
 
 
 

ACTA NÚM. 5 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

EL DIA 10 DE FEBRER DE 2022. 
 
 
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 10 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. Jordi 
Gasulla Flavià de forma telemàtica.  
 
Hi assisteix l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí.  
 
Actua com a secretària, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera.  
 
La secretària fa constar que els regidors Sra. Muñoz, Sr. Güell, Sr. Sellabona, Sra. 
Canalias, Sr. Arbós i Sr. Gasulla han estat autoritzats per l’alcalde a assistir 
telemàticament a la sessió. 
 
 

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

 
Núm. de referència : X2022006171     
 
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 SG012022000015, 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 10 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 3 de febrer: 
 

- Dijous 3 de febrer va participar de la Comissió de Seguiment de l’Arxiu 

Comarcal de la Garrotxa que es va fer de manera presencial al mateix Arxiu. 

Al vespre es va desplaçar al Teatre Principal per assistir a l’obra de teatre en 

format LAP Univers NyamNyam: Inert?.  

- Divendres 4 de febrer al Museu va presentar als mitjans l’exposició “L’Escola 

d’Olot. Una ‘fake news’ amb 150 anys d’història”. 

- Dissabte 5 de febrer va inaugurar l’exposició “L’Escola d’Olot. Una ‘fake 

news’ amb 150 anys d’història” que es pot veure a la Sala Oberta del Museu. 

A la tarda, acompanyat de la regidora del barri, Montse Torras, es va 

desplaçar al barri de la Caixa, on l’Associació de veïns va organitzar un acte 

de record als olotins i olotines que ens han deixat. A continuació, i 

acompanyat del regidor d’Esports, Aniol Sellabona, va assistir al partit que 



 
 
 

disputava el Club Hoquei Olot contra el Shum Frit Ravich i que va finalitzar 

amb un 4  a 5 a favor de l’equip de Maçanet de la Selva. Al pavelló també va 

assistir al partit disputat entre el Club Volei  Olot i el FCBarcelona.  

- Diumenge 6 de febrer acompanyat del regidor d’Esports, Aniol Sellabona, la 

regidora de Salut, Mariona Camps, i la regidora d’Acció Social, Imma Muñoz, 

es va desplaçar al Recinte Firal per saludar els participants i l’organització de 

la Run4Cancer. A continuació va prendre part de la presentació de l’escola 

del Club Infantil Ciclista Olot i dels equips de competició del Torrent Team en 

un acte que es va fer a la Sala Torin. 

- Dilluns 7 de febrer amb el regidor d’Esports, Aniol Sellabona, va assistir a la 

presentació de l’exposició 'Revolucionant l’esport'. La mostra, impulsada per 

la Universitat de Vic, vol ser un reconeixement a esportistes pioners que han 

fet de l’esport una eina de canvi. Es podrà veure fins al 7 d’abril a l’Orfeó. 

 
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. - CULTURA: SUBVENCIÓ MODERNITZACIÓ I GESTIÓ INFRAESTRUCTURES 

ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS FONS NEXT GENERATION UE 2022 
 
 

Núm. de referència : X2022005663     
 
 
En relació a l’expedient SCU12022000002 de Cultura, vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Sol·licitar la subvenció: 
 
Organisme: GENERALITAT DE CATALUNYA-DEPARTAMENT DE 

CULTURA  
 

Programa: SUBVENCIONS PER A LA MODERNITZACIÓ I LA GESTIÓ 
SOSTENIBLE DE LES INFRAESTRUCTURES D'ARTS 
ESCÈNIQUES I MUSICALS AMB CÀRREC ALS FONS NEXT 
GENERATION UE 

https://twitter.com/hashtag/esport?src=hashtag_click


 

 
Referència: DOGC NÚM.8574 DE 30/12/2021 

 
Núm disposició: CLT/3838/2021 

 
Import: 190.070,00 € 

 
Segon.- Presentar a l’esmentada convocatòria el projecte: SUBVENCIO PER A LA 
MODERNITZACIÓ I LA GESTIÓ SOSTENIBLE DE LES INFRAESTRUCTURES 
D'ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS FONS NEXT GENERATION UE 
 
Tercer.- Facultar l’alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
6.1. - CULTURA: CONVENI DE COL.LABORACIÓ FESTIVAL MOT 2022 - NACIÓ 

DIGITAL 
Núm. de referència : X2022005369     
 

Que l’Ajuntament d’Olot és l’entitat organitzadora del Festival MOT 2022 

 

Que, en aquest marc, el mitjà Nació Digital - La Garrotxa, representat pel Sr. Miquel 

Macià i Arqués, amb NIF núm. ****, ha manifestat el seu interès en col·laborar en la 

difusió del Festival MOT 2022. 

 

Que el Festival MOT 2022 inclourà el logotip de Nació Digital - La Garrotxa a la web i en 

els espais del festival. 

  

Que per a regular el termes d’aquesta col·laboració, ambdues parts han acordat 

subscriure un conveni, que s’adjunta com a annex a la proposta. 

 
En relació a l’expedient CU012022000002 de Cultura, vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i Nació Digital - La 
Garrotxa com a mitjà col·laborador del Festival MOT 2021. 

 
Segon.- Facultar el regidor de cultura i l’alcalde d’Olot, Josep Berga i Vayreda, com a 
representant legal de la corporació, per a la signatura del conveni entre les parts. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

6.2. - CULTURA: CONVENI DE COL.LABORACIÓ FESTIVAL MOT 2022 - LA 
COMARCA 

Núm. de referència : X2022005372     
 

Que l’Ajuntament d’Olot és l’entitat organitzadora del Festival MOT 2022 

 

Que, en aquest marc, La Comarca d’Olot-Edicions El Bassegoda, SLU (NIF núm. 

B17039116) ha manifestat el seu interès en col·laborar en la difusió del Festival MOT 

2022. 

 

Que el Festival MOT 2022 inclourà el logotip de La Comarca d’Olot a la web i en els 

espais del festival. 

  

Que per a regular el termes d’aquesta col·laboració, ambdues parts han acordat 

subscriure un conveni, que s’adjunta com a annex a la proposta. 

 
En relació a l’expedient CU012022000003 de Cultura, vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i La Comarca 
d’Olot-Edicions El Bassegoda SLU com a mitjà col·laborador del Festival MOT 2022. 
 
Segon.- Facultar el regidor de cultura i l’alcalde d’Olot, Josep Berga i Vayreda, com a 
representat legal de la corporació, per a la signatura del conveni entre les parts. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

6.3. - CULTURA: CONVENI DE COL.LABORACIÓ FESTIVAL MOT 2022 – OLOT 
TELEVISIÓ 

Núm. de referència : X2022005373     
 

Que l’Ajuntament d’Olot és l’entitat organitzadora del Festival MOT 2022 

 

Que, en aquest marc, el mitjà Olot Televisió, SL, amb NIF núm. B17477779, ha 

manifestat el seu interès en col·laborar en la difusió del Festival MOT 2022. 

 

Que el Festival MOT 2022 inclourà el logotip d’Olot Televisió a la web i en els espais del 

festival. 

  

Que per a regular el termes d’aquesta col·laboració, ambdues parts han acordat 

subscriure un conveni, que s’adjunta com a annex a la proposta. 

 



 

En relació a l’expedient CU012022000004 de Cultura, vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
  
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i Olot Televisió, 
SL com a mitjà col·laborador del Festival MOT 2022. 
 
Segon.- Facultar el regidor de cultura i l’alcalde d’Olot, Josep Berga i Vayreda, com a 
representant legal de la corporació, per a la signatura del conveni entre les parts. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

6.4. - CULTURA: CONVENI DE COL.LABORACIÓ FESTIVAL MOT 2022 - RÀDIO 
OLOT 

Núm. de referència : X2022005374     
 

Que l’Ajuntament d’Olot és l’entitat organitzadora del Festival MOT 2022 

 

Que, en aquest marc, el mitjà Ràdio Olot SA, amb NIF núm. A28795631, ha manifestat 

el seu interès en col·laborar en la difusió del Festival MOT 2022. 

 

Que el Festival MOT 2022 inclourà el logotip de Ràdio Olot a la web i en els espais del 

festival. 

  

Que per a regular el termes d’aquesta col·laboració, ambdues parts han acordat 

subscriure un conveni, que s’adjunta com a annex a la proposta. 

 
En relació a l’expedient CU012022000005 de Cultura, vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i Ràdio Olot SA 
com a mitjà col·laborador del Festival MOT 2022. 

 
Segon.- Facultar el regidor de cultura i l’alcalde d’Olot, Josep Berga i Vayreda, com a 
representant legal de la corporació, per a la signatura del conveni entre les parts. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

7.1. - APROVAR CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL 
COMARCAL DE LA GARROTXA I L'ÀREA D'EDUCACIÓ I JOVENTUT DE 

L'AJUNTAMENT D'OLOT PER A L'ELABORACIÓ CONJUNTA D'UNA GUIA DE 
LES ACTIVITATS D'ESTIU 

Núm. de referència : X2022005895     
 
Atès que durant 23 anys l’Ajuntament d’Olot va editar una guia amb les activitats 

emmarcades dins del programa Estiu Riu, l’objectiu del qual és, entre d’altres, oferir una 

programació d’activitats de lleure (casal, casalet, campaments, tallers...) als infants i 

joves de la ciutat d’Olot però també de  tota la comarca durant el període d’estiu. 

 Atès que el Consell Comarcal de la Garrotxa va editar diversos tríptics informatius de 

les activitats d’estiu i durant 8 anys va editar una guia amb totes les activitats (casals, 

casalets, campaments, colònies, tallers...), adreçades als infants i joves de tota la 

comarca durant el període d’estiu, incloses les emmarcades dins el programa Estiu Riu 

de l’Ajuntament d’Olot. 

Atès que l’any 2006 i per les particularitats i característiques de la comarca i el públic al 

qual van dirigits els diversos programes, i per optimitzar i racionalitzar els recursos es 

va considerar beneficiós per ambdues parts d’unificar els esforços per editar una única 

guia conjunta adreçada a tots els infants i joves de la comarca que es va anomenar 

Activa l’Estiu.  

