
 
 
 

ACTA NÚM. 3 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

EL DIA 27 DE GENER DE 2022. 
 
 

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 27 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, Montserrat Torras i Surroca i Maria Assumpció Camps i Bosch de forma 
presencial al lloc on se celebra. Immaculada Muñoz i Díaz, Jordi Güell i Güell, 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. Adriana Francés i Planellas i 
Lluc Charles i Flaqué presencialment. 
 
Hi assisteix presencialment com a regidor de l’oposició Josep Guix i Feixas i 
telemàticament Jordi Gasulla i Flavià. 
 
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, Sr. Sellabona, Sra. 
Canalias, Sr. Arbós i Sr. Gasulla 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 : X2022003605     
 
En relació a l’expedient SG012022000011 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: 
 
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/66/2022, de 19 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 3er 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 SG012022000011 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 27 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 20 de gener: 
 

- Dijous 21 de gener a la tarda va presidir el Ple Municipal del mes de gener. 

A causa de l’increment de casos i de les mesures de contenció de la COVID,  

la sessió d’aquest gener es va tornar a fer de forma telemàtica. 

- Divendres 22 de gener va seguir la presentació del projecte de "Tren-tram 

Olot-Banyoles-Girona" que es va poder seguir per streaming. 

- Dilluns 24 de gener, acompanyat del regidor de via pública, Aniol Sellabona, 

va saludar les persones contrades per dur a terme tasques de neteja 

extraordinària, adequació, reparació i manteniment de la ciutat. Els treballs 

d’aquest dilluns es van concentrar als barris de Sant Roc, Pla de Dalt i el 

Polígon del Pla de Baix.  



 
 
 

A la tarda, acompanyat de l’equip de govern i dels responsables del projecte, 

va visitar les obres d’Espai Crater. 

- Dimarts 25 de gener es va reunir amb representants del Centre d’Iniciatives 

Turístiques per tractar sobre l’organització dels actes de Carnaval d’enguany. 

 
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. - APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT 
D'OLOT I EL SR. JOAN MALLART GELI PER A LA CESSIÓ D'ESPAI PER A 

L'EXPOSICIÓ  D'ESCULTURA AL CARRER VERGE DEL CARME, 15 
 
Núm. de referència : X2022003415     
 
 
Vist que l’Ajuntament d’Olot té com a un dels objectius la dinamització de la plaça del 
Carme en el marc del Pla Integral de Millora del Nucli Antic, entre d’altres.  
 
Vist que el Sr. Joan Mallart Geli és propietari per justos i legítims títols de l’edifici situat 
al carrer Verge del Carme, 15 que disposa d’un altell que dona a la plaça del Carme. 
 
En relació a l’expedient IM052022000001 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: 
 
 
Únic.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i el Sr. Joan Mallart 
Geli per a la cessió d’espai per a l’exposició d’escultures al carrer Verge del Carme, 15. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

6.1. - (DIN1) ACTIVITATS DE FOMENT DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA 
CIUTAT 

Núm. de referència : X2021020235     
 
En relació a l’expedient SD012021000009 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 exposicions c/ dels sastres, catàleg d'art, disseny i artesania de 



 

proximitat 2021/22 atorgada a l’Associació de creadors de la Garrotxa (G55299333) 
per un import de 2375 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 Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 2101251 Despeses 21200  430  480001 2375 SUBVENCIONS ESDEVENIMENTS CIUTAT 200 999 143 065 019 012 

 

 
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. 
 
 

6.2. - (DIN1) ACTIVITATS DE FOMENT DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA 
CIUTAT 

Núm. de referència : X2021034920     
 
En relació a l’expedient SD012021000014 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 participació aplicació garrotxa approp, campanya promoció 
plaça mercat, díptic promocional plaça mercat, campanya St. Jordi, campanya per 
incentivar les compres al desembre atorgada a l’Associació de placers del mercat 
d’Olot (G1768059-6), per un import de 6650 euros, comptabilitzada a l’aplicació 
pressupostària 21 220 4312 480051 en fase “AD” 2106705001, una vegada supervisats: 
el formulari de justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del 
tècnic gestor de la subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 2106705001 Despeses 21220  4312 480051 6650 SUBVENCIO ASSOCIACIO PLACERS 200 074 143 065 016 012 

 

 
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. 



 
 
 

 

 
7.1. - ACCEPTAR RENUNCIA DE LA SUBVENCIÓ ORGANITZACIÓ, 

PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT ACTIVITATS VEÏNALS 
 
Núm. de referència : X2021026745     
 
Vista la instància presentada pel Sra. ALBA COLOMER SERRA en representació de 
l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL BARRI DE L'HOSTAL DEL SOL (G55225874), de data 
20 de gener de 2022 i número de registre d’entrada E2022001247, sol·licitant la renuncia 
de la subvenció concedida per la quantitat de 1000€ en motiu de la Festa de barri, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostaria: 21160924480003, donat que per raons de la 
pandèmia del Covid-19, no han pogut dur a terme cap activitat de les previstes. 
 
 En relació a l’expedient SBS22021000015 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.- Acceptar la renúncia de la subvenció concedida en data 10 de junt de 2021 
al l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL BARRI DE L'HOSTAL DEL SOL (G55225874). 
 
SEGON.- Procedir als tràmits escaients atenent el que disposa la normativa vigent i 
l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament d’Olot. 
 

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

200400 2101296 Despeses 21160  924  480003 -1000 SUBVENCIONS BARRIS 160 999 999 065 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
8.1. - DENEGAR JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ACTIVITATS DE FOMENT DE 
LA COOPERACIÓ, L'EDUCACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT, L'ENFORTIMENT DE 

LES ENTITATS SOCIALS 
 
Núm. de referència : X2021056310     
 
En relació a l’expedient SBS22021000052 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Vist l’informe de la Tècnica responsable de la gestió de la subvenció del Consorci 
d’Acció Social de la Garrotxa, sobre justificació de subvencions i ajuts. 
 
1r) DENEGAR el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a 
la subvenció SUPORT ENTITATS, a favor de l’ASSOCIACIO CULTURAL 
SONINKARA DARS LANIE KEKORO (G55046346), per un import de 1.400 euros, 
comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 21600231480043 en fase “AD” 
2021056310. 
 



 

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

200400 2101298 Despeses 21600  231  480006 -1400 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 150 999 999 065 999 999 

 

 
2n) Procedir als tràmits escaients atenent el que disposa la normativa vigent i 
l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament d’Olot. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

9.1. - JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ACTIVITATS QUE PROMOGUIN LA 
INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL 

 

Núm. de referència : X2021026898     
 
En relació a l’expedient SBS22021000030 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 MANS PER L'ACCIO SOLIDARIA 
(G61962965), per un import de 949.46 euros, comptabilitzada a l’aplicació 
pressupostària 21600231480006 en fase “AD” 2021026898, una vegada supervisats: el 
formulari de justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic 
gestor de la subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 2101298 Despeses 21600  231  480006 949.46 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 150 999 999 065 999 999 

 

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

9.2. - JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ACTIVITATS QUE PROMOGUIN LA 
INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL 

 
Núm. de referència : X2021026899     
 
En relació a l’expedient SBS22021000031 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 EL PARAIGUA 
(G55157226), per un import de 1300 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 
21600231480006 en fase “AD” 2021026899, una vegada supervisats: el formulari de 
justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la 
subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 2101298 Despeses 21600  231  480006 1300 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 150 999 999 065 999 999 

 

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

10.1. - JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ACTIVITATS QUE PROMOGUIN LA 
INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL 

 

Núm. de referència : X2021055264     
 
En relació a l’expedient SBS22021000047 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 FUNDACIO ONCOLLIGA GIRONA 

(G17808098), per un import de 2000 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 

21600231480006 en fase “AD” 2021055264, una vegada supervisats: el formulari de 
justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la 
subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 2101298 Despeses 21600  231  480006 2000 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 150 999 999 065 999 999 

 

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



 

11.1. - JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT ACTIVITATS VEÏNALS 

 
Núm. de referència : X2021026479     
 
En relació a l’expedient SBS22021000001 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 ASSOCIACIO DE PROPIETARIS I 
VEÏNS DE VIVENDES GARROTXA (G55128367), per un import de 929.90 euros, 
comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 21160924480003 en fase “AD” 
2021026479, una vegada supervisats: el formulari de justificació, la memòria de 
l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 2101296 Despeses 21160  924  480003 929.90 SUBVENCIONS BARRIS 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. 
 
 

11.2. - JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT ACTIVITATS VEÏNALS 

 
Núm. de referència : X2021026567     
 
En relació a l’expedient SBS22021000004 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 ENTITAS, a favor de l’ASSOCIACIÓ DE VEINS BONAVISTA 
(G17259714), per un import de 6500 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 
2021026566 en fase “AD” 2021026567, una vegada supervisats: el formulari de 
justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la 
subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 2101296 Despeses 21160  924  480003 6500 SUBVENCIONS BARRIS 160 999 288 065 999 999 

 

 



 
 
 

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. 
 

11.3. - JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT ACTIVITATS VEÏNALS 

 
Núm. de referència : X2021026570     
 
En relació a l’expedient SBS22021000005 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 BARRI DE LA 
CAIXA, per un import de 1450 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 
21160924480003 en fase “AD” 2021026570, una vegada supervisats: el formulari de 
justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la 
subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 2101296 Despeses 21160  924  480003 1450 SUBVENCIONS BARRIS 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. 
 
 
11.4. - JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT ACTIVITATS VEÏNALS 
 
Núm. de referència : X2021026578     
 
En relació a l’expedient SBS22021000007 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 



 

1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la 
subvenció SUPORT ENTITATS, a favor de l’ASSOCIACIÓ VEINS DEL BARRI DE LES 
PLANOTES (G17665613), per un import de 2430.05 euros, comptabilitzada a l’aplicació 
pressupostària 2021026567 en fase “AD” 2021026578, una vegada supervisats: el 
formulari de justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic 
gestor de la subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 2101296 Despeses 21160  924  480003 2430.05 SUBVENCIONS BARRIS 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. 
 
 

11.5. - JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT ACTIVITATS VEÏNALS 

 
Núm. de referència : X2021026597     
 
En relació a l’expedient SBS22021000010, 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 ASSOCIACIO DE VEINS DEL 
BARRI DE PEQUIN (G17315854), per un import de 1306.08 euros, comptabilitzada a 
l’aplicació pressupostària 21160924480003 en fase “AD” 2021026597, una vegada 
supervisats: el formulari de justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe 
favorable del tècnic gestor de la subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 2101296 Despeses 21160  924  480003 1306.08 SUBVENCIONS BARRIS 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. 



 
 
 

11.6. - JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT ACTIVITATS VEÏNALS 

 
Núm. de referència : X2021026735     
 
En relació a l’expedient SBS22021000013, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la 
subvenció SUPORT ENTITATS, a favor de l’ASSOCIACIO DE VEINS SANT ROC 

(G17041658), per un import de 4300 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 

2160924480003 en fase “AD” 2021026735, una vegada supervisats: el formulari de 
justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la 
subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 2101296 Despeses 21160  924  480003 4300 SUBVENCIONS BARRIS 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. 
 

11.7. - JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT ACTIVITATS VEÏNALS 

 

Núm. de referència : X2021026739     
 
En relació a l’expedient SBS22021000014 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 ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL 
XIPRER (G55107437), per un import de 900 euros, comptabilitzada a l’aplicació 
pressupostària 21160924480003 en fase “AD” 2021026739, una vegada supervisats: el 
formulari de justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic 
gestor de la subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 2101296 Despeses 21160  924  480003 900 SUBVENCIONS BARRIS 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. 
 
 

12.1. - JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT ACTIVITATS VEÏNAL 

 
Núm. de referència : X2021056125     
 
En relació a l’expedient SBS22021000049 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 BARRI DEL 
MORROT-PLA DE BAIX, per un import de 3300 euros, comptabilitzada a l’aplicació 
pressupostària 21160924480003 en fase “AD” 2021056125, una vegada supervisats: el 
formulari de justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic 
gestor de la subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 2101296 Despeses 21160  924  480003 3300 SUBVENCIONS BARRIS 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. 
 
 

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

LES ENTITATS SOCIALS 
Núm. de referència : X2021026766     
 
En relació a l’expedient SBS22021000017 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 d’EDUCACIO SOLIDARIA (G61754362), per 
un import de 3000 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 21600231480043 
en fase “AD” 2021026766, una vegada supervisats: el formulari de justificació, la 
memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 2101298 Despeses 21600  231  480006 3000 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 150 999 999 065 999 999 

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

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

LES ENTITATS SOCIALS 
 
Núm. de referència : X2021026810     
 
En relació a l’expedient SBS22021000023 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la 
subvenció SUPORT ENTITATS, a favor de l’ASSOCIACIO DE MAURITANS 
DE TOULEL A CATALAUNYA (G55000319), per un import de 1500 euros, 
comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 21 600 231 480043 en fase “AD” 
2021026810, una vegada supervisats: el formulari de justificació, la memòria de 
l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 2101297 Despeses 21600  231  480043 1500 SUBVENCIONS COOPERACIO 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. 
 



