les autoritzacions per a la venda i la prestació de serveis de
manera no sedentària en mercats de marxants són transmissibles, entre d’altres, pel
cessament voluntari de l'activitat professional de venda o prestació de serveis de
manera no sedentària en tots els mercats, d'acord amb els terminis i les condicions
establerts per reglament. En idèntic sentit, el Reglament del mercat municipal de venda
no sedentària assenyala, en l’article 17.1.a), que l’autorització municipal de venda no
sedentària en el mercat setmanal és transmissible, entre d’altres, per cessament
voluntari de l’activitat professional de venda en tots els mercats, sempre que hagi
transcorregut un mínim de cinc anys des de la seva obtenció.
Considerant que la Sra. **** ha acreditat documentalment la seva jubilació a partir del
31 de desembre de 2021 i, en conseqüència, el cessament voluntari de l’activitat
professional de venda no sedentària en tots els mercats i considerant que està al corrent
de pagament de les taxes municipals i no té cap deute amb l’Ajuntament vinculat al
mercat setmanal; així com la seva antiguitat de més de cinc anys al mercat setmanal
d’Olot .
Considerant que la Sra. **** compleix els requisits assenyalats a l’article 10 RMVNS per
obtenir una autorització per a la venda en el mercat setmanal, segons s’acredita en la
documentació que s’acompanya a l’escrit de petició.

Considerant l’Ordenança fiscal 3.4 de l’Ajuntament d’Olot per l’any 2022, relativa a les
taxes d’expedició de documents administratius, en relació a l’Ordenança fiscal 3.14 de
l’Ajuntament d’Olot per l’any 2022, relativa a les taxes de mercats, mercats
extraordinaris, rengle i atraccions.
De conformitat amb els articles 4, 10 i 17 del Reglament del mercat municipal de venda
no sedentària; la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires; el Decret
162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercat de marxants; les
Ordenances fiscals 3.4 i 3.14 de l’Ajuntament d’Olot per l’any 2022; i vist l'expedient
administratiu IM022022000001 i antecedents corresponents, que serveixen de
motivació a la present proposta, el regidor delegat de Promoció de la Ciutat, Comerç
i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:
Primer.- AUTORITZAR el traspàs de la parada del mercat setmanal núm. MS0131, de
6 metres, destinada a la venda de fajol i verdura de producció pròpia i de proximitat, a
favor de la Sra. ****.
Segon.- Aquest traspàs té efectes a data 1 de gener de 2022.
Tercer.- Requerir a la Sra. **** el pagament de la quantitat de DOS MIL DOS-CENTS
CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS (2.256,69.- €), que
corresponen a la taxa prevista a l’Ordenança fiscal núm. 3.4 en relació a l’Ordenança
fiscal núm. 3.14 per l’any 2022.
S’aprova per unanimitat.
6.2. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.- AUTORITZAR EL TRASPÀS DE LA PARADA
DEL MERCAT SETMANAL NÚM. MS0056, DESTINADA A LA VENDA DE ROBA
INFANTIL.
Núm. de referència : X2022001297
Vista la instància de data 3 de gener de de 2022 (Registre general de l’Ajuntament d’Olot
núm. E2022000057), presentada per la Sra. **** , adjudicatària de la parada del mercat
setmanal núm. MS0056, de 7 metres, destinada a la venda de roba infantil, en la que
demana que s’autoritzi el traspàs de la parada a favor del Sr. **** , per cessament
voluntari de l’activitat per jubilació.
Considerant que la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires, a l’article
15.7.a, assenyala que les autoritzacions per a la venda i la prestació de serveis de
manera no sedentària en mercats de marxants són transmissibles, entre d’altres, pel
cessament voluntari de l'activitat professional de venda o prestació de serveis de
manera no sedentària en tots els mercats, d'acord amb els terminis i les condicions
establerts per reglament. En idèntic sentit, el Reglament del mercat municipal de venda
no sedentària assenyala, en l’article 17.1.a), que l’autorització municipal de venda no
sedentària en el mercat setmanal és transmissible, entre d’altres, per cessament

voluntari de l’activitat professional de venda en tots els mercats, sempre que hagi
transcorregut un mínim de cinc anys des de la seva obtenció.
Considerant que la Sra. **** ha acreditat documentalment la seva jubilació a partir del
31 de desembre de 2021 i, en conseqüència, el cessament voluntari de l’activitat
professional de venda no sedentària en tots els mercats i considerant que està al corrent
de pagament de les taxes municipals i no té cap deute amb l’Ajuntament vinculat al
mercat setmanal; així com la seva antiguitat de més de cinc anys al mercat setmanal
d’Olot .
Considerant que el Sr. **** compleix els requisits assenyalats a l’article 10 RMVNS per
obtenir una autorització per a la venda en el mercat setmanal, segons s’acredita en la
documentació que s’acompanya a l’escrit de petició.
Considerant l’Ordenança fiscal 3.4 de l’Ajuntament d’Olot per l’any 2022, relativa a les
taxes d’expedició de documents administratius, en relació a l’Ordenança fiscal 3.14 de
l’Ajuntament d’Olot per l’any 2022, relativa a les taxes de mercats, mercats
extraordinaris, rengle i atraccions.
De conformitat amb els articles 4, 10 i 17 del Reglament del mercat municipal de venda
no sedentària; la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires; el Decret
162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercat de marxants; les
Ordenances fiscals 3.4 i 3.14 de l’Ajuntament d’Olot per l’any 2022; i vist l'expedient
administratiu IM022022000002 i antecedents corresponents, que serveixen de
motivació a la present proposta, el regidor delegat de Promoció de la Ciutat, Comerç
i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:
Primer.- AUTORITZAR el traspàs de la parada del mercat setmanal núm. MS0056, de
7 metres, destinada a la venda de roba infantil, a favor del Sr. ****.
Segon.- Aquest traspàs té efectes a data 1 de gener de 2022.
Tercer.- Requerir al Sr. **** el pagament de la quantitat de DOS MIL SIS-CENTS
TRENTA-TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS (2.633,05.- €), que corresponen a la taxa
prevista a l’Ordenança fiscal núm. 3.4 en relació a l’Ordenança fiscal núm. 3.14 per l’any
2022.
S’aprova per unanimitat.

7.1. - APROVAR I MODIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL
CONSORCI D'ACCIÓ SOCIAL DE LA GARROTXA, L'AJUNTAMENT D'OLOT I
L'ASSOCIACIÓ ESPLAIS DE LA GARROTXA PEL GRUP D'ESPLAI DIARI
GARBUIX
Núm. de referència

: X2022002577

L'any 2016 es va signar un conveni de col·laboració entre el Consorci d'Acció Social
de la Garrotxa, l'Ajuntament d'Olot i l'Associació Esplais de la Garrotxa pel Grup
d'Esplai Diari Garbuix.
El desembre de 2019, es va aprovar un nou conveni per l’any 2020, en el qual el
punt quart preveu la pròrroga per un any més, fins a un màxim de 4 anys. També
diu que d’acord amb l’art. 49.h) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic, en qualsevol moment abans de la finalització del termini, els signants
podran acordar unànimement i de forma expressa la pròrroga per un període de fins
a quatre anys addicionals.
Aquesta prorroga també inclou la modificació del conveni signat respecte l’increment
de l’aportació econòmica que farà el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa d’una
quantitat de 58.215,41€ atès l’increment de l’IPC de la puja de despesa de personal.
Donat que les tres prats tenen la voluntat de continuar treballant i potenciant el Grup
d’Esplai Diari Garbuix.
En relació a l’expedient CON12022000001 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d' Acció Social i Cooperació, proposa
a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració entre el Consorci d'Acció
Social de la Garrotxa, l'Ajuntament d'Olot i l'Associació Esplais de la Garrotxa pel
Grup d'Esplai Diari Garbuix per l'any 2022.
Segon.- Aprovar la modificació del conveni signat, respecte l’increment de
l’aportació econòmica que farà el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa d’una
quantitat de 58.215,41 € atès l’increment de l’IPC de la puja de despesa de personal.
Tercer.- Facultar al regidor delegat de Benestar Social per signar tota la documentació
necessària.
S’aprova per unanimitat.

8.1. - JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ACTIVITATS QUE PROMOGUIN LA
INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL
Núm. de referència

: X2021026893

En relació a l’expedient SBS22021000026 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció SUPORT ENTITATS, a favor de l’ASSOCIACIÓ DE DISCAPACITATS
COMARQUES GIRONINES (G17635665), per un import de 800 euros, comptabilitzada
a l’aplicació pressupostària 21 600 231 480006 en fase “AD” 2021026893, una vegada
supervisats: el formulari de justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe
favorable del tècnic gestor de la subvenció.
Operació Referència
200400
2101298

Tipus
Partida
Despeses 21600 231 480006

Import
800

Descripció
SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL

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

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

: X2021026915

En relació a l’expedient SBS22021000039 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció SUPORT ENTITATS, a favor del CASAL DE LA GENT GRAN (G17556754),
per un import de 1300 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 21 600 231
480006 en fase “AD” 2021026915, una vegada supervisats: el formulari de justificació,
la memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la subvenció.
Operació Referència
200400
2101298

Tipus
Partida
Despeses 21600 231 480006

Import
1300

Descripció
SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL

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

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

: X2021026566

En relació a l’expedient SBS22021000003 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció SUPORT ENTITATS, a favor de la JUNTA VEINAL DE BATET (G17706656),
per un import de 2500 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària
21160924480003 en fase “AD” 2021026566, una vegada supervisats: el formulari de
justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la
subvenció.
Operació Referència
200400
2101296

Tipus
Partida
Despeses 21160 924 480003

Import
2500

Descripció
SUBVENCIONS BARRIS

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

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

9.2. - JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I
DESENVOLUPAMENT ACTIVITATS VEÏNALS
Núm. de referència

: X2021026573

En relació a l’expedient SBS22021000006 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció SUPORT ENTITATS, a favor de l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL BARRI
DELS DESEMPARATS (G17550468), per un import de 1226.29 euros, comptabilitzada
a l’aplicació pressupostària 21160924480003 en fase “AD” 2021026573, una vegada
supervisats: el formulari de justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe
favorable del tècnic gestor de la subvenció.
Operació Referència
200400
2101296

Tipus
Partida
Despeses 21160 924 480003

Import
1226.29

Descripció
SUBVENCIONS BARRIS

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

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

: X2021026593

En relació a l’expedient SBS22021000009 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció SUPORT ENTITATS, a favor de l’ ASSOCIACIÓ DE VEINS DE
MONTOLVIET (G17254566), per un import de 1600 euros, comptabilitzada a l’aplicació
pressupostària 2021026578 en fase “AD” 2021026593, una vegada supervisats: el
formulari de justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic
gestor de la subvenció.
Operació Referència
200400
2101296

Tipus
Partida
Despeses 21160 924 480003

Import
1600

Descripció
SUBVENCIONS BARRIS

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

2n) Procedir als tràmits escaients per a ordenar el pagament (fase “P”) de la despesa
esmentada en funció de les disponibilitats i previsions del Pla de tresoreria de la
Corporació i atenent al que disposa la normativa vigent i l’Ordenança general de
subvencions de l’Ajuntament d’Olot (article 16)
3r) Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i
pressupostos.
9.4. - JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I
DESENVOLUPAMENT ACTIVITATS VEÏNAL
Núm. de referència

: X2021026718

En relació a l’expedient SBS22021000011 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció SUPORT ENTITATS, a favor de l’ASSOCIACIÓ DE VEINS DE SANT
FRANCESC (G17267741), per un import de 2500 euros, comptabilitzada a l’aplicació
pressupostària 2021056127 en fase “AD” 2021026718, una vegada supervisats: el
formulari de justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic
gestor de la subvenció.
Operació Referència
200400
2101296

Tipus
Partida
Despeses 21160 924 480003

Import
2500

Descripció
SUBVENCIONS BARRIS

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

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

10.1. - JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I
DESENVOLUPAMENT ACTIVITATS VEÏNALS, 2ª CONVOCATÒRIA
Núm. de referència

: X2021056127

En relació a l’expedient SBS22021000050 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció SUPORT ENTITATS, a favor de l’ASSOCIACIÓ DE VEÏUNS DE
MONTOLVIET (G17254566), per un import de 1400 euros, comptabilitzada a l’aplicació
pressupostària 2021026593 en fase “AD” 2021056127, una vegada supervisats: el
formulari de justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic
gestor de la subvenció.
Operació Referència
200400
2101296

Tipus
Partida
Despeses 21160 924 480003

Import
1400

Descripció
SUBVENCIONS BARRIS

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

2n) Procedir als tràmits escaients per a ordenar el pagament (fase “P”) de la despesa
esmentada en funció de les disponibilitats i previsions del Pla de tresoreria de la
Corporació i atenent al que disposa la normativa vigent i l’Ordenança general de
subvencions de l’Ajuntament d’Olot (article 16)
3r) Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i
pressupostos.
S’aprova per unanimitat.
10.2. - JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I
DESENVOLUPAMENT ACTIVITATS VEÏNALS, SEGONA CONVOCATÒRIA
Núm. de referència

: X2021056128

En relació a l’expedient SBS22021000051 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció SUPORT ENTITATS, a favor de l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS PLA DE DALT
“EL CASSÉS” (G17296278), per un import de 1500 euros, comptabilitzada a l’aplicació
pressupostària 21160924480003 en fase “AD” 2021056128, una vegada supervisats: el
formulari de justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic
gestor de la subvenció.

