
 
 
 

ACTA NÚM. 4 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

EL DIA 3 DE FEBRER DE 2022. 
 
 

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 3 de febrer 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.  
 
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 han estat autoritzats per l’alcalde a assistir telemàticament a la 
sessió. 
 

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

Núm. de referència : X2022004541     
 
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 3R 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 SG012022000014 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, l'Alcalde, 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 3 de febrer 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 27 de gener: 
 

- Dijous 27 de gener, acompanyat del regidor de Promoció, Estanis Vayreda, i 

la regidora d’Empresa, Comerç i Turisme, Gemma Canalias, va visitar la 

galeria Les Voltes al carrer Sant Tomas, 4 d’Olot. La galeria tancarà per 

jubilació de la propietària després de 53 anys d’activitat. A continuació, es 

varen desplaçar a la Plaça Mercat on van visitar les obres de l’Aula Tast i 

saludar els placers.  

A la tarda, amb el regidor d’Esports, Aniol Sellabona, va visitar les obres 

d’ampliació de l’skate. Tots dos van mantenir una trobada amb els 

responsables del Club Skate Olot, usuari de les instal.lacions. 

- Divendres 28 de gener al migdia va participar de la Junta General del 

Consorci SIGMA, que es va fer de forma telemàtica. 



 
 
 

- Dissabte 29 de gener, va assistir al Campionat Provincial d’escacs que va 

tenir lloc al Pavelló Firal. A continuació, acompanyat del regidor d’

 Esports, Aniol Sellabona, va fer entrega de les medalles del V Torneig 

Ciutat d’Olot de gimnàstica artística que es va celebrar al Pavelló d’esports. 

- Dimecres 2 de febrer, acompanyat de la regidora de salut, Mariona Camps, 

es va traslladar a l’Escola del Morrot per participar de la Setmana de donació 

de sang que s’està portant a terme a la ciutat. Els alumnes de 4t de primària 

del centre van ser els encarregats d’organitzar la campanya de donació 

d’aquest dimecres. 

 
4. - DISPOSICIONS.- ASSABENTATS DE LES DISPOSICIONS PUBLICADES EN 

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

 
5.1. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST + CAMPANYA OLOT +50 

 
Núm. de referència : X2021048967     
 
En relació a l’expedient SD012021000019  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 la renúncia de la subvenció campanya Olot +50, atorgada a l’Associació 
de Foment del consum local per un import de 5.051,47 euros, comptabilitzada a 
l’aplicació pressupostària 2021 200 433 480005 en fase “AD” 2102023001 i d’acord amb 
el seu escrit de data 22/12/2022 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 2102023001 Despeses 21200  433  480005 5051.47 AJUTS APPROP GARROTXA - COVID 200 999 143 065 022 012 

 

2n) Sol·licitar a l’Associació del foment de consum local el reintegrament de l’esmentada 
quantitat (5.051,47 €) al compte ES37 2100 0008 2802 0033 7186. 
 
3r) Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i 
pressupostos. 
 
 
 

S’aprova per unanimitat. 
 
 
 



 

5.2. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST  - AGÈNCIES DE VIATGE 
 
Núm. de referència : X2021056826     
 
En relació a l’expedient SD012021000020  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 la renúncia de la subvenció campanya PassaportOlot, atorgada a 
l’Associació d’Hostalatge de la Garrotxa (G17154030) per un import de 1.700 euros, 
comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 21 200 433 480041 en fase “AD” 
2103784001, i d’acord amb el seu escrit de data 26/01/2022. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 2103784001 Despeses 21200  433  480010 1700 FONS REACTIVACIO ECONOMICA (AGENCIES 
DE VIATGE) 

200 999 143 065 022 012 

 

 
2n) Sol·licitar a l’Associació d’Hostalatge de la Garrotxa el reintegrament de l’esmentada 
quantitat (1.700 €) al compte ES37 2100 0008 2802 0033 7186 
 
3r) Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i 
pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

6.1. - APROVACIÓ BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS PER 
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 2022 

 
Núm. de referència : X2022004427     
 
Considerant que és d’interès per l’Ajuntament d’Olot fomentar la col·laboració amb les 
entitats del municipi per tal que organitzin, participin i desenvolupin activitats de 
promoció econòmica per a la ciutat d’Olot. 

 

Considerant que en el pressupost municipal de 2022 hi ha consignat en la partida 
Subvencions Esdeveniments Ciutat, un import de 35.910,00 euros per a l’atorgament de 
subvencions a les entitats de la ciutat. 

 

Vist el que preveuen els articles 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions; els 58 i següents del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions; els articles 124 i 125 
següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de 
d’Obres activitats i serveis; la base 10 de l’ordenança general de subvencions 
aprovada per l’Ajuntament d’Olot i l’article 15 de la Llei 19/12014, de 28 de desembre, 
de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 



 
 
 

 
En relació a l’expedient IM052022000002, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Promoció de la ciutat, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions en 
règim de concurrència competitiva per a activitats de foment d’activitat econòmica a la 
ciutat d’Olot, per l’any 2022. 

Es fixa un import màxim a concedir de 35.910,00 euros amb càrrec a la partida 
Subvencions esdeveniments ciutat del pressupost de l’Ajuntament de l’any 2022. 

 
Operaci
ó 

Referència Tipus Partida Import Descripció CC
1 

CC
2 

CC
3 

CC
4 

CC
5 

CC
6 

200200  Despese
s 

22200  430  480001 35910 SUBVENCIONS ESDEVENIMENTS 
CIUTAT 

200 999 147 065 019 011 

 

 
Segon.- Publicar anunci d’aprovació de les bases al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona (BOPG), en un diari local i al Taulell d’edictes d’aquest Ajuntament, en el portal 
de transparència i exposar-ho al públic per un termini de vint dies, comptats des de 
l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP, perquè s’hi puguin presentar 
reclamacions. Si no es presenten reclamacions aquestes quedaran aprovades 
definitivament sense necessitat de cap més tràmit. 

Tercer.- Comunicar la convocatòria d’aquesta subvenció, un cop les bases hagin quedat 
aprovades definitivament, a la base nacional de subvencions. D’acord amb l’article 
20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aquesta 
comunicació de l’obertura de la convocatòria de les subvencions a la Base Nacional de 
Subvencions serà prèvia a qualsevol altra publicació que es pugui fer d’aquesta 
convocatòria. 

Quart.- El període de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils, a comptar a partir 
de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP. Es podran obrir, si s’escau, dos 
terminis de presentació de sol·licituds, d’acord amb el que estableix l’article 4 de les 
bases. En cas que el termini de presentació de sol·licituds finalitzi un dissabte, 
s’entendria prorrogat fins al dia hàbil següent. 

Cinquè.- Les presents subvencions es concediran mitjançat acord de Junta de Govern 
Local, en el termini màxim de 3 mesos a comptar de la finalització del termini de 
presentació de sol·licituds, en cas contrari es considerarà desestimada la petició. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

 
Núm. de referència : X2021026755     
 
En relació a l’expedient SBS22021000016 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) DENEGAR el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a 
la subvenció SUPORT ENTITATS, a favor de l’ASSOCIACIÓ DE VEINS, PROPIETARIS 
I COMERCIANTS DEL FIRAL D’OLOT (G17793175), per un import de  euros, 
comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 21160924480003 en fase “AD” 
2021026755.   

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

200400 2101296 Despeses 21160  924  480003 -1250 SUBVENCIONS BARRIS 160 999 999 065 999 999 

 
 
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. 
 
 

8.1. - APROVAR LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA 
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA 

PER A LA ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT 
D’ACTIVITATS VEÏNALS, ANY 2022. 

 
Núm. de referència : X2022004520     
 
Considerant que a l’Ajuntament d’Olot l’interessa fomentar la col·laboració amb les 
entitats veïnals del municipi per tal que s’organitzin activitats que fomentin la identitat 
dels barris, que en tinguin en compte la diversitat de la seva gent i facilitin la participació, 
així com que es dinamitzin els equipaments de barri. 
 
Considerant que en el pressupost municipal hi ha consignats en la partida 22 160 924 
480003 Subvencions Barris un import de 53.580€ per a l’atorgament de subvencions a 
les entitats veïnals. 
 
Vist el que preveuen els articles  22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; els 58 i següents del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions; els articles 124 i 125 següents 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de d’Obres activitats 
i serveis; la base 10 de l’ordenança general de subvencions aprovada per l’Ajuntament 
d’Olot i l’article 15 de la Llei 19/12014, de 28 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 
 



 
 
 

En relació a l’expedient CAS22022000001 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d' Acció Social i Cooperació, proposa a 
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 

Primer.- Aprovar les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions 
en règim de concurrència competitiva per a l’organització, participació i 
desenvolupament d’activitats veïnals de l’any 2022 que per a l’anualitat 2022 es fixa en 
un import màxim a concedir de 53.580  € amb càrrec a la partida 22 160 924 480003 
Subvencions Barris del pressupost de l’Ajuntament de l’any 2022. 
 
Segon.-  Publicar anunci d’aprovació de les bases al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona (BOPG), en un setmanari comarcal i al Taulell d’edictes d’aquest Ajuntament, en 
el portal de transparència i exposar-ho al públic per un termini de 20 dies hàbils, 
comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP, perquè s’hi puguin 
presentar reclamacions.    
Si no es presenten reclamacions aquestes quedaran aprovades definitivament sense 
necessitat de cap més tràmit. 
  
Tercer.- Així mateix s’acorda, obrir la convocatòria pública per la concessió de 
subvencions per la concessió de subvencions d’entitats veïnals per a l’any 2022,  amb 
el benentès que aquesta no tindrà eficàcia ni es publicarà fins que les bases hagin 
quedat definitivament aprovades. 
  
Quart.- Comunicar la convocatòria d’aquesta subvenció, un cop les bases hagin quedat 
aprovades definitivament, a la base nacional de subvencions. D’acord amb l’article 20.8 
de la L 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aquesta comunicació de 
l’obertura de la convocatòria de les subvencions a la Base Nacional de Subvencions 
serà prèvia a qualsevol altra publicació que es pugui fer d’aquesta convocatòria.  
  
Cinquè.-  El període de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils, a comptar a 
partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOP. Es podran obrir, si s’escau, 
dos terminis de presentació de sol·licituds, d’acord amb el que estableix l’article 4 de les 
bases. En cas que el termini de presentació de sol·licituds finalitzi un dissabte, 
s’entendria prorrogat fins al dia hàbil següent. 
  
Sisè.- Les presents subvencions es concediran mitjançat acord de Junta de Govern 
Local, en el termini màxim de 3 mesos de la data de sol·licitud, en cas contrari es 
considerarà desestimada la petició. 
 

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

200240  Despeses 22160  924  480003 53580 SUBVENCIONS BARRIS 160 999 999 065 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 



 

9.1. - APROVAR LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA 
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, 

PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS QUE FOMENTIN LA COOPERACIÓ, 
L’EDUCACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT, L’ENFORTIMENT I ARTICULACIÓ DE 

LES ENTITATS LOCALS EL 2022. 
 
Núm. de referència : X2022004550     
 
Considerant que a l’Ajuntament d’Olot l’interessa fomentar la col·laboració amb les 
entitats del municipi per tal que s’organitzin projectes de cooperació; activitats que 
sensibilitzin la ciutadania sobre la realitat de les desigualtats, la igualtat de gènere, la 
diversitat cultura; i activitats que enforteixin i articulin les entitats locals que treballen per 
la cooperació, la solidaritat i la justícia social i projectes. 

Considerant que en el pressupost municipal hi ha consignats en la partida 22 600 231 
480043 Subvencions Cooperació un import de 18.000 € per a l’atorgament de 
subvencions a les entitats del municipi per tal que s’organitzin projectes de cooperació. 

Vist el que preveuen els articles  22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; els 58 i següents del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions; els articles 124 i 125 següents 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de d’Obres activitats 
i serveis; la base 10 de l’ordenança general de subvencions aprovada per l’Ajuntament 
d’Olot i l’article 15 de la Llei 19/12014, de 28 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 

En relació a l’expedient CAS22022000002 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d' Acció Social i Cooperació, proposa a 
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions 
en règim de concurrència competitiva per a  entitats que fomentin la cooperació, 
l’educació pel desenvolupament, l’enfortiment i articulació de les entitats locals de l’any 
2022 que per a l’anualitat 2022 es fixa en un import màxim a concedir de 18.000  € amb 
càrrec a la partida 22 600 231 480043 Subvencions Cooperació del pressupost de 
l’Ajuntament de l’any 2022. 
 
Segon.-  Publicar anunci d’aprovació de les bases al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona (BOPG), en un setmanari comarcal i al Taulell d’edictes d’aquest Ajuntament, en 
el portal de transparència i exposar-ho al públic per un termini de 20 dies hàbils, 
comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP, perquè s’hi puguin 
presentar reclamacions.    
Si no es presenten reclamacions aquestes quedaran aprovades definitivament sense 
necessitat de cap més tràmit. 
  
Tercer.- Així mateix s’acorda, obrir la convocatòria pública per la concessió de 
subvencions que fomentin la cooperació, l’educació pel desenvolupament, l’enfortiment 
i articulació de les entitats locals per a l’any 2022,  amb el benentès que aquesta no 
tindrà eficàcia ni es publicarà fins que les bases hagin quedat definitivament aprovades. 
  



 
 
 

Quart.- Comunicar la convocatòria d’aquesta subvenció, un cop les bases hagin quedat 
aprovades definitivament, a la base nacional de subvencions. D’acord amb l’article 20.8 
de la L 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aquesta comunicació de 
l’obertura de la convocatòria de les subvencions a la Base Nacional de Subvencions 
serà prèvia a qualsevol altra publicació que es pugui fer d’aquesta convocatòria.  
  