 

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

LES ENTITATS SOCIALS 
Núm. de referència : X2021055269     
 
En relació a l’expedient SBS22021000048 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la 
subvenció SUPORT ENTITATS, a favor de l’ASSOCIACIO DE RESIDENTS 

DEL POBLE DE SINSAN SABI D'OLOT (G55147839),per un import de 388.71 euros, 

comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 21600 231 480043 en fase “AD” 
2021055269, una vegada supervisats: el formulari de justificació, la memòria de 
l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 2101298 Despeses 21600  231  480006 388.71 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 150 999 999 065 999 999 

 

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

 
15.1. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 

 

Núm. de referència : X2021020199     
 
En relació a l’expedient SIC22021000036, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la 
subvenció ASSOCIACIÓ CULTURAL BINARI, per un import de 1000 euros, 
comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 21400.334.480020 en fase “AD” 21/1249, 
una vegada supervisats: el formulari de justificació, la memòria de l’activitat/actuació i 
l’informe favorable del tècnic gestor de la subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 21/1249 Despeses 21400  334  480020 1000 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 030 070 065 014 008 

 

 
2n) Procedir als tràmits escaients per a ordenar el pagament (fase “P”) de la despesa 
esmentada en funció de les disponibilitats i previsions del Pla de tresoreria de la 



 
 
 

Corporació i atenent al que disposa la normativa vigent i l’Ordenança general de 
subvencions de l’Ajuntament d’Olot (article 16) 
 
3r) Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i 
pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

15.2. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 
Núm. de referència : X2021020651     
 
En relació a l’expedient SIC22021000042, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la 
subvenció AGRUP. NATURALISTA I ECOLOGISTA GARROTXA, per un import de 
3000 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 21400.334.480020 en fase 
“AD” 21/1249, una vegada supervisats: el formulari de justificació, la memòria de 
l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

 21/1249 Despeses 21400  334  480020 3000 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 030 070 065 056 008 

 

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

 
15.3. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 

 
Núm. de referència : X2021021022     
 
En relació a l’expedient SIC22021000047, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la 
subvenció ASSOCIACIÓ JUVENIL COR GAIA D'OLOT, per un import de 1264.34 
euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 21400334480020 en fase “AD” 



 

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

200400 21/1249 Despeses 21400  334  480020 1264.34 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 030 070 065 009 008 

 

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

 
16.1. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 

 
Núm. de referència : X2021019083     
 
En relació a l’expedient SIC22021000024, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
 
1r) Aprovar la renúncia de la subvenció atorgada amb caràcter de concurrència 
competitiva a l’entitat  AMICS DE L'ALTA GARROTXA, per un import de 300 euros, 
comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 21400.334.480020 en fase “AD” 21/1249, 
d’acord amb el seu escrit de data 12/01/2022.  
 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

 21/1249 Despeses 21400  334  480020 300 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 030 070 065 005 008 

 

 
2n) Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i 
pressupostos. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

17.1. - CULTURA: CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA DIPUTACIÓ DE 
GIRONA SOBRE EL FINANÇAMENT DE LA DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE LES 

PLACES DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL TRANSFERIDES PER LA DIPUTACIÓ 
DE GIRONA 

 
Núm. de referència : X2022003525     
 
Els Ajuntaments tenen competència per a crear, organitzar i gestionar les biblioteques 
de titularitat municipal, d’acord amb les normes establertes per llei o per reglament i 
d’acord amb el Mapa de Lectura Pública (Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema 
bibliotecari de Catalunya).  
 
La Diputació de Girona, per tradició i marc competencial, ha prestat i presta suport als 
ajuntaments en lectura pública. Una de les vies ha estat destinar personal propi a les 
biblioteques.  
 
El Ple de la Diputació de 21 d’octubre del 2014 va aprovar els convenis de transferència 
del personal de la Diputació de Girona, adscrits a les biblioteques municipals per 
coherència amb la Llei 4/1993 del sistema bibliotecari de Catalunya.  
 
El període establert en el conveni de transferència era de cinc anualitats, entre els anys 
2015-2019.  
 
Vist que un cop finalitzat aquest període, la Diputació de Girona en l’exercici de les seves 
competències, d’acord amb l’article 91 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, i la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, manifesta la seva voluntat de 
continuar cooperant al respecte.  
 
Vist que l’Ajuntament d’Olot ha sol·licitat a la Diputació de Girona la col·laboració 
interadministrativa sobre el finançament de les despeses salarials de les bibliotecàries. 
 
Vist que, atenent el procés de concessió de subvenció directa contemplada en l’article 
22.2.c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, ambdues parts 
han acordat la subscripció d’un conveni per a establir les clàusules reguladores de la 
subvenció i com a forma de resolució del procediment.  
 
Vist que el conveni estableix les condicions de l’aportació econòmica de la Diputació de 
Girona a l’Ajuntament d’Olot., per a finançar tres places (direcció, bibliotecari i tècnic 
auxiliar) de la Biblioteca municipal Marià Vayreda d’Olot, que tindrà efectes a partir del 
moment de la seva signatura i es mantindrà en vigor durant un període de quatre anys, 
i regula, també, els compromisos que adopten ambdues parts als quals hauran d’ajustar 
la seva relació i el seu comportament. 
 
Vist que a aquest efecte, La Diputació de Girona transferirà la despesa per les 3 places 
(direcció, bibliotecari i tècnic auxiliar), de la Biblioteca Marià Vayreda d’Olot. en el 
període comprès entre 2021 fins al 2025 amb els imports següents: 
 
 



 

2021  2022  2023  2024  2025  

138.316,60€  110.653,28€  82.989,96€  55.326,64€  27.663,32€  

Vist el text del conveni, que s’adjunta a aquesta proposta 
 
En relació a l’expedient CU012022000001 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el conveni amb la Diputació de Girona que regula la subvenció directa 
per al finançament de tres places (direcció, bibliotecari i tècnic auxiliar) de la Biblioteca 
municipal Marià Vayreda d’Olot, i que tindrà efectes a partir del moment de la seva 
signatura i es mantindrà en vigor durant un període de quatre anys. 
 
Segon.- Facultar l’alcalde, Josep Berga i Vayreda, per a la signatura d’aquest conveni. 
 
Tercer.- Acceptar la subvenció directa atorgada per la Diputació de Girona corresponent 
als anys 2021, 2022, 2023, 2024 i 2025, amb els imports que es detallen a continuació: 
 

2021  2022  2023  2024  2025  

138.316,60€  110.653,28€  82.989,96€  55.326,64€  27.663,32€  

 
Quart.- Agrair a la Diputació de Girona, la concessió de l’esmentada subvenció. 
 
Cinquè.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de 
Seguretat Social.  
 
Sisè.- Que el Departament de comptabilitat i pressupostos anoti el dret reconegut 
d’aquesta subvenció pel que fa referència als anys 2021 i 2022, de 248.969,88 €,  al 
pressupost d’Ingressos de l’Ajuntament d’Olot de l’any 2022, a una nova partida amb el 
nom SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ-FUNCIONAMENT BIBLIOTECA. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

18.1. - APROVACIÓ CONVENI OME 
 
Núm. de referència : X2021063573     
 
Vist que d’acord amb l’article 46.4 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, 

l’Administració educativa i l’Administració local poden acordar la creació d’una Oficina 

Municipal d’Escolarització. 

 

Vist que l’article 49.2 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, estableix que les 

sol·licituds d’admissió dels alumnes en el període ordinari de preinscripció es poden 

presentar, entre altres llocs, a l’Oficina Municipal d’Escolarització per tal que les gestioni. 



 
 
 

 

Vist que, en aquest marc, l’article 19.1 del Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la 

programació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió en els centres del Servei 

d'Educació de Catalunya, preveu la possibilitat de crear oficines municipals 

d’escolarització com a instrument de col·laboració entre l’Ajuntament i el Departament 

d’Educació en el procés d’escolarització en els centres del Servei d’Educació de 

Catalunya. A aquest efecte es preveu que es creïn mitjançant la subscripció d’un acord. 

 

Vist que la Junta de Govern de l’Ajuntament d’Olot del dia 30 de desembre de 2021 va 

aprovar mantenir l’Oficina Municipal d’Escolarització i demanar la creació d’aquesta 

Oficina d’acord amb les disposicions del Decret 11/2021, de 16 de febrer. 

 

Vist que el Departament d’Educació ha acceptat la petició per la creació d’aquesta 

Oficina Municipal d’Escolarització d’acord amb les disposicions del Decret 11/2021, de 

16 de febrer. 

 

En relació a l’expedient ED022021000001 de , vist l’expedient administratiu i 

antecedents corresponents, l'Alcalde  d'Educació, proposa a la Junta de Govern Local, 

l’adopció dels següents acords: 

 

PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de 

Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, i l’Ajuntament d’Olot per a la creació 

de la Oficina Municipal d’Escolarització.  

 

SEGON.- Nomenar a la Sra. Montserrat Riera i Torrecillas com a tècnica de l’Àrea de 

Cultura i Educació de l’Ajuntament d’Olot com la professional que gestionarà l’Oficina 

Municipal d’Escolarització.  

 

TERCER.- Facultar a l’alcalde d’Olot, Josep Berga i Vayreda, com a representant legal 

de la corporació, per a la signatura del conveni entre les parts. 

 

S’aprova per unanimitat. 



 

 
19.1. - APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ A AMPA ESCOLA DE SANT ROC PER 

LA JORNADA CONTINUADA 
 
Núm. de referència : X2021059736     
 
En relació a l’expedient SIM22021000012 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d'Educació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la 
subvenció si, per un import de 1482 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 
21 599 326 480024 SUBV.EDUCACIO AMIPES PER JORNADES CONTINUADES en 
fase “AD” 2104628002, una vegada supervisats: el formulari de justificació, la memòria 
de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 2104628002 Despeses 21599  326  480024 1482 SUBV. EDUCACIO AMIPES PER JORNADES 
CONTINUADES 

500 040 035 099 056 017 

 

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

20.1. - ESPORTS. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA 
SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA EN 2A CONVOCATÒRIA DE CLUB ATLETISME 

GARROTXA 
 
Núm. de referència : X2021049425     
 
En relació a l’expedient SP062021000088, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la 
subvenció Suport entitats extraordinària en segona convocatòria, a favor del Club 
Atletisme Garrotxa (NIF G17249103), per un import de 300.00 euros, comptabilitzada a 
l’aplicació pressupostària 21 330 341 480002 en fase “AD” 2101253064, una vegada 
supervisats: el formulari de justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe 
favorable del tècnic gestor de la subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 2101253064 Despeses 21330  341  480002 300.00 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 015 167 099 023 016 

 



 
 
 

 
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. 
 

 
21.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES ANNEX NÚM. 21/052 
 

Núm. de referència : X2022003421     
 
En relació a l’expedient CPG22022000007 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar relació d’ordenacions  de despeses annex  núm. 21/052 per un import de 
134.762,09 euros. 
 

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

200220  Despeses 99999 134762.09 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

S’aprova per unanimitat. 
 
 

22.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES ANY 2022 
 

Núm. de referència : X2022003406     
 
En relació a l’expedient CPG22022000006 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar la relació d’ordenacions de despeses annex núm. 22/002 per un import de 
21.906,17 euros. 
 

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

200240  Despeses 99999 21906.17 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 



 

23.1. - APROVAR RENUNCIES I BAIXES DE SUBVENCIONS ATORGADES L'ANY 
2021 

Núm. de referència : X2022003437     
 
En relació a l’expedient CPG22022000008 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 les renuncies de subvencions atorgades l’any 2021 presentades per 
diverses entitats degut a la impossibilitat de poder realitzar les activitats 
subvencionades, i així mateix procedir a donar de baixa les operacions comptables 
corresponenets: 
 

 
ENITAT 

IMPORT  
RENUNCIAT 

AAVV BARRIS HOSTAL DEL SOL 1.000,00 

ASSOCIACIO VOLUNTARIS PROTECCIÓ CIVIL 4.400,00 

ASSOCIACIO UNITS PEL CAVALL 400,00 

NIBIRU MOSTRA D’ART AVANÇADA 1.900,00 
 

Segon.- Aprovar les baixes de subvencions atorgades l’any 2021 a diverses entitats 
degut a la falta de justificació total o parcial de les mateixes, i així mateix procedir a 
donar de baixa les operacions comptables corresponents: 
 

 
ENITAT 

IMPORT  
RENUNCIAT 

AAVV VIVENDES GARROTXA 170.10 

AAVV BARRI LES PLANOTES 169.95 

AAVV BARRI PEQUIN 493,92 

AAVV I COMRECIANTS BARRI SANT FERRIOL 1.067,74 

AAVV I PROPIETARIS I COMERC. FIRAL D’OLOT 1.250,00 

AAVV BARRI DESEMPARATS 973,71 

ASSOCIACIO AMICS DEL BONSAI 54,62 

ASSOCIACIO COMERCIANTS D’OLOT 2.200,00 

ASSOCIACIO HOSTALATGE GARROTXA 1.700,00 

CLUB GIMNASTIC OSONA 1.394,65 

SOCIETAT DE CAÇA D’OLOT I COMARCA 338,73 

FOMENT DE LA PESCA ESPORTIVA 338,73 

CENTRE EXCURSIONISTA OLOT 35,44 

ALTRART ASSOCIACIO D’ARTTERAPIA 53,86 

ASSOCIACIO SARDANISTA FLOR DE FAJOL 1.289,00 

ASSOCIACIÓ JUVENIL COR GAIA 235,66 

AGRUPAMENT ESCOLTA NTRA. DONA TURA 2.818,99 

AMIPA CEIP MALAGRIDA 603,95 

ASSOCIACIÓ MANS PER L’ACCIO SOLIDARIA 0,54 

ASSOC. CULT. SONINKARA DARS LENIE KEKOR 1.400,00 

 
 
S’aprova per unanimitat. 



 
 
 

 
24.1. - APROVAR PLA DE TREBALL ANUAL SOBRE EL CONTROL FIANANCER 

DE LA CORPORACIÓ EXERCICI 2021 
 
Núm. de referència : X2022003402     
 
En relació a l’expedient CPG52022000002 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 el pla de treball anual sobre el control financer de la Corporació 
(Ex.2021) per tal de donar compliment al que disposa el RD 424/2017, de 12 de maig, 
pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local 
(RCIL) que té per objecte el desplegament reglamentari previst en l’article 213 del text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, 
(TRLRHL). 
 
Segon.- D’aquest acord caldrà donar-ne compte en una propera sessió plenària. 
 
 

S’aprova per unanimitat. 
 
 

25.1. - APROVACIÓ PREUS PÚBLICS PER ALS EXPOSITORS DE LES FIRES 
PREVISTES PEL 2022 

 
Núm. de referència : X2022003290     
 
L’àrea de promoció de la ciutat de l’Ajuntament d’Olot té per finalitats, entre d’altres, l’organització 
de fires i esdeveniments a la ciutat amb l’objectiu de dinamitzar i contribuir en el desenvolupament 
econòmic d’Olot. 
 

Pel 2022, l’àrea de promoció de la ciutat de l’Ajuntament d’Olot té previst organitzar les següents 
fires: 
 

1. Fira 1 de Maig – Fira de la Primavera (1 de maig) al centre de la ciutat amb expositors de roba 
i complements, vehicles nous i d’ocasió, artesania... Es tracta d’una fira multisectorial d’origen 
immemorial que també està inscrita al calendari de fires de Catalunya 2022. 
 