Operació Referència
200400
2101296

Tipus
Partida
Despeses 21160 924 480003

Import
1500

Descripció
SUBVENCIONS BARRIS

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

2n) Procedir als tràmits escaients per a ordenar el pagament (fase “P”) de la despesa
esmentada en funció de les disponibilitats i previsions del Pla de tresoreria de la
Corporació i atenent al que disposa la normativa vigent i l’Ordenança general de
subvencions de l’Ajuntament d’Olot (article 16)
3r) Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i
pressupostos.
S’aprova per unanimitat.
11.1. - CULTURA: SUBVENCIÓ ADQUISICIÓ DE LLIBRES BIBLIOTECA MARIÀ
VAYREDA AMB CÀRREC ALS FONS NEXT GENERATION UE 2022
Núm. de referència

: X2022001853

En relació a l’expedient SCU12022000001 de Cultura, vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de Govern
Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Sol·licitar la subvenció:
Organisme:

GENERALITAT
CULTURA

DE

CATALUNYA-DEPARTAMENT

DE

Programa:

SUBVENCIONS PER A L'ADQUISICIÓ DE LLIBRES DESTINATS
A BIBLIOTEQUES DEL SISTEMA DE LECTURA PÚBLICA DE
CATALUNYA AMB CÀRREC ALS FONS NEXT GENERATION
UE

Referència:

DOGC NÚM.8566 DE 20/12/2021

Núm disposició:

CLT/3714/2021

Import:

2.200,00 €

Segon.- Presentar a l’esmentada convocatòria el projecte: ADQUISICIÓ DE LLIBRES
BIBLIOTECA MARIÀ VAYREDA D’OLOT AMB CÀRREC ALS FONS NEXT
GENERATION UE 2022
Tercer.- Facultar l’alcalde per signar tota la documentació necessària.
S’aprova per unanimitat.

12.1. - APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ A MINYONS
ESCOLTES I GUIES DE CATALUNYA
Núm. de referència

: X2021026096

En relació a l’expedient SIM22021000004 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d'Educació, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció de concurrència competitiva a MINYONS ESCOLTES I GUIES DE
CATALUNYA, per un import de 4030.01 euros, comptabilitzada a l’aplicació
pressupostària 21 520 326 480022 SUBVENCIONS JOVENTUT en fase “AD”
2101250003, una vegada supervisats: el formulari de justificació, la memòria de
l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la subvenció.
Operació Referència
200400
2101250003

Tipus
Partida
Despeses 21520 326 480022

Import
4030.01

Descripció
SUBVENCIONS JOVENTUT

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
500 040 189 099 056 017

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

: X2021059716

En relació a l’expedient SIM22021000009 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d'Educació, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció de concurrència competitiva per l’organització d’activitats d’educació
durant la jornada continuada, per un import de 1530.56 euros, comptabilitzada a
l’aplicació pressupostària 21 5999 326 480024 SUBV.EDUCACIÓ AMIPES PER
JORNADES CONTINUADES en fase “AD” 2104628005, una vegada supervisats: el
formulari de justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic
gestor de la subvenció.

Operació Referència
200400
2104628005

Tipus
Partida
Despeses 21599 326 480024

Import
1530.56

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

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. - APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ A AMIPA ESCOLA VOLCÀ
BISAROQUES PER LA JORNADA CONTINUADA
Núm. de referència

: X2021059730

En relació a l’expedient SIM22021000010 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d'Educació, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció de concurrència competitiva per l’organització d’activitats d’educació
durant la jornada continuada, per un import de 2760.35 euros, comptabilitzada a
l’aplicació pressupostària 21 599 326 480024 SUBV.EDUCACIÓ AMIPES PER
JORNADES CONTINUADES en fase “AD” 2104628004, una vegada supervisats: el
formulari de justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic
gestor de la subvenció.
Operació Referència
200400
2104628004

Tipus
Partida
Despeses 21599 326 480024

Import
2760.35

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

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. - APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ A AMIPA PLA DE DALT PER LA
JORNADA CONTINUADA
Núm. de referència

: X2021059733

En relació a l’expedient SIM22021000011 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d'Educació, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció de concurrència competitiva per l’organització d’activitats d’educació
durant la jornada continuada, per un import de 1982 euros, comptabilitzada a
l’aplicació pressupostària 21 599 326 480024 SUBV.EDUCACIÓ AMIPES PER
JORNADES CONTINUADES en fase “AD” 2104628003, una vegada supervisats: el
formulari de justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic
gestor de la subvenció.
Operació Referència
200400
2104628003

Tipus
Partida
Despeses 21599 326 480024

Import
1982

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

2n) 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. - APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ A AMIPA MALAGRIDA PER LA
JORNADA CONTINUADA
Núm. de referència

: X2021059739

En relació a l’expedient SIM22021000013 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d'Educació, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció de concurrència competitiva per l’organització d’activitats d’educació
durant la jornada continuada, per un import de 1910.91 euros, comptabilitzada a
l’aplicació pressupostària 21 599 326 480024 SUBV.EDUCACIÓ AMIPES PER

JORNADES CONTINUADES en fase “AD” 2104628001, una vegada supervisats: el
formulari de justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic
gestor de la subvenció.
Operació Referència
200400
2104628001

Tipus
Partida
Despeses 21599 326 480024

Import
1910.91

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

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.
12.6. - APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ A AMIPA DEL MORROT PER LA
JORNADA CONTINUADA
Núm. de referència

: X2021059751

En relació a l’expedient SIM22021000014 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d'Educació, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció de concurrència competitiva per l’organització d’activitats d’educació
durant la jornada continuada, per un import de 1750 euros, comptabilitzada a
l’aplicació pressupostària 21 599 326 480024 SUBV.EDUCACIÓ AMIPES PER
JORNADES CONTINUADES en fase “AD” 2104628006, una vegada supervisats: el
formulari de justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic
gestor de la subvenció.
Operació Referència
200400
2104628006

Tipus
Partida
Despeses 21599 326 480024

Import
1750

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

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

: X2022002661

En relació a l’expedient CPG22022000005 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d'Habitatge, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Aprovar relació d’ordenacions de despeses annex núm. 21/051 per import de
413.526,19 euros.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
413526.19

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

S’aprova per unanimitat.
14.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES I APORTACIONS
DE L'ANY 2022
Núm. de referència

: X2022002535

En relació a l’expedient CPG22022000003 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:
Primer.- Aprovar relació de despeses annexada corresponent a les aportacions de l’any
2022 per un import 2.095.470,93 euros.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
2095470.93

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

Segon.- Aprovar relació de despeses annexada número 22/001 per un import de
218.285,00 euros.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

S’aprova per unanimitat.

Import
218.285

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

15.1. - APROVACIÓ PREUS PÚBLICS ESPAI CRÀTER 2022
Núm. de referència

: X2022002407

Amb data 28 d’octubre de 2021 es van aprovar els preus públics espai cràter 2022. Amb
posterioritat s’ha anat perfilant l’operativa de gestió econòmico-financera de l’espai i s’ha
vist que cal fer una modificació als preus aprovats inicialment.
Es per això que:
En relació a l’expedient IG112022000001 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:
Primer.- Aprovar la modificació dels preus públics espai Cràter 2022 actualment vigents
pels que es relaciones a continuació:
a) PREUS VISITES ESPAI CRÀTER 2022
1. Preus entrades exposició

General
Reduïda general

7 € Preu per persona
Titulars
de
carnet
de
família
nombrosa;
5 € visitants de 5 a 14 anys; estudiants amb carnet acreditatiu i
majors de 65 anys.

Visita guiada general (plaça
a plaça) adult

9,50 € Preu per persona

Visita guiada (plaça a plaça)
reduïda

Titulars
de
carnet
de
família
nombrosa;
7,50 € visitants de 5 a 14 anys; estudiants amb carnet acreditatiu i
majors de 65 anys.

Grups
Visita guiada general per
grups

Entrada gratuïta

5 € 10 persones o més
2,50 € Mínim 10 persones.
Infants fins a 4 anys inclòs; guies turístics acreditats en
exercici de la seva feina; membres de l'Associació de
Museòlegs de Catalunya; membres ICOM o ICOMOS,
professors i educadors en exercici de la seva feina.
Persones amb certificat de discapacitat i el seu
0 € acompanyant en cas que necessiti de suport
d’acompanyant.
Persones que gaudeixen del programa apropa cultura.
Veïns de la Garrotxa durant les jornades de portes obertes.
Veïns d’Olot durant tot el 2022.

2.

Preus entrada sala per altres tipologies

Grups. Empreses d’activitats acreditades per
la Carta Europea de Turisme Sostenible
(CETS) amb guia propi

3€ per persona

Grups empreses d’activitats acreditades per la
CETS amb guia de l’Espai Cràter.

4€ per persona

Amb guia propi de l’empresa. Mínim 10
persones. Màxim 60 minuts.

Amb guia del servei de l’Espai Cràter. Mínim
10 persones. Màxim 60 minuts.
Amb guia propi del servei del camp
Escoles provinents del camp d’aprenentatge
3€ per persona d’aprenentatge. Mínim 10 persones. Màxim
de la Garrotxa
60 minuts.
Escoles de màxima complexitat de la
Amb guia propi del servei del camp
0 € per persona
Generalitat de Catalunya
d’aprenentatge.
General per a operadors acreditats
Reduïda general per a operadors acreditats

5,60 € Preu per persona
Titulars de carnet de família nombrosa;
4,50 € visitants de 5 a 14 anys; estudiants amb
carnet acreditatiu i majors de 65 anys.

Visita guiada (plaça a plaça) adult per a
operadors acreditats

7,60 € Preu per persona

Visita guiada (plaça a plaça) reduïda per a
operadors acreditats.

Titulars de carnet de família nombrosa;
6,38 € visitants de 5 a 14 anys; estudiants amb
carnet acreditatiu i majors de 65 anys.

3. Preus activitats pròpies

Escoles d’Olot

0 € per persona Amb educador de l’Espai Cràter

Tallers educatius

85 € per grup Amb educador de l’Espai Cràter

Visita guiada escoles

75 € per grup Amb educador de l’Espai Cràter

Pack activitat + visita guiada

120 € Amb educador de l’Espai Cràter

Visita al Montsacopa de 30 minuts

25 € Amb educador de l’Espai Cràter

Visita al Montsacopa de 60 minuts

50 € Amb educador de l’Espai Cràter

Visita guiada general (complement al cost de
l’entrada)

2,5 € per Amb educador de l’Espai Cràter. Mínim 10
persona persones.

Les escoles que contractin tallers no han d’assumir el cost general de l’entrada.

Els grups en les escoles seran de 25 alumnes. Aquests grups s’adaptaran a la normativa
COVID que pertoqui en el moment de desenvolupar l’activitat.
Tots els preus es troben exempts d’IVA en virtut del que disposa l’article 20.14 de la llei
37/92, de 28 de desembre, sobre l’impost del valor afegit, pel que fa a les prestacions
de serveis de visites a museus, les representacions teatrals, musicals, coreogràfiques,
audiovisuals i cinematogràfiques, i l’organització d’exposicions i manifestacions similars,
sempre i quan siguin portades a terme per entitats de dret públic o per entitats o
establiments privats en règim de preus autoritzats o comunicats.
Els preus hauran de ser aprovats per la Junta de govern local de l’Ajuntament d’Olot i
publicats en el BOP.

b) PREUS LLOGUERS ESPAI CRÀTER 2022
1. Preus de lloguer d’espais
1.1.

Activitats tancades al públic general per part de persones jurídiques,
persones físiques, o col·lectius amb ànim de lucre.

Sala Magma
Aula Bufador
Vestíbul

1.2.

45 €
30 €

60 €
50 €

Activitats tancades al públic general per part d’entitats sense ànim
de lucre.

Sala Magma
Aula Bufador
Vestíbul
1.3.

Preu per hora durant Preu per hora fora
l’horari d’obertura del d’horari d’obertura del
centre
centre.
100 €
125 €

Preu per hora durant Preu per hora fora d’horari
l’horari d’obertura del d’obertura del centre.
centre
50 €
70 €
25 €
40 €
20 €
30 €

Activitats gratuïtes obertes al públic general per part d’entitats
sense ànim de lucre o altres persones físiques o jurídiques.

Sala Magma
Aula Bufador
Vestíbul
1.4.

Preu per hora durant Preu per hora fora
l’horari
d’obertura d’horari d’obertura del
del centre
centre.
25 €
40 €
25 €
35 €
20 €
30 €

Activitats de pagament obertes al públic general per part d’entitats
sense ànim de lucre o altres persones físiques o jurídiques.