Vistos els bons resultats obtinguts els darrers anys, enguany es pretén tornar a editar 

una guia conjunta d’activitats d’estiu adreçada a tots els infants i joves de la comarca 

entre els dos ens.  

RESOLC:  

Primer.- Aprovar un conveni de col·laboració interadministratiu entre  el Consell 

Comarcal de la Garrotxa  l’Ajuntament d’Olot per a l’elaboració conjunta d’una guia de 

les activitats d’estiu per l’any 2022. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

8.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES ANNEXADA 
Núm. de referència : X2022005989     
 
En relació a l’expedient CPG22022000011 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 núm. 22/005 per un import de 
364.854,53 euros. 

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

200240  Despeses 99999 364854.53 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 



 

S’aprova per unanimitat. 
 

9.1. - DEIXAR SENSE EFECTE ENDOSSAMENT 
 
Núm. de referència : X2022005942     

 
En relació a l’expedient CP022022000001 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: 
 
Vist el burofax presentat per l’empresa CARLOS CASTILLA INGENIEROS SA  en data 21 de 
gener de 2022, en el qual ens comunica que l’endossament de les seves factures ,aprovat en 
data 2 de febrer de 2018, a favor del BANC DE SABADELL SA, queda sense efecte. 
 
Deixar sense efecte l’endossament de totes les factures emeses a càrrec de l’Ajuntament d’Olot 
corresponents al proveïdor de CARLOS CASTILLA INGENIEROS SA a favor del BANCO DE 
SABADELL SA  a partir de la data d’aprovació d’aquest acord. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.1. - ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ FESTIVAL SISMÒGRAF 2021 
 

Núm. de referència : X2022005664     
 
En relació a l’expedient SCU12022000003 i antecedents corresponents, la regidora 
delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- Acceptar la subvenció atorgada per Asoc. Festivales en red que gestiona la 
Red Acieloabierto de festivales de danza en espacios no convencionales rebuda del 
Ministeri de Cultura en la convocatòria de “Programas de apoyo a circuitos de danza 
organizados por redes de espacios escènicos y musicales festivales y certamenes”, per 
import de 3.710 €. 
 
Aquesta quantitat s’ha d’ingressar a la partida corresponent d’ingressos 2022-400-
47002 SUBV. FESTIVAL EN RED (SISMOGRAF) 2021. 
 
Segon.- Agrair a l’Asoc. Festivales en Red que gestiona la Red Acieloabierto de 
festivales de danza en espacios no convencionales rebuda del Ministeri de Cultura en 
la convocatòria de “Programas de apoyo a circuitos de danza organizados por redes de 
espacios escénicos y musicales festivales y certamenes”, la concessió de l’esmentada 
subvenció. 
 
Tercer.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la qual 
donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als 
efectes de fiscalització. 
 
Quart.- Manifestar que l’ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions 
tributaries amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de 
Seguretat Social. 



 
 
 

 
Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

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

MITJANÇABT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT,  DE LES OBRES 
DE RENOVACIÓ AMB AMPLIACIÓ DE LA LÍNIA DE CLAVEGUERAM DEL 

CARRER DELS SASTRES, CARRER DE SANT ROC I PLAÇA MAJOR. FASES 2 i 3 
: CARRERS SANT ROC I SASTRES; I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ 

 

Núm. de referència : X2022005531    
 
 

Tipus contracte OB D'OBRES 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

  
 

Antecedents  

Vista la necessitat de contractar les obres de de renovació amb ampliació de la línia de 
clavegueram del carrer dels Sastres, carrer de Sant Roc i Plaça Major. Fases 2 i 3: 
Carrers Sant Roc i Sastres d’Olot, ,d'acord amb l'informe tècnic emès pel Sr. Ramon 
Prat Molas, com a Cap de l’Àrea de Territori  de l’Ajuntament d’Olot NI022022000085 
de data 17 de gener de 2022. 

Vist que l’any 2019 es va executar la fase 1 del projecte, que corresponia a l’àmbit de la 
Plaça Major. Les obres previstes en el contracte que de la nova licitació corresponen a 
les fases 2 i 3 (àmbit dels carrers Sant Roc i Sastres) 

Segons projecte aprovat per Junta de Govern Local de data 2 de maig de 2019. 

El pressupost base de licitació ascendeix a 52.179,54 € (IVA exclòs), més 10.957,70€ 
en concepte d’IVA, calculat al 21% i un total de 63.137,24 € 

Pel que fa a la durada del contracte, s'estableix un termini màxim de 2 mesos, a comptar 
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  52.179,54 €, IVA exclòs. 

Aquest contracte no està subjecte a regulació harmonitzada. 

Atès que aquest contracte es tipifica com a contracte administratiu d’obres d’acord amb 
el previst als articles 25 i 13 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic ( en endavant LCSP). 

Atès que el procediment a seguir per a l'adjudicació del contracte és l'obert simplificat 
abreujat, 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 el que disposa l’article 116 de la LCSP, la celebració de contractes 
per part de les administracions públiques requerirà la prèvia tramitació de l’expedient 
que s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els 
termes previstos a l’article 28 de l’esmentada Llei. 

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 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.CCS12022000005 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 renovació amb ampliació 
de la línia de clavegueram del carrer dels Sastres, carrer de Sant Roc i Plaça Major. 
Fases 2 i 3: Carrers Sant Roc i Sastres d’Olot, incorporant-hi la documentació a què fa 
referència l'article 116 del LCSP. 

Segon.- APROVAR, de conformitat amb l’article 117 de la LCSP, l'expedient de 
contractació administrativa de les obres de renovació amb ampliació de la línia de 
clavegueram del carrer dels Sastres, carrer de Sant Roc i Plaça Major. Fases 2 i 3: 
Carrers Sant Roc i Sastres d’Olot, amb un import màxim de licitació ascendeix a 
63.137,24 euros IVA inclòs. Aquest import es desglossa en 52.179,54€ de pressupost 
net i 10.957,70€ en concepte d’IVA calculat al tipus del 21%. 

La durada del contracte és de 2 mesos, a comptar 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 de renovació amb ampliació de la línia de clavegueram del 
carrer dels Sastres, carrer de Sant Roc i Plaça Major. Fases 2 i 3: Carrers Sant Roc i 
Sastres d’Olot, tal i com determinen els articles 122 i 124 de la LCSP. 

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

2022 160 151 61907  ACTUACIÓ CLAVEGUERAM SANT ROC 

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

200200  Despeses 22140  160  61907 63137.24 ACTUACIONS CLAVEGUERAM SANT ROC 100 001 001 001 000 000 

 

Cinquè.- NOMENAR, com a Responsable del Contracte, el Sr. Ramon Prat Molas, com 
a cap de l’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. 
 
Sisè.- CONVOCAR la licitació i tramitar l'expedient de contractació de les obres de 
renovació amb ampliació de la línia de clavegueram del carrer dels Sastres, carrer de 
Sant Roc i Plaça Major. Fases 2 i 3: Carrers Sant Roc i Sastres d’Olot, que es tramitarà 
pel procediment obert simplificat abreujat i es durà a terme atenent a diversos criteris 
d’adjudicació de conformitat amb el que disposen els articles 145, 146, 159 i concordants 
de la LCSP, i procedir a la seva publicació en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament 
d’Olot.  
 
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. 
 
 

11.2. - REGULARITZAR LES HORES NO EFECTUADES DINS EL PRIMER ANY 
DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS I EQUIPAMENTS 

MUNICIPALS 
Núm. de referència : X2019041140     
 
Antecedents 
 
El Ple de l’Ajuntament d’Olot, en sessió ordinària de 18 de juny de 2020, va aprovar 
l’adjudicació del servei de neteja dels edificis i equipaments municipals (Lots 1, 2, 3, 4 i 
5 (Edificis Administratius, Educatius, Culturals, Esportius i Socials) a l’oferta integradora 
presentada per la “UTE NETEJA OLOT II”, amb NIF U01611425.  
 
La durada del contracte és de 2 anys a comptar des de la data de la seva formalització, 
prorrogable d’any en any, fins a un màxim de 4 anys. El contracte es va formalitzar amb 
efectes a 1 de setembre de 2020. 
 
Vist l’informe NI022020000054 emès pel Sr. Xavier Viñolas Boix, enginyer tècnic de 
l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot i responsable del contracte, en relació a les 
hores de neteja no realitzades durant el primer any del contracte, la creació d’una bossa 
d’hores, i el requeriment de documentació. 
 
Vist l’expedient administratiu CCS12019000037 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Establir que les hores de neteja no realitzades durant el primer any de contracte 
per l’empresa adjudicatària del servei de neteja, UTE NETEJA OLOT II, són de 377 
hores de neteja i 477,50 hores d’especialista, tal com s’indica a l’informe tècnic, d’acord 
amb l’estimació feta amb els informes de l’empresa CIAS COM 2001 i la informació 
proporcionada per la UTE NETEJA OLOT II. 



 

 
Les 854,50 hores de neteja no realitzades durant el primer any de contracte, passen a 
formar part d’una bossa d’hores de neteja per activitats extraordinàries de l’Ajuntament, 
d’acord amb la clàusula 5 del plec de prescripcions tècniques del contracte de la neteja. 
 
Segon.- Establir que la regularització d’hores que no es realitzin durant el segon any 
del contracte (setembre 2021 a agost 2022) serà quadrimestral per així fer una millor 
gestió de les hores de la bossa d’hores i de les hores no fetes en el quadrimestre. En 
cas que el mes d’agost de 2022 (a la finalització contracte) hi hagi un romanent d’hores, 
aquestes es descomptaran de la factura fixa del mes d’agost, d’acord amb el que 
estableix la clàusula 14 del PPT. 

 

Tercer.- Requerir a l’empresa per tal que en el termini màxim d’un mes a partir de 
l’endemà de la recepció de la notificació, presenti mitjançant instància electrònica la 
següent documentació, vist que el plec de prescripcions tècniques establia l’obligació 
de lliurar-la i a dia d’avui no ha estat presentada: 

- L’inventari informatitzat de tots els locals objecte d’aquesta contractació, amb 
el detall indicat a la clàusula 15, que s’havia de lliurar en un termini màxim de 
tres mesos des de la data d’adjudicació del contracte i mantenir actualitzat. 