Cinquè.-  El període de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils, a comptar a 
partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOP. Es podran obrir, si s’escau, 
dos terminis de presentació de sol·licituds, d’acord amb el que estableix l’article 4 de les 
bases. En cas que el termini de presentació de sol·licituds finalitzi un dissabte, 
s’entendria prorrogat fins al dia hàbil següent. 
  
Sisè.- Les presents subvencions es concediran mitjançat acord de Junta de Govern 
Local, en el termini màxim de 3 mesos de la data de sol·licitud, en cas contrari es 
considerarà desestimada la petició. 
 

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

200240  Despeses 22600  231  480043 18000 SUBVENCIONS COOPERACIO 150 999 999 065 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

10.1. - APROVAR LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA 
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA 
PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS QUE PROMOGUIN LA INCLUSIÓ I LA 

COHESIÓ SOCIAL PER A L’ANY 2022 
 
Núm. de referència : X2022004554     

Considerant que a l’Ajuntament d’Olot l’interessa fomentar la col·laboració amb les 
entitats del municipi per tal que s’organitzin activitats que fomentin el coneixement de 
l’entorn social, promoguin la convivència i la participació social dels diferents col·lectius 
i que combatin l’exclusió, la marginació i les desigualtats. 

Considerant que en el pressupost municipal hi ha consignats en la partida 22 600 231 
480006 Subvencions Acció Social un import de 24.000 € per a l’atorgament de 
subvencions a les entitats del municipi per tal que s’organitzin activitats que fomentin el 
coneixement de l’entorn social, promoguin la convivència i la participació social dels 
diferents col·lectius i que combatin l’exclusió, la marginació i les desigualtats. 

Vist el que preveuen els articles  22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; els 58 i següents del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions; els articles 124 i 125 següents 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de d’Obres activitats 
i serveis; la base 10 de l’ordenança general de subvencions aprovada per l’Ajuntament 
d’Olot i l’article 15 de la Llei 19/12014, de 28 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 

En relació a l’expedient CAS22022000003 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d' Acció Social i Cooperació, proposa a 
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 



 

 
Primer.- Aprovar les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions 
en règim de concurrència competitiva per a  entitats que promoguin la inclusió i la 
cohesió social, de l’any 2022 que per a l’anualitat 2022 es fixa en un import màxim a 
concedir de 24.000€ amb càrrec a la partida 22 600 231 480006 Subvencions Acció 
Social del pressupost de l’Ajuntament de l’any 2022. 
 
Segon.-  Publicar anunci d’aprovació de les bases al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona (BOPG), en un setmanari comarcal i al Taulell d’edictes d’aquest Ajuntament, en 
el portal de transparència i exposar-ho al públic per un termini de 20 dies hàbils, 
comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP, perquè s’hi puguin 
presentar reclamacions.    
Si no es presenten reclamacions aquestes quedaran aprovades definitivament sense 
necessitat de cap més tràmit. 
  
Tercer.- Així mateix s’acorda, obrir la convocatòria pública per la concessió de 
subvencions que promoguin la inclusió i la cohesió social per a l’any 2022,  amb el 
benentès que aquesta no tindrà eficàcia ni es publicarà fins que les bases hagin quedat 
definitivament aprovades. 
  

 
Quart.- Comunicar la convocatòria d’aquesta subvenció, un cop les bases hagin quedat 
aprovades definitivament, a la base nacional de subvencions. D’acord amb l’article 20.8 
de la L 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aquesta comunicació de 
l’obertura de la convocatòria de les subvencions a la Base Nacional de Subvencions 
serà prèvia a qualsevol altra publicació que es pugui fer d’aquesta convocatòria.  
  
Cinquè.-  El període de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils, a comptar a 
partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOP. Es podran obrir, si s’escau, 
dos terminis de presentació de sol·licituds, d’acord amb el que estableix l’article 4 de les 
bases. En cas que el termini de presentació de sol·licituds finalitzi un dissabte, 
s’entendria prorrogat fins al dia hàbil següent. 
  
Sisè.- Les presents subvencions es concediran mitjançat acord de Junta de Govern 
Local, en el termini màxim de 3 mesos de la data de sol·licitud, en cas contrari es 
considerarà desestimada la petició. 
 

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

200240  Despeses 22600  231  480006 24000 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 160 999 999 065 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
11.1. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 

 
Núm. de referència : X2021018288     
 
En relació a l’expedient SIC22021000019 de , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la 
subvenció XERRICS D'OLOT COLLA CASTELLERA GARROTXA, per un import de 
2550 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 21400.334.480020 en fase 
“AD” 21/1249, una vegada supervisats: el canvi de número de NIF de l’entitat, segons 
escrit justificatiu de l’error de transcripció comès en el moment de fer la 
sol·licitud, segons consta a l’expedient, que passa a ser G17703455, supervisat 
també el corresponent certificat del formulari de justificació 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 2550 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 100 030 070 065 013 008 

 

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

11.2. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 
Núm. de referència : X2021020558     
 
En relació a l’expedient SIC22021000040, 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 CENTRE CATÒLIC D'OLOT, per un import de 17.400 euros, atès que 
prèviament s’ha procedit a fer un avançament de 11.600 euros sobre el total de la 
subvenció, d’acord amb l’aprovació de la Junta de Govern de data 4/11/2021, 
comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 21400.334.480047 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. 
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200400 21/1249 Despeses 21400  334  480020 17400 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 030 040 065 006 008 

 

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

12.1. - CULTURA: APROVACIÓ DE LES BASES PER SOL.LICITUDS DE 
SUBVENCIÓ ACTIVITATS CULTURALS 2022 

 
Núm. de referència : X2022004309     
 

Considerant que a l’Ajuntament d’Olot l’interessa fomentar l’organització, participació i 
desenvolupament de les activitats culturals, donant suport a les entitats culturals del 
municipi  que enriqueixin l’agenda lúdica i cultural de la ciutat durant l’any 2022. 

Considerant que en el pressupost municipal hi ha consignats en la partida 22 400 334 
480020 Subvencions Activitats Ciutadanes un import de 253.700,00 € per a l’atorgament 
de subvencions a les entitats culturals. 

Vist el que preveuen els articles  22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; els 58 i següents del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions; els articles 124 i 125 següents 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de d’Obres activitats 
i serveis; la base 10 de l’ordenança general de subvencions aprovada per l’Ajuntament 
d’Olot i l’article 15 de la Llei 19/12014, de 28 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 

En relació a l’expedient CU022022000001 de Cultura , 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 bases específiques reguladores de la concessió de subvencions 
en règim de concurrència competitiva per a  entitats culturals  que per a l’anualitat 2022 
es fixa en un import màxim a concedir de 253.700,00  € amb càrrec a la partida 22 400 
334 480020 Subvencions Activitats Ciutadanes del pressupost de l’Ajuntament de l’any 
2022. 
 
Segon.-  Publicar anunci d’aprovació de les bases al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona (BOPG), en un setmanari comarcal i al Taulell d’edictes d’aquest Ajuntament, en 
el portal de transparència i exposar-ho al públic per un termini de 20 dies hàbils, 
comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP, perquè s’hi puguin 
presentar reclamacions.    



 
 
 

Si no es presenten reclamacions aquestes quedaran aprovades definitivament sense 
necessitat de cap més tràmit. 
  
Tercer.- Així mateix s’acorda, obrir la convocatòria pública per la concessió de 
subvencions de cultura per l’any 2022,  amb el benentès que aquesta no tindrà eficàcia 
ni es publicarà fins que les bases hagin quedat definitivament aprovades. 
  
Quart.- Comunicar la convocatòria d’aquesta subvenció, un cop les bases hagin quedat 
aprovades definitivament, a la base nacional de subvencions. D’acord amb l’article 20.8 
de la L 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aquesta comunicació de 
l’obertura de la convocatòria de les subvencions a la Base Nacional de Subvencions 
serà prèvia a qualsevol altra publicació que es pugui fer d’aquesta convocatòria.  
  
Cinquè.-  El període de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils, a comptar a 
partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOP. Es podran obrir, si s’escau, 
dos terminis de presentació de sol·licituds, d’acord amb el que estableix l’article 4 de les 
bases. En cas que el termini de presentació de sol·licituds finalitzi un dissabte, 
s’entendria prorrogat fins al dia hàbil següent. 
  
Sisè.- Les presents subvencions es concediran mitjançat acord de Junta de Govern 
Local, en el termini màxim de 3 mesos de la data de sol·licitud, en cas contrari es 
considerarà desestimada la petició. 
 

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

200200  Despeses 22400  334  480020 253700.00 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 999 070 065 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

13.1. - CULTURA: APROVACIÓ BASES PER SOL.LICITUDS DE SUBVENCIONS 
PER A LA MILLORA DE LES SEUS DELS ATENEUS 2022 

Núm. de referència : X2022004744     
 
Vist que a la ciutat d’Olot hi ha diverses entitats culturals que disposen d’un immoble en 
propietat on hi tenen ubicada la seva seu social i que realitzen una tasca cultural i que 
a més aporten valor social i de comunitat a la nostra ciutat així com l’enriquiment de 
l’agenda cultural d’Olot. 
 
Vist que aquests edificis històrics daten de molt antic i actualment tenen diverses 
mancances estructurals i necessiten d’una alta inversió per poder seguir funcionant i per 
adaptar-se a les normatives vigents.  
 
Vist que l’Ajuntament d’Olot vol col·laborar amb aquestes entitats amb millorar els seus 
bens immobles així com l’adquisició d’equipament que pugui millorar les seus socials 
d’aquestes entitats històriques. 

Considerant que en el pressupost municipal hi ha consignats en la partida 22 100 924 
78002 TRANSFERÈNCIES CASALS I ENTITATS un import de 85.000,00 € per a 
l’atorgament de subvencions per a la millora de les seus dels ateneus 2022. 



 

Vist el que preveuen els articles  22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; els 58 i següents del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions; els articles 124 i 125 següents 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de d’Obres activitats 
i serveis; la base 10 de l’ordenança general de subvencions aprovada per l’Ajuntament 
d’Olot i l’article 15 de la Llei 19/12014, de 28 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 

En relació a l’expedient CU022022000002 de Cultura, 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 bases específiques reguladores de la concessió de subvencions 
en règim de concurrència competitiva per a  la millora de les seus dels ateneus per a 
l’anualitat 2022 es fixa en un import màxim a concedir de 85.000,00  € amb càrrec a la 
partida 22 100 924 78002 TRANSFERÈNCIES CASALS I ENTITATS del pressupost de 
l’Ajuntament de l’any 2022. 
 
Segon.-  Publicar anunci d’aprovació de les bases al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona (BOPG), en un setmanari comarcal i al Taulell d’edictes d’aquest Ajuntament, en 
el portal de transparència i exposar-ho al públic per un termini de 20 dies hàbils, 
comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP, perquè s’hi puguin 
presentar reclamacions.    
Si no es presenten reclamacions aquestes quedaran aprovades definitivament sense 
necessitat de cap més tràmit. 
  
Tercer.- Així mateix s’acorda, obrir la convocatòria pública per la concessió de 
subvencions per a  la millora de les seus dels ateneus per a l’anualitat 2022,  amb el 
benentès que aquesta no tindrà eficàcia ni es publicarà fins que les bases hagin quedat 
definitivament aprovades. 
  
Quart.- Comunicar la convocatòria d’aquesta subvenció, un cop les bases hagin quedat 
aprovades definitivament, a la base nacional de subvencions. D’acord amb l’article 20.8 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aquesta comunicació 
de l’obertura de la convocatòria de les subvencions a la Base Nacional de Subvencions 
serà prèvia a qualsevol altra publicació que es pugui fer d’aquesta convocatòria.  
  
Cinquè.-  El període de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils, a comptar a 
partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOP. Es podran obrir, si s’escau, 
dos terminis de presentació de sol·licituds, d’acord amb el que estableix l’article 4 de les 
bases. En cas que el termini de presentació de sol·licituds finalitzi un dissabte, 
s’entendria prorrogat fins al dia hàbil següent. 
  
Sisè.- Les presents subvencions es concediran mitjançat acord de Junta de Govern 
Local, en el termini màxim de 3 mesos de la data de sol·licitud, en cas contrari es 
considerarà desestimada la petició. 
 

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

200200  Despeses 22100  924  78002 60000.00 TRANSFERENCIES CASALS I ENTITATS 400 999 070 065 000 000 

 

S’aprova per unanimitat. 



 
 
 

 
 

14.1. - APROVAR LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA 
CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA 

PER A L’ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE 
L’ACTIVITAT D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE PER A L’ANY 2022 

 
Núm. de referència : X2022004373     
 
Considerant que és d’interès per l’Ajuntament d’Olot fomentar la col·laboració amb les 

entitats juvenils del municipi en tant que es fomenta la realització d’activitats que 

promouen l’educació especialment entre la població juvenil.  

Considerant que en el pressupost municipal hi ha consignada la quantitat de 47.500,00.-

€ en la partida 22 520 326 480022 SUBVENCIONS JOVENTUT per a l’atorgament de 

subvencions a les entitats per a la organització, participació i desenvolupament de 

l’activitat d’educació en el lleure per a l’any 2022.  

Vist el que preveuen els articles 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions; els 58 i següents del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 

s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions; els articles 124 i 125 següents 

del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de d’Obres activitats 

i serveis; la base 10 de l’ordenança general de subvencions aprovada per l’Ajuntament 

d’Olot i l’article 15 de la Llei 19/12014, de 28 de desembre, de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern. 