Preu per hora durant Preu per hora fora
l’horari d’obertura del d’horari d’obertura
centre
del centre.
Sala Magma
Aula Bufador
Vestíbul

75 €
35 €
25 €

100 €
45 €
35 €

2. Consideracions generals
L’Espai Cràter deixarà la sala a disposició de l’entitat sol·licitant en condicions
d’obertura general per al seu bon ús.
El material electrònic (so, vídeo, àudio i altres) sols serà manipulat pel personal
propi del centre o d’un tècnic especialitzat. El centre deixarà la sala operativa per
al seu ús.
L’Espai Cràter valorarà les necessitats tècniques i altres elements vinculats a la
preparació i realització de l’activitat i decidirà quin tipus de personal és necessari.
El personal tècnic extern que s’hagi de contractar per part de l’empresa o entitat
sol·licitant anirà a càrrec d’aquests, tant la contractació com el pagament.
3. Lloguer del sistema de venta d’entrades
El cost del lloguer del sistema de venta d’entrades s’estipula a un preu de 0,35
€ més l’IVA corresponent al 21% per cada entrada venuda.
4. Neteja
La neteja habitual està inclosa en el preu del lloguer.

En cas d’utilitzar el vestíbul per a ús de càtering es requerirà una despesa extra
de 100 € més IVA, que serà carregada al sol·licitant en el moment de facturar el
preu del lloguer de l’espai.
5. Material
El material de que disposa la sala llogada està inclòs en el preu del lloguer, que
serà manipulat per personal tècnic especialitzat.
6. Gratuïtat
Les activitats que formin part de la programació del centre, organitzades
per entitats, no estaran subjectes a cap despesa.
7. IVA
S’aplicarà el 21 % d’IVA a tots els preus detallats anteriorment.
8. Pagament
S’emetrà una factura que serà abonada, com a mínim, 24 hores abans
de fer ús de l’espai. Per causes justificades es pot abonar el mateix dia
de l’ús, però serà imprescindible de presentar el justificant corresponent.
9. Horaris
En les reserves que sigui necessària l’obertura del centre per a preparar
l’activitat, el còmput d’hores s’iniciarà en el moment d’obertura expressa
de l’espai.
Els horaris d’obertura es poden trobar al web espaicrater.com
10. Costos personal extra
Seguretat: 29 €/hora
Controlador d’accés: 25 €/hora
Personal per taquilla: 17 €/hora
Personal extra de sala: 17 €/hora
Tècnic de so: 150 €
Tècnic de llum: 150 €
Tècnic de vídeo: 150 €

Segon.- Publicar tots aquests preus públics al BOP, d’acord a la normativa reguladora.
S’aprova per unanimitat.

16.1. - CONVALIDAR DECRET CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'ALLOTJAMENT
PER NECESSITATS SOCIALS MES DE DESEMBRE DE 2021
Núm. de referència

: X2021064344

Vist l’expedient administratiu núm. CC012021000855 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
CONVALIDAR el Decret núm. 2021LDEC005022 de data 30 de desembre de 2021
relatiu a l’adjudicació a favor de l’empresa NARCÍS VILA SOMS, amb NIF núm. **** , el
contracte del servei d’allotjament per necessitats socials, amb motiu del COVID-19,
durant el mes de desembre de 2021; per un import total de divuit mil quatre-cents
dinou euros amb un cèntim (18.419,01 €) (IVA inclòs), amb càrrec a la partida núm.
21.600.231.227999 “prestació serveis i altres COVID”.
S’aprova per unanimitat.
16.2. - ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI DESTINAT A
L’ALA OEST, DE LA PLANTA 2a DE L’EDIFICI HOSPICI , SEU DE LES OFICINES
DE L’ÀREA D’EDUCACIÓ I CULTURA D’OLOT.
Núm. de referència
Tipus
Contracte
Procediment
Criteris

: X2021054768
SU

DE SUBMINISTRAMENT

AD
NO

ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Antecedents
Per Acord de Junta de Govern Local de data 11 de novembre de 2021 , es va aprovar
l’expedient de contractació administrativa del “Subministrament de mobiliari destinat a
l’ala oest de la 2ª planta de l’edifici de l’hospici , com a seu de les oficines de l’àrea
d’educació i cultura d’Olot i “ mitjançant procediment obert simplificat abreujat , amb un
pressupost de cinquanta tres mil set-cents vuitanta-sis euros amb quaranta-tres cèntims
(53.786,43 €) IVA inclòs. Aquest import es desglossa en quaranta-quatre mil quatrecents cinquanta-un euros amb cinquanta-nou cèntims (44.451,59 €) de pressupost net i
nou mil tres-cents trenta-quatre euros amb vuitanta-quatre cèntims (9.334,84 €)
corresponent a l’IVA calculat al tipus del 21%.
En data 30 de novembre de 2021 finalitzà el termini de presentació de proposicions,
havent participat en la licitació, per haver presentat la seva oferta dins el termini fixat i
en la forma pertinent, les següents empreses:
−
−
−

OFICINA I ARXIU, SA (A17037268)
OFI-CONTROL. SL (B17138583)
EXPERT-LINE, SL (B17036476)

−

INAD-HOC HABITAT, SL (B66579392)

En data 2 de desembre de 2021 es reuneix la Mesa de Contractació en sessió privada
,procedint a l’obertura del sobre únic , declarant admeses les empreses participants i
procedint a la sol·licitud de l’informe de valoració dels criteris automàtics als serveis
tècnics.
En data 23 de desembre de 2021 es requereix a l’empresa EXPERT-LINE, SL, la
justificació de la seva oferta presumptament baixa, presentat la documentació en el
termini establert.
En data 23 de desembre de 2021 es requereix a l’empresa OFI-CONTROL, SL, la
justificació de la seva oferta presumptament baixa, presentat la documentació en el
termini establert.
En data 17 de gener de 2022 es reuneix la Mesa de Contractació en sessió privada per
donar compte de l’informe de valoració de les ofertes amb situació de baixa temerària i
dels criteris avaluables automàticament o mitjançant fórmula i proposta d’adjudicació
emès pel Sr. Albert Pons i Clutaró i la Sra. Carme Yeste Casado arquitectes municipals
del contracte de “Subministrament de mobiliari destinat a l’ala oest de la 2ª planta de
l’edifici de l’hospici , com a seu de les oficines de l’àrea d’educació i cultura d’Olot “ a
l’empresa EXPERT- LINE, SL.
De conformitat amb l’article 151 de la LCSP
D’acord amb els antecedents i de conformitat amb el punt 1 de la Disposició Addicional
2a.
De conformitat amb la Disposició Addicional 2a de la LCSP, i amb les delegacions
efectuades per Decret de l’Alcaldia de dates 25 i 26 de juny de 2019.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12021000071, com a regidora delegada
d’Organització, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següent acord:
Primer.- ADJUDICAR el contracte “Subministrament de mobiliari destinat a l’ala oest de
la 2ª planta de l’edifici de l’hospici , com a seu de les oficines de l’àrea d’educació i
cultura d’Olot “ a favor de l’empresa EXPERT- LINE, SL, amb NIF. B17036476 pel preu
de VINT-I-VUIT MIL QUATRE-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS
(28.476,08 €) IVA inclòs que es desglossa en :
VINT-I-TRES MIL CINC-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-CINC
CÈNTIMS (23.533,95 €) de base imposable i QUATRE MIL NOU-CENTS QUARANTADOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS (4.942,13 €) d’IVA calculat al 21 %.
Segon.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de
clàusules administratives particulars reguladores de la contractació, aprovat per Acord
de Junta de Govern Local de data 11 de novembre de 2021, així com amb l’oferta
presentada per l’adjudicatari.

Les característiques i avantatges de l’oferta adjudicatària respecte de l’altra oferta
presentada, queden acreditades a l’acta valoració efectuada per la Mesa de
Contractació, en sessió celebrada en sessió privada en data 18 de gener de 2022.
Tota la informació necessària que justifica la present adjudicació es troba publicada en
el Perfil del contractant de l’Ajuntament d’Olot.
Tercer.- Aprovar i disposar la despesa per import de 28.476,08 € amb càrrec al
romanent de crèdit que es traspassarà al pressupost de l’exercici 2022 de la següent
partida:
2021 140 333 63203 ACTUACIONS EDIFICIS CULTURALS
Operació Referència
200300
2106728

Tipus
Partida
Despeses 21140 333 63203

Import
28476.08

200210

Despeses 21140 333 63203

-25310.35

2106728

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
ACTUACIONS EDIFICIS CULTURALS (PR21100 001 001 001 000 000
21471,36)
ACTUACIONS EDIFICIS CULTURALS (PR21100 001 001 001 000 000
21471,36)

Quart.- NOMENAR, com a Responsable del Contracte, la Sra. CARME YESTE
CASADO arquitecta municipal de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot de l’Àrea
d’Alcaldia de l’Ajuntament d’Olot, amb les facultats determinades a l’article 62 de la
LCSP.
Cinquè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a la resta de licitadors que han
participat a la licitació i es publicarà en el Perfil del Contractant, de conformitat amb l’article
151.1 de la LCSP.
Sisè.- La formalització del contracte es farà amb l’acceptació de l’adjudicació en un màxim de
3 dies des de la notificació de l’adjudicació als licitadors.
Setè.- Publicar la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del Contractant de
l’Ajuntament d’Olot, de conformitat amb l’article 154 de la LCSP.
S’aprova per unanimitat.
16.3. - VENDA DE VEHICLES DEL DIPÒSIT MUNICIPAL
Núm. de referència : X2021051593
Atès l’ informes de la Policia Municipal que fa referència a diversos vehicles i
ciclomotors que es troben al dipòsit municipal, els quals han estat considerats residus
sòlids d’acord amb el Decret Legislatiu 1/2009 de 21 de juliol pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de Residus.

La relació dels vehicles que es detallen han estat publicats al Butlletí Oficial de l’Estat
núm. 258 de data 28 d’octubre de 2021; i exposada al públic mitjançant el tauler
d’edictes de l’Ajuntament d’Olot.
Atès que es van demanar ofertes a les empreses “Inter-Car”; “Desballestaments La
Garrotxa, SL” i “Desballestaments La Selva”.
Atès que s’han presentat dues ofertes subscrites per :
“Desballestaments La Garrotxa, SL” que ofereix 1.200euros
“Inter car Bas, SL ” que ofereix 2.260 euros.
I vist l’expedient administratiu núm: CC012021000680 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:

PRIMER.- Procedir a la venda a favor de l’empresa INTER CAR BAS, SL amb NIF
B173739368, per un import de DOS MIL DOS-CENT SEIXANTA EUROS (2.260 €) dels
vehicles i ciclomotors que es troben abandonats al dipòsit municipal i que es detallen a
continuació, els quals tenen la condició de residu sòlid d’acord amb el Decret Legislatiu
1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de Residus
MARCA
FORD
PEUGEOT
SEAT
SEAT
AUDI
FIAT
AUDI
DAEWOO
AUDI
SKODA
KAWASAKI
OPEL
RENAULT
PEUGEOT
PEUGEOT
SEAT
BMW
CITROEN
ROVER
RENAULT
NISSAN

MODEL
FOCUS
FITGTLR
TOLEDO
IBIZA
A6
DOBLO
A4
LANOS
A4
OCTAVIA
ZR7
CORSA
21
205
206
IBIZA
525
EVASION
620
19
SERENA

MATRICULA/BASTIDOR
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

SEGON.- L’empresa INTER-CAR BAS, SL retirarà els vehicles en el termini màxim de
tres dies a comptar des de la notificació d’aquest acord, previ pagament de la quantitat
ofertada.
TERCER.-- L’empresa INTER-CAR BAS, SL lliurarà a l’ajuntament d’Olot, una còpia del
certificat de destrucció de cadascun dels vehicles i ciclomotors relacions, d’acord amb
el que s’estableix en el Reial Decret 20/2017 de 20 de gener
S’aprova per unanimitat.
16.4. - PRORROGA I REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE DE LLOGUER DEL
LOCAL DEL CARRER BONAIRE, NUM. 12 AMB DESTÍ A L'ASSOCIACIÓ DE
VEÍNS I PROPIETARIS DEL NUCLI ANTIC D'OLOT. ANY 2022
Núm. de referència : X2018039519
La Junta de Govern Local de data 20 de desembre de 2018 va subscriure un contracte
de lloguer entre aquest Ajuntament i el Sr. Joan Pujol Nogué, amb NIF núm. **** del
local situat al carrer Bonaire, núm. 12 baixos, per destinar-lo a seu de l’Associació de
Veïns i Propietaris del Nucli Antic. El contracte es va establir pel termini d’un any amb
efectes del dia 1 de gener de 2019. D’acord amb el que s’estableix a la clàusula tercera
del contracte aquest es pot prorrogar per un any i així successivament.
D’acord amb la clàusula quarta del contracte en cas de pròrroga, la renda es revisarà
d’acord amb l’índex de l’IPC, conjunt nacional, que a 31 de desembre de 2021 es fixa
en 6,5%.
I vist l’expedient administratiu núm. CC012018000684 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Prorrogar pel termini d’un any amb efectes del dia 1 de gener de 2022 el
contracte d’arrendament subscrit amb el Sr. Joan Pujol Nogué amb NIF núm. **** del
local situat al carrer Bonaire núm. 12 baixos, el qual des destina a seu de l’Associació
de Veïns i Propietaris del Nucli Antic.
SEGON.- Fixar el preu mensual d’aquest arrendament en dos-cents catorze euros
amb setanta cèntims (214,70 €) + IVA ; amb efectes del dia 1 de gener de 2022.
TERCER.- Autoritzar i disposar la despesa per a 2022 per un import de 3.117,44 € (IVA
inclòs). Aquest import es desglossa en: dos mil cinc-cents setanta-sis euros amb
quaranta cèntims (2.576,40 €) + IVA: cinc-cents quaranta-un euros amb quatre cèntims
(514,04 €) , amb càrrec a la partida núm. 22.130.920.202000 “lloguers”.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 22130 920 202000

Import
3117.44

Descripció
LLOGUERS

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

QUART.- El Sr. Joan Pujol Nogué presentarà mensualment el rebut corresponent.
S’aprova per unanimitat.