 
- La presentació de l’avaluació de riscos i el Pla de seguretat i salut, d’acord 

amb els punt a), b), c) de la clàusula 10, que s’havia de lliurar en un termini 
màxim de tres mesos des de l’inici de la prestació del servei. 

 
- D’acord amb les clàusules 10 i 18 del PPT, l’empresa ha de mantenir 

permanentment informat l’Ajuntament respecte del personal assignat al 
servei, així com el seu horari, llocs de treball i dedicacions diàries, tant del 
personal titular com en el cas de les substitucions. 

 

Quart.- Requerir a l’empresa per tal que en el termini màxim d’un mes a partir de 
l’endemà de la recepció de la notificació, presenti mitjançant instància electrònica la 
següent documentació, per tal de comprovar la correcta execució del servei: 

- La programació setmanal de la neteja diària d’acord a les hores anuals del 
contracte i la programació de la neteja d’especialistes, d’acord amb la 
clàusula 7 del PPT. 

 

- Planificació de l’execució de la recollida selectiva implantada, per tal de 
comprovar que es realitza la recollida selectiva de residus d’acord amb els 
requisits de la clàusula 11.3.2 del PPT. 

 

Cinquè.- En cas de no presentació d’algun dels documents requerits en els punts 3 i 4, 
o de presentació fora del termini, s’informarà la imposició de la sanció corresponent. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 



 
 
 

11.3. - PRÒRROGA DE L’AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA D’ÚS PRIVATIU DEL 
PAVELLÓ FIRAL LA NIT DE NADAL I DE CAP D’ANY 

 
Núm. de referència : X2017025764     
 
La Junta de Govern Local, en sessió de 23 de setembre de 2017, va acordar adjudicar 
l’autorització administrativa per a la utilització de les instal·lacions del Pavelló Firal d’Olot 
la Nit de Nadal i la nit de Cap d’any a favor de la societat “The City Olot SL”, per un 
cànon anual de 3.010 €. 
 
El Plec de clàusules administratives reguladores de l’adjudicació fixava la durada del 
contracte en dos anys, prorrogable anualment per dos anys més. 
 
El contracte es va formalitzar en data 28 de novembre de 2017, i va finalitzar en data 27 
de novembre de 2019.  
 
La primera pròrroga del contracte, pel termini d’un any i amb efectes a partir del dia 28 
de novembre de 2019, es va acordar per Junta de Govern Local en data 7 de novembre 
de 2019. 
 
Atès que l’any 2020 no es van poder dur a terme les festes de la nit de Nadal i la nit de 
Cap d’any per les mesures sanitàries vigents per a la prevenció del contagi i contenció 
de la pandèmia del coronavirus COVID19, el representant de “The City Olot SL” va 
sol·licitar poder-les celebrar l’any 2021. 
 
En data 21 de juliol de 2021 la Junta de Govern Local va acordar prorrogar pel termini 
d’un any l’autorització per a la utilització de les instal·lacions del Pavelló Firal d’Olot per 
la nit de Nadal i per a la nit de Cap d’any. En data 29 de novembre de 2021 es va requerir 
a l’adjudicatari que presentés la documentació necessària, d’acord amb el que establia 
el plec de clàusules de la licitació, així com l’ingrés del cànon corresponent per un import 
de 3.010 €. L’adjudicatari va aportar la documentació requerida i es va fer l’ingrès del 
cànon en el termini establert.  
 
Vist que la Resolució SLT/3787/2021, de 23 de desembre, per la qual s'estableixen les 
mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia 
de COVID-19 al territori de Catalunya, va obligar al sector de l’oci nocturn a suspendre 
la seva activitat en espais tancats, de nou no es van poder celebrar les festes de la nit 
de Nadal i la nit de Cap d’any l’any 2021. 
 
Vist que en data 1 de febrer de 2022, el representant de la societat “The City Olot SL”, 
Sr. Bernat Montes Cazaña, ha presentat una sol·licitud exposant que no va poder dur a 
terme les celebracions de la nit de Nadal i nit de Cap d’any, i que per aquest motiu 
sol·licita el retorn del cànon ingressat, i la pròrroga de l’autorització per tal de dur a terme 
les celebracions aquest any 2022. 
 
Vist l’expedient administratiu CCS12017000022 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 



 

Primer.- RETORNAR el cànon ingressat per “The City Olot SL” per import de tres mil 
deu euros (3.010,- €) en concepte d’autorització administrativa per a la utilització de les 
instal·lacions del Pavelló Firal d’Olot la Nit de Nadal i la nit de Cap d’any, any 2021. 
 
Segon.- PRORROGAR, pel termini d’un any l’autorització per a la utilització de les 
instal·lacions del Pavelló Firal d’Olot per la Nit de Nadal i per a la Nit de Cap d’any, a 
favor de la societat THE CITY OLOT SL, amb NIF B17769175. 
 
Tercer.- Delegar la resolució per Decret per  fixar les condicions de l’activitat i els horaris 
de finalització d’acord amb la normativa i amb les mesures vigents per a la prevenció 
del contagi per coronavirus; així com per establir les dates per fer el muntatge i 
desmuntatge i fixar els terminis per a la presentació de la documentació necessària i 
l’ingrés del cànon corresponent. 
 
 S’aprova per unanimitat. 
 
 

11.4. - SERVEI D'AUDITORIES PEL QUE FA ALS TREBALLS DE CONTROL 
FINANCER I AUDITORIA EN RELACIÓ A L'EXERCICI LIQUIDAT DE 2021 

 
Núm. de referència : X2022005496     

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 
 
Vist el que disposa el RD 424/2017, de 12 de maig, pel qual es regula el règim jurídic 
del control intern en les entitats del sector públic local (RCIL), que té per objecte el 
desplegament reglamentari previst en l’article 213 del text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març (TRLRHL). 

 
Vist l’acord adoptat per la JGL de 27 de gener de 2022 en relació al pla de treball 
anual sobre el control financer de la Corporació pel que fa a l’exercici liquidat de 2021. 

 

Vista la necessitat de practicar auditoria financera i de legalitat del consorci 
“DINÀMIG”, adscrit al grup consolidat de l’Ajuntament d’Olot, per tal de poder fer un 
seguiment dels canvis previstos en la seva constitució i en la seva dinàmica de 
funcionament. 

 

Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de 5 de març de 2020, va acordar 
l’adhesió del municipi d’Olot a l’acord marc de serveis de col·laboració amb la intervenció 
en les actuacions d’auditoria pública i control financer de subvencions amb destinació a 
les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.06), i trametre invitació a les empreses: 
“Auren”, “Gabinete Técnico de Auditoría  y Consultoría SA. (GTAC)” i “Uniaudit Oliver 
Camps, SL”. Atès que la millor oferta fou la presentada per l’empresa UNIAUDIT Oliver 
Camps, SL”. 

 



 
 
 

 Atès que per Decret d’Alcaldia de 29 de maig de 2020, 2020LDEC001346 i per acord 
de la  Junta de Govern Local de data 22 d’abril de 2021, es va adjudicar els treballs 
d’auditoria, control financer de les subvencions atorgades per l’ajuntament i control 
financer i control financer per verificar que el registre comptable de factures compleix 
amb les condicions de funcionament que preveu la Llei 25/2013 i la normativa de 
desenvolupament; del consorci DINÀMIG  dels exercicis 2019 i 2020, a l’empresa 
UNIAUDIT Oliver Camps, SL”. 

 

Vist que els treballs d’auditoria de legalitat i financera portats a terme pel que fa a la 
liquidació de l’exercici 2019 i 2020, en relació als organismes autònoms de la 
Corporació, al consorci “DINÀMIG”, al control financer de les subvencions atorgades i 
al funcionament del registre de factures, ha estat realitzat de forma satisfactòria per 
l’empresa “UNIAUDIT Oliver Camps, SL, en el marc dels serveis de col·laboració amb 
les intervencions municipals en les actuacions d’auditoria pública i control financer de 
subvencions amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp.  2018.06) de 
“l’Associació de Municipis de Catalunya” (ACM). 

 
Vist que els treballs d’auditoria requereixen de continuïtat per tal de poder fer els estudis 
comparatius de l’evolució dels punts febles i possibles anomalies detectades d’un 
exercici envers els anteriors, es considera adient contractar a l’empresa “UNIAUDIT 
Oliver Camps, SL” els treballs de control financer i auditoria  en relació a l’exercici 
liquidat de 2021. 
 

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: CC012022000093 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 



 

Primer.-  Aprovar l’informe  núm. NI022022000208 emès pel Sr. Jordi Salvador Culí, 
Interventor de l’Ajuntament d’Olot, de data 4 de febrer 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 UNIAUDIT OLIVER CAMPS SL, amb NIF núm. B65932725, el 
contracte menor del servei d’auditories pel que fa als treballs de control financer i 
auditoria en relació a l’exercici liquidat de  2021;  pel preu de disset mil seixanta-un 
euros (17.061€), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en catorze mil cent euros (14.100 €) de pressupost net i 
dos mil nou-cents seixanta-un euros  (2.961 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 %. 
Els treballs d’auditoria a realitzar, són els següents: 
“ 

1. Legalitat i situació financera del consorci “DINÀMIG”, a 31 de desembre de 2021. 
 
2. Control financer de les subvencions atorgades per l’Ajuntament en el decurs de 

l’exercici 2021. 
3. Control financer per a verificar que el registre comptable de factures compleix amb les 

condicions de funcionament que preveu la Llei 25/2013 i la normativa de 
desenvolupament i, en particular, que no queden retingudes factures presentades al 
punt general d’entrada de factures electròniques, dirigides a òrgans o a entitats de la 
Corporació , en cap de les fases del procés, segons el que estableix l’article 12.3 de 
l’esmentada Llei.” 

 
Tercer.- El termini màxim 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 17.061€, IVA inclòs, amb càrrec a 
la partida  núm. 22.130.932.227990 “serveis externs (suport auditories)” del Pressupost 
municipal. 
 