2. Fira de Sant Lluc – Fira de la tardor (15 i 16 d’octubre) al centre de la ciutat amb expositors de 
roba i complements, vehicle d’ocasió, artesania, ramaderia, etc. Es tracta d’una fira que té el seu 
origen el 1315 (ramader) i està inscrita al calendari de fires de Catalunya 2022. 
 

3. Fira Orígens – Fira agroalimentària de productes de qualitat de Catalunya (19 i 20 de 
novembre) al recinte firal amb productors agroalimentaris. Aquesta serà la 10a edició i també 
està inscrita al calendari de fires de Catalunya 2022. 
 

4. Fira del Pessebre (del 3 al 6 de desembre) al centre de la ciutat amb expositors de pessebres, 
articles de Nadal (arbres, torrons, nadales...) i artesania (alimentaris i no alimentaris). Es tracta 
d’una fira que té el seu origen el 1990 (Fira de l’Alimara) i està inscrita al calendari de fires de 
Catalunya 2022. 
 

 
Per cada una de les fires esmentades al punt anterior està previst exigir un preu públic, donat 
que es tracten d’empreses, associacions i entitats que treuen rendiment econòmic del sòl públic. 



 

Els corresponents estudis econòmics consten a l’expedient. 
 
En relació a l’expedient IG112022000002 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 els preus públics per a les fires 2022 següents: 
 

 
FIRA 1 DE MAIG – FIRA DE LA PRIMAVERA 
Dissabte 1 de maig 
 

Mercat vehicle i espai annex empreses (espai 5 x 5 m) 200 € + 10% IVA 

Annex comercial artesà (preu metre lineal) 35 € + 10% IVA 

Punt de llum (complement) 70 € + 10% IVA 

Mercat del disc (preu metre lineal)   6 € + 10% IVA 

Mercat artesania · alimentaris (preu metre lineal) 30 € + 10% IVA 

Mercat artesania · no alimentaris (preu metre lineal) 18 € + 10% IVA 

 
 
FIRA SANT LLUC – FIRA DE LA TARDOR 
Dissabte 15 i diumenge 16 d’octubre 

 
 

 

 

Mercat del disc (preu metre lineal)    6 € + 10% IVA 

Mercat de creadors La Iera (preu per parada) 25 € + 10% IVA 

Mercat artesania · alimentaris (preu metre lineal)  58 € + 10% IVA 

Mercat artesania · no alimentaris (preu metre lineal)  32 € + 10% IVA 

 
 
FIRA ORÍGENS – FIRA AGROALIMENTÀRIA DE PRODUCTES DE QUALITAT DE CATALUNYA 

Dissabte 19 i diumenge 20 de novembre 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
FIRA DEL PESSEBRE 
Del dissabte 3 al dimarts 6 de desembre 
 

Mercat de Nadal (preu metre lineal) 30 € + 10% IVA 

Mercat artesania · alimentaris (preu metre lineal) 33 € + 10% IVA 

Mercat artesania · no alimentaris (preu metre lineal) 22 € + 10% IVA 

 

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

Fira Vehicle d’Ocasió 
Preu (€/cotxe) fins a 10 cotxes 35 € + 10% IVA 

Preu (25 m2) per motos i maquinària 75 € + 10% IVA 

Preu expositors (6 m2) 300 €  + 10% IVA 

Preu entrada (inclou 5 tiquets tast) 4,54 € + 10% IVA 

Preu taller infantil 1,82 € + 10% IVA 

Preu aula de tast 0,91 € + 10% IVA 

Preu guarda-roba 0,91 € + 10% IVA 

Preu tiquets de tast (6 tiquets) 2,73 € + 10% IVA 



 
 
 

 
26.1. - APROVACIÓ PADRÓ DE L'IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ 

MECÀNICA EXERCICI 2022 
 

Núm. de referència : X2022002634     
 
En relació a l’expedient CI012022000022 d’aprovació del Padró de l’Impost de vehicles 
de tracció mecànica exercici 2022 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 el padró de l’IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
exercici 2022, que importa la quantitat de 1.957.842,92 €. 
 
Segon.- El període de cobrament en voluntària serà del dia 1 de febrer a 31 de març 
de 2022 ambdós inclosos, de conformitat amb l’acord de l’Ajuntament Ple en sessió 
celebrada el 23 de desembre de 2021 pel qual, entre d’altres, s’aprovà el calendari del 
contribuent per a l’exercici 2022. Transcorregut aquest termini, els deutes que no s’hagin 
fet efectius, seran exigits en via de constrenyiment, interessos de demora i en el seu 
cas, les costes que es produeixin. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
27.1. - PADRO DEL MERCAT DEL RENGLE - EXERCICI 2022 

 
Núm. de referència : X2022001215     
 

En relació a l’expedient   administratiu  MD012022000002 i   antecedents 
corresponents,  la regidora  delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
 
Primer. Aprovar el padró del MERCAT del RENGLE exercici 2022, que importa la 

quantitat total  de 261,00.-€ 
 

Segon. El període de cobrament en voluntària serà de del dia 1 de febrer fins al 31 
de març, ambdós inclosos, de conformitat amb l’acord de l’Ajuntament Ple 
en sessió celebrada el dia 23/12/2021 pel qual, entre d’altres, s’aprovà el 
calendari del contribuent per a l’exercici 2022. Transcorregut aquest termini, 
els deutes que no s’hagin fet efectius, seran exigits en via de constrenyiment 
i acreditaran el recàrrec de constrenyiment, interessos de demora i en el 
seu cas, les costes que es produeixin. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 

 



 

28.1. - APROVACIO PADRO MERCAT SETMANAL DEL DILLUNS - EXERCICI 2022 
 
Núm. de referència : X2022001214     
 
Vist   l’expedient   administratiu  MD012022000001 i   antecedents corresponents, la 
regidora  delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer. Aprovar el padró del MERCAT del DILLUNS exercici 2022, que importa la 

quantitat total  de 75.817,25.-€ 
 

Segon. El període de cobrament en voluntària serà de del dia 1 de febrer fins al 31 
de març, ambdós inclosos, de conformitat amb l’acord de l’Ajuntament Ple 
en sessió celebrada el dia 23/12/2021 pel qual, entre d’altres, s’aprovà el 
calendari del contribuent per a l’exercici 2022. Transcorregut aquest termini, 
els deutes que no s’hagin fet efectius, seran exigits en via de constrenyiment 
i acreditaran el recàrrec de constrenyiment, interessos de demora i en el 
seu cas, les costes que es produeixin. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

29.1. - APROVACIO PADRÓ TAXA OCUPACIONS DIVERSES PERMANENT - 
EXERCICI 2022 

 
Núm. de referència : X2022001209     

        

En relació a  l’expedient   administratiu  EA012022000002 i   antecedents 
corresponents,  la regidora delegada  d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
 

Primer. Aprovar el padró d’ OCUPACIONS DIVERSES PERMANENTS 
exercici 2022, que importa la quantitat total  de 14.921,75.-€ 

 
  DP01– Ocupació subsòl via pública  . . . .. . . . . . .     1.224,00€ 
  DP02– Ocupació amb  mercaderies . . . . .. . . . . . . . . . . .     2.725,80€ 
  DP03– Ocupació vol elements construcc . .. . . . . . . . .        382,50€ 
  DP04– Caixers     . . .. . . . . . . .     5.373,50€ 
  DP07– Reserves via pública   . . . . .. . . . . . . . . . . .    3.544,80€ 
  DP09– Quioscs    .  . . . . . . . . .        897,00€ 
  DPON -DPON- Bonificació quiosc ONCE . . .  . . . . . . .       -448,50€ 

  DP11– Llicència autotaxi   . .  . . . . . . . .     1.222,65€ 
 
Segon. El període de cobrament en voluntària serà de del dia 1 de febrer fins 

al 31 de març, ambdós inclosos, de conformitat amb l’acord de l’Ajuntament 
Ple en sessió celebrada el dia 23/12/2021 pel qual, entre d’altres, s’aprovà 
el calendari del contribuent per a l’exercici 2022. Transcorregut aquest 
termini, els deutes que no s’hagin fet efectius, seran exigits en via de 



 
 
 

constrenyiment i acreditaran el recàrrec de constrenyiment, interessos de 
demora i en el seu cas, les costes que es produeixin 

 
 

S’aprova per unanimitat. 
 
30.1. - APROVACIO ANNEX PADRO TAXA ESCOMBRARIES PARTICULARS 2021 

- 21ESAN01 
 
Núm. de referència : X2022002826     
 

Vist l’expedient administratiu ES022022000001 i antecedents corresponents, la regidora 
delegada d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la proposta de baixes/devolucions 21ESAN01 que importa la 
quantitat de 3.191,00€. 
 
Segon.- Aprovar les liquidacions (relació 21ESAN01) corresponents a l’annex del 
padró de la taxa d’escombraries particulars 2021, que importen la quantitat 2.369,00€. 
 
Tercer.- El termini d’ingrés per aquestes liquidacions és el següent: 

A) Fins a la data límit especificada a l’anvers de la liquidació a qualsevol oficina de 
La Caixa o als terminals ServiCaixa. 

B) Des del dia següent a la data límit especificada a l’anvers de la liquidació i fins a 
la fi voluntària (*) a les oficines de recaptació al Pg. Bisbe Guillamet, 10-1r pis 
(mitjançant diners de curs legal, xec conformat o targeta de crèdit o dèbit) 

(*)Terminis LGT: 

** signatura de la notificació entre els dies 1 i 15 de cada mes, fins el dia 20 del mes 
següent o l’immediat hàbil posterior. 

** signatura de la notificació entre els dies 16 i últim de cada mes, fins els dia 5 del 
segon mes següent o immediat hàbil posterior. 

C) Si s’ha facilitat la domiciliació bancària, es farà el càrrec a partir de la data límit 
de pagament. 

 

Quart.- Les devolucions es practicaran segons es detalla: 

a) si el rebut a abonar s’ha satisfet mitjançant domiciliació bancària, 
l’abonament es farà efectiu en el mateix domicili bancari, abans de la data 
límit de pagament. 

b) Si el rebut s’ha satisfet a les oficines de recaptació municipal, o bé a 
través del tríptic, l’abonament es farà exclusivament mitjançant la 
domiciliació bancària que ens faciliteu. 

 
Cinquè.- Procedir a la notificació de les liquidacions individuals als interessats afectats. 
 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

 



 

31.1. - APROVACIO ANNEX TAXA ESCOMBRARIES PARTICULARS 
LIQUIDACIONS ALTA DERIVADES IBI I INSPECCIO -  21ESL1A1 

 
Núm. de referència : X2022002830     
 

 

Vist l’expedient administratiu ES022022000002 i antecedents corresponents, la regidora 
delegada d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords; 
 
Primer.- Aprovar la proposta de baixes/devolucions 21ESL1A1 que importa la 
quantitat de 3.320,00€. 
 
Segon.- Aprovar les liquidacions (relació 21ESL1A1) corresponents a l’annex 
liquidacions altes derivades IBI i inspecció de la taxa d’escombraries particulars 2021, 
que importen la quantitat 2.807,00€. 
 
Tercer.- El termini d’ingrés per aquestes liquidacions és el següent: 

A) Fins a la data límit especificada a l’anvers de la liquidació a qualsevol oficina de 
La Caixa o als terminals ServiCaixa. 

B) Des del dia següent a la data límit especificada a l’anvers de la liquidació i fins a 
la fi voluntària (*) a les oficines de recaptació al Pg. Bisbe Guillamet, 10-1r pis 
(mitjançant diners de curs legal, xec conformat o targeta de crèdit o dèbit) 

(*)Terminis LGT: 

** signatura de la notificació entre els dies 1 i 15 de cada mes, fins el dia 20 del mes 
següent o l’immediat hàbil posterior. 

** signatura de la notificació entre els dies 16 i últim de cada mes, fins els dia 5 del 
segon mes següent o immediat hàbil posterior. 

C) Si s’ha facilitat la domiciliació bancària, es farà el càrrec a partir de la data límit 
de pagament. 

 

Quart.- Les devolucions es practicaran segons es detalla: 

a. si el rebut a abonar s’ha satisfet mitjançant domiciliació bancària, 
l’abonament es farà efectiu en el mateix domicili bancari, abans de la data 
límit de pagament. 

b. Si el rebut s’ha satisfet a les oficines de recaptació municipal, o bé a 
través del tríptic, l’abonament es farà exclusivament mitjançant la 
domiciliació bancària que ens faciliteu. 

 
Cinquè.- Procedir a la notificació de les liquidacions individuals als interessats afectats. 
 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
 
 
 



 
 
 

32.1. - APROVACIO ANNEX PADRO TAXA ANIMALS COMPANYIA 2021 
(21ACAN01) 

 
Núm. de referència : X2022002903     

 
Vist l’expedient administratiu GENE2022000002 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords; 
 
Primer.- Aprovar la proposta de baixes/devolucions 21ACAN01 que importa la 
quantitat de 208,00€. 
 
Segon.- Les devolucions es practicaran segons es detalla: 

a) si el rebut a abonar s’ha satisfet mitjançant domiciliació bancària, 
l’abonament es farà efectiu en el mateix domicili bancari, abans de la data 
límit de pagament. 

b) Si el rebut s’ha satisfet a les oficines de recaptació municipal, o bé a 
través del tríptic, l’abonament es farà exclusivament mitjançant la 
domiciliació bancària que ens faciliteu. 

 

 

S’aprova per unanimitat. 
 

33.1. - APROVACIO ANNEX LIQUIDACIONS ALTES AIAC TAXA ANIMALS 
COMPANYIA - 21ACL1A1 

 
Núm. de referència : X2022002904     
 

 
Vist l’expedient administratiu GENE2022000003 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords; 
 
Primer.- Aprovar la proposta de baixes/devolucions 21ACL1A1 que importa la 
quantitat de 28,50€. 
 
Segon.- Aprovar les liquidacions (relació 21ACL1A1) corresponents a l’annex 
liquidacions altes AIAC de la taxa animals companyia 2021, que importen la quantitat 
19,00€. 
 