16.5. - PAGAMENT CONTRACTE D'ARRENDAMENT D'UN LOCAL DE NEGOCI EN
EL MARC DE LA SEGONA FASE DEL PROJECTE "EL TALLER DELS
SASTRES".ANY 2022
Núm. de referència

: X2019040612

La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 4 de març de 2021 va acordar
modificar el contracte aprovat per la Junta de Govern Local del dia 24 d’octubre de 2019,
d’arrendament del local situat als baixos del local del núm. 14 del carrer Dels Sastres 14
cantonada amb el carrer Sant Roc, núm. 6,
Referència cadastral
7904104DG5770S0001AQ, per destinar-lo al projecte “El Taller dels Sastres”, la
propietat del qual és del Sr. Lluís Pujolràs Fàbrega, titular del DNI núm. ****.
Entre les modificacions del contracte hi figura:
a) La renda mensual és de 244 € + 51,24 € d’IVA.
b) L’arrendament es començarà a pagar a partir del 15 de setembre de 2022. ../..
c) El preu es revisarà anul·lament d’acord amb l’IPC, conjunt nacional, amb efectes
del dia 15 de setembre de 2023.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12019000034 i antecedents corresponents,
la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Fixar en 244 € + IVA el preu mensual per a 2022, de l’arrendament del local
situat als baixos del local del núm. 14 del carrer Dels Sastres 14 cantonada amb el carrer
Sant Roc, núm. 6, Referència cadastral 7904104DG5770S0001AQ, destinat al projecte
“El Taller dels Sastres”, propietat del Sr. Lluís Pujolràs Fàbrega, titular del DNI núm.
****.
Segon.- Aquest arrendament es començarà a pagar a partir del dia 15 de setembre de
2022, d’acord amb els antecedents descrits.
Tercer.- Aprovar i disposar una despesa per import de mil trenta-tres euros amb
trenta-quatre cèntims (1.033,34 €), corresponents a l’arrendament del local des del 15
de setembre a 31 de desembre de 2022; la qual es pagarà amb càrrec a la partida núm.
22.130.920.20200 “lloguers”.
L’esmentada quantitat es desglossa en: vuit-cents cinquanta-quatre euros de base (854
€) + IVA: cent setanta-nou euros amb trenta-quatre cèntims (179,34 €) calculat al tipus
del 21%.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 22130 920 202000

Quart..- El Sr. Lluís Pujolràs
corresponents.
S’aprova per unanimitat.

Import
1033.34

Descripció
LLOGUERS

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

Fàbregas, lliurarà a l’Ajuntament d’Olot, els rebuts

16.6. - REVISIÓ PREU ARRENDAMENT D'UN LOCAL DE NEGOCI UBICAT AL
CARRER SASTRES NÚM. 19, EN EL MARC DE LA SEGONA FASE DEL
PROJECTE "EL TALLER DELS SASTRES". ANY 2022
: X2019040706
La Junta de Govern Local del dia 24 d’octubre de 2019 va aprovar contractar amb el Sr.
JOAN PUJOL NOGUÉ amb NIF núm. **** , l’arrendament del local ubicat al carrer Dels
Sastres núm. 19 per destinar-lo al projecte “El Taller dels Sastres”.
El preu de l’arrendament es fixa en 168 €/mensuals + IVA i per un termini fins el 30 de
novembre de 2.022.
Núm. de referència

D’acord amb la clàusula cinquena del contracte la renda es revisarà anualment d’acord
amb l’índex de preus al consum, conjunt nacional. Atès que aquest a 31/12/2021 es fixa
en 6,5%.
I vist l’expedient administratiu CCS12019000035 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.- Fixar, amb efectes del dia 1 de gener de 2022, el preu mensual de
l’arrendament del local ubicat al carrer Dels Sastres núm. 19 per destinar-lo al projecte
“El Taller dels Sastres”; la propietat del qual és el Sr JOAN PUJOL NOGUÉ amb NIF
núm. ****, en CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS (178,92
€) + IVA.
SEGON.- Autoritzar i disposar el pagament de la despesa ( mesos de gener a desembre
de 2022), per import de 2.381,43 € (IVA inclòs). Aquest import es desglossa en mil
nou-cents seixanta-vuit euros amb dotze cèntims (1.968,12 €) + IVA: quatre-cents tretze
euros amb trenta-un cèntims (413,31 €), que es pagarà amb càrrec a la partida núm.
22.130.920.202000 “lloguers”.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 22130 920 202000

Import
2381.43

Descripció
LLOGUERS

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

TERCER.- El Sr. Joan Pujol Nogué lliurarà a l’Ajuntament d’Olot el corresponent rebut
mensual.
S’aprova per unanimitat.

16.7. - REVISIÓ PREU CONVENI AJUNTAMENT D'OLOT - PARRÒQUIA DE SANT
ESTEVE PER A LA UTILITZACIÓ DE LA SALA/AUDITORI DEL CASAL MARIÀ.
ANY 2022
Núm. de referència : X2019016603
La Junta de Govern Local del dia 2 de maig de 2019 va aprovar el conveni entre
l’Ajuntament d’Olot i la Parròquia de Sant Esteve per a la utilització de l’auditori/sala
d’actes del Casal Marià per part de l’Ajuntament d’Olot i de les entitats sense ànim ni
afany de lucre de la Ciutat, per a la realització d’activitat.
El contracte s’estableix per un termini des de l’1 de maig de 2019 al 31 de desembre de
2023, el qual es podrà prorrogar tàcitament per anualitats ; i amb una aportació anual
de 4.000 €
D’acord amb la clàusula cinquena del contracte, el preu s’actualitzarà cada any d’acord
amb l’IPC del mes de desembre, que a data 31/12/2021 es fixa en 6,5%.
I vist l’expedient administratiu núm. CC012019000218 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Fixar en QUATRE MIL DOS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB
VUIT CÈNTIMS (4.294,08 €) l’aportació per a l’any 2022 de l’Ajuntament d’Olot a la
Parròquia de Sant Esteve d’Olot, per a la utilització de l’auditori/sala d’actes del Casal
Marià.
SEGON.- Aprovar i disposar la despesa per import de 4.294 € amb càrrec a la partida
núm. 22.130.920.202000 “lloguers”Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 22130 920 202000

Import
4294.08

Descripció
LLOGUERS

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

TERCER.- Aquesta aportació es pagarà a favor del “Bisbat de Girona” amb NIF. R1700002G.
S’aprova per unanimitat.
16.8. - REVISIO PREU CONTRACTE DE LLOGUER DEL LOCAL DEL PASSEIG DE
BLAY NÚM. 53 PER TAL D'ACOLLIR EL PROJECTE "ARTISTES OLOTINS SEGLE
XX". ANY 2022
Núm. de referència : X2020008014
La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 26 de febrer de 2020 va acordar
subscriure un contracte de lloguer entre aquest Ajuntament i els Srs. Carles Picart
Asperó amb DNI **** i Laura Domènech Boix amb DNI ****, propietaris de l’edifici situat
al passeig d’en Blay número 53, el qual es destinarà a galeria d’art i magatzems, per tal
de promocionar i difondre l’obra del projecte “Artistes olotins segle XX”, projecte que
serà gestionat per l’entitat “Àmbit Sant Lluc”.

L’objecte del contracte de lloguer inclou planta baixa, primer pis, segon pis, traster i
terrassa.
Per decret de l’Alcaldia de data 16 d’abril de 2020 es modifica el contracte en el sentit
que el termini és de cinc anys amb efectes del dia 1 de gener de 2020.
Segons s’estableix a la clàusula setena del contracte es revisarà anualment a partir de
l’1 de gener de 2021, d’acord amb l’IPC , conjunt nacional, de 31 de desembre de cada
any.
Atès que l’IPC, conjunt nacional, a data 31/12/2021 es fixa en 6,5%.
I vist l’expedient administratiu núm. CC012020000063 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Fixar en MIL DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS (1.278 €)/mes + IVA , i
amb efectes del dia 1 de gener de 2022, el preu de l’arrendament de l’edifici situat al
passeig d’en Blay número 53, el qual es destinarà a galeria d’art i magatzems, per tal de
promocionar i difondre l’obra del projecte “Artistes olotins segle XX”, i inclou planta baixa,
primer pis, segon pis, traster i terrassa; els propietàries del qual són els Srs. Carles
Picart Asperó amb DNI **** i Laura Domènech Boix amb DNI ****
SEGON.- Aprovar i disposar el pagament de la despesa per import de 18.556,56 € (IVA
inclòs), amb càrrec a la partida núm. 22.130.920.202000 “lloguers” del pressupost
municipal.
L’import esmentat es desglossa en: quinze mil tres-cents trenta-sis euros (15.336 €) +
IVA: tres mil dos-cents vint euros amb cinquanta-sis cèntims (3.220,56 €) d’IVA calculat
al 21%.
Operació Referència
200220
200220

Tipus
Partida
Despeses 22130 920 202000
Despeses 22130 920 202000

Import
9278.28
9278.28

Descripció
LLOGUERS
LLOGUERS

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

TERCER.- Els Srs. Carles Picart Asperó i Laura Domènech Boix, lliuraran a
l’Ajuntament d’Olot el corresponent rebut
S’aprova per unanimitat.

16.9. - REVISIÓ PREU DEL LLOGUER DEL LOCAL SITUAT AL CARRER
LORENZANA, 15, PROPIETAT DE FAMÍLIA CANADELL CB, AMB DESTÍ A LES
DEPENDÈNCIES DE DINÀMIG. ANY 2022
Núm. de referència

: X2021054796

La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 11 de novembre de 2021
va aprovar el contracte de lloguer del local situat al carrer Lorenzana, núm. 15, destinat
a dependències de DinàmiG, propietat de Família Canadell CB, amb NIF E65395295, i
fixar el preu mensual de l’arrendament en mil cinc-cents euros al mes (1.500 €/mes),
més IVA.
El termini d’arrendament serà de tres (3) anys, amb efectes a 1 de gener de 2021, i
finalitzarà el 31 de desembre de 2023
Atès el que s’estableix a la clàusula 3a del contracte, la renda s’actualitzarà cada any
en funció de les variacions que experimenti, en els dotze mesos immediatament
anteriors a la data de cada actualització l’Índex General de Preus al Consum, que
elaborarà l’Institut Nacional d’Estadística o Organisme que el substitueixi.
Atès que l’IPC, conjunt general a 31 de desembre de 2021 es fixa en 6,5%
I vist l’expedient administratiu núm. CC012021000719 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Fixar en MIL CINC-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA
CÈNTIMS (1.597,50 €) + IVA, i amb efectes del dia 1 de gener de 2022, el preu mensual
de l’arrendament del local situat al carrer Lorenzana, núm. 15, destinat a dependències
de DinàmiG, propietat de FAMILÍA CANADELL CB, amb NIF E65395295
SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa per l’any 2022 per import de vint-i-tres mil
cent noranta-cinc euros amb setanta cèntims (23.195,70 €) (IVA inclòs), amb càrrec
a la partida núm. 22.130.920.202000 “lloguers”.
Aquest import es desglossa en: dinou mil cent setanta euros (19.170 €) + IVA: quatre
mil vint-i-cinc euros amb setanta cèntims (4.025,70 €) i amb càrrec
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 22130 920 202000

Import
23195.70

Descripció
LLOGUERS

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

TERCER.- “Familia Canadell CB” presentarà mensualment el rebut corresponent.
S’aprova per unanimitat.