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

200220  Despeses 22130  932  227990 17061 SERVEIS EXTERNS (SUPORT AUDITORIES) 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 
CC012022000093 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa  UNIAUDIT OLIVER CAMPS SL 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

11.5. - SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DELS 
CARRERS PINATELL I VAQUETA 

 
Núm. de referència : X2022003132     
 

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 carrers Pinatell i Vaqueta,  com es desprèn de l’informe de data 10 de gener de 
2022,  emès pel Sr. Ramon Prat Molas, Cap de l’Àrea de Territori d’aquest Ajuntament. 

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 del projecte d’urbanització dels carrers Pinatell i Vaqueta. 

-“Auria Projectes, SLP” 

-“Jordi Borràs Climent” 

-“Noem Arquitectes, SCP” 

Quart.- D’acord amb l’informe de valoració emès pel Sr. Ramon Prat Molas, cap de 
l’Àrea de Territori, en data 2 de febrer de 2022; s’han presentat les tres ofertes dins del 
termini establert, i la millor proposta és la presentada per l’empresa AURIA PROJECTES 
SLP, per ésser l’oferta amb import inferiro 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 AURIA PROJECTES 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: CC012022000042 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 
d’aquest Ajuntament de data 10 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 AURIA PROJECTES SLP, amb NIF núm. B55292601;  el contracte 
menor dels  serveis de redacció del projecte d’urbanització dels carrers Pinatell i 
Vaqueta;  pel preu de nou mil sis-cents vuitanta euros (9.680 €), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en vuit mil euros (8.000 €) de pressupost net i mil sis-
cents vuitanta euros (1.680 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 %. 

 
 “El projecte d’urbanització s’estructurarà formalment en 4 documents.  
1- Memòria. Descripció de les obres i del seu pressupost. Com annex preceptiu 
s’inclourà l’estudi de seguretat i salut, el de gestió de residus, el pla d’obra i els annexos 
justificatius del dimensionat de les principals solucions adoptades. Opcionalment 
s’inclouran annexos informatius que ajudin a la comprensió del projecte.  
2- Plànols, de planta, perfil, seccions i detalls constructius dels elements constructius.  
3- Plec de Condicions dels elements simples i de les partides d’obra.  
4- Pressupost, amb expressió dels amidaments, el quadre de preus unitari, la 
descomposició de preus, el pressupost per partides i organitzat per capítols, l’import del 
pressupost total d’execució material, el de despeses generals, el de benefici industrial, 
l’IVA desglossat i el pressupost d’execució per contracte amb IVA inclòs.” 
 
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 9.680 €, IVA inclòs, amb càrrec a 
la partida núm. 22.140.151.227061 “serveis externs suport urbanístic” del Pressupost 
municipal. 

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

200220  Despeses 22140  151  227061 9680 SERVEIS EXTERNS (SUPORT URBANISTIC) 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 
CC012022000042. 
 



 
 
 

Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses: “Auria Projectes SLP”, “Jordi Borràs 
Climent”; “Moem Arquitectes, SCP” 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
11.6. - APROVACIÓ DESPESA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ASSEGURANCES DE 

VEHICLES, IMMOBLES, RESPONSABILITAT CIVIL I D'ALTRES D'AQUEST 
AJUNTAMENT ANY 2022 

 

Núm. de referència : X2022005559     
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
L’Ajuntament d’Olot té contractat amb la corredoria d’assegurances “Curós Espigulé, 
SL” la prestació del servei d’assegurances de vehicles, immobles, responsabilitat civil i 
d’altres de l’Ajuntament d’Olot.  
 
D’acord amb el que s’estableix en el Decret de l’Alcaldia de data 10 de juny de 2015, 
aquest Ajuntament liquidarà directament a les companyies asseguradores, les pòlisses 
que aquestes presentin i que hagin estat intermediades per la corredoria “Curós 
Espigule, SL”.  
 
Per tot això es fa necessari l’aprovació de la despesa prevista per aquest concepte per 
a l’exercici 2022. 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CC012022000095 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords:  
 
PRIMER.- Aprovar la despesa per a l’exercici 2022 corresponent a la prestació del servei 
d’assegurances de vehicles, immobles, responsabilitat civil i d’altres d’aquest 
Ajuntament, que es preveu en DOS-CENTS DEU MIL EUROS (210.000€).  
 
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida núm. 22.130.920.224000 “ 
assegurances” del pressupost municipal. 
 

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

200200  Despeses 22130  920  224000 210000 ASSEGURANCES 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
 
 
 
 



 

11.7. - REVISIÓ PREU CONCESSIÓ D'ÚS DE DIVERSOS LLOCS DE VENDA DE LA 
PLAÇA MERCAT. ANY 2022 

 
Núm. de referència : X2013016805     

 
Atès que en els plecs de clàusules administratives particulars que regeixen la concessió 
d’ús dels diversos llocs de venda de Plaça Mercat , s’estableix que l’import de 
l’adjudicació es paga segons: 5 % en el termini d’un mes de la notificació de l’adjudicació; 
20% en el moment de lliurament del lloc de venda i 75% restant fraccionat en 
mensualitats fins a 31 de desembre de 2024.  
 
D’acord amb el que s’estableix en els PCAP, aquest 75% s’ha de revisar d’acord amb 
l’IPC, conjunt nacional.  
 
Atès que l’IPC, conjunt nacional a 31 de desembre de 2021 es fixa en un 6,5% 
  
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12013000017 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords:  
 
 
Primer.- Fixar amb efectes del dia 1 de gener de 2022 , l’import del cànon mensual 
corresponent al 75% restant de la concessió d’ús dels llocs de venda de la Plaça Mercat, 
segons:  
 
-LOT 1 : Can Sam Olot,SL.................... ................................................401,900 €  
-LOT 2: Fluvià,SC..................................................................................296,279 €  
-LOT 3 : Albert Descamps Cos .............................................................343,147 €  
-LOT 4 : Fruits secs i llaminadures Vallés, SL.......................................462,830 €  
-LOT 5 : Helena Carreras Ministral,.......................................................765,456 €  
-LOT 6 i partió 2 LOT 22 : Mas Puqui, SL..............................................663,489 €  
-LOT 8 : Mercè Aragonés Marguí...........................................................295,024 €  
-LOT 9. i partió 1 LOT 22Jordi Vilarrasa Vilanova .................................644,866 €  
-LOT 10 : Aviram Antonia,SL..................................................................374,533 €  
-LOT 11: Peixos Miquel,SL.....................................................................585,924 €  
-LOT 13 i partió 4 LOT 22: Xavier Roura Rodriguez...............................712,889 €  
-LOT 14 i partió 3 LOT 22: Agromulleres, SCP ......................................759,738 €  
-LOT 16 : Iogurteries Ecològiques, SL.....................................................672,694 €  

-LOT 17: Josep Maria Vilarrasa Serrat...............................................556,569 €  
-LOT 18 B: Joan Pujol Masseguer...........................................................753,250 €  
 
Segon.- Els imports mensuals s’abonaran amb efectes del dia 1 de gener de 2022, la darrera 
setmana de cada mes d’acord amb el que s’estableix en la clàusula 10 del PCAP 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 



 
 
 

11.8. - REVISIÓ PREU CÀNON CONCESSIÓ DEL QUIOSC DE PREMSA UBICAT A 
LA PLAÇA CLARÀ. ANY 2022 

 

Núm. de referència : X2020047111     
 
La Junta de Govern Local de data 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 €).  
 
El termini de vigència de la concessió s’estableix en 6 anys, a partir de la data que consti 
en el contracte de formalització. La concessió es podrà prorrogar anualment, fins a un 
màxim de 4 anys addicionals, fins a un màxim total de 10 anys. 
 
Atès que l’IPC conjunt nacional a data 31 de desembre de 2021 es fixa en 6,5% 
 
I vist l’expedient administratiu núm CCS12020000046 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
  
PRIMER.- Fixar en TRES MIL SET-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA 
CÈNTIMS (3.727,50 €)/any,  l’import del cànon per a l’exercici 2022 de la concessió de 
domini públic del quiosc de premsa ubicat a la plaça Clarà, adjudicada a favor del Sr.  
Sr.JORDI COMA COMA,  amb DNI ****. 
 
SEGON.- El cànon se satisfarà mitjançant pagaments trimestrals a ala bestreta i dintre 
dels primer cinc dies (5) de cada trimestre 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

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

31 DE DESEMBRE DE 2021 
 
Núm. de referència : X2022006163     
 
Vist l’expedient administratiu RH132022000019 i antecedents corresponents i atès 
l’informe del Director tècnic de la Brigada Municipal amb número NI022022000097 de 
data de 18 de gener de 2022, la Regidora delegada d'Organització i Atenció al ciutadà, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 

Pagament de serveis extraordinaris al personal de la Brigada Municipal que es relaciona 
a continuació, per les hores extres realitzades des el dia 16 al 31 de desembre de 2021: 

Cognoms i Nom Data 
Brigada / Tipus 
servei 

Hores  Import 

****  Oficial 1º 4,57 105,84 € 

De 08:28 a 10:14 h - Passeig d'en Blay - 
Acte Marató TV3 Associació Esportiva 
Gimnàstica Olot - Trasllat i muntatge 
d'aparells de gimnàstica 

19/12/2021 S. Diürn Festiu 1,77 40,99 € 



 

De 11:59 a 14:47 h - Passeig d'en Blay - 
Acte Marató TV3 Associació Esportiva 
Gimnàstica Olot - Desmuntatge i trasllat 
d'aparells de gimnàstica 

19/12/2021 

S. Diürn Festiu 2,80 64,85 € 

****  OPERATIVA Oficial 1º 19,71 105,84 € 

De 08:28 a 10:14 h - Passeig d'en Blay - 
Acte Marató TV3 Associació Esportiva 
Gimnàstica Olot - Trasllat i muntatge 
d'aparells de gimnàstica 

19/12/2021 S. Diürn Festiu 1,77 40,99 € 

De 11:59 a 14:47 h - Passeig d'en Blay - 
Acte Marató TV3 Associació Esportiva 
Gimnàstica Olot - Desmuntatge i trasllat 
d'aparells de gimnàstica 

19/11/2021 S. Diürn Festiu 2,80 
 

64,85 € 

****  OPERATIVA Oficial 1º 3,38 78,51  € 

De 13:10 a 14:47 h - Passeig d'en Blay - 
Acte Marató TV3 Associació Esportiva 
Gimnàstica Olot - Desmuntatge i trasllat 
d'aparells de gimnàstica 