Tercer.- El termini d’ingrés per aquestes liquidacions és el següent: 

A) Fins a la data límit especificada a l’anvers de la liquidació a qualsevol oficina de 
La Caixa o als terminals ServiCaixa. 

B) Des del dia següent a la data límit especificada a l’anvers de la liquidació i fins a 
la fi voluntària (*) a les oficines de recaptació al Pg. Bisbe Guillamet, 10-1r pis 
(mitjançant diners de curs legal, xec conformat o targeta de crèdit o dèbit) 

(*)Terminis LGT: 

** signatura de la notificació entre els dies 1 i 15 de cada mes, fins el dia 20 del mes 
següent o l’immediat hàbil posterior. 



 

** signatura de la notificació entre els dies 16 i últim de cada mes, fins els dia 5 del 
segon mes següent o immediat hàbil posterior. 

C) Si s’ha facilitat la domiciliació bancària, es farà el càrrec a partir de la data límit 
de pagament. 

 

Quart.- Les devolucions es practicaran segons es detalla: 

a. si el rebut a abonar s’ha satisfet mitjançant domiciliació bancària, 
l’abonament es farà efectiu en el mateix domicili bancari, abans de la data 
límit de pagament. 

b. Si el rebut s’ha satisfet a les oficines de recaptació municipal, o bé a 
través del tríptic, l’abonament es farà exclusivament mitjançant la 
domiciliació bancària que ens faciliteu. 

 
Cinquè.- Procedir a la notificació de les liquidacions individuals als interessats afectats. 
 
 

S’aprova per unanimitat. 
 
 

34.1. - APROVACIO ANNEX PADRO 2021 TAXA ENTRADA VEHICLES - 
21EVAN01 

Núm. de referència : X2022002909     
 

 

Vist l’expedient administratiu EP012022000002 i antecedents corresponents, la regidora 
delegada d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords; 
 
 
Primer.- Aprovar la proposta de baixes/devolucions 21EVAN01 que importa la 
quantitat de 631,00€. 
 
Segon.- Aprovar les liquidacions (relació 21EVAN01) corresponents a l’annex del 
padró de la taxa d’entrada de vehicles 2021, que importen la quantitat 523,50€. 
 
Tercer.- El termini d’ingrés per aquestes liquidacions és el següent: 

A) Fins a la data límit especificada a l’anvers de la liquidació a qualsevol oficina de 
La Caixa o als terminals ServiCaixa. 

B) Des del dia següent a la data límit especificada a l’anvers de la liquidació i fins a 
la fi voluntària (*) a les oficines de recaptació al Pg. Bisbe Guillamet, 10-1r pis 
(mitjançant diners de curs legal, xec conformat o targeta de crèdit o dèbit) 

(*)Terminis LGT: 
** signatura de la notificació entre els dies 1 i 15 de cada mes, fins el dia 20 del mes 

següent o l’immediat hàbil posterior. 
** signatura de la notificació entre els dies 16 i últim de cada mes, fins els dia 5 del 

segon mes següent o immediat hàbil posterior. 
C) Si s’ha facilitat la domiciliació bancària, es farà el càrrec a partir de la data límit 

de pagament. 
 
Quart.- Les devolucions es practicaran segons es detalla: 



 
 
 

a. si el rebut a abonar s’ha satisfet mitjançant domiciliació bancària, 
l’abonament es farà efectiu en el mateix domicili bancari, abans de la data 
límit de pagament. 

b. Si el rebut s’ha satisfet a les oficines de recaptació municipal, o bé a 
través del tríptic, l’abonament es farà exclusivament mitjançant la 
domiciliació bancària que ens faciliteu. 

 
Cinquè.- Procedir a la notificació de les liquidacions individuals als interessats afectats. 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
35.1. - OBRES D'AMPLIACIÓ DE VORERES AL CARRER PINTOR DOMENGE, 

TRAM AVINGUDA SANT JOAN -CARRER CERVANTES 
 
Núm. de referència : X2022001393     
 

Tipus de Contracte: OB D'OBRES 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar les obres de obres  d’ampliació  de voreres al 
carrer Pintor Domenge, tram: avinguda Sant Joan- carrer Cervantes,  com es desprèn 
de l’informe de data 7 de gener de 2022,  emès pel Sr. Ramon Prat Molas,  Cap de l’Àrea 
de Territori 

Segon.- Atès que es tracta d’una obra amb una unitat funcional tal i com es desprèn del 
projecte aprovat per la Junta de Govern Local del dia 14 d’octubre de 2021. 

Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per executar l’obra 
d’ampliació  de voreres al carrer Pintor Domenge, tram: avinguda Sant Joan- carrer 
Cervantes a: 

 

-“AMSA Agustí y Masoliver, SA” 

-“Aglomerats Girona, SA 

-“Rubau Tarrés, SAU” 

Quart- D’acord amb l’informe de valoració emès en data 24 de gener de 2022 pel Sr. 
Ramon Prat Molas, cap de l’Àrea de Territori, la millor proposta és la presentada per 
l’empresa RUBAU TARRÉS, SAU” per haver presentat l’oferta més econòmica. 

Cinquè.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals 
de contractació. 



 

 
Sisè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa RUBAU TARRÉS SAU i atès que aquesta 
compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del 
contracte. 

Fonament jurídic 

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

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

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

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

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics 
 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012022000013 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 

Primer.-  Aprovar l’informe emès pel Sr. Ramon Prat Molas,  Cap de l’Àrea de Territori, 
de data 7 de gener de 2022,  en el que es motiven les necessitats de contractar. 

Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a 
favor de l’empresa RUBAU TARRÉS, SAU, amb NIF núm.A17018813, el contracte 
menor de les obres  d’ampliació  de voreres al carrer Pintor Domenge, tram: avinguda 
Sant Joan- carrer Cervantes, d’acord amb el projecte aprovat per la Junta de Govern 
Local de data 14 d’octubre de 2021; pel preu de trenta mil cent vint-i-nou euros 
(30.129 €), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en vint-i-quatre mil nou-cents euros (24.900 €) de  
pressupost net i cinc mil dos-cents vint-i-nou euros (5.229 €) d’IVA calculat amb un tipus 
del 21 % 
 
Tercer.- El termini d’execució de les obres serà d’1,5 mesos a comptar de la data de 
recepció de la notificació de l’adjudicació. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 30.129 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida núm. 22.140.1532.61903 “renovació voreres barris” del Pressupost 
municipal. 
 

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

200220  Despeses 22140  1532 61903 30129 RENOVACIO VORERES BARRIS 100 001 001 001 000 000 



 
 
 

 

Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació i adjuntarà 
una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient 
CC012022000013. 
 
Sisè.- L’empresa  “Rubau Tarrés, SAU” està obligada a presentar l’Aixecament 
topogràfic de l’estat final de les obres en base al sistema de referència geodèsic oficial 
(ETRS89) amb un termini màxim de 2 mesos a comptar a partir de la data de finalització 
dels treballs.  
(El document s’haurà de presentar per instància i registre d’entrada a l’ajuntament d’Olot, dirigit a l’Àrea de 
Territori i haurà de tenir el format preferentment en “dxf”, tot i que es podran utilitzar altres formats prèvia 

conformitat amb l’ Àrea d’Informació del Territori de l’ajuntament d’Olot.) 
 
Setè.- Notificar aquesta resolució a les empreses: “Rubau Tarrés, SAU”; “ Aglomerats 
Girona, SA”; “Agustí Y Masoliver, SA”.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

35.2. - OBRES DE PAVIMENTACIÓ DE L'ACCÉS I L'APARCAMENT DEL 
CEMENTIRI MUNICIPAL 

Núm. de referència : X2022001469     
  

Tipus de Contracte: OB D'OBRES 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar les obres de obres de pavimentació de l’accés 
i l’aparcament del cementiri municipal, com es desprèn de l’informe de data 7 de gener 
de 2022,  emès pel Sr. Ramon Prat Molas, cap de l’Àrea de Territori. 

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

Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per executar l’obra de 
pavimentació de l’accés i l’aparcament del cementiri municipal, a: 

-“Rubau Tarrés, SAU” 

-“Aglomerats Girona, SA” 

-“AMSA Agustí y Masoliver SA”. 

Quart.- D’acord amb l’informe de valoració emès pel Sr. Ramon Prat Molas, Cap de 
l’Àrea de Territori de data 24 de gener de 2022,  la millor proposta és la presentada per 
l’empresa RUBAU TARRES, SAU,  per ser l’oferta més econòmica. 

Cinquè.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals 
de contractació. 
 



 

Sisè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa RUBAU TARRES, SAU  i atès que aquesta 
compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del 
contracte. 

Fonament jurídic 

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

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

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

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

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics 

 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012022000014 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 

Primer.-  Aprovar l’informe emès pel Sr. Ramon Prat Molas, cap de l’Àrea de Territori 
de data 7 de gener de 2022,  en el que es motiven les necessitats de contractar. 

Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a 
favor de l’empresa RUBAU TARRES, SAU, amb NIF núm. A17018813, el contracte 
menor de les obres de pavimentació de l’accés i l’aparcament del Cementiri Municipal; 
pel preu de catorze mil dos-cents disset euros amb cinquanta cèntims (14.217,50 
€), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en onze mil set-cents cinquanta euros (11.750 €) de 
pressupost net i dos mil quatre-cents seixanta-set euros amb cinquanta cèntims 
(2.467,50 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21%. 
 
Tercer.- El termini d’execució de les obres serà de 15 dies a comptar de la data de 
recepció de la notificació de l’adjudicació. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 14.217,50 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida núm. 22.140.1532.61902 “paviments vies  públiques barris” del Pressupost 
municipal. 

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

200220  Despeses 22140  1532 61902 14217.50 PAVIMENTS VIES PUBLIQUES BARRIS 100 001 001 001 000 000 

 



 
 
 

Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació i adjuntarà 
una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient 
CC012022000014 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses : “Rubau Tarrés, SAU”; “Aglomerats 
Girona, SA”; “AMSA, Agustí y Masoliver,SA”  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

35.3. - APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT, APROVACIÒ DEL PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGIRAN L'ADJUDICACIÓ, 

MITJANTÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT DE LES OBRES DE 
CONSERVACIÓ I MILLORA DE LA INFRAESTRUCTURA VIÀRIA DIVERSOS 

CARRERS DE LA CIUTAT . ANY 2022 - FASE 1; I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ 
 
Núm. de referència : X2022003320    
 

Tipus contracte OB D'OBRES 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

  

Antecedents  

 

Vista la necessitat de contractar les obres de conservació i millora de la infraestructura 
viària a diversos carrers de la Ciutat  any 2022 (Fase 1),  d'acord amb l'informe tècnic 
emès pel Cap de l’Àrea d’Infraestructura, Urbanisme i Brigada de l’Ajuntament d’Olot de 
data 24 de gener de 2022. 

L’objecte del contracte és l’execució de les obres de conservació i millora de la 
infraestructura viària a diversos carrers de la ciutat corresponent a l’any 2022 (Fase 1 ), 
segons el “Projecte de conservació i millora de la infraestructura viària a diversos carrers 
de la ciutat. Any 2022. Fase 1”, aprovat per Junta de Govern Local de data 23 de 
desembre  de 2021. 

El pressupost base de licitació ascendeix a 412.658,38 € IVA inclòs. Aquest import es 
desglossa en 341.039,98 € de pressupost net i 71.618,40 € en concepte d’IVA, calculat 
al 21%.  

Pel que fa a la durada del contracte, s'estableix un termini parcial màxim de 2 mesos 
per l’ampliació de voreres del pont del carrer Zamenhoff i una durada màxima de 2,5 
mesos per la totalitat de l’obra, a comptar des del dia següent a la signatura de l’acta de 
comprovació de replanteig. 

Als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat del contracte 
subjecte a licitació, el valor estimat del mateix ascendeix a 341.039,98 €, IVA exclòs. 

Aquest contracte no està subjecte a regulació harmonitzada i al seu expedient 
(CCS12022000003) hi consta el plec de clàusules administratives particulars, el projecte 
d’obres aprovat per Junta de Govern Local de data 23 de desembre de 2022, i demés 



 

documentació prevista a l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre del 2017 
(LCSP)  

Atès que aquest contracte es tipifica com a contracte administratiu d’obres d’acord amb 
el previst als articles 25 i 13 de la LCSP .  

Atès que el procediment a seguir per a l'adjudicació del contracte és l'obert simplificat, 
atenent a diversos criteris de valoració, en virtut dels articles 131, 145 i 159 de la LCSP, 
i que la tramitació de l’expedient serà la ordinària, de conformitat amb els articles 116 i 
següents de la Llei i inclou la documentació necessària segons Articles 122 i 124  de la 
LCSP 

Vist que a l’expedient s’han incorporat el Plec de clàusules administratives particulars i 
el Projecte tècnic  , d’acord amb el que disposa l’article 116.3 de la LCSP. 

Atès que d’acord amb la informació d’Intervenció hi ha crèdit suficient a la partida 
consignada. 

Vist que a l’expedient hi consta l’informe emès per la Secretària general de l’Ajuntament, 
en compliment d’allò establert a la Disposició Addicional Segona de la LCSP. 

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

I vist l’expedient administratiu núm. CCS12022000003 com a regidora delegada 
d’Hisenda, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 

 

Primer.- INICIAR l'expedient de contractació de les obres de conservació i millora de la 
infraestructura viària a diversos carrers de la Ciutat any 2022 (Fase 1) incorporant-hi la 
documentació a què fa referència l'article 116 del LCSP. 

Segon.- APROVAR de conformitat amb l’article 117 de la LCSP l'expedient de 
contractació administrativa de les obres de conservació i millora de la infraestructura 
viària a diversos carrers de la Ciutat  any 2022 (Fase 2) , amb un import màxim de 
licitació de quatre cents dotze mil euros sis-cents cinquanta vuit euros amb trenta-vuit  
cèntims ( 412.658,38 € ), IVA inclòs.  

Aquest import es desglossa en 341.039,98 € de pressupost net, més 71.618,40 € en 
concepte d'IVA calculat al tipus del 21%. 

La durada màxima del contracte s'estableix un termini parcial màxim de 2 mesos per 
l’ampliació de voreres del pont del carrer Zamenhoff i una durada màxima de 2,5 mesos 
per la totalitat de l’obra, a comptar des del dia següent a la signatura de l’acta de 
comprovació de replanteig. 

Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la 
contractació de les obres de conservació i millora de la infraestructura viària a diversos 
carrers de la Ciutat , any 2022 (Fase 1). 



 
 
 

Quart.- APROVAR la despesa de la present contractació que es finançarà amb càrrec a 
la següent partida del pressupost municipal:  

Nom Any Econòmic Programa Orgànic Import 

Paviments vies públiques barris 22 140 1532 61902 215.682,57 € 

Renovació voreres barris 22 140 1532 61903 153.662,46 € 

Supressió barreres arquitectòniques 
barris 22 140 1532 61904 

 
36.094,46 € 

Senyalització vies públiques 22 134 151 61912 7.218,89 € 

 
 

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

200200  Despeses 22140  1532 61902 215682.57 PAVIMENTS VIES PUBLIQUES BARRIS 100 001 001 001 000 000 
200200  Despeses 22140  1532 61903 153662.46 RENOVACIO VORERES BARRIS 100 001 001 001 000 000 
200200  Despeses 22140  1532 61904 36094.46 SUPRESSIO BARRERES 

ARQUITECTONIQUES 
100 001 001 001 000 000 

200200  Despeses 22140  134  61912 7218.89 SENYALITZACIO VIES PUBLIQUES 100 001 001 001 000 000 

 

 

Cinquè.- CONVOCAR la licitació i tramitar l'expedient de contractació de les obres de 
conservació i millora de la infraestructura viària a diversos carrers de la Ciutat, any 2022 
(Fase 1), que es tramitarà pel procediment obert simplificat i procedir a la publicació de 
l’anunci de licitació en el Perfil del Contractant de conformitat amb els articles 117 i 135 
de la LCSP. 

Sisè.- NOMENAR, com a Responsable del Contracte, el Sr. Ramon Prat Molas, Cap 
d’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot, amb les facultats determinades a l’article 62 
de la LCSP, i haurà de supervisar  la seva execució , adoptar les decisions i dictar les 
instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta realització de la 
prestació pactada dins de l’àmbit de facultats que l’òrgan de contractació li atribueixi 

Setè.- DELEGAR a l’Alcaldia la competència per aprovar tots els actes de tràmit que 
s’hagin de dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des del seu inici fins a 
la seva definitiva finalització o resolució 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

35.4. - ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE 
PUBLICITAT, DEL SERVEI DE MANTENIMENT I SUPORT TELEMÀTIC DE 

L'APLICACIÓ "EPSILON". 
 
Núm. de referència : X2021063911     
 

Tipus 
Contracte 

SE DE SERVEIS 

Procediment NE PROCEDIMENT NEGOCIAT 

Criteris SP SENSE PUBLICITAT 

 
Antecedents 
 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 30 de desembre de 2021, es va iniciar 
l’expedient de contractació del servei de manteniment i suport telemàtic de l’aplicació  
Epsilon, es va aprovar l’expedient i el plec de clàusules administratives particulars 



 

(PCAP) i el plec de condicions tècniques, es va aprovar la despesa i es va convidar a 
l’empresa “Carlos Castilla Ingenieros SA” amb NIF A43066299 perquè presentés oferta. 
 
D’acord amb l’informe tècnic que proposa la contractació i per les raons que s’hi 
exposen, s’han de seguir els tràmits de l’article 168.a)2n de la Llei de Contractes del 
Sector Públic (en endavant LCSP), atès que les tasques de manteniment objecte del 
contracte únicament les pot realitzar l’empresa “Carlos Castilla Ingenieros SA”, ja que 
és l’empresa propietària i desenvolupadora d’aquest programari i, en conseqüència, és 
l’únic proveïdor que les pot realitzar. 
 
El termini per a la presentació d’ofertes finalitzava el dia 10 de gener de  2022. En data 
11 de gener de 2022 es va obrir el sobre A, que contenia la  documentació general i en 
data 13 de gener  es va obrir el Sobre B, que contenia l’oferta econòmica.  
 
En data 13 de gener de 2022 la Sra. Lídia Fernández Brugués, cap de l’àrea de 
Recursos Humans, va emetre informe de valoració de l’oferta presentada per “Carlos 
Castilla Ingenieros SA” presentada en data 3 de gener de 2022, proposant l’adjudicació 
a l’empresa “Carlos Castilla Ingenieros SA”. 
 
En data 19 de gener de 2022 es va requerir a l’empresa “Carlos Castilla Ingenieros SA”  
per tal que constituís la garantia definitiva, d’acord amb les clàusules 17 i 18 del PCAP, 
atorgant un termini de 7 dies hàbils a comptar des del dia següent a la recepció del 
requeriment.  
 
Vist que la documentació requerida ha estat presentada dins el termini establert a 
l’efecte. 
 
De conformitat amb el punt 3 de l’article 150 de la LCSP i amb la Disposició Addicional 
Segona de la LCSP. 
 
Atès que la competència per a l’adopció del present acord és de Junta de Govern Local, 
per delegació conferida per l’Alcaldia mitjançant Decret d’Alcaldia, del qual es va donar 
compte en la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament d’Olot, celebrada el dia 27 de 
juny de 2019. 
 
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12021000081 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- ADJUDICAR el contracte del servei de manteniment i suport telemàtic de 
l’aplicació  Epsilon, a favor de “Carlos Castilla Ingenieros SA” amb NIF A43066299, 
pel preu total de deu mil tres-cents cinquanta-set euros amb vuitanta-dos cèntims 
(10.357,82 €), desglossats en 8.560,18 € de base imposable i 1.797,64 € d’IVA calculat 
al 21 % 
 
L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de clàusules 
administratives particulars i el plec condicions tècniques reguladores de la contractació, 
aprovats per la Junta de Govern Local de data 30 de desembre de 2021. 
 



 
 
 

Segon.- El contracte tindrà una durada d’un any, amb efectes a partir del dia 1 de gener 
de 2022. 
 
Tercer.- Aprovar i disposar el pagament de la despesa per import de 10.357,82 € (IVA 
inclòs) amb càrrec a la partida pressupostària 22 110 920 220021 Manteniment 
programa nòmines. 
  

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

200300 2200176 Despeses 22110  920  220021 10357.82 MANTENIMENT PROGRAMA NOMINES 100 001 001 001 000 000 

 
Quart.- Notificar l’adjudicació a “Carlos Castilla Ingenieros SA”, empresa adjudicatària. 
 
Cinquè.- Publicar l’adjudicació del contracte mitjançant anunci en el Perfil del 
Contractant, de conformitat amb el punt 1 de l’article 151 de la LCSP. 
 
Sisè.-  Requerir a l’adjudicatària per tal que dins el termini màxim de 15 dies hàbils, a 
comptar del següent al de la notificació de l’adjudicació, formalitzi el contracte, de 
conformitat amb l’article 153.3 de la LCSP. 
 
Sisè.- PUBLICAR la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del 
Contractant. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

35.5. - CONVALIDAR DECRET ALCALDIA D'AMPLIACIÓ DE LA DESPESA DEL 
SERVEI DE TRANSPORT PÚBLIC URBÀ DE LA CIUTAT D'OLOT. ANY 2021 

 
Núm. de referència : X2021025636     
 
Vist l’expedient administratiu núm.  CC012021000363i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
 
CONVALIDAR  el Decret núm. 2021DELC005032 de data 31 de desembre de 2021 
relatiu a l’autorització i disposició de l’ampliació de la despesa del servei de transport 
públic urbà de la Ciutat d’Olot de l’any 2021. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

35.6. - PROPOSTA D’ADHESIÓ DE L’ACORD MARC DE L’AJUNTAMENT D’OLOT 
DE SUBMINISTRAMENT D’EQUIPS D’IMPRESSIÓ I DE MULTIFUNCIÓ EN LES 

MODALITATS DE COMPRA I ARRENDAMENT, AMB DESTINACIÓ A LES 
ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA (EXP. 2017.02). APROVACIÓ COMPRA 

IMPRESSORA DESTINADA A L’ESPAI CRÀTER. 
 
Núm. de referència : X2019027847     
 
ANTECEDENTS 

1.- La Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent procediment 

administratiu de licitació a tal efecte, en la sessió celebrada el dia 20 de juliol de 2018, 

va acordar adjudicar els diferents lots de l’Acord marc de subministrament d’equips 

d’impressió i de multifunció en les modalitats de compra i arrendament, amb destinació 

a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.02) a les empreses següents:  

GIROCOPI, S.L – SISTEMES D’ORGANITZACIÓ, S.A. – UTE:  

Lot: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,17 i 19 

KONICA MINOLTA: Lot: 14 

UTE RICOH: Lot: 15  

BASSO: Lots: 16, 18 i 20 

 

2.- En data 20 de març de 2019 es va procedir a la formalització dels pertinents 

contractes administratius de l'Acord marc, amb les empreses GIROCOPI, S.L-

SISTEMES D’ORGANITZACIÓ, S.A. - UTE, KONICA MINOLTA, UTE RICOH i BASSO. 

 

3.- Que l'Ajuntament d'Olot, mitjançant acord adoptat per la Junta de Govern Local de 

data 11 d'octubre de 2018, es va adherir al sistema d'adquisició centralitzada del 

Consorci Català pel Desenvolupament Local. 

 

4.- Vistes les necessitats de disposar d’una impressora A3 Color, per l’Espai Cràters. 

Atès d’informe de necessitats emès pel Sr.Joan Prat i Espuña, responsable de l’Àrea 

d’Informàtica i Noves Tecnologies, de data 18 de gener de 2022. 

 

 

FONAMENTS DE DRET 

Articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació 

i règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes i articles concordants del 

TRLCSP en relació a les adhesions formalitzades abans de l’entrada en vigor de la nova 

LCSP.  

Articles 219 a 222 de la nova LCSP en relació al règim dels Acords marc, i l’adjudicació 

de contractes basats en aquests. 



 
 
 

Article 153 i 220 de la nova LCSP pel que fa a la formalització dels contractes 

administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents 

documents contractuals. 

Disposició addicional 3a. de la nova LSCP. 

 

Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen 

l’Acord marc de subministrament d’equips d’impressió i de multifunció en les modalitats 

de compra i arrendament, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 

2017.02) aprovats per la Resolució de Presidència de 5 de març de 2018 i publicats al 

perfil de contractant de l’entitat. 

 

Per tot això, d’acord amb els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret 

assenyalats anteriorment, i vist l’expedient administratiu núm. CC012019000312, la 

regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 

següents acords:   

 

Primer.- Aprovar la contractació a l’empresa adjudicatària GIROCOPI, S.L – SISTEMES 

D’ORGANITZACIÓ, S.A. – UTE amb NIF U67273987 dels  bens següents per l’espai 

Cràter. 

HP Laserjet Color E77830dn, A3 Color 30ppm(Lot 9) 1.250 € + iva 

 

Segon.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa  per import de (1.512,50 € ) que 
s'imputarà, dins del pressupost municipal de  l'any 2022 a càrrec de l'aplicació 
pressupostària  22 120 920 63601 – Equipament Informàtic. 
 

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

200220  Despeses 22120  920  63601 1512.50 EQUIPAMENT INFORMATIC 100 001 001 001 000 000 

 

Tercer.- Notificar aquest acord a GIROCOPI, S.L – SISTEMES D’ORGANITZACIÓ, S.A. 
– UTE amb NIF U67273987 amb correu de notificació reprogir@acmprinting.cat, com a 
empresa adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament 
d’equips d’impressió i de multifunció,  així com al Consorci Català pel Desenvolupament 
Local – CCDL (preferentment per e-notum al NIF P0800222B i el correu electrònic 
ccdl@ccdl.cat o per correu al carrer València núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona), 
tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius i a intervenció de l’Ajuntament. 
 
Quart.- Nomenar responsable del contracte al Sr. Joan Prat Espuña Responsable 
d’Informàtica i Noves Tecnologies 
 

Cinquè.- Comunicar aquest acord a l’ACM (preferentment per correu electrònic a 

centraldecompres@acm.cat o per correu postal al carrer València núm. 231, 6a planta, 

08007 Barcelona). 

 

S’aprova per unanimitat. 

 



 

35.7. - REVISIÓ PREU DEL SUBARRENDAMENT DEL LOCAL DEL CARRER DELS 
SASTRES NÚM. 14 BAIXOS EN EL MARC DEL PROJECTE "EL TALLER DELS 

SASTRES" . PROJECTE TALLER 1/30. ANY 2022 
 

Núm. de referència : X2018037061     
 
La Junta de Govern Local de data 29 de novembre de 2018 va adjudicar en règim de 
subarrendament a la Sra. Georgina Artigas Busquets, amb DNI núm. ****, el local situat 
als baixos del núm. 14 del carrer Dels Sastres, en el marc del projecte “El Taller dels 
Sastres”: “PROJECTE TALLER 1/30”; per un termini des de l’1 de desembre de 2018 a 
31 de desembre de 2021.  
 
La Junta de Govern Local de data 2 de desembre de 2021 va prorrogar pel termini d’un 
any amb efectes del dia 1 de gener de 2022, el contracte subscrit entre aquest 
Ajuntament i la Sra. la Sra. Georgina Artigas Busquets, del local situat als baixos del 
núm. 14 del carrer Dels Sastres, en el marc del projecte “El Taller dels Sastres”. 
“PROJECTE TALLER 1/30”; amb les mateixes condicions que figuren en el contracte 
formalitzat en data 1 de desembre de 2018. 
Així mateix  va acordar que el  preu mensual, 151,20 € , IVA inclòs, es revisarà 
anualment d’acord amb l’IPC, conjunt nacional, amb efectes del dia 1 de gener de 2022. 
 Atès que a data 31 de desembre de 2021 aquest es fixa en 6,5%. 
  
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12018000029 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords:  
 
PRIMER.- Fixar en cent cinquanta seixanta-un euros amb tres cèntims (161,03 €) 
IVA inclòs, el preu mensual per a l’exercici 2022, del subarrendament del local ubicat 
als baixos de la casa núm. 14 del carrer Dels Sastres, en el marc del projecte “El taller 
Dels Sastres”: “PROJECTE TALLER 1/30”; l’adjudicatària del qual és la Sra. Georgina 
Artigas Busquets amb NIF. Núm. ****.  
 