En relació a l’expedient ED042022000001 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d'Educació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 

Primer.- Aprovar les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions en 

règim de concurrència competitiva per a l'organització, participació i desenvolupament 

de l'activitat d'educació en el lleure per l’any 2022. Es fixa en un import màxim concedit 

de 47.500,00.-€ en càrrec la partida 22 520 326 480022 SUBVENCIONS JOVENTUT 

del pressupost de l’Ajuntament d’Olot  

 

Segon.- Publicar anunci d’aprovació de les bases al Butlletí Oficial de la Província de 

Girona (BOPG), en un diari comarcal i al Taulell d’edictes d’aquest Ajuntament, en el 

portal de transparència i exposar-ho al públic per un termini de vint dies hàbils, comptats 

des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP, perquè s’hi puguin presentar 

reclamacions. Si no es presenten reclamacions aquestes quedaran aprovades 

definitivament sense necessitat de cap més tràmit.  

Tercer.- Així mateix s’acorda, obrir la convocatòria pública per la concessió de 

subvencions en règim de concurrència competitiva per a l’organització, participació i 

desenvolupament de l’activitat d’educació en el lleure per a l’any 2022, amb el ben entès 

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

200220  Despeses 22520  326  480022 47500 SUBVENCIONS JOVENTUT 500 040 189 099 000 000 



 

que aquesta no tindrà eficàcia ni es publicarà fins que les bases hagin quedat 

definitivament aprovades.  

Quart.- Comunicar la convocatòria d’aquesta subvenció, un cop les bases hagin quedat 

aprovades definitivament, a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) d’acord 

amb l’article 20.8 de la L 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aquesta 

comunicació de l’obertura de la convocatòria de les subvencions a la Base Nacional de 

Subvencions serà prèvia a qualsevol altra publicació que es pugui fer d’aquesta 

convocatòria.  

Cinquè.- El període de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils, a comptar a 

partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOP. Es podran obrir, si s’escau, 

dos terminis de presentació de sol·licituds, d’acord amb el que estableix l’article 4 de les 

bases. En cas que el termini de presentació de sol·licituds finalitzi un dissabte, 

s’entendria prorrogat fins al dia hàbil següent. 

Sisè.- Les presents subvencions es concediran mitjançant acord de Junta de Govern 

Local, en el termini màxim de 3 mesos de la data de sol·licitud, en cas contrari es 

considerarà desestimada la petició.  

 

S’aprova per unanimitat. 
 

 
15.1. - ESPORTS. APROVACIÓ DE LES BASES PER SOL·LICITUDS DE 

SUBVENCIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES TEMPORADA 2021-2022 
 
Núm. de referència : X2022004347     
 
Considerant que a l’Ajuntament d’Olot l’interessa fomentar l’organització, participació i 
desenvolupament de les activitats esportives, donant suport a les entitats esportives del 
municipi, que n’enriqueixen l’agenda. 
 
Considerant que en el pressupost municipal hi ha consignat en la partida 2022 330 341 
480002 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES l’import de 75.000€ per a 
l’atorgament de subvencions a les entitats esportives. 
 
Vist el que preveuen els articles 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; els 58 i següents del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions; els articles 124 i 125 següents 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis; la base 10 de l’Ordenança general de subvencions aprovada per l’Ajuntament 
d’Olot i l’article 15 de la Llei 19/2014, de 28 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 
 
En relació a l’expedient SP022022000001, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat d'Esports proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 



 
 
 

  
Primer.- Aprovar les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions en 
règim de concurrència competitiva per a entitats esportives que per a l’anualitat 2022 es 
fixa en un import màxim a concedir de 75.000€ amb càrrec a la partida 2022 330 341 
480002 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES del pressupost de l’Ajuntament per 
a l’any 2022. 
 
Segon.- Publicar l’anunci d’aprovació de les bases al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona (BOPG), en un setmanari i al taulell d’edictes d’aquest Ajuntament, en el portal 
de transparència, i exposar-ho al públic per un termini de vint dies hàbils, comptats des 
de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP, perquè s’hi puguin presentar 
reclamacions. Si no es presenten reclamacions, les bases quedaran aprovades 
definitivament sense necessitat de cap més tràmit. 
 
Tercer.- Així mateix, s’acorda obrir la convocatòria pública per la concessió de 
subvencions d’activitats esportives per l’any 2022, amb el benentès que aquesta no 
tindrà eficàcia ni es publicarà fins que les bases hagin quedat definitivament aprovades. 
 
Quart.- Comunicar la convocatòria d’aquesta subvenció, un cop les bases hagin quedat 
aprovades definitivament, a la Base Nacional de Subvencions. D’acord amb l’article 20.8 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aquesta comunicació 
de l’obertura de la convocatòria a la Base Nacional de Subvencions serà prèvia a 
qualsevol altra publicació que es pugui fer d’aquesta convocatòria. 
 
Cinquè.- El període de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils, a comptar a 
partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP. Es podran obrir, si s’escau, 
dos terminis de presentació de sol·licituds, d’acord amb el que estableix l’article 4 de les 
bases. En cas que el termini de presentació de sol·licituds finalitzi en dia inhàbil, 
s’entendria prorrogat fins al dia hàbil següent. 
 
Sisè.- Les presents subvencions es concediran mitjançant acord de Junta de Govern 
Local, en el termini màxim de 3 mesos de la data de sol·licitud. En cas contrari, la petició 
es considerarà desestimada.  
 

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

200220  Despeses 22330  341  480002 75000.00 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 015 167 001 000 000 

 

S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

16.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES ANNEXADA 
 
Núm. de referència : X2022004506     
 
En relació a l’expedient CPG22022000010 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 annexada número 22/003 per un import 
de 285.135,55 euros. 
 

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

200240  Despeses 99999 285135.55 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
17.1. - APROVAR LA LIQUIDACIÓ DE ZONES BLAVES I DE L’APARCAMENT DEL 

FIRALET (4RT TRIMESTRE DEL 2021) PRESENTADA PER L’EMPRESA “UTE 
FIRALET OLOT”. 

Núm. de referència : X2022004508     
 
En relació a l’expedient CPG62022000001  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.- Vista la proposta de liquidació presentada per l’empresa UTE Firalet Olot en 
relació a la gestió de les zones blaves de la ciutat i de l’aparcament soterrani del Firalet 
(exercici 2021) es proposa aprovar la liquidació esmentada que ofereix un saldo negatiu 
total de  -8.348,73 euros (veure document annex). 
 
Segon.- Proposar la compensació d’aquest saldo negatiu de l’exercici 2021 en les 
futures liquidacions trimestrals corresponents a l’exercici 2022. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
18.1. - APROVACIO ANNEX ALTES DERIVADES IBI/INSPECCIO TAXA ENTRADA 

VEHICLES - 21EVL1A1 
 
Núm. de referència : X2022002910     

 

Vist l’expedient administratiu EP012022000003 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 21EVL1A1 que importa la 
quantitat 2.677,30€. 
 



 
 
 

Segon.-  Aprovar les liquidacions (relació 21EVL1A1), que importen 2.114,92€ 
corresponents a: 

a) liquidacions corresponents a finques d’alta de nova incorporació al padró. 
b) liquidacions corresponents a finques objecte de regularització. 

 
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. 

 
Tercer.- Procedir a la notificació de la liquidació individual als interessats afectats. 
 
 

S’aprova per unanimitat. 
 

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

ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ, 
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, DE LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ D’UN NOU COL·LECTOR-INTERCEPTOR ALS CARRERS 

CASTANYER I GÍRGOLA. TRAM: CARRER ROURE – AVDA. SANT JORDI; I 
CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ 

 
 

Núm. de referència : X2022004266    
 
 

Tipus contracte OB D'OBRES 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

  
 

Antecedents  

Vista la necessitat de contractar les obres de construcció de nou col.lector-interceptor 
als carrers Castanyer i Gírgola. Tram: Carrer Roure - Avinguda Sant Jordi d'acord amb 
l'informe tècnic emès pel Cap de l’Àrea d’Infraestructura, Urbanisme i Brigada de 
l’Ajuntament d’Olot de data 20 de gener de 2022. 



 

L’objecte del contracte és l’execució de les obres de construcció d’un nou col·lector-
interceptor als carrers Castanyer i Gírgola. Tram: Carrer Roure - Avinguda Sant Jordi . 
L’obra lineal es desenvoluparà de baix cap a dalt, començant per la interconnexió amb 
el pou final a l’Av Sant Jordi i finalitat ambla intercepció del pou del carrer Roure, amb la 
finalitat d’interceptar i recollir progressivament dins del nou tub tots els claveguerons en 
servei. aprovat per Junta de Govern Local de data 15 d’octubre de 2020. 

El pressupost base de licitació ascendeix a 159.926,39 euros IVA inclòs. Aquest import 
es desglossa en 132.170,57€ de pressupost net i 27.755,82€ en concepte d’IVA calculat 
al tipus del 21%. 

Pel que fa a la durada del contracte, s'estableix un termini parcial màxim de 2 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 132.170,57 €, IVA exclòs. 

Aquest contracte no està subjecte a regulació harmonitzada i al seu expedient 
(CCS12022000004) hi consta el plec de clàusules administratives particulars, el projecte 
d’obres aprovat per Junta de Govern Local de data 15 d’octubre de 2020, 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. CCS12022000004 i antecedents corresponents la 
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 construcció d’un nou 
col·lector-interceptor als carrers Castanyer i Gírgola. Tram: Carrer Roure - Avinguda 
Sant Jordi 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 de les obres de construcció d’un nou col·lector-
interceptor als carrers Castanyer i Gírgola. Tram: Carrer Roure - Avinguda Sant Jordi, 
amb un import màxim de licitació de cent cinquanta-nou mil nou-cents vint-i-sis euros 
amb trenta-nou cèntims. (159.926,39 €)  

Aquest import es desglossa en 132.170,57 € de pressupost net, més 27.755,82 € en 
concepte d'IVA calculat al tipus del 21%. 

La durada màxima del contracte s'estableix un termini parcial màxim de 2 mesos, 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 construcció d’un nou col·lector-interceptor als carrers 
Castanyer i Gírgola. Tram: Carrer Roure - Avinguda Sant Jordi. 

 

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

2022 160 151 61905   ACT. CLAVEGUERAM BONAVISTA  159.926,39 € 

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

200200  Despeses 22140  160  61905 159926.39 ACTUACIONS CLAVEGUERAM BONAVISTA 100 001 001 001 000 000 

 

Cinquè.- CONVOCAR la licitació i tramitar l'expedient de contractació de les obres de 
construcció d’un nou col·lector-interceptor als carrers Castanyer i Gírgola. Tram: Carrer 
Roure - Avinguda Sant Jordi, 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. 
 
 
 



 

19.2. - SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DELS 
SISTEMS DE VIALITAT I D'ESPAIS LLIURES QUE CONFORMEN L'ESPAI PÚBLIC 

DE L'ÀMBIT DEL PLA PARCIAL DEL SERRAT 
 
Núm. de referència : X2022001101     
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar el servei de redacció del projecte d’urbanització 
dels sitemes de vialitat i d’espais lliures que conforme l’espai públic de l’àmbit del Pla 
Parcial del Serrat,  com es desprèn de l’informe de data 4 de gener de 2022;  emès pel 
Sr. Ramon Prat Molas, cap de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot. 

Segon.-  Atès que es tracta d’un serveis esporàdic i puntual, i que en cas que es valori 
que es repetirà aquesta mateixa necessitat, s’inclourà en la planificació de necessitats 
de contractació, d’acord amb el que estableix l’article 28 de la LCSP. 

Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar el servei de 
redacció del projecte d’urbanització dels sitemes de vialitat i d’espais lliures que 
conforme l’espai públic de l’àmbit del Pla Parcial del Serrat; 

-Ricard A. Casademont Altimira 

-Estudi Tècnic de Construcció Catalunya, SL  

-ABM Serveis d’Enginyeria i Consulting SLU 

Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, emès en data 26 de gener de 2022, dins el 
termini establert a l’efecte van presentar oferta les empreses: “Estudi tècnic de “ i “ABM 
Serveis d’Enginyeria i Consulting, SLU”, i la  millor proposta és la presentada per ABM 
SERVEIS D´ENGINYERIA I CONSULTING SLU per haver presentat l’oferta amb import 
inferior al de la licitació. 

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

Sisè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa ABM SERVEIS D´ENGINYERIA I 
CONSULTING SLU  i atès que aquesta compta amb l’habilitació professional necessària 
per realitzar la prestació objecte del contracte. 

Fonament jurídic 

La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article 
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant 
LCSP) i correspon a la modalitat de serveis regulada a l’article 17 de la mateixa. 



 
 
 

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

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

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

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics 

 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012022000005 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 l’Ajuntament d’Olot,  de data 26 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 ABM SERVEIS D´ENGINYERIA I CONSULTING SLU , amb NIF 
núm. B17646563, el contracte menor de servei de redacció del projecte d’urbanització 
dels sitemes de vialitat i d’espais lliures que conforme l’espai públic de l’àmbit del Pla 
Parcial del Serrat; pel preu de disset mil vuit-cents quaranta-set euros amb 
cinquanta cèntims (17.847,50 €), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en  catorze mil set-cents cinquanta euros (14.750 €) de 
pressupost net i   tres mil noranta-set euros amb cinquanta cèntims (3.097,50 €) d’IVA 
calculat amb un tipus del 21 % 
 
Tercer.- El termini per a l’execució dels serveis serà de 4 mesos , a partir de la data de 
recepció de la notificació de l’adjudicació 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 17.847,50 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida núm. 22.140.151.64001 “plànols i projectes” del Pressupost municipal. 
 

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

200220  Despeses 22140  151  64001 17847.50 PLANOLS I PROJECTES 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 
CC012022000005. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses: “ABM Serveis d’enginyeria i consulting 
SLU”; “Estudi Tècnic de Construcció Catalunya, SL”  
 
S’aprova per unanimitat. 