19/12/2021 S. Diürn Festiu 1,62 37,52  € 

De 08:27 a 10:13 h - Passeig d'en Blay - 
Acte Marató TV3 Associació Esportiva 
Gimnàstica Olot - Desmuntatge i trasllat 
d'aparells de gimnàstica 

19/12/2021 S. Diürn Festiu 1,77 40,99 € 

TOTAL 
  

 290,19 € 

 

Segon.-Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
 

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

0  Despeses 22142  1532 13001 290.19 HORES EXTRAORDINARIES BRIGADA VIES 
PUBLIQUES 

142 002 999 999 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 

 
13.1. - PAGAMENT DELS SERVEIS EXTRAORDINARIS AL PERSONAL DE LA 

BRIGADA MUNICIPAL PER LES HORES EXTRES REALITZADES DEL DIA 1 AL 15 
DE GENER DE 2022 

 
 
Vist l’expedient administratiu RH132022000020 i antecedents corresponents i atès 
l’informe del Director tècnic de la Brigada Municipal amb número NI022022000099 de 
data de 18 de gener de 2022, la Regidora delegada d'Organització i Atenció al ciutadà, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 

Pagament de serveis extraordinaris al personal de la Brigada Municipal que es relaciona 
a continuació, per les hores extres realitzades des el dia 1 al 15 de gener de 2022: 

Cognoms i Nom Data 
Brigada / Tipus 
servei 

Hores  Import 

****  Oficial 1º 9,23 238,07 € 

De 16:00 a 17:57 h - Carrer Terrassa - 
Mostra de Pessebres d'Olot - Descarregar 
diorames 

03/01/2022 S. Diürn 1,95 39,29 € 

De 22:52 a 23:59 h - Diversos carrers - 
Cavalcada Reis - Desmuntar elements i 
transport 

05/01/2022 
S. Nocturn 1,12 25,28 € 



 
 
 

De 06:00 a 11:51 h - Plaça Clarà - 
Campament Reial - Transport i muntatge 
elements 

02/01/2022 S. Diürn Festiu 5,85 138,18  € 

De 00:00 a 00:19 h - Diversos carrers - 
Cavalcada Reis - Desmuntar elements i 
transport 

06/01/2022 S. Nocturn Festiu 1,32 35,32 € 

****  ELECTRICISTES Oficial 
1º 

6,13 144,79 € 

De 05:53 a 12:01 h - Plaça Clarà - 
Campament Reial - Muntatge elèctric 

02/01/2022 S. Diürn Festiu 6,13 144,79 € 

****  ELECTRICISTES Oficial 
1º 

19,58 388,49  € 

De 16:34 a 22:00 h - Plaça Clarà i Firalet - 
Cavalcada Reis - Generadors, escomeses 
i llums 

05/01/2022 S. Diürn 5,43 109,41  € 

De 22:00 a 23:59 h - Plaça Clarà i Firalet - 
Cavalcada Reis - Generadors, escomeses 
i llums 

05/01/2022  S. Nocturn 1,98 
 

44,69 € 

De 05:52 a 12:09 h - Plaça Clarà - 
Campament Reial - Muntatge elèctric 

02/01/2022 
S. Diürn Festiu 6,28 148,33  € 

De 07:56 a 09:03 h - Plaça Catalunya - 
Cursa Nadalenca - Connexió corrent 

09/01/2022 S. Diürn Festiu 1,12 26,45 € 

De 12:16 a 14:15 h - Plaça Catalunya - 
Cursa Nadalenca - Desconnexió corrent 

09/01/2022 S. Diürn Festiu 1,98 46,77 € 

De 00:00 a 00:29 h - Plaça Clarà i Firalet - 
Cavalcada Reis - Generadors, escomeses 
i llums 

06/01/2022 S. Nocturn Festiu 0,48 12,84€ 

****  ELECTRICISTES Oficial 
1º 

6,13 143,61 € 

De 05:55 a 12:00 h - Plaça Clarà - 
Campament Reial - Muntatge elèctric 

02/01/2022 
S. Diürn Festiu 6,08 143,61 € 

****  ESCOLES Oficial 1º 2,43 60,60 € 

De 22:52 a 23:59 h - Diversos carrers - 
Cavalcada Reis - Desmuntar elements i 
transport 

05/01/2022 S. Nocturn 1,12 25,28 € 

De 00:00 a 00:19 h - Diversos carrers - 
Cavalcada Reis - Desmuntar elements i 
transport 

06/01/2022 S. Nocturn Festiu 1,32 
 

35,32 € 

****  FUSTERS Oficial 1º 8,35 200,43 € 

De 22:52 a 23:59 h - Diversos carrers - 
Cavalcada Reis - Desmuntar elements i 
transport 

05/01/2022 S. Nocturn 1,12 25,28 € 

De 05:56 a 11:51 h - Plaça Clarà - 
Campament Reial - Transport i muntatge 
elements 

02/01/2022 S. Diürn Festiu 5,92 
 

139,83 € 

De 00:00 a 00:19 h - Diversos carrers - 
Cavalcada Reis - Desmuntar elements i 
transport 

06/01/2022 S. Nocturn Festiu 1,32 35,32  € 

****  FUSTERS Supervisor 8,37 200,45 € 

De 22:51 a 23:59 h - Diversos carrers - 
Cavalcada Reis - Desmuntar elements i 
transport 

05/01/2022 S. Nocturn 1,13 25,50 € 

De 05:47 a 11:41 h - Plaça Clarà - 
Campament Reial - Transport i muntatge 
elements 

02/01/2022  S. Diürn Festiu 5,90 
 

139,36 € 

De 00:00 a 00:20 h - Diversos carrers - 
Cavalcada Reis - Desmuntar elements i 
transport 

06/01/2022 S. Nocturn Festiu 1,33 35,59 € 



 

****  JARDINERS Oficial 1º 9,78 249,61 € 

De 17:29 a 19:46 h - Diversos carrers - 
Cavalcada Reis - Tallar carrers 

05/01/2022 S. Diürn 2,28 45,94 € 

De 22:48 a 23:59 h - Diversos carrers - 
Cavalcada Reis - Desmuntar elements i 
transport 

05/01/2022 S. Nocturn 1,18 
 

26,63 € 

De 05:51 a 11:51 h - Plaça Clarà - 
Campament Reial - Transport i muntatge 
elements 

02/01/2022 S. Diürn Festiu 6,00 141,72 € 

De 00:00 a 00:19 h - Diversos carrers - 
Cavalcada Reis - Desmuntar elements i 
transport 

06/01/2022 
S. Nocturn Festiu 

1,32 35,32 

****  JARDINERS Oficial 1º 0,85 17,13 € 

De 15:36 a 16:27 h - Brigada 
(Carbòniques) - Carregar camió bombers 

13/01/2022 S. Diürn 0,85 17,13 € 

****  JARDINERS Oficial 1º 5,96 140,78 € 

De 05:55 a 11:53 h - Plaça Clarà - 
Campament Reial - Transport i muntatge 
elements 

02/01/2022 S. Diürn Festiu 5,96 140,78 € 

****  JARDINERS Supervisor 8,50 203,79 € 

De 22:51 a 23:59 h - Diversos carrers - 
Cavalcada Reis - Desmuntar elements i 
transport 

05/01/2022 S. Nocturn 1,13 25,57 € 

De 05:50 a 11:53 h - Plaça Clarà - 
Campament Reial - Transport i muntatge 
elements 

02/01/2022  S. Diürn Festiu 6,05 
 

142,90 € 

De 00:00 a 00:19 h - Diversos carrers - 
Cavalcada Reis - Desmuntar elements i 
transport 

06/01/2022 S. Nocturn Festiu 1,33 35,32 € 

****  MAGATZEM Encarregat 8,27 222,27 € 

De 22:52 a 23:59 h - Diversos carrers - 
Cavalcada Reis - Desmuntar elements i 
transport 

05/01/2022 S. Nocturn 1,12 28,45 € 

De 06:02 a 11:52 h - Plaça Clarà - 
Campament Reial - Transport i muntatge 
elements 

02/01/2022 S. Diürn Festiu 
5,83 
 

154,20 € 

De 00:00 a 00:19 h - Diversos carrers - 
Cavalcada Reis - Desmuntar elements i 
transport 

06/01/2022 S. Nocturn Festiu 1,32 39,62 € 

****  OPERATIVA Oficial 1º 10,50 243,98 € 

De 16:00 a 17:56 h - Carrer Terrassa - 
Mostra de Pessebres d'Olot - Descarregar 
diorames 

03/01/2022 S. Diürn 1,93 38,89 € 

De 22:48 a 23:59 h - Diversos carrers - 
Cavalcada Reis - Desmuntar elements i 
transport 

05/01/2022 S. Nocturn 1,18 
 

26,63 € 

De 05:47 a 11:51 h - Plaça Clarà - 
Campament Reial - Transport i muntatge 
elements 

02/01/2022 
S. Diürn Festiu 1,33 143,14 € 

De 00:00 a 00:19 h - Diversos carrers - 
Cavalcada Reis - Desmuntar elements i 
transport 

06/01/2022 S. Nocturn Festiu 1,32 35,32 € 

****  OPERATIVA Oficial 1º 5,87 138,65 € 

De 05:59 a 11:51 h - Plaça Clarà - 
Campament Reial - Transport i muntatge 
elements 

02/01/2022 S. Diürn Festiu 5,87 138,65 € 

****  OPERATIVA Oficial 1º 10,38 280,71 € 

De 16:01 a 17:57 h - Carrer Terrassa - 
Mostra de Pessebres d'Olot - Descarregar 
diorames 

03/01/2022 S. Diürn 1,93 38,89 € 

De 17:29 a 19:46 h - Diversos carrers - 
Cavalcada Reis - Tallar carrers 

05/01/2022 S. Diürn 2,28 
 

45,94 € 

De 23:01 a 23:59 h - Diversos carrers - 05/01/2022 S. Nocturn 0,96 21,67 € 



 
 
 

Cavalcada Reis - Desmuntar elements i 
transport 

De 05:58 a 11:51 h - Plaça Clarà - 
Campament Reial - Transport i muntatge 
elements 