SEGON.- Aquest pagament es farà per mesos anticipats, dins dels cinc primers dies de 
cada mes, mitjançant domiciliació bancària. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

35.8. - REVISIÓ PREU CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER A LA UTILITZZCIÓ I 
EXPLOTACIÓ DEL QUIOSC-BAR, AMB LAVABOS COMPLMENTARIS, UBICAT A 

LA ZONA DEL PONT DE LES MORES 
 
Núm. de referència : X2019016787     

 
La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 6 de juny de 2019 va adjudicar la 
concessió per a la utilització i explotació del quiosc-bar , amb lavabos complementaris, 
ubicat al Pont de les Móres del municipi d’Olot; a favor del Sr. SERGI PICART GALINDO 
amb DNI ****; per un termini de quatre anys , la qual es podrà prorrogar per dos anys 



 
 
 

més fins a un màxim de 6 anys; i per un cànon mensual de dos-cents vint-i-cinc euros 
(225 €).  
El període de la concessió és des de l’1 d’abril al 30 de setembre (ambdós inclosos)  
.  
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12019000010 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords:  
 
PRIMER.- Establir, per a l’any 2022, en DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS (225 €) 
/mensuals el cànon de la concessió per a la utilització i explotació del quiosc-bar , amb 
lavabos complementaris, ubicat al Pont de les Móres; adjudicada a favor del Sr. SERGI 
PICART GALINDO amb DNI ****.  
 
SEGON.- El pagament del cànon (mesos d’abril a setembre de 2021) es farà 
mensualment dins dels cinc (5) primers dies del mes en curs. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
35.9. - REVISIÓ DE PREU DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL BAR DE LA TORRE 

CASTANYS SITUAT AL PARC NOU. ANY 2022 
 

Núm. de referència : X2019016800     

 
La Junta de Govern Local del dia 6 de juny de 2019 va adjudicar la “concessió del servei 
per a la gestió i explotació del bar ubicat a la Torre Castanys, situada dins el Parc Nou 
d’Olot”, als Srs. Raúl Comino Sanz i Núria Janer Padró per un import de 3.900 €/anuals.  
 
La concessió es fixa per un termini de 7 anys amb efectes del dia següent a la 
formalització del contracte (7 de juny de 2019).  
 
Per Resolució de l’Alcaldia de data 4 de juliol de 2019 s’autoritza que el pagament del 
cànon s’efectuï mitjançant pagaments trimestrals a l’avançada.  
 
D’acord amb la clàusula sisena del plec de clàusules administratives particulars que 
regeix el contracte : “Els anys 4 i 5 el cànon serà incrementat en un 5%”.  
  
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12019000011 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords:  
 
PRIMER.- Establir, amb efectes del dia 8 de juny de 2022, en QUATRE MIL NORANTA-
CINC EUROS (4.095 €)/ ANY, el preu de la concessió del servei per a la gestió i 
explotació del bar ubicat a la Torre Castanys, situada dins el Parc Nou d’Olot; adjudicada 
a favor del Sr. Rául Comino Sanz (****) i la Sra. Núria Janer Padró (****).  
 
SEGON.- El pagament s’efectuarà mitjançant pagaments trimestrals a l’avançada. 
 
S’aprova per unanimitat. 



 

 
 
 
 
35.10. - SUBARRENDAMENT LOCAL  DEL CARRER DELS SASTRES NÚM. 19 EN 

EL MARC DEL PROJECTE "EL TALLER DELS SASTRES". ANY 2022 
 
Núm. de referència : X2019045306     
 
La Junta de Govern Local en sessió del dia 28 de novembre de 2019 va contactar en 
règim de subarrendament a la Sra. BINTOU KARAGA KARAGA , amb DNI núm. ****, el 
local situat als baixos del núm. 19 del carrer Dels Sastres, en el marc del projecte “El 
Taller dels Sastres”: PROJECTE KARAGA”, per un termini des l’1 de desembre de 2019 
fins el 30 de novembre de 2022. 
  
El preu del contracte es fixa en 105 €/mensuals , IVA inclòs. 
  
D’acord amb el contracte el preu es revisarà anualment d’acord amb l’IPC, conjunt 
nacional.  
 
Atès que a data 31 de desembre de 2021 aquest es fixa en 6,5%. 
  
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12019000042 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords:  
 
PRIMER.- Fixar en cent onze euros amb vuitanta-tres cèntims (111.83 €) IVA inclòs; 
el preu mensual per a l’exercici 2022, del subarrendament del local ubicat als baixos del 
núm.19 del carrer dels Sastres, en el marc del projecte del “Taller dels Sastres”. 
PROJECTE KARAGA; adjudicat a la Sra. Bintou Karaga, amb NIF núm. ****.  
 
SEGON.- Aquest pagament es farà per mesos anticipats, dins del cinc primers dies de 
cada mes, mitjançant domiciliació bancària. 
 

S’aprova per unanimitat. 
  
 

35.11. - REVISIÓ PREU CONCESSIÓ PER A LA GESTIÓ DEL CEMENTIRI 
MUNICIPAL ANY 2022 

 
 

Núm. de referència : X2022003470     

 
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 14 de desembre de 2000 acordà adjudicar 
la gestió del servei de Cementiri Municipal a l’empresa “Besora, SL”, per un termini des 
de l’1 de gener de 2001 al 31 de desembre de 2015. 
  
Per acord de la Junta de Govern Local del dia 24 de setembre de 2003 es va ampliar 
l’objecte del contracte i s’amplià també el termini de la concessió tot finalitzant el 31 de 
desembre de 2045.  



 
 
 

Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 19 d’octubre de 2005 d’ampliació de 
l’objecte del contracte.  
 
Atesa la clàusula cinquena del plec de clàusules que regeix la concessió relativa a 
l’actualització del preu del contracte d’acord amb l’IPC, conjunt nacional. Atès que 
aquest en data 31/12/2021 es fixa en 6,5%.  
 
I vist l’expedient administratiu núm. CC012022000050 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords:  
 
Primer.- Fixar en CINQUANTA-CINC MIL SET-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB 
DOS CÈNTIMS (55.766,02 €)  + IVA: ONZE MIL SET-CENTS DEU EUROS AMB 
VUITANTA-SIS CÈNTIMS (11.710,86 €) , el preu de la concessió per a la gestió del 
Cementiri Municipal per a l’any 2022, adjudicada a l’empresa BESORA, SL amb NIF. 
Núm. B17060377.  
 
Segon.- Aprovar i disposar el pagament de la despesa per import de 67.476,88 € amb 
càrrec a la partida núm. 22.170.164.227990 “cementiri”. 
 

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

200220  Despeses 22170  164  227990 67476.88 CEMENTIRI 100 001 001 001 000 000 

 

S’aprova per unanimitat. 
 
35.12. - REVISIÓ PREU CONCESSIÓ D'ÚS D'UN TERRENY UBICAT AL CARRER 

SERRA DE SANT VALENTÍ XAMFRÀ CARRER BESTRACÀ , ANY 2022 
 

Núm. de referència : X2022003588     
 
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 23 d’octubre de 2003 acordà adjudicar a 
“Ambulàncies Garrotxa, SL” la concessió d’ús d’un terreny municipal ubicat al carrer 
Serra de Sant Valentí xamfrà carrer Bestracà; per un termini de trenta anys amb efectes 
del dia 23 d’octubre de 2003.  
 
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 19 de novembre de 2015 autoritzà la cessió 
de la concessió esmenada a favor de l’empresa “Transport Sanitari de Catalunya, SL” 
fent avinent que el cessionari queda subrogat en tots els drets i obligacions que tenia el 
cedent.  
 
Atesa la clàusula quarta del plec de condicions que regeix la concessió, el cànon 
s’actualitzarà anualment i de manera acumulativa d’acord amb l’IPC de Catalunya.  
 
Atès que aquest a data 31/12/2021 és fixa en  6,1%.  
 
I vist l’expedient administratiu núm. CC012022000051 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords:  
 



 

Primer.- Fixar en VUIT MIL SET-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-
QUATRE CÈNTIMS (8.733,44 €) el cànon anual per a l’exercici 2022 de la concessió 
d’ús d’un terreny municipal ubicat al carrer Serra de Sant Valentí xamfrà carrer Bestracà; 
cedida a TRANSPORT SANITARI DE CATALUNYA, SLU, amb NIF B62003280.  
 
Segon.- El pagament d’aquest cànon s’efectuarà trimestralment i dins dels cinc primers 
dies de cada trimestre. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
35.13. - REVISIÓ PREU CONCESSIÓ D'ÚS D'UN TERRENY MUNICIPAL PER A LA 

INSTAL·LACIÓ D'UNA ESTACIÓ DE SERVEI I EDIFICI ANNEX AL CARRER 
ZAMENHOFF. ANY 2022 

 
Núm. de referència : X2022003609     

 
La Comissió de Govern de data 29 de gener de 2003 va acorda traspassar a favor de 
l’empresa CEPSA ESTACIONES DE SERVICIOS, SA” la concessió d’ús d’un terreny 
municipal per a la instal·lació d’una estació de servei i edifici annex al carrer Zamenhoff; 
per un termini fins el 30 de desembre de 2046.  
 
Atès que el contracte estableix que el cànon addicional s’actualitzarà anualment amb 
efectes de dia 1de gener d’acord amb l’IPC, conjunt nacional i que aquest a 31/12/2021 
es fixa en 6,5%.  
 
I vist l’expedient administratiu núm. CC012022000054 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 VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS 
(1.508,80 €)) €/mensuals, el preu per a l’any 2022 del cànon addicional per a la 
concessió d'ús d'un terreny municipal per a la instal·lació d'una estació de servei i edifici 
annex al carrer Zamenhoff, djudicat a l’empresa CEPSA ESTACIONES DE SERVICIO 
SA amb NIF A80298896.  
 
Segon.- El pagament d’aquest cànon s’efectuarà trimestralment i dins dels primers 
quinze dies.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

35.14. - CÀNON CONCESSIÓ D'ÚS D'UN EQUIPAMENT MUNICIPAL AL PARC 
URBÀ DE SANT ROC-MALATOSQUER. ANY 2022 

 

Núm. de referència : X2022003701     
 
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 22 de desembre de 2005 va adjudicar la 
concessió d’ús d’un equipament municipal ubicat al parc urbà de Sant Roc-Malatosquer 
a l’empresa ·Servei d’alimentació Food Arts, SL” per tal d’instal·lar-hi un restaurant.  



 
 
 

 
L’Ajuntament Ple de data 27 de juliol de 2006 va autoritzar la cessió de la concessió a 
favor de l’empresa “Solfa Food, SL” amb les mateixes condicions fixades a l’acord de 22 
de desembre de 2005.  
 
El termini de la concessió s’establia per un període 25 anys a comptar des del dia 1 de 
gener de 2006.  
 
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 27 de juny de 2017 va acordar mantenir en 
2.400 €/mensuals el cànon d’ús de l’equipament amb un restaurant ubicat al parc urbà 
de Sant-Roc Malatosquer , adjudicat a l’empresa SOLFA FOOD, SL (B17156076) durant 
un període de sis anys, comprès entre l’1 d ‘octubre de 2017 i el 30 de setembre de 
2023.  
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012022000055 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords:  
 
PRIMER.- Establir, en DOS MIL QUATRE-CENTS EUROS (2.400 €)/mensuals el preu 
per a l’any 2022, de la concessió d’ús de l’equipament amb un restaurant ubicat al parc 
urbà de Sant Roc – Malatosquer; adjudicat a l’empresa SOLFA FOOD, SL amb NIF núm. 
B17156076.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

35.15. - APROVACIÓ CÀNON APARCAMENT SUBTERRANI DEL MERCAT 
D'OLOT (PLAÇA HOSPITAL. ANY 2022 

 
 

Núm. de referència : X2022003713     

 
L’Ajuntament Ple de data 18 de març de 1999 va adjudicar al Sr. Joan Saqués Roca el 
contracte de construcció i explotació d’un aparcament subterrani a la plaça Hospital per 
un termini de 50 anys.  
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 21 de març de 2002 va cedir a favor de 
l’empresa GUMIN, SL amb NIF B17154600 els drets i obligacions dimanants del 
contracte esmentat.  
 
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 17 de desembre de 2016 va autoritzar la 
cessió de la concessió de l’aparcament subterrani de la Plaça Mercat del qual és titular 
“Rubau Tarrés, SAU” a favor de l’empresa “Gumin,SL; així mateix va unificar les dues 
concessions (aparcament plaça Mercat o aparcament plaça Hospital) amb la 
denominació :”concessió per a l’explotació de l’aparcament subterrani del Mercat d’Olot 
“ i va aprovar les condicions reguladores que regeixen l’explotació dels dos 
aparcaments, entre les quals el cànon municipal que des del 20/03/2019 a 19/03/2024 
s’estableix en 48,08 €/plaça/any.  
 



 

Atès l’informe tècnic de data 20 de novembre de 2015 el número de places de 
l’aparcament subterrani del Mercat d’Olot és de 59 places  
 
.Vist l’expedient administratiu núm: CC012022000056 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords:  
 
Primer.- Requerir a l’empresa GUMIN, SL amb NIF B17154600 per tal que d’acord amb 
el contracte signat i els antecedents descrits, procedeixi a la liquidació del cànon anual 
de l’aparcament subterrani del Mercat d’Olot (plaça Hospital), corresponent al termini 
des del 20 de març de 2022 al 19 de març de 2023 segons:  
 
-Any 2022: 48,08 € plaça/any x59 places.......................................2.836,75 €  
 
Segon.- L’import esmentat s’ingressarà a la Tresoreria d’aquest Ajuntament en el termini 
màxim de vint dies naturals a comptar des del dia 20 de març de 2022 (08/04/2022).  
 
Que es traslladi aquest acord a: GUMIN, SL  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
35.16. - REVISIÓ DEL PREU DE LA CONCESSIÓ D'ÚS DEL COMPLEC ESPORTIU 

DEL CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS. ANY 2022 
 
Núm. de referència : X2010007037     

 
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 30 de setembre de 2010 va adjudicar a la 
Unió Esportiva Olot , la concessió administrativa d’ús del complex esportiu del camp 
municipal d’esports per un termini de 10 anys amb efectes del dia 23 d’octubre de 2010; 
el qual es podrà prorrogar per un nou període de 5 anys que s’haurien d’aprovar d’any 
en any (clàusula 8 del PCAP).  
 