16.10. - PRORROGA I REVISIÓ DE PREU DE L'ARRENDAMENT DEL TERRENY
DE LA ZONA DEL CARME DESTINAT A APARCAMENT DE VEHICLES ANY 2022
Núm. de referència : X2022002107
Atès el conveni signat entre aquest Ajuntament i la Comunitat de Pares Carmelites de
la Ciutat d’Olot, en data 12 de gener de 2001 d’arrendament d’una superfície de
terreny per a l’aparcament de vehicles a la zona del Carme.
Atès que a partir del 31 de desembre de 2010 aquest lloguer s’ha de prorrogar d’any
en any i que el preu s’ha de revisar anualment d’acord amb l’IPC, conjunt nacional,
que a data 31/12/2021 es fixa en 6,5%.
I vist l’expedient administratiu núm. CC012022000032 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Prorrogar pel termini d’un any amb efectes del dia 1 de gener de 2022
l’arrendament d’una superfície de terreny a la zona del Carme amb destí a aparcament
de vehicles, la propietat del qual és l’ORDRE DEL CARME PROVINCIAL DE
CATALUNYA amb NIF R0800102-F.
Segon.- Fixar el preu de l’arrendament per a l’any 2022 en DEU MIL CENT NORANTAVUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS (10.198,73 €)+ IVA: DOS MIL CENT
QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS (2.141,73 €),
Tercer.- Aprovar i disposar el pagament de la despesa per import de 12.340,46 € (IVA
inclòs) amb càrrec a la partida núm. 22.130.920.202000 “lloguers”.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 22130 920 202000

Import
12340.46

Descripció
LLOGUERS

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

Quart.- ORDRE DEL CARME PROVINCIAL DE CATALUNYA presentarà a l’Ajuntament
d’Olot el rebut corresponent.
S’aprova per unanimitat.
16.11. - REVISIÓ PREU AUTORITZACIÓ INSTAL·LACIÓ ANTENES
COMUNICACIONS FINCA SITUADA A BATET ANY 2022
Núm. de referència : X2022002136
Atès el conveni signat entre aquest Ajuntament i la Sra. **** en data 17 de gener de
1992, per a la instal·lació d’una antena repetidor a la finca de la seva propietat situada
a Batet, anomenada “La Canova Petita”.
Atès que en data 17 d’abril de 2015 es va signar un conveni modificant el pacte segon
del que es va signar signat en data 17/01/1992 en el sentit d’ampliar l’autorització de

l’Ajuntament per tal que aquest pugui donar autorització per instal·lar antenes en la
propietat de la Sr. Simon, llogada amb aquesta finalitat per l’Ajuntament d’Olot.
Ateses les clàusules quarta i cinquena del conveni, aquesta autorització s’ha d’ajustar a
les variacions de l’índex de preus al consum, conjunt nacional, que 31/12/2021 es fixa
en 6,5%.
I vist l’expedient administratiu núm. CC012022000033 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Fixar en CENT NORANTA UN EUROS AMB SET CÈNTIMS (191,07 €) + IVA
: QUARANTA EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS (40,13 €) , el preu per a l’anualitat
2022, de l’autorització per a la instal·lació d’antenes en terrenys, propietat de la Sra.
****, amb NIF ****, situats a Batet a la finca anomenada “La Canova Petita.
Segon.- Aprovar i disposar el pagament de la despesa per import de dos-cents trentaun euros amb vint cèntims (231,20 €) (IVA inclòs) amb càrrec a la partida núm.
22.130.920.202000 “ lloguers”.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 22130 920 202000

Import
231.20

Descripció
LLOGUERS

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

Tercer.- **** presentarà a l’Ajuntament d’Olot el rebut corresponent.
S’aprova per unanimitat.
16.12. - REVISIÓ PREU OCUPACIÓ CAMÍ D'ACCÉS PER A VIANANTS A SANT
FRANCESC. ANY 2022
Núm. de referència : X2022002158
Atès el conveni signat entre aquest Ajuntament i la Sra. **** en data 9 de juny de 1999
per a l’ocupació d’un camí per a vianants a Sant Francesc (Volcà Montsacopa).
Atès que l’IPC, conjunt nacional, a 31/12/201 es fixa en 6,5%
I vist l’expedient administratiu núm. CC012022000034 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Fixar en CINC-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS
CÈNTIMS (565,56 €) el preu per a l’any 2022 del lloguer per a l’ocupació d’un camí
d’accés per a vianants a Sant Francesc (Volcà Montsacopa); la propietat del qual és la
Sra. ****.
Segon.- Aprovar i disposar la despesa per import de 565,56 €, es pagarà amb càrrec a
la partida núm. 21.130.920.202000 “lloguers”.

Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 22130 920 202000

Import
565.56

Descripció
LLOGUERS

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

Tercer.- **** lliurarà a l’Ajuntament d’Olot el rebut corresponent.
S’aprova per unanimitat.
16.13. - REVISIÓ PREU ARRENDAMENT LOCAL AVINGUDA SANT JOAN DE LES
ABADESSES 20-22 SEU DE L'IMEJO I PTT ANY 2022
Núm. de referència : X2022002172
Atès el contracte signat entre aquest Ajuntament i “Bassols , Coromina Vila CB” en data
1 de setembre de 2005 de lloguer de planta baixa de l’edifici núm.20-22 de l’avinguda
Sant Joan de les Abadesses, per a la seva utilització com a dependències municipals
La Junta de Govern Local de data 20 de desembre de 2012 va aprovar la novació de
contracte de lloguer esmentat en la part que afecta a la renda mensual; així com que
serà revisada anualment d’acord amb l’IPC, conjunt nacional, que a data 31/12/2021 es
fixa en 6,5%.
I vist l’expedient administratiu núm: CC012022000035 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Fixar, amb efectes del dia 1 de gener de 2022, el preu mensual de
l’arrendament del local de l’avinguda Sant Joan de les Abadesses, núm. 20-22, seu de
l’IMEJO i el PTT; propietat de la societat BASSOLS,COROMINA,VILA, CB amb NIF
E1760020-6, en SET-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-DOS
CÈNTIMS (766,92 €) +IVA.
Segon.- Aprovar i disposar la despesa per a l’any 2022, d’import nou mil dos-cents
tres euros amb quatre cèntims (9.203,04 €) + IVA: mil nou-cents trenta-dos euros
amb seixanta-quatre cèntims (1.932,64 €), que es pagarà amb càrrec a la partida núm.
22.130.920.202000 “lloguers”
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 22130 920 202000

Import
11135.68

Descripció
LLOGUERS

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

Tercer.- BASSOLS,COROMINA,VILA, CB lliurarà a l’Ajuntament d’Olot, el rebut corresponent.
S’aprova per unanimitat.

16.14. - REVISIÓ PREU LLOGUER LOCAL SITUAT A LES PLANTES PRIMERA I
SEGONA DE L'AVINGUDA SANT JOAN DE LES ABADESSES, DESTINAT A
DEPENDÈNCIES MUNICIPALS (ESCOLA D'EXPRESSIÓ). ANY 2022
Núm. de referència : X2022002256
La Comissió de Govern en sessió celebrada el dia 20 de juny de 2001 va aprovar un
contracte d’arrendament amb la Societat “Bassols, Coromina, Vila CB” d’un local situat
a les plantes primera i segona de l’edifici núm. 20-22 de l’avinguda Sant Joan de les
Abadesses, per a la seva utilització com a dependències de serveis municipals i
d’entitats ciutadanes que aquest Ajuntament consideri necessàries. (Escola
d’Expressió).
La Junta de Govern Local de data 20 de desembre de 2012 va aprovar la novació del
contracte de lloguer signat entre l’Ajuntament d’Olot i “Bassols Coromina Vila CB” en la
part que afecta la renda mensual, així com que serà revisada anualment d’acord amb
l’IPC, conjunt nacional, que a data 31/12/2021 es fixa en 6,5%.
I vist l’expedient administratiu núm. CC012022000036 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Fixar amb efectes del dia 1 de gener de 2022, el preu mensual de
l’arrendament del local situat a les plantes primera i segona de l’edifici núm. 20-22 de
l’avinguda Sant Joan de les Abadesses, destinat a Escola d’Expressió; la propietat del
qual és la Societat BASSOLS,COROMINA,VILA, CB amb NIF E1760020-6; en MIL UN
EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS (1.001.36 €) + IVA.
Segon.- L’import total de la despesa per a l’anualitat 2022 és de 14.539,75 €. Aquest
import es desglossa en: dotze mil setze euros amb trenta-dos cèntims (12.016.32 €) +
IVA : dos mil cinc-cents vint-i-tres euros amb quaranta-tres cèntims (2.523,43 €).
Tercer.- L’import total de la despesa es pagarà amb càrrec a la partida núm.
22.130.920.202000 “lloguers” del Pressupost Municipal.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 22130 920 202000

Import
14539.75

Descripció
LLOGUERS

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

Quart.- BASSOLS,COROMINA,VILA, CB lliurarà a l’Ajuntament d’Olot, el rebut
corresponent
S’aprova per unanimitat.

16.15. - REVISIÓ PREU LLOGUER DELS HORTS FAMILIARS DE LA FINCA
SITUADA A LA ZONA DE MAS BERNAT. ANY 2022
Núm. de referència : X2022002268
Atès el conveni signat en data 14 de febrer de 2003 subscrit entre aquest Ajuntament i
la Sra. ****, de cessió d’ús de la finca situada al sector de Mas Bernat amb destí a horts
familiars.
Atès l’acord de la Junta de Govern Local del dia 17 de novembre de 2011 d’aprovació
del canvi de nom a favor de la Societat “Mas Bernat, CB” amb NIF. E55116784 del
conveni esmentat.
Atès que l’IPC , conjunt nacional, a data 31/12/2021 es fixa en 6,5% i vist l’expedient
administratiu núm. CC012022000037 i antecedents corresponents, la regidora
delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Actualitzar el preu del lloguer per a l’exercici 2022, de la finca situada a la
zona de Mas Bernat i destinada a horts familiars, la propietat de la qual és la Societat
MAS BERNAT CB amb NIF E55116784; d’acord amb els antecedents descrits.
Segon.- Aprovar i disposar el pagament de la despesa per import de MIL QUATRECENS NOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS (1.409,30 €), amb càrrec a la partida
núm. 22.130.920.202000 “lloguers”.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 22130 920 202000

Import
1409.30

Descripció
LLOGUERS

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

Tercer.- MAS BERNAT CB lliurarà a l’Ajuntament d’Olot el rebut corresponent.
S’aprova per unanimitat.
16.16. - REVISIÓ PREU ARRENDAMENT FINCA ON ES TROBA INSTAL·LAT EL
CENTRE REEMISSOR. ANY 2022
Atès el conveni de cessió d’una parcel·la a la zona de Masbernat per a la instal·lació
d’un centre reemissor. Atès l’acord de la Comissió de Govern del dia 29 d’abril de 1999
d’ampliació de la cessió d’ús i preu de l’esmentada parcel·la. Atès que la renda s’ha
d’actualitzar anualment i de manera acumulativa d’acord amb l’IPC (conjunt nacional) i
que aquest a 31/12/2021 es fixa en 6,5%.
Atès que segons acord de la Junta de Govern Local de data 3 de novembre de 2011
s’aprova el contracte a favor de la Societat “Mas Bernat CB”
I vist l’expedient administratiu núm. CC012022000038 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:

Primer.- Fixar per a l’any 2022 el preu de la cessió d’un terreny de 172,80m2 situat a la
zona de Masbernat, destinat a la instal·lació d’un centre reemissor, la propietat del qual
és la Societat MAS BERNAT CB amb NIF E5511674, en nou-cents cinquanta-sis
euros amb setanta-tres cèntims (956,73 €) + IVA: dos-cents euros amb noranta-un
cèntims (200,91 €).
Segon.- Aprovar i disposar el pagament de la despesa per un import de 1.157,64 € amb
càrrec a la partida núm. 22.130.920.202000 “lloguers”.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 22130 920 202000

Import
1157.64

Descripció
LLOGUERS

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

Tercer.- MAS BERNAT CB lliurarà a l’Ajuntament d’Olot el rebut corresponent
S’aprova per unanimitat.
16.17. - REVISIÓ PREU ARRENDAMENT LOCAL DE L'AVINGUDA VENEÇUELA,
NÚM. 8 DESTINAT A MAGATZEM DE LA BRIGADA MUNICIPAL. ANY 2022
Núm. de referència : X2022002388
En data 17 de febrer de 2014 es va signar un contracte entre aquest Ajuntament i la Sra.
**** per a l’arrendament de l’edifici situat a l’avinguda Veneçuela, núm. 8 per tal de
destinar-lo a magatzem de la Brigada Municipal.
Atès el que s’estableix en la clàusula quarta del contracte aquesta renda serà revisada
anualment d’acord amb l’IPC de Catalunya, el qual a 31/12/2021 es fixa en 6,1%.
I vist l’expedient administratiu núm. CC012022000039 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Fixar amb efectes del dia 1 de gener de 2022, el preu mensual de l’arrendament
del local de l’avinguda Veneçuela, núm. 8 destinat a magatzem de la Brigada Municipal,
la propietat del qual és la Sra. **** amb NIF **** ; en SIS-CENTS TRETZE EUROS AMB
VINT-I-TRES CÈNTIMS (613,23 €) + IVA:CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTAVUIT CÈNTIMS (128,78 €) .
Segon.- Aprovar i disposar el pagament de la despesa per import de 8.904,10 €, que es
desglossen en SET MIL TRES-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS
CÈNTIMS (7.358,76 €) + IVA: MIL CINC-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB
TRENTA-QUATRE CÈNTIMS (1.545,34 €), amb càrrec a la partida núm.
22.130.920.202000 “lloguers”.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 22130 920 202000

Import
8904.10

Descripció
LLOGUERS

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

Tercer.- La Sra. **** presentarà a l’Ajuntament d’Olot el rebut mensual corresponent
S’aprova per unanimitat.