02/01/2022 S. Diürn Festiu 5,88 138,89 € 

De 00:00 a 00:19 h - Diversos carrers - 
Cavalcada Reis - Desmuntar elements i 
transport 

06/01/2022 S. Nocturn Festiu 1,32 35,32 € 

****  OPERATIVA Oficial 1º 12,40 281,54 € 

De 16:00 a 17:57 h - Carrer Terrassa - 
Mostra de Pessebres d'Olot - Descarregar 
diorames 

03/01/2022 S. Diürn 1,95 39,30 € 

De 17:34 a 19:46 h - Diversos carrers - 
Cavalcada Reis - Tallar carrers 

05/01/2022 S. Diürn 2,20 
 

44,33 € 

De 22:56 a 23:59 h - Diversos carrers - 
Cavalcada Reis - Desmuntar elements i 
transport 

05/01/2022 
S. Nocturn 1,05 23,70 € 

De 05:58 a 11:51 h - Plaça Clarà - 
Campament Reial - Transport i muntatge 
elements 

02/01/2022 S. Diürn Festiu 5,88 138,89 € 

De 00:00 a 00:19 h - Diversos carrers - 
Cavalcada Reis - Desmuntar elements i 
transport 

06/01/2022 S. Nocturn Festiu 1,32 35,32 € 

****  PALETES Oficial 1º 8,33 199,96 € 

De 22:52 a 23:59 h - Diversos carrers - 
Cavalcada Reis - Desmuntar elements i 
transport 

05/01/2022 S. Nocturn 1,12 25,28 € 

De 05:57 a 11:51 h - Plaça Clarà - 
Campament Reial - Transport i muntatge 
elements 

02/01/2022 S. Diürn Festiu 
5,90 
 

139,36 € 

De 00:00 a 00:19 h - Diversos carrers - 
Cavalcada Reis - Desmuntar elements i 
transport 

06/01/2022 S. Nocturn Festiu 1,32 35,32 € 

****  PINTORS Supervisor 5,92 139,83 € 

De 05:59 a 11:51 h - Plaça Clarà - 
Campament Reial - Transport i muntatge 
elements 

02/01/2022 S. Diürn Festiu 5,92 139,83 € 

TOTAL 
  

 3.494,69€ 

 
Segon.-Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 

 
 

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

0  Despeses 22142  1522 13001 939.92 HORES EXTRAORDINARIES BRIGADA 
EDIFICIS 

142 002 999 999 999 999 

0  Despeses 22142  1532 13001 1266.57 HORES EXTRAORDINARIES BRIGADA VIES 
PUBLIQUES 

142 002 999 999 999 999 

0  Despeses 22142  165  13001 676.89 HORES EXTRAORDINARIES BRIGADA 
ENLLUMENAT 

142 002 999 999 999 999 

0  Despeses 22142  171  13001 611.31 HORES EXTRAORDINARIES BRIGADA 
JARDINERS 

142 002 999 999 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

14.1. - PAGAMENT DE SERVEIS EXTRAORDINARIS AL PERSONAL DE LA 
POLICIA MUNICIPAL REALITZATS DES DEL 16 AL 31 DE DESEMBRE DE 2021 

 
Atès l’informe del Sotsinspector de la Policia Municipal de data 7 de gener de 2022, amb 
número d’expedient PS032021000014. 
 
Atès l’informe del Sotsinspector de la Policia Municipal de data 22 de desembre de 2021, 
amb número d’expedient NI022021002978 en relació a les Festes del Tura 2021. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132022000015 i antecedents corresponents, la regidora 
delegada d'Organització i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció del següent acord: 
 
D’acord amb l’acta número 1/2018 de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament 
d’Olot de data 12 de juny de 2018, sobre la modificació del import de les hores 
extraordinàries i les condicions laborals de la Policia Municipal. 
 
Primer.- Pagament de serveis extraordinaris al personal de la Policia Municipal que es 
relaciona a continuació realitzats des del 16 al 31 de desembre de 2021: 
 

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

****– Sergent   
20/12/21 TASQUES FORA DE SERVEI - 951 1 26,56 € 
23/12/21 TASQUES FORA DE SERVEI - 951 3 79,68 € 
24/12/21 TASQUES FORA DE SERVEI - 951 1 26,56 € 
25/12/21 TASQUES FORA DE SERVEI – 252 1 37,17 € 
06/09/21 FESTES DEL TURA – Diferències  42,40 €  
   
****– Agent   
21/12/21 REFORÇ TORN - 952 8 177,04 € 
   
****– Agent   
16/12/21 REFORÇ TORN – 951 8 158,08 € 
17/12/21 REFORÇ TORN – 951 8 158,08 € 
31/12/21 CAP D’ANY – 253 8 251,92 € 
   
****– Agent   
16/12/21 REFORÇ TORN – 951 8 158,08 € 
17/12/21 REFORÇ TORN – 951 8 158,08 € 
   

****– Sergent   
18/12/2021 TASQUES FORA DE SERVEI - 963 1 30,98 € 



 
 
 

18/12/2021 TASQUES FORA DE SERVEI - 963 1 30,98 € 
04/09-05/09-06/09-21 FESTES DEL TURA - Diferències  48,32 € 
   
****– Agent   
04/09/21 FESTES DEL TURA – Diferències  31,60 € 
   

****– Agent   
05/09/21 FESTES DEL TURA – Diferències  17,72 € 
   

****– Agent   
22/12/21 REFORÇ TORN – 952 8 177,04 € 
   
****– Agent   

24/12/21 REFORÇ TORN – 951 8 158,08 € 

06/09/21 FESTES DEL TURA -  Diferències  24,66 €  

   

****– Caporal   

22/12/21 REFORÇ TORN – 952 8 194,32 € 

   

****– Agent   

20/12/21 REFORÇ TORN – 952 8 177,04 € 

06/09/21 FESTES DEL TURA – Diferències  24,66 € 

   

****– Agent   

22/12/21 REFORÇ TORN – 951 3,50 69,16 € 

23/12/21 REFORÇ TORN – 951 8 158,08 € 

06/09/21 FESTES DEL TURA – Diferències  31,60 € 

   

****– Agent   

06/09/21 FESTES DEL TURA - Diferències  17,72 € 

   

****– Caporal   

18/12/21 REFORÇ TORN – 963 4 101,68 € 

18/12/21 REFORÇ TORN - 963 4 101,68 € 

   

****– Caporal   

20/12/21 REFORÇ TORN - 952 8 194,32 € 

21/12/21 REFORÇ TORN - 952 8 194,32 € 

   

****– Sergent   

06/09/21 FESTES DEL TURA – Diferències  42,40 € 

   

****– Agent   

06/09/21 FESTES DEL TURA – Diferències  31,60 € 

   

****– Agent   



 

06/09/21 FESTES DEL TURA – Diferències  63,20 € 

   

TOTAL  123,50 3.194,81 € 

 
 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:  
 

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

0  Despeses 22180  132  13001 3194.81 HORES EXTRAORDINARIES SEGURETAT 180 008 999 999 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

15.1. - PAGAMENT DE SERVEIS EXTRAORDINARIS AL PERSONAL DE LA 
POLICIA MUNICIPAL REALITZATS DES DEL L'1 AL 15 DE GENER DE 2022 

 
Núm. de referència : X2022005980     
 
Atès l’informe del Sotsinspector de la Policia Municipal de data 17 de gener de 2022, 
amb número d’expedient PS032022000002. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132022000016 i antecedents corresponents, la regidora 
delegada d'Organització i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció del següent acord: 
 
D’acord amb l’acta número 1/2018 de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament 
d’Olot de data 12 de juny de 2018, sobre la modificació del import de les hores 
extraordinàries i les condicions laborals de la Policia Municipal. 
 
Primer.- Pagament dels serveis extraordinaris al personal de la Policia Municipal que es 
relaciona a continuació realitzats des de l’1 al 15 de gener de 2022: 
 

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

   
****– Agent   
05/01/22 CAVALCADA DE REIS - 252 6 170,04 € 
   

****– Agent   

05/01/22 GRAN GALA DE REIS – 252 3 85,02 € 

   

****– Agent   

05/01/22 CAVALCADA DE REIS – 252 6 170,04 € 

TOTAL  15 425,10 € 

 
 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:  
 



 
 
 

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

0  Despeses 22180  132  13001 425.10 HORES EXTRAORDINARIES SEGURETAT 180 008 999 999 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

16.1. - PROPOSTA DE PAGAMENT RETRIBUCIÓ EXTRA POLICIA DE DIES 
ESPECIALS (24,25 I 31 DE DESEMBRE DE 2021) 

 

Núm. de referència : X2022005985     
 
Atès el punt 3 de l’acord de la plantilla de la Policia Municipal annex al conveni de 
l’Ajuntament d’Olot, que estableix una retribució extra de 96,15€ bruts per cada efectiu 
que tingui planificat per quadrant dies assenyalats, com són els dies de Nadal. 
 
Atès l’informe del Sotsinspector en Cap de la Policia Municipal de data 4 de gener de 
2021. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132022000017 i antecedents corresponents, la 
regidora, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Pagament d'una retribució extra al personal de la policia municipal que es 
detalla a continuació pels serveis realitzats durant els dies 24, 25 i 31 de desembre de 
2021: 
 

Nom i Cognoms Data Import (€) 

**** 31 96,15 € 

**** 31 96,15 € 

**** 24 i 25 144,23 € 

**** 24 i 25 144,23 € 

**** 24 i 25 144,23 € 

**** 24 i 25 144,23 € 

**** 25  144,23 € 

**** 25 144,23 € 

**** 25 144,23 € 

**** 25  144,23 € 

**** 31 96,15 € 

**** 31 96,15 € 

TOTAL  1.538,44€ 

 
 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:  
 

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

0  Despeses 22180  132  13001 1538.44 HORES EXTRAORDINARIES SEGURETAT 180 008 999 999 999 999 

 

S’aprova per unanimitat. 
 