 

19.3. - SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE L'ESPAI 
PÚBLIC DEL POLÍGON D'ACTUACIÓ DISCONTINU P.A. 09.05 CARRER SANT 

CRISTÒFOR-PONT DE SANTA MAGDALENA 
 
Núm. de referència : X2022001536     
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 
Primer.- Atès que és necessari executar el servei per a la redacció del projecte 
d’urbanització de l’espai públic del Polígon d’Actuació discontinu P.A: 09.05 carrer Sant 
Cristòfol -Pont de Santa Magdalena,  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 de l’Ajuntament 
d’Olot. 

Segon.-  Atès que es tracta d’un servei esporàdic i puntual, i que en cas que es valori 
que es repetirà aquesta mateixa necessitat, s’inclourà en la planificació de necessitats 
de contractació, d’acord amb el que estableix l’article 28 de la LCSP. 

Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar servei per a la 
redacció del projecte d’urbanització de l’espai públic del Polígon d’Actuació discontinu 
P.A: 09.05 carrer Sant Cristòfol -Pont de Santa Magdalena: 

-“Simó Roca Asperó” 

-“Quim Gallart Figueras” 

-“Carme Espuña Molas” 

Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, emès pel Sr. Ramon Prat Molas, cap de 
l’àrea de Territori, en data 26 de gener de 2022, la millor oferta  és la presentada pel Sr. 
SIMO ROCA ASPERÓ,  per ésser l’oferta presentada amb un import inferior al de la 
licitació.  

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

Sisè.- Vista la capacitat d’obrar de l’ arquitecte Sr. SIMO ROCA ASPERÓ i atès que 
aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació 
objecte del contracte. 

Fonament jurídic 

La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article 
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant 
LCSP) i correspon a la modalitat de serveis regulada a l’article 17 de la mateixa. 

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



 
 
 

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

Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions 
efectuades pel cartipàs municipal. Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics 

Vist l’expedient administratiu núm: CC012022000016 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 l’Ajuntament d’Olot,  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’ arquitecte Sr. SIMO ROCA ASPERÓ, amb NIF núm. **** el contracte menor 
del servei per a la redacció del projecte d’urbanització de l’espai públic del Polígon 
d’Actuació discontinu P.A: 09.05 carrer Sant Cristòfol -Pont de Santa Magdalena;  pel 
preu de  divuit mil quatre euros amb vuitanta cèntims (18.004,80 €), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en catorze mil vuit-cents vuitanta euros (14.880 €) de 
pressupost net i tres mil cent vint-i-quatre euros amb vuitanta cèntims (3.124,80 €) d’IVA 
calculat amb un tipus del 21 % 
 
Tercer.- El termini per a l’execució dels serveis serà de 6 mesos, a partir de la data de 
recepció de la notificació de l’adjudicació 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 18.004,80 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida núm. 22.140.151.60904 “Polígon d’actuació Sant Cristòfol” del Pressupost 
municipal. 
 

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

200220  Despeses 22140  151  60904 18004.80 POLIGON ACTUACIO SANT CRISTOFOL 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 
CC012022000016 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a: “Simó Roca Asperó”; “Quim Gallart Figueres”; 
“Carme Espuña Molas”.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 



 

19.4. - SERVEIS DE DIRECCIÓ D'OBRES I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I 
SALUT DE LES OBRES DE CONSERVACIÓ I MILLORA DE LA 

INFRAESTRUCTURA VIÀRIA A DIVERSOS CARRERS DE LA CIUTAT . ANY 2022 
(FASE 1 I TRAMS COMPLEMENTARIS INCLOSOS EN MILLORES 

D'ADJUDICACIÓ). 
 
 

Núm. de referència : X2022003138     
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar el servei per a la realització de la direcció 
d’obres i coordinació de seguretat i salut de les obres de conservació i millora de la 
infraestructura viària a diversos carrers de la Ciutat, any 2022. (Fase 1 i trams 
complementaris inclosos en millores d’adjudicació), com es desprèn de l’informe de data 
12 de gener de 2022,  emès pel Sr. Ramon Prat Molas, cap de l’Àrea de Territori de 
l’Ajuntament d’Olot. 

Segon.-  Atès que es tracta d’un servei esporàdic i puntual, i que en cas que es valori 
que es repetirà aquesta mateixa necessitat, s’inclourà en la planificació de necessitats 
de contractació, d’acord amb el que estableix l’article 28 de la LCSP. 

Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar el servei per a 
la realització de la direcció d’obres i coordinació de seguretat i salut de les obres de 
conservació i millora de la infraestructura viària a diversos carrers de la Ciutat, any 2022. 
(Fase 1 i trams complementaris inclosos en millores d’adjudicació): 
-ABM Serveis d’enginyeria i consulting, SL 
-Serttec Projectes, SL 
-Plana Hurtós Enginyers,SLP 

Quart.- Dins del termini establert a l’efecte, les tres empreses han presentat oferta i 
d’acord amb l’informe de valoració emès pel Sr. Ramon Prat Molas, cap de l’Àrea de 
Territori d’aquest Ajuntament, la millor proposta és la presentada per l’empresa PLANA 
HURTÓS ENGINYERS, SLP,  per ser l’oferta amb un import inferior al de la licitació i la  
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 PLANA HURTÓS ENGINYERS, SLP i atès 
que aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació 
objecte del contracte. 

 



 
 
 

Fonament jurídic 

La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article 
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant 
LCSP) i correspon a la modalitat de serveis regulada a l’article 17 de la mateixa. 

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

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

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

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics 

 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012022000043 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 l’Ajuntament d’Olot,  de data 12 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 PLANA HURTÓS ENGINYERS, SLP, amb NIF núm.B930157, el 
contracte menor de executar el servei per a la realització de la direcció d’obres i 
coordinació de seguretat i salut de les obres de conservació i millora de la infraestructura 
viària a diversos carrers de la Ciutat, any 2022. (Fase 1 i trams complementaris inclosos 
en millores d’adjudicació); pel preu de setze mil quatre-cents quaranta-tres euros 
amb noranta cèntims (16.443,90 €), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en tretze mil cinc-cents noranta euros (13.590 €) de 
pressupost net i dos mil vuit-cents cinquanta-tres euros amb noranta cèntims (2.853,90 
€) d’IVA calculat amb un tipus del 21 % 
 
Tercer.- El termini d’execució del contracte de serveis de direcció d’obra i de coordinació 
de seguretat i salut s’iniciarà amb l’acta de comprovació del replanteig, l’aprovació del 
pla de seguretat i salut i l’aprovació del pla de control de qualitat. Comprendrà tot el 
termini de construcció efectiva de les obres en el qual es realitzarà el seguiment i control 
de l’execució de les obres al projecte i de l’ajust a la realitat física del terreny, i es 
presentaran les certificacions d’obra mensuals. Finalitzarà quan s’hagi presentat a 
l’Ajuntament la darrera certificació d’obra que completi l’import de la valoració final de 
l’obra executada, el certificat final d’obra, l’acta de recepció de les obres i l’informe 
d’aprovació dels plànols finals d’obra ‘as built’ que forma part de les obligacions del 
contractista. 
 



 

Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 16.443.90 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a les partides del Pressupost municipal: 
-22.140.1532.61904 “supressió barreres arquitectòniques barris”,................13.703,25 €  
-22.134.151.61912    “senyalització vies públiques”.........................................2.740,65 € 
 

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

200220  Despeses 22140  1532 61904 13703.25 SUPRESSIO BARRERES 
ARQUITECTONIQUES 

100 001 001 001 000 000 

200220  Despeses 22140  134  61912 2740.65 SENYALITZACIO VIES PUBLIQUES 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 
CC012022000043 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses: “Plana Hurtós Enginyers, SLP “; “ABM 
Serveis d’Enginyeria i Consulting SL”; “Serttec Projectes, SL”.  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
19.5. - SERVEI DE REDACCIÓ D'UN NPLA DE MILLORA URBANA EN L'ÀMBIT DE 

LA PLAÇA MAJOR 
 
Núm. de referència : X2022001661     
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar el servei de redacció d’un Pla de Millora Urbana 
en l’àmbit de la plaça Major, com es desprèn de l’informe de data 11 de gener de 2022,  
emès pel Sr. Ramon Prat Molas, cap de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot. 

Segon.-  Atès que es tracta d’un servei esporàdic i puntual, i que en cas que es valori 
que es repetirà aquesta mateixa necessitat, s’inclourà en la planificació de necessitats 
de contractació, d’acord amb el que estableix l’article 28 de la LCSP. 

Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar el servei de 
redacció d’un Pla de Millora Urbana en l’àmbit de la plaça Major: 
-Eduard Callís Freixas i Guillem Moliner Milhau 
-Josep M. De Solà-Morales Capdevila 
-Bosch-Capdeferro SCP 

Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, en el termini establert a l’efecte, s’ha 
presentat una sola oferta subscrita pels arquitectes Srs. Eduard Callís Freixas i Guillem 
Moliner Milhau; la qual s’informa favorablement  atès que l’oferta és d’import inferior al 
de la licitació. 



 
 
 

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

Sisè.- Vista la capacitat d’obrar dels arquitectes Srs.  Eduard Callís Freixas i Guillem 
Moliner Milhau i atès que aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per 
realitzar la prestació objecte del contracte. 

Fonament jurídic 

La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article 
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant 
LCSP) i correspon a la modalitat de serveis regulada a l’article 17 de la mateixa. 

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

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

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

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics 

Vist l’expedient administratiu núm. CC012022000019 i antecedents corresponents, la 
regidora-delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 

Primer.-  Aprovar l’informe emès per Sr. Ramon Prat Molas, cap de l’Àrea de Territori 
de l’Ajuntament d’Olot de data 11 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 dels arquitectes Srs.EDUARD CALLIS FREIXAS  amb NIF7**** i GUILLEM  
MOLINER MILHAU amb NIF ****, el contracte menor del servei de redacció d’un Pla de 
Millora Urbana en l’àmbit de la plaça Major;  pel preu de disset mil nou-cents seixanta-
vuit euros amb cinquanta cèntims (17.968,20 €), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en  catorze mil vuit-cents cinquanta euros (14.850 €) de 
pressupost net i  tres mil cent divuit euros amb cinquanta cèntims (3.118,50 €) d’IVA 
calculat amb un tipus del21 % 
 
Tercer.- El termini per a l’execució dels serveis serà de quatre mesos, a partir de la data 
de recepció de la notificació de l’adjudicació 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 17.968,50 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida núm. 2022.140.1532.61918 “remodelació plaça Major” del Pressupost 
municipal. 
 



 

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

200220  Despeses 22140  1532 61918 17968.50 REMODELACIO PLAÇA MAJOR 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 
CC012022000019 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució als arquitectes Srs. Eduard Callís Freixas i Guillem 
Moliner Milhau.  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

19.6. - APROVACIÓ SUBSCRIPCIONS ANY 2022 
 
Núm. de referència : X2022004145     

 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012022000073 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 

 
Primer.- Aprovar les subscripcions que es detallen a continuació amb destí a les diverses 
dependències municipals per a l’any 2022: 
 

DEPENDÈNCIA            CONCEPTE 
 

IMPORT 

Urbanisme  Revista Derecho Urbanistico            
300,56 

 Boletín Económico de la Construcción            
138,60 

   

Alcaldia  Diari de Girona           
496,90 

 El Punt Avui           
517,60 

 La Vanguardia           
499,00 

 ARA           
294,00 

 La Comarca (Museu, ICCO, DinàmiG, IMELO, 
Escola Expressió) 

  
          
500,00 

   

Serveis Generals  Derecho Administración Pública         
4.630,50 

 Esasesor        
2.925,00 



 
 
 

   

Recursos Humans Memento Esencial  Social + Internet           
551,00 

   

Secretaria  Revista Estudios Ad. Local Autonomica             
33,60 

 Quaderns de Decret Local              
88,20 

   

Infraestructures CYPE           
771,75 

 
 
Segon.- L’import total de la despesa és d’onze mil set-cents quaranta-sis euros amb 
setanta-un cèntims (11.746,71 €) , IVA inclòs que es pagaran amb càrrec a l 
pressupost municipal segons: 
 
-10.974,96€ amb càrrec a la partida núm. 22.130.920.220010 “·premsa, revistes i 
llibres”.  
-  771,75€ amb càrrec a la partida núm. 22.120.920.227994 “manteniment i suport 
informàtic”. 
 

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

200200  Despeses 22130  920  220010 10974.96 PREMSA,REVISTES I LLIBRES 100 001 001 001 000 000 
200200  Despeses 22120  920  227994 771.75 MANTENIMENT I SUPORT INFORMATIC 100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
19.7. - ACTUALITZACIÓ CÀNON CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D'ÚS PRIVATIU 
DE LA VIA PÚBLICA AMB INSTAL·LACIÓ DESMUNTABLE . QUART TRIMESTRE 

2021 
 

Núm. de referència : X2013017072     
 
La Junta de Govern Local de data 26 de juny de 2014 va acordar adjudicar 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 a “CA L’AMIC, SL” amb NIF B17557505.  
La durada de la concessió era de quatre anys amb efectes del dia 1 de juliol de 2014, 
prorrogables d’any en any amb un màxim de 6 anys; de manera que la durada màxima 
prevista de la concessió és de 10 anys.  
La Junta de Govern de data 7 de juny de 2018 i 14 de març de 2019, 5 de març de 2020 
i 1 d’abril de 2021 es va procedir a la pròrroga de l’esmentada concessió , el termini de 
la qual finalitza el dia 30 de juny de 2022.  
 
Per acord de la Junta de Govern Local del dia 4 de febrer de 2021 va aprovar la revisió 
de preu de l’esmentada concessió per a l’any 2021, tot fixant-lo en 3.677,93€/any.  
 



 

La Junta de Govern Local de data 18 de febrer de 2021 va acordar que amb efectes del 
dia 1 de gener de 2021, el cànon es revisarà per trimestres vençuts amb l’adaptació de 
l’import del cànon pagat durant el trimestre en qüestió a la normativa vigent a cada 
moment, procedint, si escau, a la devolució que correspongui i s’aprovà la reducció de 
cànon des del dia des del dia 22 d’octubre fins a 31 de desembre del 2020. 
  