17.1. - AUTORITZAR LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES A UN ALUMNE DE
L'INSTITUT ESCOLA D'HOSTALERIA I TURISME DE GIRONA A L’ÀREA DE
PROMOCIÓ ECONÒMICA
Núm. de referència

: X2022002065

Atès que a l’Institut Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona, es cursa el Cicle formatiu
de grau superior de Guia, Informació i Assistència Turístiques, en el programa educatiu
del qual s’estableix l’obligació dels estudiants de realitzar pràctiques en les empreses o
en les administracions públiques.
Atès que l’Àrea de promoció econòmica està disposada a col·laborar amb l’Institut
Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona per tal que els seus alumnes puguin adquirir
coneixements relacionats amb tasques de promoció turística de la ciutat i altres que se’n
derivin del normal funcionament del departament.
Vist l’expedient administratiu RH142022000002 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.- APROVAR SIGNATURA del Conveni marc de cooperació educativa entre
l’Institut Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona i l’Ajuntament d’Olot.
Segon.- Autoritzar la col·laboració en la formació acadèmica de l’alumne ****, estudiant
del CFGS de Guia, Informació i Assistència Turístiques de l’Institut Escola d'Hostaleria i
Turisme de Girona, facilitant la realització de les activitats d’aplicació pràctica i sense
percebre cap remuneració, a l’Àrea de promoció econòmica, oficina de Turisme.
Les pràctiques iniciaran el dia 20 de gener de 2022 i finalitzaran el 15 de maig de 2022.
L’horari comprès entre el 20 de gener i el 10 d’abril serà dijous, divendres i dissabte de
10h a 13h i de 16h a 18h, i diumenges de 10h a 13h. I l’horari comprès entre el 21 d’abril
i el 15 de maig serà dijous, divendres i dissabte de 10h a 14h i de 16h a 19h, i diumenges
de 10h a 14h, segons el calendari escolar.
Tercer.- Incloure a l’alumne Marc Garcia Casals, estudiant del CFGS de Guia,
Informació i Assistència Turístiques de l’Institut Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona,
a l’assegurança de responsabilitat civil d’aquest Ajuntament el temps que estigui
realitzant les pràctiques.
S’aprova per unanimitat.

18.1. - APROVAR EL PAGAMENT DE L'AJUDA SOCIAL PER ESTUDIS DELS
FILLS I FILLES DEL PERSONAL LABORAL PEL CURS 2021-2022
Núm. de referència: X2022001979

Vistes les peticions presentades pel personal laboral de l’Ajuntament d’Olot en relació a
la sol·licitud d’ajuda social per estudis dels seus fills i filles pel curs 2021-2022.
Atès el conveni col·lectiu vigent i els acords de la Comissió de seguiment del conveni de
23 de febrer de 2009, 8 d’abril de 2013, 14 de maig de 2018 i 4 de setembre de 2018.
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 el pagament de la quantitat de 7.300,74 euros corresponents a l’ajuda
per estudis dels fills i filles del personal laboral de l’Ajuntament d’Olot pel curs 20212022, distribuïts de la forma següent:
COGNOMS, NOM
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

FILLS

IMPORT

1
2
2
3
1
2
1
2
1
1
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
1
1

85,00 €
95,65 €
69,08 €
132,85 €
31,88 €
116,90 €
58,45 €
116,90 €
85,00 €
85,00 €
74,40 €
85,00 €
95,65 €
63,76 €
31,88 €
69,08 €
95,65 €
58,45 €
95,65 €
143,45 €
85,00 €
31,88 €

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

1
2
2
1
1
2
2
1
1
2
1
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
1
2
2
2
1
2
2
1
1
1
1
2
1

58,45 €
63,76 €
116,88 €
85,00 €
37,20 €
74,40 €
95,65 €
37,20 €
58,45 €
74,40 €
58,45 €
69,08 €
170,00 €
143,45 €
31,88 €
37,20 €
90,33 €
95,65 €
143,45 €
74,40 €
95,65 €
31,88 €
69,08 €
74,40 €
95,65 €
69,08 €
95,65 €
85,00 €
95,65 €
95,65 €
69,08 €
58,45 €
74,40 €
69,08 €
58,45 €
37,20 €
37,20 €
85,00 €
143,45 €
31,88 €

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
IMPORT TOTAL

1
2
1
1
1
1
1
3
1
1
2
3
1
2
1
1
2
2
1
1
3
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

85,00 €
122,20 €
85,00 €
31,88 €
85,00 €
85,00 €
37,20 €
127,53 €
85,00 €
31,88 €
74,40 €
132,85 €
58,45 €
95,65 €
31,88 €
85,00 €
95,65 €
116,90 €
31,88 €
31,88 €
148,78 €
74,40 €
37,20 €
74,40 €
116,90 €
58,45 €
31,88 €
31,88 €
58,45 €
58,45 €
37,20 €
37,20 €
37,20 €
37,20 €
37,20 €
7.300,74 €

Segon.- Aquestes quantitats es pagaran a la propera nòmina amb càrrec a les
assignacions pressupostàries següents:
Operació Referència
0
0
0
0

Tipus
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses

Partida
22400 333
22400 333
22500 323
22500 323

16204
16000
16204
16000

Import
201.90
66.63
1806.67
596.20

Descripció
CC1 CC2
ACCIO SOCIAL MUSEU
400 010
ASSEGURANCES SOCIALS MUSEU 400 010
ACCIO SOCIAL EDUCACIO FUNC. CENTRES
500 040
ASSEGURANCES SOCIALS EDUCACIO
500
FUNC.
040
CENTRES

CC3
999
999
999
999

CC4
999
999
999
999

CC5
999
999
999
999

CC6
999
999
999
999

0
0

Despeses 22130 920 16204
Despeses 22130 920 16000

828.89
273.53

0
0
0
0

Despeses
Despeses
Despeses
Despeses

22140
22140
22140
22140

151
151
150
150

16204
16000
16204
16000

478.23
157.82
265.70
87.68

0
0
0
0

Despeses
Despeses
Despeses
Despeses

22142
22142
22142
22142

1532 16204
1532 16000
165 16204
165 16000

244.43
80.66
170.00
56.10

0
0

Despeses 22142 1522 16204
Despeses 22142 1522 16000

185.96
61.37

0
0

Despeses 22142 171 16204
Despeses 22142 171 16000

180.65
59.61

0
0

Despeses 22142 150 16204
Despeses 22142 150 16000

85.00
28.05

0
0
0
0

Despeses
Despeses
Despeses
Despeses

22400
22400
22200
22200

3321 16204
3321 16000
241 16204
241 16000

249.73
82.41
265.70
87.68

0
0
0
0

Despeses
Despeses
Despeses
Despeses

22121
22121
22200
22200

925
925
430
430

164.73
54.36
265.65
87.66

0
0
0
0
0
0

Despeses
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses

22140
22140
22800
22400
22130
22130

1521 16204
1521 16000
333 16204
333 160001
932 16204
932 16000

85.00
28.05
31.88
10.52
265.70
87.68

0
0
0
0

Despeses
Despeses
Despeses
Despeses

22400
22400
22200
22200

333
330
433
433

162041
16000
16204
16000

260.33
85.91
69.08
22.80

0
0
0
0
0
0

Despeses
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses

22130
22130
22330
22330
22120
22120

934
934
341
340
920
920

16204
16000
16204
16000
16204
16000

159.41
52.61
175.33
57.86
69.08
22.80

0
0

Despeses 22599 326 16204
Despeses 22599 326 16000

58.45
19.29

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Despeses
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses

228.45
75.39
116.88
38.57
148.78
49.09
74.40
24.55
132.85
43.84
31.88
10.52

S’aprova per unanimitat.

22130
22130
22400
22400
22400
22400
22200
22200
22500
22500
22410
22410

16204
16000
16204
16000

931 16204
931 16000
3322 16204
3322 16000
330 16204
330 16000
4311 16204
4311 16000
320 16204
320 16000
338 16204
338 16000

ACCIO SOCIAL ADMINISTRACIO GENERAL
130 001
ASSEGURANCES SOCIALS ADMINISTRACIO
130 001
GENERAL
ACCIO SOCIAL URBANISME
140 001
ASSEGURANCES SOCIALS URBANISME
140 001
ACCIO SOCIAL URBANISME ADM. GRAL.
140 001
ASSEGURANCES SOCIALS URBANISME
140 AD.
001
GRAL.
ACCIO SOCIAL VIES PUBLIQUES
142 002
ASSEGURANCES SOCIALS VIES PUBLIQUES
142 002
ACCIO SOCIAL BRIGADA ENLLUMENAT
142 002
ASSEGURANCES SOCIALS ENLLUMENAT
142 002
BRIGADA
ACCIO SOCIAL BRIGADA EDIFICIS
142 002
ASSEGURANCES
SOCIALS
BRIGADA
142 002
EDIFICIS
ACCIO SOCIAL JARDINERS
142 002
ASSEGURANCES
SOCIALS
BRIGADA
142 002
JARDINERS
ACCIO SOCIAL BRIGADA ADM. GRAL.142 002
ASSEGURANCES SOCIALS BRIGADA
142 AD.
002
GRAL.
ACCIO SOCIAL BIBLIOTECA
400 033
ASSEGURANCES SOCIALS BIBLIOTECA
400 033
ACCIO SOCIAL PROM.ECON. OCUPACIO
210 011
ASSEGURANCES
SOCIALS
DINAMIG
210 011
OCUPACIO
ACCIO SOCIAL OAC
121 001
ASSEGURANCES SOCIALS OAC
121 001
ACCIO SOCIAL PROM.ECONOM. ADM.200
GRAL.
009
ASSEGURANCES SOCIALS DINAMIG
200 AD.
009
GRAL.
ACCIO SOCIAL HABITATGE
143 001
ASSEGURANCES SOCIALS HABITATGE
143 001
ACCIO SOCIAL ESPAI CRATER
800 001
ASSEGURANCES SOCIALS ESPAI CRATER
800 001
ACCIO SOCIAL INGRESSOS I URBANA131 001
ASSEGURANCES SOCIALS INGRESSOS
131 001
I
URBANA
ACCIO SOCIAL TEATRE
400 034
ASSEGURANCES SOCIALS CULTURA400 034
ACCIO SOCIAL PROM.ECON. EMPRESA
220 009
ASSEGURANCES
SOCIALS
DINAMIG
220 009
EMPRESA
ACCIO SOCIAL TRESORERIA
131 001
ASSEGURANCES SOCIALS TRESORERIA
131 001
ACCIO SOCIAL ESPORTS PROMOCIO330 059
ASSEGURANCES SOCIALS ESPORTS330 059
ACCIO SOCIAL INFORMATICA I PROCESSOS
120 001
ASSEGURANCES SOCIALS INFORMATICA
120 001
I
PROCESSOS
ACCIO SOCIAL PLA EDUCATIU ENTORN
500 040
ASSEGURANCES SOCIALS PLA EDUCATIU
500 040
ENTORN
ACCIO SOCIAL COMPTABILITAT
131 001
ASSEGURANCES SOCIALS INTERVENCIO
131 001
ACCIO SOCIAL ARXIU
400 005
ASSEGURANCES SOCIALS ARXIU
400 005
ACCIO SOCIAL CULTURA ADM. GRAL.400 032
ASSEGURANCES SOCIALS CULTURA400 032
ACCIO SOCIAL PROM.ECON. FIRES 230 009
ASSEGURANCES SOCIALS DINAMIG FIRES
230 009
ACCIO SOCIAL EDUCACIO ADM. GRAL.
500 040
ASSEGURANCES SOCIALS EDUCACIO
500 040
ACCIO SOCIAL FESTES
410 032
ASSEGURANCES SOCIALS FESTES 410 032

999
999

999
999

999
999

999
999

999
999
999
999

999
999
999
999

999
999
999
999

999
999
999
999

999
999
999
999

999
999
999
999

999
999
999
999

999
999
999
999

999
999

999
999

999
999

999
999

999
999

999
999

999
999

999
999

999
999

999
999

999
999

999
999

999
999
999
999

999
999
999
999

999
999
999
999

999
999
999
999

999
999
999
999

999
999
999
999

999
999
999
999

999
999
999
999

999
999
999
999
999
999

999
999
999
999
999
999

999
999
999
999
999
999

999
999
999
999
999
999

999
999
999
999

999
999
999
999

999
999
999
999

999
999
999
999

999
999
999
999
999
999

999
999
999
999
999
999

999
999
999
999
999
999

999
999
999
999
999
999

999
999

999
999

999
999

999
999

999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999

999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999

999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999

999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999

19.1. - APROVAR EL PAGAMENT DE L'AJUDA SOCIAL PER ESTUDIS DELS
FILLS I FILLES DEL PERSONAL FUNCIONARI PEL CURS 2021-2022
Núm. de referència: X2022002404