 
 



 

 
 
 
 

17.1. - PROPOSTA DE PAGAMENT RETRIBUCIÓ EXTRA POLICIA DE DIES 
ESPECIALS (1,5,6 DE GENER DE 2022) 

 
Núm. de referència : X2022006094     
 
 
Atès el punt 3 de l’acord de la plantilla de la Policia Municipal annex al conveni de 
l’Ajuntament d’Olot, que estableix una retribució extra de 98,07€ bruts per cada efectiu 
que tingui planificat per quadrant dies assenyalats, com són els dies de Cap d’any i de 
Reis. 
 
Atès l’informe del Sotsinspector en Cap de la Policia Municipal de data de 7 de gener de 
2022. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132022000018 i antecedents corresponents, la 
regidora, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Pagament d'una retribució extra al personal de la policia municipal que es 
detalla a continuació pels serveis realitzats durant els dies 1, 5 i 6 de gener de 2022: 
 

Nom i Cognoms Data Import (€) 

**** 6 98,07 € 

**** 1 147,11 € 

**** 5 98,07 € 

**** 5 98,07 € 

**** 1 147,11 € 

**** 1 49,04 € 

**** 1 49,04 € 

**** 1 49,04 € 

**** 6 98,07 € 

**** 6  98,07 € 

**** 6 98,07 € 

**** 6 98,07 € 

**** 1 147,11 € 

**** 1 147,11 € 

**** 1 147,11 € 

**** 5 98,07 € 

**** 5 98,07 € 

**** 5 98,07 € 

**** 5 98,07 € 

**** 5 98,07 € 

**** 5 98,07 € 

**** 5 98,07 € 

**** 5 98,07 € 

**** 1 49,04 € 



 
 
 

**** 1 49,04 € 

**** 1 98,07 € 

TOTAL  2.549,87€ 

 
 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:  
 

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

0  Despeses 22180  132  13001 2549.87 HORES EXTRAORDINARIES SEGURETAT 180 008 999 999 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

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

LA POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS DEL 16 AL 31 DE 
DESMBRE DE 2021 

Núm. de referència : X2022006190     
 
Atès l’informe del Sotsinspector de la Policia Municipal PS052021000014 de data 4 de 
gener de 2021. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132022000022 i antecedents corresponents, la regidora 
delegada d'Organització i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
D’acord amb el que estableix l’annex 1, aprovat pel Ple d’aquesta Corporació en la 
sessió celebrada el dia 26 de març de 1992, sobre els serveis de nocturnitat de la Policia 
Municipal. 
 
D’acord amb l’acta número 1/2018 de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament 
d’Olot de data 12 de juny de 2018, sobre la modificació del import de les hores 
extraordinàries i les condicions laborals de la Policia Municipal. 
 
Primer.- Pagament d’un complement de nocturnitat al personal de la Policia Municipal 
que es relaciona a continuació pels serveis realitzats des del dia 16 al 31 de desembre 
de 2021: 
 

Nom i Cognoms Dies Serveis Import (€) 

CAPORALS    

**** 4 Nocturnitat 107,04 € 
    

AGENTS    

**** 5 Nocturnitat 92,65 € 
**** 5 Nocturnitat 92,65 € 
**** 3 Nocturnitat 55,59 € 

**** 4 Nocturnitat 74,12 € 

**** 7 Nocturnitat 129,71 € 



 

**** 7 Nocturnitat 129,71 € 

**** 4 Nocturnitat 74,12 € 

**** 4 Nocturnitat 74,12 € 

**** 4 Nocturnitat 74,12 € 

**** 4 Nocturnitat 74,12 € 

**** 5 Nocturnitat 92,65 € 

**** 4 Nocturnitat 74,12 €   

**** 5 Nocturnitat 92,65 € 

TOTAL  65  1.237,37 € 

 
 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 

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

0  Despeses 22180  132  121031 1237.37 ALTRES COMPLEMENTS NOCTURNITAT 
SEGURETAT 

180 008 999 999 999 999 

 

S’aprova per unanimitat. 
 
 

19.1. - PAGAMENT D'UN COMPLEMENT DE NOCTURNITAT AL PERSONAL DE 
LA POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS DEL L'1 AL 15 DE GENER 

DE 2022 
Núm. de referència : X2022006196     
 
Atès l’informe del Sotsinspector de la Policia Municipal PS052022000001 de data 17 de 
gener de 2022. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132022000023 i antecedents corresponents, la regidora 
delegada d'Organització i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
D’acord amb el que estableix l’annex 1, aprovat pel Ple d’aquesta Corporació en la 
sessió celebrada el dia 26 de març de 1992, sobre els serveis de nocturnitat de la Policia 
Municipal. 
 
D’acord amb l’acta número 1/2018 de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament 
d’Olot de data 12 de juny de 2018, sobre la modificació del import de les hores 
extraordinàries i les condicions laborals de la Policia Municipal. 
 
Primer.- Pagament d’un complement de nocturnitat al personal de la Policia Municipal 
que es relaciona a continuació pels serveis realitzats des del dia 1 al 15 de gener de 
2022: 
 

Nom i Cognoms Dies Serveis Import (€) 

CAPORALS    
**** 5 Nocturnitat 136,50 € 

**** 6 Nocturnitat 163,80 € 



 
 
 

    

AGENTS    
**** 2 Nocturnitat 37,80 € 
**** 2 Nocturnitat 37,80 € 

**** 2 Nocturnitat 37,80 € 
**** 5 Nocturnitat 94,50 € 
**** 6 Nocturnitat 113,40 € 

**** 6 Nocturnitat 113,40 € 
**** 6 Nocturnitat 113,40 € 

**** 6 Nocturnitat 113,40 € 

**** 3 Nocturnitat 56,70 € 

**** 7 Nocturnitat 132,30 € 

**** 2 Nocturnitat 37,80 € 

**** 5 Nocturnitat 94,50 € 

**** 2 Nocturnitat 37,80 €  

**** 2 Nocturnitat 37,80 €  

TOTAL  67  1.358,70 € 

 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 

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

0  Despeses 22180  132  121031 1358.70 ALTRES COMPLEMENTS NOCTURNITAT 
SEGURETAT 

180 008 999 999 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
20.1. - PROPOSTA DE PAGAMENT DE LA PART PROPORCIONAL DE LA PAGA 

EXTRA CORRESPONENT AL PERÍODE DE JULIOL A DESEMBRE DE 2021 
 
Núm. de referència : X2022006185     
 
D’acord amb el que estableix l’annex 1, aprovat pel Ple d’aquesta Corporació en la 
sessió celebrada el dia 26 de març de 1992, sobre els serveis de nocturnitat de la Policia 
Municipal. 
 
Atès l’informe del Sotsinspector en Cap de la Policia Municipal de data 30 de desembre 
de 2020. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132022000021 i antecedents corresponents, la 
regidora, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Pagament de la paga extraordinària per les jornades de nit del personal de la Policia 
Municipal que es relaciona a continuació pels serveis extraordinaris realitzats des del 
mes de juliol fins al desembre de 2021: 
 



 

 
 
 
 

Nom i Cognoms Data Nits Serveis Import (€) 

**** Juliol – Desembre 21 2 Paga extraordinària Nadal 21 4,16 € 

**** Juliol – Desembre 21 21 Paga extraordinària Nadal 21 43,68 € 

**** Juliol – Desembre 21 25 Paga extraordinària Nadal 21 52,00 € 

**** Juliol – Desembre 21 31 Paga extraordinària Nadal 21 64,48 € 

**** Juliol – Desembre 21 7 Paga extraordinària Nadal 21 14,56 € 

**** Juliol – Desembre 21 12 Paga extraordinària Nadal 21 24,96 € 

**** Juliol – Desembre 21 26 Paga extraordinària Nadal 21 36,14 € 

**** Juliol – Desembre 21 7 Paga extraordinària Nadal 21 9,73 € 

**** Juliol – Desembre 21 7 Paga extraordinària Nadal 21 9,73 € 

**** Juliol – Desembre 21 8 Paga extraordinària Nadal 21 11,12 € 

**** Juliol – Desembre 21 14 Paga extraordinària Nadal 21 19,46 € 

**** Juliol – Desembre 21 30 Paga extraordinària Nadal 21 41,70 € 

**** Juliol – Desembre 21 20 Paga extraordinària Nadal 21 27,80 € 

**** Juliol – Desembre 21 25 Paga extraordinària Nadal 21 34,75 € 

**** Juliol – Desembre 21 2 Paga extraordinària Nadal 21 2,78 € 

**** Juliol – Desembre 21 7 Paga extraordinària Nadal 21 9,73 € 

**** Juliol – Desembre 21 32 Paga extraordinària Nadal 21 44,48 € 

**** Juliol – Desembre 21 5 Paga extraordinària Nadal 21 6,95 € 

**** Juliol – Desembre 21 26 Paga extraordinària Nadal 21 36,14 € 

**** Juliol – Desembre 21 32 Paga extraordinària Nadal 21 44,48 € 

**** Juliol – Desembre 21 26 Paga extraordinària Nadal 21 36,14 € 

**** Juliol – Desembre 21 27 Paga extraordinària Nadal 21 37,53 € 

**** Juliol – Desembre 21 7 Paga extraordinària Nadal 21 9,73 € 

**** Juliol – Desembre 21 1 Paga extraordinària Nadal 21 1,39 € 

**** Juliol – Desembre 21 33 Paga extraordinària Nadal 21 45,87 € 

**** Juliol – Desembre 21 4 Paga extraordinària Nadal 21 55,60 € 

**** Juliol – Desembre 21 5 Paga extraordinària Nadal 21 6,95 € 

**** Juliol – Desembre 21 28 Paga extraordinària Nadal 21 38,92 € 

**** Juliol – Desembre 21 28 Paga extraordinària Nadal 21 38,92 € 

**** Juliol – Desembre 21 16 Paga extraordinària Nadal 21 22,24 € 

**** Juliol – Desembre 21 21 Paga extraordinària Nadal 21 29,19 € 

**** Juliol – Desembre 21 32 Paga extraordinària Nadal 21 44,48 € 

**** Juliol – Desembre 21 30 Paga extraordinària Nadal 21 41,70 € 

**** Juliol – Desembre 21 14 Paga extraordinària Nadal 21 19,46 € 

**** Juliol – Desembre 21 39 Paga extraordinària Nadal 21 54,21 € 

**** Juliol – Desembre 21 33 Paga extraordinària Nadal 21 45,87 € 

**** Juliol – Desembre 21 32 Paga extraordinària Nadal 21  44,48 € 

TOTAL 
 

 
  1.111,51€ 

 

Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a la partida: 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

0  Despeses 22180  132  121031 1111.51 ALTRES COMPLEMENTS NOCTURNITAT 
SEGURETAT 

180 008 999 999 999 999 

 



 
 
 

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

AL 31 DE DESEMBRE DE 2021 
 
Núm. de referència : X2022005924     
 
Atès els informes del director de l’àrea d’Infraestructura i Urbanisme de data de 25 de 
gener de 2022 amb número d’expedient NI022022000148, l’informe del cap d’àrea 
d’Informàtica de data de 14 de gener de 2022 amb número d’expedient 
NI022022000067, l’informe del director tècnic de la Brigada Municipal de data de 18 de 
gener de 2021 amb número d’expedient NI0220220000096 i l’informe del cap d’àrea 
d’Esports de data de 20 de gener de 2022 d’expedient NI022022000118. 
 