La Junta de Govern Local de data 22 d’abril de 2021, va acordar la reducció del cànon 
del primer trimestre de 2021 (des del dia 1 de gener al 31 de març de 2021).  
 
La Junta de Govern Local de data 22 de juliol de 2021, va acordar la reducció del cànon 
del segon trimestre de 2021 (des del dia 1 d’abril al 30 de juny de 2021). 
 
La  Junta de Govern Local de data 4 de novembre de 2021, va acordar la reducció del 
cànon del tercer trimestre de 2021 ( des del dia 1 de juliol al 30 de setembre de 2021). 
 
Ateses les resolucions: 
SLT/2921/2021 de 29 de setembre  
SLT/2917/2021 de 29 de setembre  
SLT/3035/2021 de 6 d’octubre  
SLT/3150/2021 de 21 d’octubre  
SLT/3293/2021 de 3 de novembre  
SLT/3450/2021 de 17 de novembre  
SLT/3512/2021 de 25 de novembre  
SLT/3533/2021 de 26 de novembre  
SLT/3590/2021 d’1 de desembre  
SLT/3652/2021 de 7 de desembre  
Reial Decret Llei 30/2021 de 23 de desembre 
SLT/3787/2021 de 23 de desembre 
Que limiten l’obertura al públic dels establiments i locals comercials minoristes a un 
aforament reduït, per tot tipus d’establiments.  
 
Atès el Decret llei 34/2020 de 20 d’octubre de mesures urgents de suport a l’activitat 
econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats, article 2.1.b)  
“en cas de restricció parcial de l’aprofitament material de l’immoble, la renda i altres 
quantitats degudes per a la part arrendatària s’han de reduir, mentre durin les mesures 
de restricció, en una proporció igual a la meitat de la pèrdua d’aprofitament de l’immoble, 
mesurada objectivament per la norma”.  
Atès que la reducció aplicable a aquesta concessió administrativa, atenent a les 
resolucions esmentades és del 25%.  
 
-des de l’1 d’octubre al 31 de desembre de 2021 (22 dies) per un import total de 56,19 
euros 
  
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:  
 
Aprovar la reducció del cànon de 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 l’empresa  “CA L’AMIC, SL” amb NIF B17557505, del quart 
trimestre de 2021 (1 d’octubre a 31 de desembre de 2021), amb import total de 56,19 
euros. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
19.8. - ACTUALITZACIÓ CÀNON DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA ÚS 
PRIVATIU DOMINI PÚBLIC ESTABLIMENT COMERCIAL AL CARRER SANT 

RAFAEL 23, I DE LA SEVA MODIFICACIÓ. QUART TRIMESTRE 2021. 
 
Núm. de referència : X2015006704     

  
La Junta de Govern Local de data 23 de juliol de 2015 va acordar adjudicar la concessió 
d’ús privatiu de domini públic per la ubicació d’un establiment comercial al local situat al 
Carrer Sant Rafael núm. 23 a “OLOT COLORS, SL” amb NIF B17955337.  
La durada de la concessió demanial és de quinze anys, amb una possible pròrroga per 
mutu acord de 5 anys més.  
La Junta de Govern Local de data 22 d’abril de 2021 va regularitzar el cànon de la 
concessió corresponent a l’any 2021 i amb efectes del dia 18 de març de 2021, tot fixant-
lo en 1.087,51 €/mes.  
 
La Junta de Govern Local del dia 4 d’abril de 2019 va autoritzar l’ampliació del sostre 
comercial de l ‘esmentada concessió administrativa en 49 m2 pel que fa a la planta i 51 
m2 pel que fa al soterrani, essent el sostre total d’ús de 1.192 m2 equivalent al 9,57 % 
de l’àmbit; i va fixar el preu de l’ampliació en 7€ m2/mes pel que fa a la planta i 5€ 
m2/mes pel que fa a la planta soterrani a pagar durant 24 mesos. L’import inicial anticipat 
de l’ampliació (24 mesos) es fixa en 15.072 € i es va realitzar en un sol pagament 
anticipat en el moment de l’obertura al públic. El preu mensual d’aquesta ampliació es 
fixa en 628 euros. D’acord amb l’informe emès per la Sra. Ariadnna Villegas Torras, 
directora del Consorci DinàmiG , l’obertura al públic d’aquesta ampliació es va portar a 
terme a partir del dia 31 d’agost de 2019.  
 
La Junta de Govern Local de data 11 de febrer de 2021 va acordar que amb efectes del 
dia 1 de gener de 2021, el cànon es revisarà per trimestres vençuts amb l’adaptació de 
l’import del cànon pagat durant el trimestre en qüestió a la normativa vigent a cada 
moment, procedint, si escau, a la devolució que correspongui i s’aprovà la reducció de 
cànon des del dia des del dia 22 d’octubre fins a 31 de desembre del 2020.  
 
La Junta de Govern Local de data 22 i 29 d’abril de 2021 va acordar la reducció del 
cànon del primer trimestre de 2021 (des del dia 1 de gener al 31 de març de 2021), de 
la concessió i de l’ampliació respectivament.  
 
La Junta de Govern Local de data 22 i 29 de juliol de 2021 va acordar la reducció del 
cànon del segon trimestre de 2021 ( des del dia 1 d’abril al 30 de juny de 2021), de la 
concessió i de l’ampliació respectivament. 
 



 

La Junta de Govern Local de data 4 de novembre de 2021 va ac0ordar la reducció del 
cànon del tercer trimestre de 2021 ( des del dia 1 de juliol al 30 de desembre de 2021), 
de la concessió i de la seva ampliació. 
 
Ateses les resolucions  
SLT/2921/2021 de 29 de setembre  
SLT/2917/2021 de 29 de setembre  
SLT/3035/2021 de 6 d’octubre  
SLT/3150/2021 de 21 d’octubre  
SLT/3293/2021 de 3 de novembre  
SLT/3450/2021 de 17 de novembre  
SLT/3512/2021 de 25 de novembre  
SLT/3533/2021 de 26 de novembre  
SLT/3590/2021 d’1 de desembre  
SLT/3652/2021 de 7 de desembre  
Reial Decret Llei 30/2021 de 23 de desembre 
SLT/3787/2021 de 23 de desembre  
 
Que limiten l’obertura al públic dels establiments i locals comercials minoristes a un 
aforament reduït, per tot tipus d’establiments.  
Atès el Decret llei 34/2020 de 20 d’octubre de mesures urgents de suport a l’activitat 
econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats, article 2.1.b)  
“en cas de restricció parcial de l’aprofitament material de l’immoble, la renda i altres 
quantitats degudes per a la part arrendatària s’han de reduir, mentre durin les mesures 
de  
restricció, en una proporció igual a la meitat de la pèrdua d’aprofitament de l’immoble, 
mesurada objectivament per la norma”  
Atès que la reducció aplicable a aquesta concessió administrativa, atenent a les 
resolucions esmentades és del 15%:  
 
Concessió: des del dia 1 d’octubre al 31 de desembre de 2021 (22 dies) per un import 
total de 119,63 euros.  
 
Ampliació: des del dia 1 d’octubre al 31 de desembre de 2021(22 dies) per un import 
total de 69,08 euros.  
 
Import total:188,71 euros  
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12015000009 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords:  
 
PRIMER.- Aprovar la reducció del cànon de la concessió d’ús privatiu de domini públic 
per la ubicació d’un establiment comercial al local situat al carrer Sant Rafael, núm. 23, 
a favor de “OLOT COLORS, SL” amb NIF B17955337, del quart trimestre de 2021 (des 
del dia 1 d’octubre al 31 de desembre de 2021), amb import total de 119,63 euros.  
 
SEGON.- Aprovar la reducció del cànon de l’ampliació de la concessió d’ús privatiu de 
domini públic per la ubicació d’un establiment comercial al local situat al carrer Sant 



 
 
 

Rafael, núm. 23, a favor de “OLOT COLORS, SL” amb NIF B17955337, del quart 
trimestre de 2021 2021 (des del dia 1 d’octubre al 31 de desembre de 2021), amb import 
total de 69,08 euros. 
  
TERCER.- Reclamar a la Fundació Antic Hospital Sant Jaume l’abonament de 188,71 
euros, corresponents als cànons d’imports: 119,63 € + 69,08 € que ja s’havien transferit. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

19.9. - ACTUALITZACIÓ CÀNON CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D'ÚS PRIVATIU 
DEL DOMINI PUBLIC PER A LA UBICACIÓ D'UN ESTABLIMENT COMERCIAL AL 

C/ DR. FÀBREGAS- PLAÇA HOSPITAL. QUART TRIMESTRE DE 2021 
 
Núm. de referència : X2015006706     
 
La Junta de Govern Local de data 23 de juliol de 2015 va acordar adjudicar la concessió 
d’ús privatiu de domini públic per la ubicació d’un establiment comercial al local situat al 
Carrer Dr. Fàbrega – Pl. Hospital a “ABACUS SOCIETAT COOPERATIVA CATALANA 
LIMITADA, SL” amb NIF F08226714.  
La durada de la concessió demanial és de quinze anys, amb una possible pròrroga per 
mutu acord de 5 anys més.  
 
La Junta de Govern Local de data 20 de maig de 2021, va regularitzar, el preu del cànon 
de la concessió corresponent a l’any 2021, amb efectes 1 de juny de 2021 , tot fixant-lo 
en 1.987,60€/mes.  
 
La Junta de Govern Local de data 11 de febrer de 2021 va acordar que amb efectes del 
dia 1 de gener de 2021, el cànon es revisarà per trimestres vençuts amb l’adaptació de 
l’import del cànon pagat durant el trimestre en qüestió a la normativa vigent a cada 
moment, procedint, si escau, a la devolució que correspongui i s’aprovà la reducció de 
cànon des del dia des del dia 22 d’octubre fins a 31 de desembre del 2020.  
 
La Junta de Govern Local de data 22 d’abril de 2021, va acordar la reducció del cànon 
del primer trimestre de 2021 (des del dia 1 de gener al 31 de març de 2021).  
 
La Junta de Govern Local de data 22 de juliol de 2021, va acordar la reducció del cànon 
del segon trimestre de 2021 ( des del dia 1 d’abril al 30 de juny de 2021). 
 
La Junta de Govern Local de data 4 de novembre de 2021, va acordar la reducció del 
cànon del tercer trimestre de 2021 (des del dia 1 de juliol al 30 de setembre de 2021). 
 
Ateses les resolucions  
SLT/2921/2021 de 29 de setembre  
SLT/2917/2021 de 29 de setembre  
SLT/3035/2021 de 6 d’octubre  
SLT/3150/2021 de 21 d’octubre  
SLT/3293/2021 de 3 de novembre  
SLT/3450/2021 de 17 de novembre  



 

SLT/3512/2021 de 25 de novembre  
SLT/3533/2021 de 26 de novembre  
SLT/3590/2021 d’1 de desembre  
SLT/3652/2021 de 7 de desembre  
Reial Decret Llei 30/2021 de 23 de desembre 
SLT/3787/2021 de 23 de desembre 

Que limiten l’obertura al públic dels establiments i locals comercials minoristes a un 
aforament reduït, per tot tipus d’establiments.  
 
Atès el Decret llei 34/2020 de 20 d’octubre de mesures urgents de suport a l’activitat 
econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats, article 2.1.b)  
“en cas de restricció parcial de l’aprofitament material de l’immoble, la renda i altres 
quantitats degudes per a la part arrendatària s’han de reduir, mentre durin les mesures 
de restricció, en una proporció igual a la meitat de la pèrdua d’aprofitament de 
l’immoble, mesurada objectivament per la norma”.  
 
Atès que la reducció aplicable a aquesta concessió administrativa, atenent a les 
resolucions esmentades és del 15%:  
 
-des del dia 1 d’octubre al 31 de desembre de 2021 (22 dies) per un import total de 
218,64 euros. 
  
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12015000010 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords:  
 
PRIMER.- Aprovar la reducció del cànon de la concessió d’ús privatiu de domini públic 
per la ubicació d’un establiment comercial al local situat al Carrer Dr. Fàbrega – Pl. 
Hospital a favor de l’empresa “ABACUS SOCIETAT COOPERATIVA CATALANA 
LIMITADA, SL” amb NIF F08226714, del quart trimestre de 2021 (1 d’octubre a 31 de 

desembre de 2021) amb import total de 218,64 euros ,  
 
SEGON.- Reclamar a la Fundació Antic Hospital Sant Jaume l’abonament del cànon 
d’import 218.64 € que ja s’havien transferit. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

19.10. - ACTUALITZACIÓ ARRENDAMENT D'UN BÉ PATRIMONIAL, PER A LA 
GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE L'ESTABLIMENT DE SERVEIS DE BAR-RESTAURANT 

AL FORT DEL VOLCÀ MONTSACOPA.QUART TRIMESTRE DE 2021 
 
Núm. de referència : X2017001391     

 
 Atès que el Ple de l’Ajuntament de data 27 de juliol de 2017 va acordar adjudicar la 
concessió del contracte d’arrendament per a la gestió i explotació de l’establiment de 
serveis de bar-restaurant al Fort del Volcà Montsacopa, a “ANGLADA & PARTNERS, 
SL” amb NIF B55172555.  



 
 
 

La durada de la concessió es fixa en deu i es podrà prorrogar per un màxim de 5 anys. 
Les pròrrogues seran de la durada que s’acordi en cada cas, fins arribar a un màxim 
total de quinze (15) anys.  
 