Vistes les peticions presentades pel personal funcionari de l’Ajuntament d’Olot en relació
a la sol·licitud d’ajuda social per estudis dels seus fills i filles pel curs 2021-2022.
Atès el conveni col·lectiu vigent i els acords de la Comissió de seguiment del conveni de
23 de febrer de 2009, 8 d’abril de 2013, 14 de maig de 2018 i 4 de setembre de 2018.
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 el pagament de la quantitat de 1.620,56 euros corresponents a l’ajuda
social per estudis dels fills i filles del personal funcionari de l’Ajuntament d’Olot pel curs
2021-2022, distribuïts de la forma següent:
COGNOMS, NOM
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
IMPORT TOTAL

FILLS/ES
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
3
4
1
1
1
1
2
1
1

IMPORT
37,20 €
63,76 €
58,45 €
74,40 €
95,65 €
85,00 €
31,88 €
58,45 €
58,45 €
37,20 €
143,45 €
31,88 €
127,53 €
313,45 €
37,20 €
85,00 €
37,20 €
85,00 €
95,65 €
31,88 €
31,88 €
1.620,56 €

Segon.- Aquestes quantitats es pagaran a la propera nòmina amb càrrec a les

assignacions pressupostàries següents:
Operació Referència
0
0

Tipus
Partida
Despeses 22130 920 16204
Despeses 22130 920 16000

Import
85.00
28.05

0
0

Despeses 22141 134 16204
Despeses 22141 134 16000

37.20
12.28

0
0
0
0

Despeses
Despeses
Despeses
Despeses

1439.91
475.17
58.45
19.29

22180
22180
22400
22400

132 16204
132 16000
3321 16204
3321 16000

Descripció
CC1 CC2
ACCIO SOCIAL ADMINISTRACIO GENERAL
130 001
ASSEGURANCES SOCIALS ADMINISTRACIO
130 001
GENERAL
ACCIO SOCIAL MOBILITAT URBANA 140 001
ASSEGURANCES
SOCIALS
MOBILITAT
140 001
URBANA
ACCIO SOCIAL SEGURETAT
180 008
ASSEGURANCES SOCIALS SEGURETAT
180 008
ACCIO SOCIAL BIBLIOTECA
400 033
ASSEGURANCES SOCIALS BIBLIOTECA
400 033

CC3 CC4 CC5 CC6
999 999 999 999
999 998 999 999
999
999

999
998

999
999

999
999

999
999
999
999

999
998
999
999

999
999
999
999

999
999
999
999

S’aprova per unanimitat.
20.1. - APROVAR EL PAGAMENT DE L'AJUDA SOCIAL PER ESTUDIS PROPIS
DEL PERSONAL LABORAL PEL CURS 2021-2022
Núm. de referència

: X2022002311

Vistes les peticions presentades pel personal laboral de l’Ajuntament d’Olot en relació a
la sol·licitud d’ajuda per estudis propis pel curs 2021-2022.
Atès el conveni col·lectiu vigent i els acords de la Comissió de seguiment del conveni de
23 de febrer de 2009, 8 d’abril de 2013, 14 de maig de 2018, 4 de setembre de 2018 i
16 de desembre de 2020.
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 el pagament de la quantitat de 8.894,73 € euros corresponents a l’ajuda
per estudis propis del personal laboral de l’Ajuntament d’Olot pel curs 2021-2022,
distribuïts de la forma següent:
Cognoms, Nom

Estudis

****

CFGS
ADMINISTRACIÓ
I
FINANCES (IOC)
GRAU
EN
MESTRE
D'EDUCACIÓ
INFANTIL
(Universitat Internacional de la
Rioja)
GRAU EN DRET (UOC)
CURS EDUCACIÓ CONSCIENT
(DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ)
GRAU
EN
MESTRE
D'EDUCACIÓ
INFANTIL
(Universitat Internacional de la
Rioja)

****

****
****
****

Import
sol·licitat
100,00 €

Import
concedit
100,00 €

2.565,00 €

2.565,00 €

1.935,73 €
540,00 €

1.935,73 €
318,24 €

1.394,00 €

1.394,00 €

GRAU
EN
RELACIONS
LABORALS I OCUPACIÓ (UOC)
CURS
EXTENSIÓ
UNIVERSITÀRIA EN GESTIÓ DE
RECURSOS HUMANS (UOC)
MÀSTER
EN
GESTIÓ
CULTURAL (UOC)
POSTGRAU EN GESTIÓ I
PRESERVACIÓ
DE
DOCUMENTS AUDIOVISUALS I
SONORS (UAB)
MÀSTER EN PSICOTERÀPIA I
TEORIA DEL VINCLE AFECTIU
(UDG)

****
****
****
****

****

742,45 €

742,45 €

2.035,75 €

1.017,88 €

642,85 €

321,43 €

500,00 €

250,00 €

500,00 €

250,00 €

IMPORT TOTAL

8.894,73 €

Segon.- Aquestes quantitats es pagaran a la propera nòmina amb càrrec a les
assignacions pressupostàries següents:
Operació Referència
0
0
0
0
0
0

Tipus
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses

Partida
22500 320
22500 320
22130 920
22130 920
22500 323
22500 323

0
0
0
0
0
0

Despeses
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses

22330
22330
22400
22400
22800
22400

16204
16000
16204
16204
16204
16000

340 16204
340 16000
3322 16204
3322 16000
333 16204
333 160001

Import
842.45
278.01
1017.88
335.90
4527.24
1493.99
321.43
106.07
250.00
82.50
1935.73
638.79

Descripció
CC1 CC2
ACCIO SOCIAL EDUCACIO ADM. GRAL.
500 040
ASSEGURANCES SOCIALS EDUCACIO
500 040
ACCIO SOCIAL ADMINISTRACIO GENERAL
130 001
ACCIO SOCIAL ADMINISTRACIO GENERAL
130 001
ACCIO SOCIAL EDUCACIO FUNC. CENTRES
130 040
ASSEGURANCES SOCIALS EDUCACIO
130
FUNC.
040
CENTRES
ACCIO SOCIAL ESPORTS ADM. GRAL.330 059
ASSEGURANCES SOCIALS ESPORTS330 059
ACCIO SOCIAL ARXIU
130 005
ASSEGURANCES SOCIALS ARXIU
130 005
ACCIO SOCIAL ESPAI CRATER
800 001
ASSEGURANCES SOCIALS ESPAI CRATER
800 001

CC3
999
999
999
999
999
999

CC4
999
999
999
998
999
999

CC5
999
999
999
999
999
999

CC6
999
999
999
999
999
999

999
999
999
999
999
999

999
999
999
999
999
999

999
999
999
999
999
999

999
999
999
999
999
999

Tercer.- Denegar el pagament de l’ajuda per estudis del personal laboral pel curs 20212022 al personal que es detalla a continuació, atès que en l’acta número 83 de
16/12/2020 de la Comissió de Seguiment i Interpretació del Conveni s’ha acordat no
concedir l’ajuda perquè no compleix amb els requisits aprovats en actes anteriors:
Cognoms, Nom

Estudis

VIDAL DE PALOL, ALEX

MÀSTER EN CIÈNCIA DE DADES (UOC)

S’aprova per unanimitat.

21.1. - APROVAR EL PAGAMENT DE L'AJUDA SOCIAL PER ESTUDIS PROPIS
DEL PERSONAL FUNCIONARI PEL CURS 2021-2022
Núm. de referència

: X2022002285

Vistes les peticions presentades pel personal funcionari de l’Ajuntament d’Olot en relació
a la sol·licitud d’ajuda per estudis propis pel curs 2021-2022.
Atès el conveni col·lectiu vigent i els acords de la Comissió de seguiment del conveni de
23 de febrer de 2009, 8 d’abril de 2013, 14 de maig de 2018, 4 de setembre de 2018 i
16 de desembre de 2020.
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 el pagament de la quantitat de 3.003,09 € euros corresponents a l’ajuda
per estudis propis del personal funcionari de l’Ajuntament d’Olot pel curs 2021-2022,
distribuïts de la forma següent:
Cognoms, Nom

Estudis

****

GRAU EN CRIMINOLOGIA
(Universitat Isabel I)
GRAU EN CRIMINOLOGIA
(UOC)
DELEGAT PROTECCIÓ DE
DADES (ANF)
MÀSTER
EXPERT
EN
SEGURETAT CIUTADANA
(ESCOLA DE CIÈNCIES
JURÍDIQUES)

****
****
****

IMPORT TOTAL

Import
sol·licitat

Import
concedit

2.059,20 €

2.059,20 €

331,39 €

331,39 €

302,50 €

302,50 €

620,00 €

310,00 €

3.003,09 €

Segon.- Aquestes quantitats es pagaran a la propera nòmina amb càrrec a les
assignacions pressupostàries següents:
Operació Referència
0
0
0
0

Tipus
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses

S’aprova per unanimitat.

Partida
22180 132
22180 132
22130 920
22130 920

16204
16000
16204
16000

Import
2700.59
891.19
302.50
99.83

Descripció
CC1 CC2
ACCIO SOCIAL SEGURETAT
180 008
ASSEGURANCES SOCIALS SEGURETAT
180 008
ACCIO SOCIAL ADMINISTRACIO GENERAL
130 001
ASSEGURANCES SOCIALS ADMINISTRACIO
130 001
GENERAL

CC3
999
999
999
999

CC4
999
999
999
999

CC5
999
999
999
999

CC6
999
999
999
999

22.1. - SUBVENCIONS ALS ESPAIS NATURALS DE CATALUNYA, ALS HÀBITATS
I ESPÈCIES.- PROPOSANT ACORDAR CONVALIDAR DECRET DESISTIMENT
Núm. de referència

: X2021046657

Per Junta de Govern Local de data 7 d’octubre de 2021 es va acordar sol·licitar al
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, una subvenció
per finançar les despeses generades per la memòria valorada d’adequació de camí dels
horts de pujada al volcà Montsacopa, d’acord amb la convocatòria anticipada per a l’any
2022 de subvencions als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el
marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.
Per Decret número 2022LDEC000069 de data 11 de gener de 2022, es va acordar
desistir de la sol·licitud esmentada en l’apartat anterior, atès que l’Ajuntament d’Olot vol
optar a altres vies de finançament d’altres administracions públiques o ens públics.
En relació a l’expedient SUR12021000009, 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.- CONVALIDAR l’acord adoptat per Decret número 2022LDEC000069 de data
11 de gener de 2022, pel qual s’acorda desistir de la sol·licitud al Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, d’una subvenció per finançar les
despeses generades per la memòria valorada d’adequació de camí dels horts de pujada
al volcà Montsacopa, d’acord amb la convocatòria anticipada per a l’any 2022 de
subvencions als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el marc del
Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.
SEGON.- NOTIFICAR la presenta resolució al Parc Natural de la Zona Volcànica de la
Garrotxa, Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
S’aprova per unanimitat.
23.1. - PROJECTE URBANITZACIÓ MAS GRAU-BOIXATER.- PROPOSANT
APROVAR LA RECEPCIÓ DE LA URBANITZACIÓ
Núm. de referència

: X2021008188

La Junta de Govern Local en sessió celebrada en data 3 de juny de 2021 va adoptar,
entre d’altres, l’acord d’aprovar definitivament el projecte d’urbanització de Mas GrauBoixater al terme municipal d’Olot, redactat per SERTTEC projectes, SL, en data gener
de 2021.
Vist l’informe emès pel director de l’Àrea de Territori en data 11 de gener de 2021, que
s’adjunta a l’expedient, conforme al qual s’informa favorablement la recepció de l’obra
d’urbanització condicionada a la comunicació de la finalització de les obres a l’Agència

Catalana de l’Aigua, tal com s’estableix a l’informe emès en data 25/05/21 i a l’aportació
del butlletí de la instal·lació elèctrica.
En relació a l’expedient UPL12021000003, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d' Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR la recepció de l’obra d’urbanització de Mas Grau-Boixater al terme
municipal d’Olot.
SEGON.- CONDICIONAR la recepció de la urbanització a la comunicació de la
finalització de les obres a l’Agència Catalana de l’Aigua, tal com s’estableix a l’informe
emès en data 25/05/21 i a l’aportació del butlletí de la instal·lació elèctrica.
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
S’aprova per unanimitat.
24.1. - PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CAMÍ D'ACCÈS AL MONTSACOPA
PROP DEL CEMENTIRI A OLOT.- PROPOSANT APROVAR INICIALMENT
Núm. de referència

: X2021063176

Vist el projecte d'urbanització del camí d'accés al Montsacopa, a prop del cementiri a
Olot, redactat pel senyor **** i la senyora **** de VolStudio architecture, en data
novembre de 2021, que té per objecte facilitar l’accés a l’espai posterior al Cementiri a
l’hora que també relligar aquest espai amb l’equipament de l’Espai Cràter, actualment
en construcció.
El camí presenta algunes característiques pròpies de la urbanització dels entorns i
accessos a l’espai cràter combinades amb solucions pròpies de la urbanització dels
camins del Parc Natural en general i dels accessos al cràter del volcà Montsacopa en
particular.
Vist l’informe emès pel cap de l’Àrea de Territori, Ramon Prat Molas, en data 22 de
desembre de 2021, conforme al qual informa favorablement l’aprovació inicial del
projecte, amb el benentès que caldrà sol·licitar informe al Parc Natural de la Zona
Volcànica de la Garrotxa i amb les condicions següents:
-

Incloure el prisma soterrat de canalitzacions en previsió del soterrament de la
línia de MT d’Endesa.
Incloure el plànol i relació de propietaris afectats, amb indicació de titulars i
superfícies.