Per acord de la Junta de Govern de dates 8 d’octubre de 2020 i 18 de novembre de 
2021 es prorroga la concessió administrativa fins a 22 d’octubre de 2022. 
 
Atès el que s’estableix en la clàusula 10 del PCAP, el cànon de la concessió es revisarà 
anualment d’acord amb la variació de l’IPC de Catalunya.  
Atès que aquest a data 31/12/2021 es fixa en 6,1%. 
  
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12010000021 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords:  
 
PRIMER.- Fixar en QUATRE-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA UN 
CÈNTIMS (479,41 €) el cànon (des de l’1 de gener al 22 d’octubre de 2022) de la 
concessió d’ús del complex esportiu del camp municipal d’esports, adjudicat a la UNIÓ 
ESPORTIVA OLOT, SAD amb NIF A17314840.  



 
 
 

 
SEGON.- El pagament d’aquest cànon s’efectuarà trimestralment i dins dels cinc primers 
dies de cada trimestre.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

35.17. - REVISIÓ DE PREU DE LA CONCESSIÓ D'ÚS PRIVATIU DE 
L'APARCAMENT SOTERRAT DE L'ESTACIÓ D'AUTOBUSOS. ANY 2022 

 

Núm. de referència : X2013007922     

 
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 26 de setembre de 2013 va ratificar l’acord 
adoptat per la Junta de Govern Local del dia 19 de setembre de 2013 d’adjudicació a 
l’empresa “GUMIN, SL” de la concessió administrativa d’ús privatiu de domini públic per 
a l’explotació d’un aparcament soterrat als carrers Lorenzana, Castellà Llovera i de Martí 
Pararols (Estació d’Autobusos); per un termini de 25 anys des de la data de finalització 
de les obres i d’adequació de l’edifici de l’aparcament. 
  
En data 12 de desembre de 2014 va entrar en funcionament l’aparcament esmentat.  
 
Ateses les clàusules 4.1 i 4.2 pel que fa a la revisió dels cànons d’explotació i atès que 
l’IPC, conjunt nacional a data 31/12/2021 es fixa en 6,5%.  
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12013000008 i antecedents corresponents, la 
regidora-delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords:  
 
ESTABLIR, amb efectes del dia 1 de gener de 2022, els cànons de la concessió 
administrativa d’ús privatiu de domini públic per a l’explotació d’un aparcament soterrat 
als carrers Lorenzana, Castellà Llovera i de Martí Pararols (Estació d’Autobusos); 
adjudicada a favor de l’empresa GUMIN, SL amb NIF B14715460, així com actualitzar 
el llindar d’aplicació del cànon variable segons:  
 
-cànon fix plaça de cotxe.......................................33,15 €/any aplicat a 124 places  
-cànon fix plaça de moto.........................................3,32 €/any aplicat a 33 places  
-llindar del cànon variable............................132.571,17 €  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

35.18. - REVISIÓ PREU CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D'ÚS PRIVATIU DE LA 
VIA PÚBLICA AMB UNA INSTAL·LACIÓ DESMUNTABLE AMB DESTINACIÓ A 

RESTAURANT A LA PLAÇA MAJOR D'OLOT. ANY 2022 
 
Núm. de referència : X2013017072     

 
La Junta de Govern Local de data 26 de juny de 2014 va adjudicar a l’empresa “Ca 
l’Amic, SL” la concessió administrativa d’ús privatiu de la via pública amb una instal·lació 
desmuntable amb destinació a restaurant a la Plaça Major d’Olot; per un termini de 4 
anys a amb efectes del dia 1 de juliol de 2014, prorrogables de forma expressa, any a 
any fins a un màxim de 6 anys.  

 
Per acords de la Junta de Govern Local de data 7 de juny de 2018, de 14 de març de 
2019 i de 5 de març de 2020  i 1 d’abril de 2021 es va prorrogar anualment l’esmentada 
concessió fins a 30 de juny de 2022.  
 
De conformitat amb la clàusula 6ena del plec de clàusules administratives que regeix la 
concessió, el cànon s’incrementarà a data 1 de gener de cada any d’acord amb l’IPC de 
Catalunya, el qual a data 31/12/2021 es fixa en 6,1%. 
  
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12013000019 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords:  
 
Primer.- Fixar en TRES MIL NOU-CENTS DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS 
(3.902,28 €) /any, l’import del cànon per a l’exercici 2022 de la la concessió 
administrativa d’ús privatiu de la via pública amb una instal·lació desmuntable amb 
destinació a restaurant a la Plaça Major d’Olot; adjudicada a favor de l’empresa “CA 
L’AMIC, SL” amb NIF núm. B147557505.  
 
Segon.- Atès que en data 30 de juny de 2022 finalitza la pròrroga del contracte, “CA 
L’AMIC,SL” procedirà al pagament de MIL NOU-CENTS CINQUANTA-UN EUROS 
AMB CATORZE CÈNTIMS (1.951,14 €) corresponent a l’import del cànon des de l’1 de 
gener al 30 de juny de 2022.  
 
Tercer.- El pagament d’aquest cànon s’efectuarà en quotes trimestrals dins dels cinc 
primers dies de cada trimestre. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

35.19. - CULTURA: CONTRACTACIÓ SERVEI DE PRODUCCIÓ INTERNACIONAL 
DEL FESTIVAL SISMÒGRAF I COORDINACIÓ I TRAMITACIÓ DE NOUS 

PROJECTES DE SUPORT A LA INTERNACIONALITZACIÓ 
 
Núm. de referència : X2022001375     
 
 
Atès que és necessari contractar el servei de producció internacional del festival 
Sismògraf i de coordinació i tramitació d’ajuts per a nous  projectes de suport a la 
internacionalització de l’esdeveniment com es desprèn de l’informe de data 12/01/2022, 
emès per Susanna Alsina Coll, direcció adjunta a l’Àrea de Cultura, amb el vistiplau de 
Ricard Sargatal Pont, director de l’Area de Cultura de l’Ajuntament d’Olot 

 
Codi CPV: 79953000-9    Serveis d’organització de festivals 
 
Atès que la necessitat a satisfer s’integra dins les competències de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Atès que s’ha demanat pressupost a les següents empreses per necessari contractar el 
servei de producció internacional del festival Sismògraf i de coordinació i tramitació 
d’ajuts per a nous  projectes de suport a la internacionalització de l’esdeveniment : 
 

1. Kena Rodríguez Khun ; ****;  
2. Margarida Troguet Taull; ****  
3. Caterina Capdevila Werning; 7****;  

 
Atès que segons l’informe de valoració, de les 3 ofertes sol·licitades, s’han presentat 2 
ofertes dins del termini establert a l’efecte, de les quals la millor proposta és la 
presentada per Kena Rodríguez Khun, ****, en constituir l’oferta més avantatjosa 
econòmicament. 
 
Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles 
generals de contractació. 
 
Atès que l’empresa, no ha subscrit amb l’Ajuntament d’Olot, durant el present exercici 
pressupostari, més contractes menors pel mateix objecte que individual o conjuntament 
superin el llindar establert per als contractes menors de serveis a l’article 118.1 de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP). 
 
Vista la capacitat d’obrar de l’empresa Kena Rodríguez Khun i atès que aquesta compta 
amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del contracte.  
 
Fonament jurídic  
Primer.- Atesa la definició que l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (LCSP) formula del contracte de serveis. 
Segon.- Atès  el que disposa l’article 118 de la LCSP, referent a l’inici, contingut i 
aprovació de l’expedient administratiu. 
Tercer.- Ateses les competències que estableix la disposició addicional segona de la 
LCSP i les delegacions efectuades pel cartipàs municipal. 
 



 

Vist l’expedient administratiu núm: CC012022000011 de Cultura i antecedents 
corresponents, el regidor delegat d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l’informe emès en data 12/01/2022 per Susanna Alsina Coll, direcció 
adjunta a l’Àrea de Cultura, amb el vistiplau de Ricard Sargatal Pont, director de l’Area 
de Cultura de l’Ajuntament d’Olot, en el que es motiven les necessitats de contractar. 
 
Segon.- Adjudicar el contracte menor de servei de producció internacional del festival 
Sismògraf i de coordinació i tramitació d’ajuts per a nous projectes de suport a la 
internacionalització de l’esdeveniment a favor de l’empresa Kena Rodríguez Khun, NIF 
****, de Tortellà, Girona, pel preu de divuit mil vuitanta-nou euros amb cinquanta cèntims 
(18.089,50 €), IVA inclòs. 
 
L’esmentat preu es desglossa en catorze mil nou-cents cinquanta euros (14.950,00 €) 
més tres mil cent trenta-nou euros amb cinquanta cèntims (3.139,50 €) corresponents a 
l’IVA al tipus del 21%. 
 
Tercer.- Els serveis es portaran a terme des de la data d’adjudicació del contracte fins a 
31/12/2022. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 18.089,50 €,IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida 22 400 334 2279901 ACTUACIONS SISMÒGRAF del Pressupost de 
l’Ajuntament d’Olot. 
 
Cinquè.- Kena Rodríguez Khun adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura 
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012022000011. 
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

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

200220  Despeses 22400  334  2279901 18089.50 ACTUACIONS SISMOGRAF 400 999 248 107 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
35.20.- ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER AL DESENVOLUPAMENT 

I GESTIÓ DEL PROJECTE EDUCATIU “JOVES AL MEDI OBERT, SUPORT 
EMOCIONAL A JOVES ALS BARRIS”. 

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



 
 
 

36.1. - AUTORITZAR LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES A UNA ALUMNA DE LA 
UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA AL MUSEU DE LA GARROXA 

 
Núm. de referència : X2022003031     
 
 
Atès que a la Universitat Oberta de Catalunya es cursa el Màster en Gestió Cultural, 
Producció i direcció de projectes culturals, en el programa educatiu del qual s’estableix 
la possibilitat dels estudiants de realitzar pràctiques extra curriculars en les empreses o 
en les administracions públiques. 
 
Atès que el Museu de la Garrotxa està disposat a col·laborar amb la UOC per tal que 
els seus alumnes puguin adquirir coneixements relacionats amb tasques relacionades 
amb la gestió cultural i altres que se’n derivin del normal funcionament del departament. 
 
Vist l’expedient administratiu RH142022000003 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  d'Organització i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Autoritzar la col·laboració en la formació acadèmica de l’alumna ****, estudiant 
del Màster en Gestió Cultural, Producció i direcció de projectes culturals de la UOC, 
facilitant la realització de les activitats d’aplicació pràctica i sense percebre cap 
remuneració al Museu de la Garrotxa. 
Les pràctiques iniciaran el dia 28 de gener de 2022 i finalitzaran el dia 9 de setembre de 
2022.  L’horari serà: els dijous de 9 a 15h i de 16 a 19h i els divendres de 8 a 15h i de 
16 a 18h. 
 
Segon.- Incloure a l’alumna ****, estudiant del Màster en Gestió Cultural, Producció i 
direcció de projectes culturals de la UOC, a l’assegurança de responsabilitat civil 
d’aquest Ajuntament el temps que estigui realitzant les pràctiques. 
 
S’aprova per unanimitat. 

 
37.1. - SANT CRISTÒFOR. PROPOSANT SATISFER JUSTPREUAMENT DUES 

FINQUES. 
 
Núm. de referència : X2022003056     
 
En relació a l’expedient URG42022000001, 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. Satisfer amb càrrec a la partida pressupostària Inversions patrimonials  
2114015160910 l’import de 40.000 euros en concepte de justpreuament, i en 
compliment de l’acord del Ple de la Corporació de data 23 de desembre de 2021 i del 
conveni signat en data 12 d’agost de 2021 a ****, amb domicili a la plaça Manuel Marcillo 
4 d’Olot i amb DNI número ****. 
 



 

Segon. Satisfer amb càrrec a la partida pressupostària Inversions patrimonials  
2114015160910 l’import de 40.000 euros en concepte de justpreuament, i en 
compliment de l’acord del Ple de la Corporació de data 23 de desembre de 2021 i del 
conveni signat en data 12 d’agost de 2021 a ****, amb domicili a l’Avinguda de Pau 
Casals a Campdevànol 19 i amb DNI número **** 
 
Tercer.- Facultar el senyor alcalde per a la signatura de l’acta d’ocupació i de pagament. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
38.1. - CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT PTGE DEL RASCLET 

N.0009. (OMA32021000024) 
 
 

Núm.- LLICENCIA D’OBRES 
****- C DE MULLERAS N.0011 Pis.2 Pta.2 OLOT 

 
Núm. de referència : X2021012669 

 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per CONSTRUCCIÓ 
D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, al : PTGE DEL RASCLET N.9, del municipi 
d’Olot.  

 
Identificació de l’expedient: OMA32021000024   
Situació: PTGE DEL RASCLET N.0009  
UTM: 6302602 
 
1.- En data 30/11/2021, **** amb DNI: ****, representat per ****, presenta projecte 
d’obres majors per CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, amb 
situació al carrer PTGE DEL RASCLET N.9, d’Olot. 
 
2.- En data 21/01/2022 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 URBANITZABLE DELIMITAT. Zona Suburbana A intensitat II 
(illa A7). 
 
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, 
estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les llicències d’obres. 



 
 
 

És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme. 
 
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local, 
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, que va delegar 
aquesta competència en aquest òrgan municipal. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Atorgar a **** amb DNI: **** , representat per ****, llicència d’obres 
(OMA32021000024), per CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, amb 
situació al PTGE DEL RASCLET N.9, del municipi d’Olot. 
 
SEGON. Informar que no podran inciar-se les obres en tant no es doni compliment als 
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències d’Urbanisme 
d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran les 
corresponents actuacions sancionadores.  
 
TERCER. El termini per començar les obres és de 12 mesos i el termini per acabar-les 
és de 24 mesos. La llicència urbanística caducarà a tots els efectes si, en finir qualsevol 
d’aquests terminis o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no s’han acabat 
les obres, essent necessari sol·licitar nova llicència ajustada a l’ordenament urbanístic 
vigent.  
 