La Junta de Govern Local de data 18 de febrer de 2021 va acordar que amb efectes del 
dia 1 de gener de 2021, el cànon es revisarà per trimestres vençuts amb l’adaptació de 
l’import del cànon pagat durant el trimestre en qüestió a la normativa vigent a cada 
moment, procedint, si escau, a la devolució que correspongui i s’aprovà la reducció de 
cànon des del dia des del dia 22 d’octubre fins a 31 de desembre del 2020.  
-+ 
La Junta de Govern Local de data 22 d’abril de 2021, va acordar la reducció del cànon 
del primer trimestre de 2021 (des del dia 1 de gener al 31 de març de 2021).  
 
La Junta de Govern Local del dia 27 de maig de 2021 va actualitzar l’import del cànon 
corresponent a la tercera anualitat de la concessió, amb efectes del dia 1 de gener de 
2021i fixant-lo en 3.570,35 €/ any.  
 
La Junta de Govern Local del dia 22 de juliol de 2021 va acordar la reducció del cànon 
del segon trimestre de 2021 ( des del dia 1 d’abril al 30 de juny de 2021).  
 
La Junta de Govern Local del dia 4 de novembre de 2021 va acordar la reducció del 
cànon del tercer trimestre de 2021 (des del dia 1  de juliol al 30 de setembre de 2021). 
 
Ateses les resolucions: 
 

SLT/2921/2021 de 29 de setembre  
SLT/2917/2021 de 29 de setembre  
SLT/3035/2021 de 6 d’octubre  
SLT/3150/2021 de 21 d’octubre  
SLT/3293/2021 de 3 de novembre  
SLT/3450/2021 de 17 de novembre  
SLT/3512/2021 de 25 de novembre  
SLT/3533/2021 de 26 de novembre  
SLT/3590/2021 d’1 de desembre  
SLT/3652/2021 de 7 de desembre  
Reial Decret Llei 30/2021 de 23 de desembre 
SLT/3787/2021 de 23 de desembre  
Que limiten l’obertura al públic dels establiments i locals comercials minoristes a un 
aforament reduït, per tot tipus d’establiments.  
 
Atès el Decret llei 34/2020 de 20 d’octubre de mesures urgents de suport a l’activitat 
econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats, article 2.1.b)  
“en cas de restricció parcial de l’aprofitament material de l’immoble, la renda i altres 
quantitats degudes per a la part arrendatària s’han de reduir, mentre durin les mesures 
de restricció, en una proporció igual a la meitat de la pèrdua d’aprofitament de l’immoble, 
mesurada objectivament per la norma”.  
Atès que la reducció aplicable a aquest arrendament atenent a les resolucions 
esmentades és del 25%:  
-des de l’1 d’octubre al 31 de desembre de 2021 (22 dies) per un import total de  
54,55euros  



 

 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12017000002 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords:  
 
Aprovar la reducció del cànon del contracte d’arrendament per a la gestió i explotació 
de l’establiment de serveis de bar-restaurant al Fort del Volcà Montsacopa; adjudicada 
a favor de la societat “ANGLADA & PARTNERS, SL, amb NIF B55172555, del quart 
trimestre de 2021 (1 d’octubre a 31 de desembre de 2021), amb import total de 54,55 
euros 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
19.11. - ACTUALITZACIÓ CÀNON DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL BAR DE LA 

TORRE CASTANYS SITUAT AL PARC NOU. QUART TRIMESTRE DE 2021 
 
 

Núm. de referència : X2019016800     

 
La Junta de Govern Local de data 6 de juny de 2019 va acordar adjudicar la concessió 
del servei de bar ubicat a la Torre Castanys, situada dins al Parc Nou d’Olot, al Sr. RAÜL 

COMINO SANZ amb NIF **** i la Sra. NÚRIA JANER PADRÓ amb NIF ****.  
La durada de la concessió es fixa en set anys amb efectes del dia següent a la 
formalització del contracte (7 de juny de 2019).  
 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 28 de gener de 2021 es va establir, amb 
efectes del dia 8 de juny de 2021, el preu de la concessió en TRES MIL NOU-CENTS 
EUROS (3.900 €/) ANY.  
 
La Junta de Govern Local de data 18de febrer de 2021 va acordar que amb efectes del 
dia 1 de gener de 2021, el cànon es revisarà per trimestres vençuts amb l’adaptació de 
l’import del cànon pagat durant el trimestre en qüestió a la normativa vigent a cada 
moment, procedint, si escau, a la devolució que correspongui i s’aprovà la reducció de 
cànon des del dia des del dia 22 d’octubre fins a 31 de desembre del 2020. 
  
La Junta de Govern Local de data 22 d’abril de 2021, va acordar la reducció del cànon 
del primer trimestre de 2021 (des del dia 1 de gener al 31 de març de 2021).  
 
La Junta de Govern Local de data 22 de juliol de 2021, va acordar la reducció del cànon 
del segon trimestre de 2021 ( des del dia 1 d’abril al 30 de juny de 2021).  
 
La  Junta de Govern Local de data 4 de novembre de 2021, va acordar la reducció del 
cànon del tercer trimestre de 2021 ( des del dia 1 de juliol al 30 de setembre de 2021). 
 
Ateses les resolucions: 
SLT/2921/2021 de 29 de setembre  
SLT/2917/2021 de 29 de setembre  
SLT/3035/2021 de 6 d’octubre  



 
 
 

SLT/3150/2021 de 21 d’octubre  
SLT/3293/2021 de 3 de novembre  
SLT/3450/2021 de 17 de novembre  
SLT/3512/2021 de 25 de novembre  
SLT/3533/2021 de 26 de novembre  
SLT/3590/2021 d’1 de desembre  
SLT/3652/2021 de 7 de desembre  
Reial Decret Llei 30/2021 de 23 de desembre 
SLT/3787/2021 de 23 de desembre  
Que limiten l’obertura al públic dels establiments i locals comercials minoristes a un 
aforament reduït, per tot tipus d’establiments. 
  
Atès el Decret llei 34/2020 de 20 d’octubre de mesures urgents de suport a l’activitat 
econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats, article 2.1.b)  
“en cas de restricció parcial de l’aprofitament material de l’immoble, la renda i altres 
quantitats degudes per a la part arrendatària s’han de reduir, mentre durin les mesures 
de restricció, en una proporció igual a la meitat de la pèrdua d’aprofitament de l’immoble, 
mesurada objectivament per la norma”.  
 
Atès que la reducció aplicable a aquesta concessió, atenent a les resolucions 
esmentades és del 25 %.  
 
- A favor del Sr. Raül Comino Sanz:  
-des de l’1 d’octubre al 31 de desembre de 2021 (22 dies ) per un import total de 29,79 €  
 
- A favor de la Sra. Núria Janer Pardo  
-des de l’1 d’octubre a 31 de desembre de 2021 (22 dies) per un import total de 29,79 €  
 
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:  
 
Aprovar la reducció del cànon de la concessió del servei de bar ubicat a la Torre 
Castanys, situada dins al Parc Nou d’Olot, adjudicada a favor del Sr. RAÜL COMINO 

SANZ amb NIF **** i la Sra. NÚRIA JANER PADRÓ amb NIF ****, del quart trimestre 
de 2021 ( des del dia 1 d’octubre al 31 de desembre de 2021, amb import total de 59,58 

euros, corresponents a:  
 
- A favor del Sr. Raül Comino Sanz:  
-des de l’1 d’octubre al 31 de desembre de 2021 (22 dies ) per un import total de 29,79 €  
 
- A favor de la Sra. Núria Janer Pardo  
-des de l’1 d’octubre al 31 de desembre de 2021 (22 dies) per un import total de  29,79 € 
 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 



 

19.12. - ACTUALITZACIÓ CÀNON CONCESSIÓ DEL QUIOSC DE PREMSA 
UBICAT A LA PLAÇA CLARÀ, QUART TRIMESTRE 2021 

 

Núm. de referència : X2020047111     

 
La Junta de Govern Local del dia 11 de març de 2021 va adjudicar al Sr. Jordi Coma 

Coma, amb DNI ****, la concessió de domini públic del quiosc de premsa ubicat a la 
plaça Clarà, per un cànon anual de tres mil cinc-cents euros (3.500 €), per un termini 
de 6 anys amb possibilitat de pròrroga i amb efectes del dia 17 de febrer de 2021.  
 
La Junta de Govern Local de data 22 d’abril de 2021, va acordar la reducció del cànon 
del primer trimestre de 2021 (des del dia 1 de gener al 31 de març de 2021).  
 
La Junta de Govern Local de data 22 de juliol de 2021 va acordar la reducció del cànon 
del segon trimestre de 2021 ( des del dia 1 d’abril al 30 de juny de 2021).  
 
La Junta de Govern Local de data 4 de novembre de 2021 va acordar la reducció del 
cànon del tercer trimestre de 2021 ( des del dia 1 de juliol al 30 de setembre de 2021) 
 
 
Ateses les resolucions  
SLT/2921/2021 de 29 de setembre  
SLT/2917/2021 de 29 de setembre  
SLT/3035/2021 de 6 d’octubre  
SLT/3150/2021 de 21 d’octubre  
SLT/3293/2021 de 3 de novembre  
SLT/3450/2021 de 17 de novembre  
SLT/3512/2021 de 25 de novembre  
SLT/3533/2021 de 26 de novembre  
SLT/3590/2021 d’1 de desembre  
SLT/3652/2021 de 7 de desembre  
Reial Decret Llei 30/2021 de 23 de desembre 
SLT/3787/2021 de 23 de desembre  
 
Que limiten l’obertura al públic dels establiments i locals comercials minoristes a un 
aforament reduït, per tot tipus d’establiments.  
 
Atès el Decret llei 34/2020 de 20 d’octubre de mesures urgents de suport a l’activitat 
econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats, article 2.1.b)  
“en cas de restricció parcial de l’aprofitament material de l’immoble, la renda i altres 
quantitats degudes per a la part arrendatària s’han de reduir, mentre durin les mesures 
de restricció, en una proporció igual a la meitat de la pèrdua d’aprofitament de 
l’immoble, mesurada objectivament per la norma”.  
 
Atès que la reducció aplicable a aquesta concessió atenent a les resolucions 
esmentades és:  

-des de l’1 d’octubre al 31 de desembre de  2021 (22 dies) la reducció és del 25% per 
un import total de 53,47 euros.  
 



 
 
 

I vist l’expedient administratiu núm. CCS12021000046 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords:  

 
PRIMER.- Aprovar la reducció del cànon de la concessió de domini públic del quiosc de 
premsa ubicat a la plaça Clarà, a favor del Sr. JORDI COMA COMA amb NIF **** , del 
quart trimestre de 2021 (1 d’octubre a 31 de desembre de 2021), amb import total de 
53,47 euros. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
19.13. - ACTUALITZACIÓ CÀNON CONCESSIÓ D'ÚS D'UN EQUIPAMENT 

MUNICIPAL AL PARC URBÀ DE SANT ROC-MALATOSQUER. QUART 
TRIMESTRE ANY 2021 

Núm. de referència : X2021003035     

 
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” NIF B17156076 amb les mateixes condicions 
fixades a l’acord de 22 de desembre de 2005. 
  
La durada de la concessió s’estableix 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 , NIF B17156076 
durant un període de sis anys, comprès entre l’1 d ‘octubre de 2017 i el 30 de setembre 
de 2023.  
 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 28 de gener de 2021 es va establir el 
preu de la concessió , en DOS MIL QUATRE-CENTS EUROS (2.400 €)/mensuals per a 
l’any 2021.  
 
La Junta de Govern Local de data 22 d’abril de 2021, va acordar la reducció del cànon 
del primer trimestre de 2021 (des del dia 1 de gener al 31 de març de 2021).  
 
La Junta de Govern Local de data 22 de juliol de 2021, va acordar la reducció del cànon 
del segon trimestre de 2021 ( des del dia 1 d’abril al 30 de juny de 2021).  
 
La Junta de Govern Local de data 4 de novembre de 2021 va acordar la reducció el 
cànon del tercer trimestre de 2021 (des del dia 1 de juliol a 30 de setembre de 2021). 
 
Ateses les resolucions:  
SLT/2921/2021 de 29 de setembre  



 

SLT/2917/2021 de 29 de setembre  
SLT/3035/2021 de 6 d’octubre  
SLT/3150/2021 de 21 d’octubre  
SLT/3293/2021 de 3 de novembre  
SLT/3450/2021 de 17 de novembre  
SLT/3512/2021 de 25 de novembre  
SLT/3533/2021 de 26 de novembre  
SLT/3590/2021 d’1 de desembre  
SLT/3652/2021 de 7 de desembre  
Reial Decret Llei 30/2021 de 23 de desembre 
SLT/3787/2021 de 23 de desembre  
 
Que limiten l’obertura al públic dels establiments i locals comercials minoristes a un 
aforament reduït, per tot tipus d’establiments.  
 
Atès el Decret llei 34/2020 de 20 d’octubre de mesures urgents de suport a l’activitat 
econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats, article 2.1.b)  
“en cas de restricció parcial de l’aprofitament material de l’immoble, la renda i altres 
quantitats degudes per a la part arrendatària s’han de reduir, mentre durin les mesures 
de restricció, en una proporció igual a la meitat de la pèrdua d’aprofitament de l’immoble, 
mesurada objectivament per la norma”. 
  
Atès que la reducció aplicable a aquesta concessió administrativa, atenent a les 
resolucions esmentades és del 25%, segons:  
 
-des de l’1 d’octubre al 31 de desembre de 2021 (22 dies) per un import total de  440 
euros. 
  
I vist l’expedient administratiu núm. CC012021000055 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords:  
 
Aprovar la reducció del cànon de la concessió d’ús d’un equipament municipal ubicat al 
parc urbà de Sant Roc-Malatosquer a favor de l’empresa “SOLFA FOOD, SL” 
NIFB17156076, del quart trimestre de 2021 (1 d’octubre a 31 de desembre de 2021), 

amb import total de 440 euros. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
19.14. - ESPORTS. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL CÀNON DEL BAR DEL 

MORROT 
Núm. de referència : X2022004524     
 
Antecedents: 
 
La Junta de Govern de l’IMELLO de data 11 d’abril de 2017 va acordar adjudicar la 
concessió administrativa d’ús privatiu del domini públic mitjançant l’explotació del bar 



 
 
 

restaurant situat als camps de futbol del Morrot a la Sra. Yolanda Pujiula Guardiola, amb 
NIF ****. 
 