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 UPOM2021000044, 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 d'urbanització del camí d'accés al
Montsacopa, a prop del cementiri a Olot, redactat pel senyor **** i la senyora **** de
VolStudio architecture, en data novembre de 2021, amb el benentès que caldrà donar
compliment a les condicions establertes en l’informe emès pel cap de l’Àrea de Territori,
en data 22 de desembre de 2021 i que es detallen a la part expositiva del present acord.
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.- SOL·LICITAR informe al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
QUART.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
S’aprova per unanimitat.

25.1. - REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON C DEL PLA PARCIAL LES FONTS.PROPOSANT RECTIFICAR ERROR MATERIAL
Núm. de referència

: X2022002597

En data 23 d’abril de 1987 es va aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació del
polígon C del Pla parcial Les Fonts.
En dit document, s’hi va incloure com a finca aportada la registral número 6280 N, de
superfície 42 metres quadrats.
Aquest finca, es troba geogràficament allunyada de l’àmbit poligonal en el que s’hi va
aportar, constituint aquest fet un error material que ara es vol subsanar.
Per la qual cosa, i vist l’informe emès pel lletrat d’urbanisme a aquests efectes, favorable
a l’esmena, en relació a l’expedient UPL12022000002, 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, com a operació jurídica complementària a l’empara de l’establert
en l’article 168.1.b) del reglament de la Llei d’urbanisme, la rectificació del citat projecte
de reparcel·lació, consistent en retornar a la inicial propietària del terreny, senyora **** ,
la titularitat registral de la finca 6280 N, en tant que aquesta rectificació no afecta al
compte de liquidació ni a altres propietaris, atès que apareix substituïda la dita superfície
per la vialitat existent en el sector.

SEGON.- NOTIFICAR aquesta resolució a la persona interessada i al Registre de la
Propietat, als efectes de materialitzar la no inclusió de la citada registral 6280 N en el
procés reparcelatori ara rectificat
TERCER.- FACULTAR el senyor alcalde per a la signatura de la documentació
necessària per a dur a terme l’execució dels presents acords, incloent la signatura de
l’escriptura notarial corresponent i rectificacions, si procedeixen.
S’aprova per unanimitat.
26.1. - LLICÈNCIA D'OBRES PROJECTE PER A L’AMPLIACIÓ D’UNA SALA
D’ESPECEJAMENT I ENVASAT DE PORCÍ AMB MAGATZEM FRIGORÍFIC ANNEX
Núm.- LLICENCIA D’OBRES
NOEL ALIMENTARIA SAU- PL DE BEGUDA SANT JOAN LES FONTS
Núm. de referència : X2021040831
AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de NOEL ALIMENTARIA SAU per
AMPLIACIÓ D'EDIFICI INDUSTRIAL DESTINAT A SALA D'ESPECEJAMENT I
ENVASAT DE PORCÍ AMB MAGATZEM FRIGORÍFIC (FASE 1: CAMBRA DE
CONGELATS NÚM. 1), al : AV D'EUROPA N.0014 , del municipi d’Olot.
Identificació de l’expedient: OMA32021000065
Situació: AV D'EUROPA N.0014
UTM: : 7213913
1.- En data 18/8/2021, NOEL ALIMENTARIA SAU amb DNI: A1701471-3, representat
per **** , presenta projecte d’obres majors per AMPLIACIÓ D'EDIFICI INDUSTRIAL
DESTINAT A SALA D'ESPECEJAMENT I ENVASAT DE PORCÍ AMB MAGATZEM
FRIGORÍFIC (FASE 1: CAMBRA DE CONGELATS NÚM. 1), amb situació al carrer AV
D'EUROPA N.0014 , d’Olot, d’acord amb el projecte redactat per ****
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 d’indústria aïllada d’intensitat
5 (clau 16.5)

2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya,
estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les llicències d’obres.
És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme.
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local,
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, que va delegar
aquesta competència en aquest òrgan municipal.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Atorgar a NOEL ALIMENTARIA SAU amb DNI: A1701471-3, representat per
****, llicència d’obres (OMA32021000065), per AMPLIACIÓ D'EDIFICI INDUSTRIAL
DESTINAT A SALA D'ESPECEJAMENT I ENVASAT DE PORCÍ AMB MAGATZEM
FRIGORÍFIC (FASE 1: CAMBRA DE CONGELATS NÚM. 1), amb situació al AV
D'EUROPA N.0014 , del municipi d’Olot, d’acord amb el projecte redactat per ****
SEGON. Informar que no podran inciar-se les obres en tant no es doni compliment als
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències d’Urbanisme
d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran les
corresponents actuacions sancionadores.
TERCER. El termini per començar les obres és de 12 mesos i el termini per acabar-les
és de 36 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: CRA2021600070
Liquidació de Drets i Garanties:
Drets
Per:
Un pressupost de: 312481.48 euros
Base liquidable Drets
(3)
312481.48

%
Drets definitius Taxes
bonifica
ció
12499.26
0
12499.26
Garanties:

Total Drets
542.20

13041.46

Garantia per reposició de paviments 1200.00 euros
Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties

Euros
13041.46
1200.00

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:
Aquesta llicència autoritza només les obres contemplades al projecte presentat
identificades com a fase 1, que comprèn la cambra de congelats número 1. La llicència
també inclou les obres previstes que afecten amb la tanca de la parcel·la, així com el
pintat de l’estació transformadora.
1. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: Document signat per contractista o
contractistes assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra, així com
documentació que acrediti la seva condició de contractista.
2. Cal observar les condicions de l’informe de la Direcció General de Prevenció,

Extinció d’Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya, de data
30/07/2020, sobre el projecte de seguretat contra incendis que inclou la
cambra de congelats número 1, objecte d’aquesta llicència d’obres.
3. Aquesta llicència d’obres s’atorga sense perjudici de les condicions que
puguin derivar-se de l’expedient d’autorització de l’establiment de l’activitat,
d’acord amb l’establert a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i
control ambiental de les activitats.
4. Aquesta llicència no autoritza l’ocupació de la via pública amb materials o
altres elements propis de l’obra.
5. L’excavació prevista s’executarà d’acord amb les condicions determinades a
la vigent Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública.
6. Els materials, textures i colors d’acabat de façana s’hauran d’integrar en el
conjunt unitari edificat, d’acord amb el criteri determinat a l’article 128 del Pla
d’ordenació urbanística municipal.
7. Per a millorar la integració de l’estació transformadora a la tanca de parcel·la,
d’acord amb les condicions de la normativa de la MPOUM-53, les façanes
s’hauran de pintar del mateix color que la tanca (RAL 9006).
8. D’acord amb l’Estudi de gestió de residus del projecte, es preveu la
reutilització de 13.982 m3 de terres en altra obra autoritzada. Prèviament a la
retirada d’aquestes terres, caldrà comunicar a l’Ajuntament d’Olot el seu destí,
atès que els Serveis tècnics municipals n’hauran d’acreditar la gestió
mitjançant visita de comprovació, d’acord amb l’establert a l’article 15.3 del
Decret 89/2010 (PROGROC) (modificat pel Reial Decret 210/2018).
9. S’imposa una fiança de 447.879,09 € per garantir l’execució de les obres
d’urbanització del polígon d’actuació 13.03 – avinguda Europa – d’acord amb
les obligacions establertes al Conveni urbanístic de data 13/05/2020. L’import
de la fiança es correspon amb el pressupost, el Projecte d’urbanització del PA
13.03, aprovat definitivament per acord de la Junta de Govern el dia
21/10/2021. 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.
10. S’imposa una fiança de 1.200,00 € per garantir la neteja i/o reposició de
paviments de la via pública que puguin afectar-se per l’execució de l’obra,
especialment pels treballs de moviment i transport de terres o 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.
11. 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.
12. La primera utilització de l’edifici ampliat es veurà limitada a l’execució prèvia
de les obres d’urbanització del polígon d’actuació PA13.03.
S’aprova per unanimitat.
26.2. - LLICÈNCIA D'OBRES PER A RAMPA SOTA EL CARRER MAS BIATRIU,
PER UNIÓ D'APARCAMENTS
Núm.- LLICENCIA D’OBRES
TECNOHABITATGES 21 SL- C DE MARIÀ VAYREDA N.0026 OLOT
Núm. de referència : X2021056889
AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de TECNOHABITATGES 21 SL per
ADEQUACIÓ D'ESPAI DE COMUNICACIÓ ENTRE APARCAMENTS EN
SOTERRANI, al : C DE SABADELL N.0003 Blo.1 Pis.-1 , del municipi d’Olot.
Identificació de l’expedient: OMA32021000087
Situació: C DE SABADELL N.0003 Blo.1 Pis.-1
UTM: : 7296302
1.- En data 8/11/2021, TECNOHABITATGES 21 SL amb DNI: B4274535-6, representat
per **** , presenta projecte d’obres majors per ADEQUACIÓ D'ESPAI DE
COMUNICACIÓ ENTRE APARCAMENTS EN SOTERRANI, amb situació al carrer C
DE SABADELL N.0003 Blo.1 Pis.-1 , d’Olot, d’acord amb el projecte redactat per **** .
2.- En data 17/1/2022 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, Xarxa viària (clau 2.1)
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya,
estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les llicències d’obres.
És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme.
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local,
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, que va delegar
aquesta competència en aquest òrgan municipal.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Atorgar a TECNOHABITATGES 21 SL amb DNI: B4274535-6, representat
per **** , llicència d’obres (OMA32021000087), per ADEQUACIÓ D'ESPAI DE
COMUNICACIÓ ENTRE APARCAMENTS EN SOTERRANI, amb situació al C DE
SABADELL N.0003 Blo.1 Pis.-1 , del municipi d’Olot, d’acord amb el projecte redactat
per **** .
SEGON. Informar que no podran inciar-se les obres en tant no es doni compliment als
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències d’Urbanisme
d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran les
corresponents actuacions sancionadores.
TERCER. El termini per començar les obres és de 4 mesos i el termini per acabar-les
és de 9 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: CRA2022600001
Liquidació de Drets i Garanties:
Drets
Per:
Un pressupost de: 16515.01 euros
Base liquidable Drets
(3)
16515.01

%
Drets definitius Taxes
bonifica
ció
660.60
0
660.60

Total Drets
68.20

728.80

Garanties:
Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties

Euros
728.80
0

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

10.- El titular de la llicència haurà de construir al seu càrrec la vorera, segons el model,
rasant i amplada que figurin a les condicions particulars de la llicència o a la
corresponent ordenança reguladora. Per construir un gual per a l’entrada i sortida de
vehicles, s’haurà de disposar de l’oportuna llicència.
11.- Quan per causes imperioses de l’obra emparada per la present llicència, s’hagi
d’ocupar la via pública amb materials, grues, instal·lacions, etc, així com interrompre la
normal circulació pel carrer o vorera, s’haurà de sol·licitar el corresponent permís,
quedant el contractista sotmès a la legislació vigent en la matèria i a les ordres que en
aquest sentit li transmeti la Policia Municipal.
12.- El davant de l’edifici o del solar on es realitzin les obres de nova construcció, o que
afectin la façana o part anterior de la coberta, es tancaran sempre amb un clos de
protecció d’acord amb les condicions de l’Ordenança d’obres a la via pública. Les
bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació
vigent.
13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les
prestacions de la Seguretat Social.
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la corresponent
llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals que causi.
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En cas
d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les sancions
que corresponguin.
Condicions particulars
1. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar:
a) Document signat per contractista o contractistes assumint la responsabilitat
de l’execució de l’obra, així com documentació que acrediti la seva condició
de contractista.
b) Document signat per arquitecte assumint la direcció de l’obra.
2. Aquesta llicència no autoritza l’ocupació de la via pública amb materials o altres
elements propis de l’obra.
S’aprova per unanimitat.

27.1. - ENT_PROTECCIÓ CIVILSN
Núm. de referència

: X2021009462

En relació a l’expedient SBCO2021000001 de Conveni amb l’Associació de voluntaris
de protecció civil municipal d’Olot, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada de Seguretat, 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 amb caràcter de Subvenció nominativa del pressupost a l’entitat
ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL OLOT amb NIF G1775109-0,
per un import de 17.600 euros (sol·licitud de renúncia del 20% presentada per l’entitat),
comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 21.180.135.480030 en fase “AD”
2101653001, una vegada supervisats: el formulari de justificació, la memòria de
l’activitat/actuació i l’informe favorable de la tècnica gestora de la subvenció.
2n) Aprovar la renúncia del 20% segons sol·licitud presentada per part de l’associació
de voluntaris de protecció municipal d’Olot el dia 5 de gener de 2021 i l’informe favorable
de la tècnica gestora de la subvenció.
Operació Referència
200400
2101653001

Tipus
Partida
Despeses 21180 135 480030

Import
17600

Descripció
CONVENI PROTECCIO CIVIL

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
180 999 999 065 999 999

3r) 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)
4rt) Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i
pressupostos.
S’aprova per unanimitat.

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

LA SECRETÀRIA