QUART.Donar compte de l’ingrès de les liquidació/ns que es detalla/en 
seguidament: CRA2021600061     
 
Liquidació de Drets i Garanties: 

Drets 
 
Per: Un pressupost de: 273277.27 euros  
 
1 Connexions desguassos habitatges 
1 Guals 
  
Base liquidable (3) Drets % 

bonificació 
Drets definitius Taxes Total Drets 

273277.27 11058.34 0 11058.34 542.20 11600.54 

 
Garanties: 

       
   Garantia per reposició de paviments  300.00 euros 
      

 

Total Liquidació Euros 

Per Drets 11600.54 

Per Garanties  300.00 

 
CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats. 
 



 

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



 
 
 

quedant el contractista sotmès a la legislació vigent en la matèria i a les ordres que en 
aquest sentit li transmeti la Policia Municipal. 
 
12.- El davant de l’edifici o del solar on es realitzin les obres de nova construcció, o que 
afectin la façana o part anterior de la coberta, es tancaran sempre amb un clos de 
protecció d’acord amb les condicions de l’Ordenança d’obres a la via pública. Les 
bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació 
vigent. 
 
13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les 
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà 
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les 
prestacions de la Seguretat Social. 
 
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la corresponent 
llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals que causi. 
 
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li 
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En cas 
d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les sancions 
que corresponguin. 
 
Condicions particulars 
 
1. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: 1) Document signat per contractista assumint 
la responsabilitat de l’execució de l’obra i document que l’acrediti (model 36, certificat 
d’alta a l’epígraf corresponent o altra documentació equivalent). 2) Document signat per 
arquitecte tècnic assumint la direcció de l’execució de l’obra.  

 
2. El projecte de l’obra que s’autoritza amb aquesta llicència s’ajusta a la Concreció de l’ordenació 
volumètrica de l’illa A7 del sector Pla de Dalt – Rebaixinc, que s’aprova amb la resolució 
d’aquesta llicència d’obres d’acord amb el procediment previst a l’article 252 del Reglament de 
la Llei d’urbanisme (Decret 305/2006).  

 
Les condicions de composició dels volums edificables de l’expedient de concreció de l’ordenació 
volumètrica (art. 18.5) són les següents:  
 

Les noves edificacions hauran de formar un conjunt harmònic amb les edificacions 
existents, per això s’han arbitrat una sèrie de mesures referents a diversos aspectes de 
l’edificació en aquestes parcel·les. 

 
a) Materials per tractament de les façanes:  

 
Preferentment els murs exteriors de façana de les edificacions seran d’un sol material, d’obra 
vista, manual o mecànica de color vermell (natural).  
 

S’admet la combinació de dos materials sempre que un sigui l’obra vista i l’altre un 
revestiment uniforme, sigui estucat, remolinat o d’altre. El color d’aquest revestiment 
serà el més proper possible al blanc o al gris. En tot cas el material dominant serà l’obra 



 

vista, que serà obligatori estigui present a totes les façanes i en el conjunt no serà inferior 
al 60% de la seva superfície. 
 
Els tancaments de les obertures, seran preferentment de color blanc, qualsevol altre 
color s’haurà de justificar. 

 
b) Cobertes:  

 
Les edificacions en dues plantes resoldran la coberta amb una teulada inclinada de teula, idèntica 
o més semblant possible a la utilitzada per la resta de la zona de Rebaixinc. La teula utilitzada a 
les edificacions de la zona és la “Teja mixta Cazorla, marrón, URL”. El pendent dels teulats, serà 
entre el 30% i el 35%. Les cornises i ràfecs de teulada comptaran a efectes de separació mínima 
a partir d’una volada de 50 cm. El cantell dels ràfecs entre 10 i 12 cm. L’acabat dels ràfecs de 
coberta serà d’un material que es pugui deixar vist, sense pintar.  
 

S’admet la coberta plana a les plantes baixes i l’acabat serà amb grava tipus palet de 
riera o amb un paviment. No s’admetrà l’acabat amb làmines impermeables 
autoprotegides. 
 
c) Les parets de tancament tindran una cota mínima de 0,60 m d’alçada i una màxima de 1,00 
m. A les tanques que donen a carrer, aquestes alçades es mesuraran respecte a la rasant del 
mateix. Seran de totxo manual o mecànic, de mida catalana color vermell (natural) i el seu 
coronament serà horitzontal i acabat amb una peça ceràmica del mateix color.  
 

Per sobre de la paret massissa, fins a 1,80 m, la tanca serà vegetal. S’admetrà una 
tanca de reixat prefabricat plastificat en color verd que quedarà amagada per la 
vegetació. Aquest reixat servirà com a suport del bruc provisionalment mentre el verd 
no arribi a l’alçada correcte. 

 
3. En conseqüència, la tanca de la parcel·la s’haurà d’ajustar a les condicions de la normativa 
esmentada. No es permet la tanca de blocs de formigó prevista al projecte d’obres presentat.  

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

5. S’imposa una fiança de 300,00 € per garantir la neteja i/o reposició de paviments de la via 
pública que puguin afectar-se per l’execució de l’obra, 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.  

6. D’acord amb l’article 75.1 del Decret 64/2014 pel qual s’aprova el Reglament sobre la protecció 
de la legalitat urbanística, per a la primera utilització i ocupació de l’edifici, la persona promotora 
ha de comunicar prèviament la finalització de les obres a l’ajuntament. La comunicació ha d’anar 
acompanyada del certificat final d’ obra expedit per la direcció facultativa de les obres en què han 
de constar els fets següents: a) Data de finiment de les obres. b) Que les obres han estat 
executades de conformitat amb el projecte tècnic autoritzat i, si s’escau, les seves modificacions 
i les condicions de la llicència urbanística atorgada. c) Que l’edificació està en condicions de ser 
utilitzada de conformitat amb l’ús autoritzat.  

7. El termini per declarar les obres davant el Cadastre, és de 2 mesos a partir de la data de 
l’acabament que consta en el Certificat Final d’Obra. Cal presentar el formulari 900D disponible 
a la seu electrònica de la Direcció General de Cadastre on trobareu també l’assistent de 
declaracions cadastrals. Les persones jurídiques, personal tècnic col·legiat o gestors, estan 



 
 
 

obligats a presentar la declaració per mitjans telemàtics. Si no es disposa de mitjans informàtics 
es pot tramitar a l’oficina del cadastre de l’Ajuntament d’Olot.  

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
38.2. - CONCEDIR LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS DE CONSTRUCCIÓ 
D'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES C DEL MESTRE TURINA N.0078 
 
 

Núm.- LLICENCIA D’OBRES 
**** - CTRA DE LES TRIES N.0104 Pis.5 Pta.3 OLOT 

 
Núm. de referència : X2021011970 

 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per CONSTRUCCIÓ 
D'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES, al : C DEL MESTRE TURINA 
N.0078 , del municipi d’Olot.  

 
Identificació de l’expedient: OMA32021000022   
Situació: C DEL MESTRE TURINA N.0078  
UTM: 9312420 

 
1.- En data 22/03/2021, **** amb DNI: **** presenta projecte d’obres majors per 
CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES, amb situació al 
carrer DEL MESTRE TURINA N.78, d’Olot. 
 
2.- En data 11/10/2021 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.  
 
FONAMENT DE DRET 
 
1. Vist el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per 
acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 18 de juny de 
2003 i quin Text Refós fou aprovat pel mateix òrgan en sessió de data 25 de setembre 
de 2003, havent estat publicada la seva normativa al Diari Oficial de la Generalitat de 
data 2 de febrer de 2004, i posteriors modificacions, qualifica la finca on es situa 
l’edificació existent de sòl URBÀ CONSOLIDAT. Zona d’eixampla urbà d’intensitat 2 
(clau 10.2). 
 
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, 
estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les llicències d’obres. 
És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme. 
 
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local, 
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, que va delegar 
aquesta competència en aquest òrgan municipal. 



 

 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Atorgar a **** amb DNI: **** , llicència d’obres (OMA32021000022), per 
CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES, amb situació al C 
DEL MESTRE TURINA N.78, del municipi d’Olot. 
 
SEGON. Informar que no podran inciar-se les obres en tant no es doni compliment als 
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències d’Urbanisme 
d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran les 
corresponents actuacions sancionadores.  
 
TERCER. El termini per començar les obres és de 12 mesos i el termini per acabar-les 
és de 24 mesos. La llicència urbanística caducarà a tots els efectes si, en finir qualsevol 
d’aquests terminis o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no s’han acabat 
les obres, essent necessari sol·licitar nova llicència ajustada a l’ordenament urbanístic 
vigent.  
 
QUART.Donar compte de l’ingrès de les liquidació/ns que es detalla/en 
seguidament: CRA2021600047     
 
Liquidació de Drets i Garanties: 

Drets 
 
Per:Un pressupost de: 384799.12 euros  
1 Connexions desguassos habitatges 
1 Guals 
  
Base liquidable (3) Drets % 

bonificació 
Drets definitius Taxes Total Drets 

384799.12 15519.21 0 15519.21 542.20 16061.41 

 
Garanties: 

   
   Garantia per reposició de paviments  300.00 euros 

 

Total Liquidació Euros 

Per Drets 16061.41 

Per Garanties  300.00 

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



 
 
 

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



 

bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació 
vigent. 
 
13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les 
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà 
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les 
prestacions de la Seguretat Social. 
 
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la corresponent 
llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals que causi. 
 
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li 
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En cas 
d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les sancions 
que corresponguin. 
 
Condicions particulars 
 
1. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: 1) Document signat per contractista o 
contractistes assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra. 2) Document signat per 
arquitecte assumint la direcció de l’obra. 3) Document signat per arquitecte tècnic 
assumint la direcció de l’execució de l’obra.  
2. D'acord amb l'establert a l'art. 1 del Decret 282/1991, no es poden iniciar les obres de 
construcció si no s'ha presentat prèviament a l'Ajuntament el corresponent projecte 
executiu i el programa de control de qualitat. El projecte executiu haurà d’estar visat pel 
col·legi d’arquitectes en aplicació del Reial Decret 1000/2010, sobre visat col·legial 
obligatori. També caldrà presentar informe subscrit pel redactor del projecte sobre 
l’adequació del projecte executiu al projecte bàsic autoritzat, o de modificació del 
projecte en el seu cas.  
3. Aquesta llicència no autoritza l’ocupació de la via pública amb materials o altres 
elements propis de l’obra. Mentre s’executin obres que afectin la façana de carrer o les 
cobertes de l’edifici caldrà disposar d’una tanca de protecció a la via pública que permeti 
un pas de vianants de 0,90 m d’amplada mínima. Caldrà sol·licitar i disposar 
d’autorització per l’ocupació de la via pública necessària.  
4. El rebaix de la vorera per a la formació del gual d’accés de vehicles a la finca s’haurà 
d’executar segons les condicions de l’Ordenança Municipal Reguladora de Guals, 
aprovada pel Ple Municipal el dia 21 de juny de 2018. 
(http://www.olot.cat/FitxersWeb/29161/2018_ORD_REGULADORA_GUALS.pdf).  
5. El color blanc del material d’acabat de les façanes de l’edifici RAL 9003, previst al 
projecte d’obres presentat no es permet, atenent a motius d’adequació a les 
característiques pròpies de l’entorn i, en general, del conjunt urbà d’Olot. Abans de l’inici 
de l’obra d’acabats de façanes, caldrà aportar mostra del color o colors proposats, als 
efectes d’aprovació per part del Serveis Tècnics Municipals.  
6. Aquesta llicència no autoritza la instal·lació de rètols comercials visibles des de la via 
pública.  
7. S’imposa una fiança de 300,00 € per garantir la neteja i/o reposició de paviments de 
la via pública que puguin afectar-se per l’execució de l’obra. La fiança s’haurà de 
dipositar en el termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de la data de notificació 



 
 
 

de la concessió de la llicència d’obres. L’efectivitat d’aquesta llicència queda supeditada 
a l’ingrés de la fiança en el termini esmentat.  
8. 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.  
9. El termini per declarar les obres davant el Cadastre, és de 2 mesos a partir de la data 
de l’acabament que consta en el Certificat Final d’Obra. Cal presentar el formulari 900D 
disponible a la seu electrònica de la Direcció General de Cadastre on trobareu també 
l’assistent de declaracions cadastrals. Les persones jurídiques, personal tècnic col·legiat 
o gestors, estan obligats a presentar la declaració per mitjans telemàtics. Si no es 
disposa de mitjans informàtics es pot tramitar a l’oficina del cadastre de l’Ajuntament 
d’Olot.  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

39.1. - PROPOSANT APROVAR LA SOL·LICITUD DEL PROGRAMA “GIRONA, 
TERRITORI CARDIOPROTEGIT” DEL DIPSALUT, PER DEMANAR 

DESFIBRIL·LADORS FIXOS I MÒBILS. 
 
Núm. de referència : X2021001649     
 
 
En data 27 d’abril de 2021 es va signar amb el Dipsalut el conveni de cessió gratuïta 
d’ús de desfibril·ladors i gestió de la seva xarxa a favor de l’Ajuntament d’Olot. 
 
A Olot hi ha 11 desfibril·ladors (DEA) fixos instal·lats en diferents punts de la via pública 
i 5 DEA mòbils ubicats en diferents vehicles d’emergència. 
 
Dipsalut ha obert el programa Pm05 per sol·licitar nous desfibril·ladors fixos i mòbils per 
a la ciutat, un màxim de 4 per a cada tipologia. 
 
La cessió és gratuïta i no suposa cap despesa per part de l’ajuntament d’Olot.  
 
En relació amb l’expedient SICO2021000001, vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Medi ambient, proposa a la Junta de 
Govern Local, adoptar els següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la sol·licitud de 4 desfibril·ladors fixos i 4 de mòbils, que s’inclouran en 
el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i el Dipsalut, per desenvolupar el 
“Programa Girona, territori cardioprotegit” (Pm05). 
 



 

Segon.- Si es considera convenient, el Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la 
Garrotxa, SIGMA, executarà l’actuació relacionada amb el programa sol·licitat.  
 
Segon.- Facultar el senyor alcalde per signar tota la documentació necessària.  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
i no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a tres quarts de nou i per constància del que s’hi ha tractat i 
dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura 
 
VIST I PLAU 
L’ALCALDE 

LA SECRETÀRIA 

 