La durada de la concessió era de quatre anys, prorrogables de forma expressa, d’any 
en any, amb un màxim de 6 anys, de manera que la durada màxima prevista de la 
concessió és de 10 anys. 
 
El regidor delegat d’Esports va decretar en data 18 de febrer del 2021 la modificació -
reducció- del cànon de concessió administrativa d’ús privatiu del domini públic 
mitjançant l’explotació del bar restaurant de l’estadi del Morrot des del dia 22 d’octubre 
fins a 31 de desembre de 2020, essent l’import total de la despesa de base tres-cents 
seixanta-cinc euros amb cinquanta-cinc cèntims més IVA (365,55€). 
 
En tant que persisteix la situació de pandèmia provocada per la COVID 19, i ateses les 
Resolucions: 
 
SLT/971/1 
SLT/10881 
SLT/11781 
SLT/12781 
SLT/13921 
SLT/15871 
SLT/17621 
SLT/17781 
SLT/18401 
SLT/19341 
SLT/20481 
 
Que limiten l’obertura al públic dels establiments i locals comercials minoristes. 
 
Atès el Decret Llei 34/2020, de 20 d’octubre, de mesures urgents de suport a l’activitat 
econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats, article 2.1.b) 
 
“en cas de restricció parcial de l’aprofitament material de l’immoble, la renda i altres 
quantitats degudes per a la part arrendatària s’han de reduir, mentre durin les mesures 
de restricció, en una proporció igual a la meitat de la pèrdua d’aprofitament de l’immoble, 
mesurada objectivament per la reducció d’aforament o d’horaris o per altres limitacions 
imposades per la norma.” 
 
Atès en data 29 de juliol de 2021 es va acordar per Junta de Govern Local, des del dia 
1 d’abril al 30 de juny del 2021, la reducció del 35 per 100 del primer període i del 25 per 
100 del segon període del cànon, per un import total de 345,82€. 
 
Atès que en data 4 de novembre del 2021 es va acordar per Junta de Govern Local, des 
del dia 1 de maig al 31 de desembre del 2021, la reducció del 25 per 100 del tercer 
període per un import total de 287,50€ 
 



 

En relació a l’expedient SP032022000003, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 
PROPOSO 
 
Únic.- Aprovar la reducció del 50 per 100 entre els dies 1 d’octubre i 14 d’octubre, i del 
25 per cent entre els dies 24 de desembre a 31 de desembre, corresponents al quart 
trimestre del cànon de concessió administrativa d’ús privatiu de domini públic mitjançant 
l’explotació del bar restaurant situats als camps de futbol del Morrot a la Sra. Yolanda 
Pujiula Guardiola, amb NIF **** amb un import total de seixanta-vuit euros amb setanta-
cinc cèntims (68,75€). 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
19.15. - ADJUDICACIÓ DELS SERVEIS DE DESENVOLUPAMENT I GESTIÓ DEL 
PROJECTE EDUCATIU "JOVES AL MEDI OBERT, SUPORT EDUCACIONAL A 

JOVES ALS BARRIS" 
 
 

Núm. de referència : X2021061492     
 

Tipus 
Contracte 

SE DE SERVEIS 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

 
Per resolució de la Junta de Govern Local d’Olot de 14 de desembre de 2021, es va 
aprovar l’expedient de contractació dels serveis per al desenvolupament i gestió del 
Projecte Educatiu “Joves al Medi Obert, suport emocional a joves als barris”, el plec de 
clàusules administratives particulars (PCAP) i el plec de prescripcions tècniques (PPT).  
 
El procediment de contractació ha estat l’obert simplificat, amb un pressupost de licitació 
d’un màxim de seixanta mil euros (60.000,00.-€) IVA inclòs. 
 
El valor estimat del contracte (VEC) és de seixanta-vuit mil nou-cents disset euros i 
seixanta-vuit cèntims (68.917,68.-€) IVA exclòs. 
 
En data 4 de gener de 2022 finalitzà el termini de presentació de proposicions havent 
participat en la licitació les següents empreses:  
 
-GRADO INFORMÁTICA Y GESTIÓN, SL 
 
La mesa de contractació, en sessió privada celebrada en data 7 de gener de 2022, 
procedí a l’obertura del sobre electrònic “A”, una vegada comprovada la documentació 
es declararen admeses a licitació les empreses esmentades anteriorment. Així mateix 
s’acordà sol·licitar informe tècnic per tal de valorar la memòria tècnica. 



 
 
 

 
La mesa de contractació, en sessió pública celebrada en data 13 de gener de 2022, 
procedí a donar compte del resultat de l’informe tècnic i a l’obertura del sobre electrònic 
“B” amb la proposició econòmica. 
 
Seguidament, la mesa de contractació, acordà proposar a l’òrgan de contractació 
l’adjudicació dels serveis per al desenvolupament i gestió del Projecte Educatiu “Joves 
al Medi Obert, suport emocional a joves als barris” a favor de l’empresa Grado 
Informática y Gestión, SL, per un preu de cinquanta-set mil cinc-cents vuitanta-vuit euros 
i nou cèntims  (57.588,09.-€) IVA inclòs, per haver presentat l’oferta més avantatjosa, 
amb un total de 88,50 punts. 
 
 
Atès que, una vegada requerida, l’empresa Grado Informática y Gestión, SL ha 
presentat dins termini la documentació sol·licitada per la mesa de contractació així com 
la garantia definitiva del 5% del preu ofert (2.765,30.-€). 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12021000080 i antecedents corresponents, la 
regidora-delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- ADJUDICAR el contracte de serveis per al desenvolupament i gestió del 
Projecte Educatiu “Joves al Medi Obert, suport emocional a joves als barris”, a favor de 
l’empresa GRADO INFORMÁTICA Y GESTIÓN, SL amb CIF B60301603, que es durà 
a terme de 1 de febrer de 2022 fins a 31 de juliol de 2023, per l’import CINQUANTA-
SET MIL CINC-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS I NOU CÈNTIMS (57.588,09€) IVA 
inclòs. 
 
Aquest import es desglossa de la següent manera:  
 

 
 
Segon.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de 
clàusules administratives particulars reguladores de la contractació i el plec de 
prescripcions tècniques, aprovats per  resolució de la Junta de Govern de l’Ajuntament 
d’Olot el 14 de desembre de 2021 així com l’oferta presentada per l’adjudicatari. Tota la 
informació necessària que justifica la present adjudicació es troba publicada al perfil del 
contractant de l’ Ajuntament d’Olot. 



 

 
Tercer.- El preu del contracte pel que fa a les prestacions a executar l’any 2022 es de 
trenta-cinc mil cent noranta-dos euros i setanta-tres cèntims (35.192,73.-€) IVA inclòs, 
es pagaran amb càrrec a les següent partida pressupostària de l’Ajuntament d’Olot: 
2022 599 326 2269991 PROJECTE JOVES AL MEDI OBERT 

 
La resta de la despesa corresponent a l’any 2023, és a dir vint-i-dos mil tres-cents 
noranta-cinc euros (22.395,36.-€) Iva inclòs, es pagarà amb càrrec al pressupost de 
2023. 
 

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

200300 2200678 Despeses 22599  326  2269991 35192.73 PROJECTE JOVES AL MEDI OBERT 100 001 001 001 000 000 
200210 2200678 Despeses 22599  326  2269991 -4807.27 PROJECTE JOVES AL MEDI OBERT 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 99999 22395.36 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 
En cas que el servei no es porti a terme durant un mes sencer es prorratejarà la quantia 
corresponent a aquell mes pel nombre de dies en els que efectivament s’hagi portat a 
terme el servei. 
 
Quart.- El termini d’execució del servei des de 1 de febrer de 2022 fins al 31 de juliol de 
2023, sense possibilitat de pròrroga. 
 
Cinquè.- Nomenar responsable del contracte al Sr. Ricard Sargatal Pont, cap de l’àrea 
d’educació de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Sisè .- Notificar l’adjudicació als licitadors i publicar-la al Perfil del Contractant de 
conformitat amb el que disposa l’article 151.1 de la LCSP, una vegada presentada i 
acceptada tota la documentació i la garantia definitiva. 
 
Setè.- La formalització del contracte s’efectuarà mitjançant document administratiu dins 
dels 15 dies hàbils següents al dia en que s’efectuï la notificació de l’adjudicació. 
 
Vuitè.- Publicar la formalització del contracte mitjançant anunci en el perfil del 
contractant de l’Ajuntament d’Olot, de conformitat amb l’article 154 LCSP. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
  

19.16. - EDUCACIÓ - DESENVOLUPAR EL PROJECTE CATAOLOT (SUPORT 
LINGÜÍSTIC PER ALUMNAT NOUVINGUT ESCOLARITZAT ALS CENTRES DE 

SECUNDÀRIA DE LA CIUTAT) 
Núm. de referència : X2022003297     

 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar el servei per tal de desenvolupar el projecte 
CATaOlot (suport lingüístic per alumnat nouvingut escolaritzat als centres de secundària 
de la ciutat) durant l’any 2022, com es desprèn de l’informe de data 24/1/2022, emès pel 
Director de Cultura i Educació 



 
 
 

Segon.-  Atès que es tracta d’un servei esporàdic i puntual, i que en cas que es valori 
que es repetirà aquesta mateixa necessitat, s’inclourà en la planificació de necessitats 
de contractació, d’acord amb el que estableix l’article 28 de la LCSP. 

Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar el servei per tal 
de desenvolupar el projecte CATaOlot (suport lingüístic per alumnat nouvingut 
escolaritzat als centres de secundària de la ciutat) durant l’any 2022: 

1. CORRIOL SERVEIS EDUCATIUS, B16914988  corriolserveis@gmail.com  

2.EDUCART, serveis educatius i culturals SL B17525841- 
mireia.tresserras@educart.biz  

3. JORDI ARTOLA CASACUBERTA, info@escoladenatura.org 

Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada per 
EDUCART, serveis educatius i culturals SL B17525841 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 EDUCART, serveis educatius i culturals SL 
B17525841 i atès que aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per 
realitzar la prestació objecte del contracte. 

Fonament jurídic 

La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article 
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant 
LCSP) i correspon a la modalitat de serveis regulada a l’article 17 de la mateixa. 

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

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

Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions 
efectuades pel cartipàs municipal. 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012022000047 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 

PROPOSO 

Primer.-  Aprovar l’informe emès per Ricard Sargatal Pont de data 24/01/2022 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 EDUCART, serveis educatius i culturals SL, amb NIF núm. 
B17525841, el contracte menor de serveis per tal de desenvolupar el projecte CATaOlot 
(suport lingüístic per alumnat nouvingut escolaritzat als centres de secundària de la 
ciutat) durant l’any 2022 pel preu de quinze mil sis-cents quaranta-tres euros amb  
noranta-quatre cèntims(15.643,94€), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en dotze mil nou-cents vint-i-vuit euros amb vuitanta-vuit 
cèntims (12.928,88€) de pressupost net i dos mil set-cents quinze euros amb sis cèntims 
euros (2.715,06€) d’IVA calculat amb un tipus del 21 % 
 
Tercer.- Els serveis es portaran a terme des de la data d’adjudicació fins a 31 de 
desembre de 2022 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 15.643,94€, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida 22 599 326 226999 PLA EDUCATIU D’ENTORN del Pressupost municipal. 

 
Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses que han presentat pressupost. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

20.1. - APROVAR LES BASES I LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU 
PER A LA COBERTURA DEFINITIVA D'UNA PLAÇA D'ENGINYER/A TÈCNIC/A 

 
Núm. de referència : X2022004338     
 
Atès que la Junta de Govern Local en la sessió ordinària del 18 de març de 2021 va 
acordar l’aprovació de l’oferta d’ocupació pública de l’Ajuntament d’Olot per a l’any 2021 
que conté una plaça vacant de personal funcionari de carrera, escala administració 
especial, categoria enginyer/a tècnic/a, grup A2, pel sistema de selecció de concurs 
oposició en torn lliure. 
 
Atès que l’acord d’aprovació de l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2021 es va publicar 
al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 62 de 31 de març de 2021 i al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8385 de 13 d’abril de 2021.  
 
Atès que l’oferta d’ocupació pública s’ha d’executar en el termini de tres anys des de la 
seva publicació en els butlletins oficials. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’Organització i Atenció Ciutadana proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords:  

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

200220  Despeses 22599  326  226999 15643.94 PLA EDUCATIU D'ENTORN 500 040 025 041 000 000 



 
 
 

 
Primer.- Aprovar les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la cobertura 
definitiva d’una plaça de personal funcionari de carrera, escala administració especial, 
categoria enginyer/a tècnic/a, grup A2, pel sistema de selecció de concurs oposició en 
torn lliure, vacant a la plantilla de personal de l’Ajuntament d’Olot i inclosa a l’oferta 
d’ocupació pública per a l’any 2021.  
 
Segon.- Publicar el text íntegre de les bases i de la convocatòria en el Butlletí Oficial de 
la Província de Girona i en extracte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

21.1. - APROVAR L'IMPORT UNITARI DE LES HORES DE SERVEIS 
EXTRAORDINARIS I ALTRES CONCEPTES DEL PERSONAL DE L'AJUNTAMENT 

D'OLOT PER A L'ANY 2022 
 
Núm. de referència : X2022003982     
 
Vista l’acta número 67 de data 11 de juny de 2018 de la Comissió de Seguiment i 
Interpretació del Conveni de l’Ajuntament d’Olot, en la qual s’acorda aprovar els preus 
de les hores extres per als anys 2018 i 2019. Vistos els acords de la Junta de Govern 
Local de data 10 de febrer de 2020 i de 30 d’abril de 2021 sobre els increments dels 
preus de les hores extres. 
 
Atesa la Llei 22/2021, de 28 de desembre de 2021, pel qual s’aproven els Pressupostos 
Generals de l’Estat per l’any 2022, on estableix el següent: 
 

1. L’article 19.Dos estableix que a l’any 2022, les retribucions del personal al servei 
del sector públic no podran experimentar un increment global superior al 2 per 
cent respecte les vigents a 31 de desembre de 2021, en termes d’homogeneïtat 
per als dos períodes de la comparació, tan pel que respecta a efectius de 
personal com a l’antiguitat del mateix. 

2. L’article 23.Ú.F) estableix que les gratificacions per serveis extraordinaris 
experimentaran l’increment màxim previst en l’article 19.Dos, en termes anuals, 
respecte als assignats a 31 de desembre de 2021. 

3. Els increments retributius contemplats en la norma tindran efectes econòmics 
des de l’1 de gener de 2022. 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’Organització i Atenció Ciutadana proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer.- Aprovar l’import unitari de les hores de serveis extraordinaris i altres conceptes 
del personal de l’Ajuntament d’Olot per a l’any 2022 d’acord amb l’increment que 
estableix la Llei 22/2021, de 28 de desembre de 2021, de Pressupostos Generals de 
l’Estat per l’any 2022 pel qual s’aproven les bases i coordinació de la planificació general 
de l’activitat econòmica en matèria de despeses de personal al servei del sector públic: 
 
 



 

PREU HORES EXTRES 2022          

Grup Diürn Nit Diürn festiu Nit festiu 

A1 31,26 35,74 35,74 35,74 

A2 28,44 32,54 32,54 34,64 

C1 - Sotsinspector 28,44 32,54 32,54 34,64 

C1 - Sergent / C1 - 20 27,08 30,23 31,59 33,69 

C1 - Caporal / C1 - 18 22,15 24,77 25,92 29,28 

C1 - Agent 20,15 22,57 23,62 26,76 

C2 - 18 Brigada (Encarregat) 22,57 25,40 26,45 30,02 

C2  20,15 22,57 23,62 26,76 

AP 17,74 19,94 20,78 23,51 

     

PREU DIES D'ESPECIAL RELLEVÀNCIA 2022        

Grup Diürn Nit Diürn festiu Nit festiu 

C1 - Sotsinspector 34,13 39,04 39,04 41,56 

C1 - Sergent / C1 - 20 32,49 36,27 37,91 40,43 

C1 - Caporal / C1 - 18 26,58 29,72 31,11 35,14 

C1 - Agent 24,18 27,08 28,34 32,12 

     

PREU RETENS 2022          

IMPORT BASE RETEN SETMANAL 141,72  
SORTIDA DE RETEN 57,73  
SORTIDA DE RETEN DURANT ACTE PROGRAMAT 31,49  
SORTIDA DE RETEN EN DIA FESTIU ESPECIAL 104,98  

      
SERVEI MÍNIM BRIGADA 2022 31,49  

     

PREU NOCTURNITAT POLICIA 2022         

C1 - Caporal / C1 - 18 27,29    

C1 - Agent 18,90    

     
PREU COMPLEMENT NOCTURNITAT PAGA EXTRAORDINÀRIA 2022 (PER NIT 
TREBALLADA) 
     

C1 - Caporal / C1 - 18 2,12    

C1 - Agent 1,42    

     

PREU CASAMENTS 2022 44,56   

     

SORTIDA EMERGÈNCIA BRIGADA 204   



 
 
 

     

FESTIU ESPECIAL RELLEVÀNCIA DINS TORN 98,07  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

22.1. - MOLÍ DE NOC, BOIXATER I MAS GRAU.- PROPOSANT APROVAR 
OPERACIÓ JURÍDICA COMPLEMENTÀRIA AL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ 
DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ 11.03 B) MOLÍ DE NOC I ACCEPTACIÓ DE FINQUES 

AMB DESTÍ A VIAL I ZONA VERDA 
 
Núm. de referència : X2022004767     
 
En el projecte de reparcel·lació del Polígon d’actuació PA 11.03b Molí d’en Noc, aprovat 
definitivament per la Junta de Govern Local en la sessió celebrada en data 21 de juliol 
de 2016 es va aportar com a finca inicial número 1 la totalitat de la finca registral número 
2044, inscrita al Tom 1.629, llibre 686, foli 95, amb referència cadastral número 
8723904DG5782S0001XH, amb una superfície registral de 4.500 metres quadrats i real 
de 3.727’56 metres quadrats. La descripció que se’n feia de la finca era la següent: 

“URBANA: Porció de terreny situada a La Carretera de La Canya del terme d’Olot, dins 

la que hi ha la casa molí anomenada Noc d'en Cols, senyalada amb el número onze de 

superfície la casa, avui enderrocada, setanta-dos metros quadrats, i la part destinada a 

passos, conduccions i terreny accessori, quatre mil cinc-cents metres quadrats. En el 

seu interior radica una nau o edifici per a ús recreatiu composta de planta baixa i una 

planta altell. La superfície construïda de la planta baixa és de cinc-cents noranta metres 

i cinquanta-sis decímetres quadrats, i la de la planta altell és de cent quaranta-quatre 

metres quadrats. Limita: a davant, Sud, amb honors de Mas Esparch; a la dreta, Est, 

amb el riu Fluvià, a l’esquerra, Oest, amb honors de José Puigdevall, mitjançant camí 

real o carretera antiga i avui abandonada completament, de Sant Joan; i esquena, Nord, 

amb honors de Francisco Vayreda.” 

Ara, a resultes que la mercantil “Font de Noc, SLU” ha atorgat davant el notari d’Olot 

senyor Angel Arregui Laborda, en data 25 de maig de 2021, una escriptura d’agrupació 

de les finques registrals 2043 i 16.804, de la seva propietat, s’ha comprovat que la finca 

anomenada Molí de Noc, registral 2044, es va aportar íntegrament a la reparcel·lació 

dita, quan hi havia un resta de matriu que en tenia que quedar-ne fora i amb la superfície 

de 2.448 m2, segons les medicions efectuades per l’enginyera en topografia senyora 

Rosa Palomé. 

La present operació jurídica complementària per a rectificar el contingut del projecte de 

reparcel·lació esmentat no altera el repartiment de càrregues i beneficis en el polígon 

d’actuació, tenint com a únic propietari inclòs en el seu àmbit a Font de Noc SL 

Donant compliment a l’establert en l’article 168 del Decret 305/2006 Reglament de la 

Llei d’urbanisme, i vist l’informe favorable del lletrat d’urbanisme que s’adjunta a 

l’expedient, conforme al qual informa favorablement l’aprovació d’una operació jurídica 



 

complementària amb la finalitat de corregir l’aportació de finca inicial al projecte de 

reparcel·lació del Polígon d’actuació PA 11.03b Molí d’en Noc. 

 

En relació a l’expedient UPL12022000003, 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.- ENTENDRE com a aportada a la reparcel·lació del Polígon d’actuació PA 

11.03b Molí d’en Noc una peça segregada de la registral número 2.044, de superfície 

3.727,56 metres quadrats,  tenint  el resta de finca una superfície de 2.448 metres 

quadrats, sol·licitant una major cabuda de 1.675.56 metres quadrats. 

En conseqüència, es descriu el resta de finca registral número 2044 per a la seva 

inscripció en el registre de la propietat: 

“Porció de terreny situada a La Carretera de La Canya del terme d’Olot, dins la que hi 

ha la casa molí anomenada Noc d'en Cols, senyalada amb el número onze de superfície 

la casa, avui enderrocada, setanta-dos metros quadrats, i la part destinada a passos, 

conduccions i terreny accessori, 2.448 metres quadrats. En el seu interior radica una 

nau o edifici per a ús recreatiu composta de planta baixa i una planta altell. La superfície 

construïda de la planta baixa és de cinc-cents noranta metres i cinquanta-sis decímetres 

quadrats, i la de la planta altell és de cent quaranta-quatre metres quadrats. Limita: Pel 

Nord, amb el riu Fluvià, la carretera Vella de La Canya i part amb el polígon d’actuació 

PA 11.03b Molí d’en Noc, avui Ajuntament d’Olot. Est, amb el Riu Fluvià. Oest, amb la 

carretera Vella de La Canya i a Sud, part amb el camí de Can Gabarrou i part amb la 

cadastral 8822901DG5782S0001TH.” 

SEGON.- ACCEPTAR les cessions de vials i espais lliures o zones verdes provinents 

de la registral número 2.043 i de la registral 16.804, subscrivint l’acta administrativa 

corresponent. 

TERCER.- AUTORITZAR les segregacions i agrupació de finques que consten en 

l’escriptura atorgada davant el notari d’Olot senyor Angel Arregui Laborda, en data 25 

de maig de 2021 per part de Font de Noc SLU. 

QUART.- FACULTAR el senyor alcalde per a la signatura de la documentació 

necessària per a la inscripció en el Registre de la Propietat dels presents acords i la 

protocol·lització notarial dels documents que es considerin necessaris inclosa llur 

rectificació si s’escau. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 



 
 
 

23.1. - PROPOSANT DONAR COMPTE DE LES COMUNICACIONS D’INICI 
D’ACTIVITAT I DELS DECRETS DICTATS ENTRE ELS DIES 3 I 27 DE GENER DE 

2022, RELATIUS A L’ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
Núm. de referència : X2022003881     
 
En relació a l’expedient AG012022000003, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Prevenció i control ambiental de les activitats, 
proposa a la Junta de Govern Local, adoptar el següent acord:  
 
Únic.- Donar compte de les comunicacions d’inici d’activitat i dels decrets dictats entre 
els dies 3 i 27 de gener de 2022, relatius a l’Àrea de Medi Ambient, que es relacionen a 
continuació: 
  

Tràmit 
Activitats 

Nom / comercial Concepte Adreça Decret 
 

Assabentat 
inici  

Zohair El Idrissi 
Mouhou 

Carnisseria C/Rei Martí l’Humà 9 B 7 03/01/2022 

Assabentat 
inici 

Perlot SL Apartaments 
turístics 

Ctra. de la Deu 29 03/01/2022 

Assabentat 
inici 

Perlot SL Apartaments 
turístics 

Ctra. de la Deu 40 03/01/2022 

Assabentat 
inici (abans: 
c/Major 17) 

Isabel Casals 
Sobrerroca 

Venda d’equips de 
telecomunicacions 

C/Major 13 03/01/2022 

Assabentat 
inici 

Olot Salut SL Centre sanitari de 
tipus ambulatori 

C/Secretari Daunis 4 03/01/2022 

Assabentat 
inici 

Josep Maria Lagares 
Planella 

Llar compartida C/del Volcà del Croscat 41 03/01/2022 

Assabentat 
inici 

Francesc Baquer 
Font 

Habitatge d’ús 
turístic 

Pg. d’en Blay 51 1r  19/01/2022 

Assabentat de 
canvi de 
titularitat 

Elisabet Codinach 
Frigola 

Perruqueria i centre 
d’estètica 

C/Estires 21  03/03/2022 

Assabentat de 
canvi de 
titularitat 

Baisaneh Tarawally 
Trawally 

Comestibles  C/Rei Martí l’Humà 9 B 9  19/01/2022 

Baixa  Tornejats i 
Mecanitzats SL 

Taller mecànic C/Josep M. Mir i Mas de 
Xexàs 4 
 

03/01/2022 

Baixa  Francesca Faja 
Masos 

Habitatge d’ús 
turístic 

C/Mulleras 34, 2n  03/01/2022 

Baixa  Naisatou Trawally 
Darboe 

Venda 
d’alimentació 

Av. Estació 5 B 2  03/01/2022 



 

Baixa Tesi Fresc SL Venda de carns i 
embotits 

C/Ignasi Buxó Gou 18 
 

05/01/2022 

Baixa M.Carme Vallès 
Sales 

Taller de confecció C/Pintor Goya 7 13/01/2022 

Baixa  David Gutiérrez 
Solsona 

Clínica veterinària Av. Sant Jordi 19 B 4 13/01/2022 

Arxiu 
expedient per 
caducitat 

Carles Romero Sáez Venda mobiliari de 
cuina i bany 

Av. Santa Coloma 68 B 27/01/2022 

Arxiu 
expedient per 
caducitat 

Albert Casalprim 
Martí  

Serralleria Av. Antoni Gaudí 7  27/01/2022 

 
Llicències per a la tinença i conducció de gossos de raça potencialment perillosa 

Llicència **** Pitbull Terrier Pg. Bisbe Guillamet 11 1 2 04/01/2022 

Llicència **** American 
Staffordshire 
Terrier 

C/Rei Pere IV 5è 1r 1a 04/01/2022 

Llicència **** Pitbull  Pl. Sant Pere Màrtir 6 04/01/2022 

Llicència **** Dòberman Mas Bufador Nou 1 1  27/01/2022 

Renovació 
Llicència 

**** American 
Staffordshire 
Terrier 

C/Pere IV 5 1r 1a 27/01/2022 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
24.1. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST 

 
Núm. de referència : X2021047894     
 
En relació a l’expedient SD012021000018 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 agències de viatges atorgada a l’Associació de comerciants 
d’Olot (G17840174) per un import de 800 euros, comptabilitzada a l’aplicació 
pressupostària 2021 200 433 480010 en fase “AD” 2103783001, 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 2103783001 Despeses 21200  433  480010 800 FONS REACTIVACIO ECONOMICA (AGENCIES 
DE VIATGE) 

200 999 143 065 022 014 

 



 
 
 

 
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. 
 

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

LA SECRETÀRIA 

 