D’acord amb el que estableix el punt 7 de l’acta de la Comissió de seguiment del conveni 
número 66, de data 14 de maig de 2018, i la seva ratificació per la Mesa General de 
Negociació de l’Ajuntament d’Olot en data 12 de juny de 2018 sobre els retens de 
Brigada Municipal, Informàtica i tècnics d’Urbanisme. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot de data 29/04/2021 amb 
número d’expedient RH132021000060 en la qual signava l’import unitari de les hores de 
serveis extraordinaris i altres conceptes de personal de l’Ajuntament d’Olot i organismes 
autònoms per a l’any 2021. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132022000013 i antecedents corresponents, la regidora 
delegada d'Organització i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Pagament d’un complement en concepte de reten al personal de la Brigada 
Municipal, d’informàtica, dels serveis tècnics d’urbanisme i d’esports que es relaciona a 
continuació pels serveis de reten realitzats del 16 al 31 de desembre de 2021: 
 
 

Nom i Cognoms Servei 
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Import 
(€) 

**** Brigada - 4 - - - 226,40 € 

**** Brigada - - 1 - - 102,92 € 

**** Brigada 1 2 1 - - 355,06 € 

**** Informàtica 1 - - - - 138,94 € 

**** Informàtica 1 - - - - 138,94 € 

**** Informàtica 1 - - - - 138,94 € 

**** Infra. i 
Urbanisme 

1 - - 
- - 138,94 € 

**** Infra. i 
Urbanisme 

1 
- 

- - - 138,94 € 

**** Esports 1 - - - - 138,94 € 



 

**** Esports 1 - - - - 138,94 € 

TOTAL       1.656,96 € 

 
 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
 

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

0  Despeses 22142  165  15300 684.38 RETENS ENLLUMENAT BRIGADA 142 002 999 999 999 999 
0  Despeses 22120  920  15300 416.82 RETENS INFORMATICA 120 001 999 999 999 999 
0  Despeses 22140  151  15300 138.94 RETENS URBANISME 140 001 999 999 999 999 

0  Despeses 22330  342  15300 277.88 RETENS PERSONAL ESPORTS 
INSTAL.LACIONS 

330 001 999 999 999 999 

0  Despeses 22140  165  15300 138.94 RETENS ENLLUMENAT 142 002 999 999 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

22.1. - PROPOSTA PAGAMENT DELS SERVEIS DE RETENS REALITZATS DEL 
L'1 AL 15 DE GENER DE 2022 

 
Núm. de referència : X2022005947     
 
Atès els informes del director de l’àrea d’Infraestructura i Urbanisme de data de 25 de 
gener de 2022 amb número d’expedient NI022022000148, l’informe del cap d’àrea 
d’Informàtica de data de 14 de gener de 2022 amb número d’expedient 
NI022022000067, l’informe del director tècnic de la Brigada Municipal de data de 18 de 
gener de 2021 amb número d’expedient NI0220220000098 i l’informe del cap d’àrea 
d’Esports de data de 20 de gener de 2022 d’expedient NI022022000118. 
 
D’acord amb el que estableix el punt 7 de l’acta de la Comissió de seguiment del conveni 
número 66, de data 14 de maig de 2018, i la seva ratificació per la Mesa General de 
Negociació de l’Ajuntament d’Olot en data 12 de juny de 2018 sobre els retens de 
Brigada Municipal, Informàtica i tècnics d’Urbanisme. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot de data 29/04/2021 amb 
número d’expedient RH132021000060 en la qual signava l’import unitari de les hores de 
serveis extraordinaris i altres conceptes de personal de l’Ajuntament d’Olot i organismes 
autònoms per a l’any 2021. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132022000014 i antecedents corresponents, la regidora 
delegada d'Organització i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Pagament d’un complement en concepte de reten al personal de la Brigada 
Municipal, d’informàtica, dels serveis tècnics d’urbanisme i d’esports que es relaciona a 
continuació pels serveis de reten realitzats de l’1 al 15 de gener de 2022: 
 
 
 



 
 
 

Nom i Cognoms Servei 
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Import 
(€) 

**** Brigada 1 - - - - 141,72 € 

**** Brigada 1 2 - - - 257,18 € 

**** Informàtica 1 1 - - - 199,45 € 

**** Informàtica 1 1 - - - 199,45 € 

**** Infra. i 
Urbanisme 

1 - - 
- - 141,72 € 

**** Infra. i 
Urbanisme 

1 
- 

- - - 141,72 € 

**** Esports 1 - - - - 141,72 € 

**** Esports 1 - - - - 141,72 € 

**** Esports 1 - - - - 141,72 € 

TOTAL       1.506,40 € 

 
 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 

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

0  Despeses 22142  165  15300 398.90 RETENS ENLLUMENAT BRIGADA 142 002 999 999 999 999 
0  Despeses 22120  920  15300 398.90 RETENS INFORMATICA 120 001 999 999 999 999 
0  Despeses 22140  151  15300 283.44 RETENS URBANISME 140 001 999 999 999 999 
0  Despeses 22330  342  15300 425.16 RETENS PERSONAL ESPORTS 

INSTAL.LACIONS 
140 001 999 999 999 999 

 

S’aprova per unanimitat. 
 
 

23.1. - APROVAR LES BASES I LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU 
PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE COORDINADOR/A I 
MONITOR/A PER ACTIVITATS D'ESTIU RIU, NADAL I SETMANA SANTA 

 
Núm. de referència: X2022005293     
 
Atesa la necessitat i la urgència inajornable de contractar personal de coordinació i 
monitoratge en motiu de les campanyes d’Estiu Riu 2022, de Nadal Diver 2022 i de 
Setmana Santa Esportiva 2023 consistents en activitats d’educació en el lleure, 
esportives, aquàtiques, culturals, mediambientals, entre d’altres, dirigides a infants i 
joves. 
 
Atès que aquestes campanyes són prioritàries ja que compleixen amb la demanda de la 
ciutadania i dona l’opció d’un lloc de treball temporal a joves que, en bona part, fan una 
tasca de voluntariat al llarg de tot l’any al si de les associacions i clubs de la ciutat i de 
la comarca. 
 



 

Atès que actualment no hi ha vigor una borsa de treball de personal laboral temporal, 
categoria coordinador/a i monitor/a, per a les activitats d’Estiu Riu, Nadal i Setmana 
Santa. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’Organització i Atenció Ciutadana proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords:  
 
Primer.- Aprovar les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la creació d’una 
borsa de treball de personal laboral temporal, categoria coordinador/a i monitor/a, per a 
les activitats de l’Estiu Riu, Nadal Diver i Setmana Santa Esportiva. 
 
Segon.- Publicar el text íntegre de les bases i de la convocatòria en el Butlletí Oficial de 
la Província de Girona i en el tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament d’Olot. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

24.1. - APROVAR LES BASES I LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU 
PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE CONSERGES/VIGILANTS 

DESTINATS A LES DIFERENTS INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 
 

Núm. de referència: X2022005327     
 
Atès que hi ha diverses peticions de caps d’àrea de l’Ajuntament d’Olot demanant la 
incorporació de personal laboral temporal per atendre necessitats urgents i inajornables 
de l’àrea i atès que es preveu la necessitat de cobrir temporalment llocs de treball de la 
categoria de conserges/vigilants, grup AP. 
  
Atès que la borsa de treball de personal laboral temporal, categoria conserge/vigilant, 
de l’Ajuntament d’Olot ja no està vigent. 
 

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’Organització i Atenció Ciutadana proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords:  
 
Primer.- Aprovar les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la creació d’una 
borsa de treball de personal laboral temporal, categoria conserge/vigilant, grup AP, 
destinat a les diferents instal·lacions municipals. 
 
Segon.- Publicar el text íntegre de les bases i de la convocatòria en el Butlletí Oficial de 
la Província de Girona i en el tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament d’Olot. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 



 
 
 

25.1. - DEIXAR SENSE EFECTE L'ACORD AMB NÚMERO D'EXPEDIENT 
RH142022000003 DE DATA 27/01/22 SOBRE L'AUTORITZACIÓ DE REALITZACIÓ 

DE PRÀCTIQUES A UNA ALUMNA DE LA UOC AL MUSEU DE LA GARROTXA 
 
Núm. de referència : X2022005441     
 
 
Vist l’acord aprovat per Junta de Govern Local de data 27 de gener de 2022, amb 
número d’expedient RH142022000003, sobre l’autorització de la col·laboració en la 
formació acadèmica de l’alumna ****, estudiant del Màster en Gestió Cultural, Producció 
i direcció de projectes culturals de la UOC, al Museu de la Garrotxa amb data d’inici el 
28 de gener de 2022. 
 
Atès que aquesta alumna ha manifestat, amb data posterior a l’inici acordat de la 
realització de pràctiques, que no cursarà les pràctiques atès que té una oferta de feina. 
 
Vist l’expedient administratiu RH142022000004 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  d'Organització i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- DEIXAR SENSE EFECTE l’acord aprovat per Junta de Govern Local de data 
27 de gener de 2022, amb número d’expedient RH142022000003, sobre l’autorització 
de la col·laboració en la formació acadèmica de l’alumna ****, estudiant del Màster en 
Gestió Cultural, Producció i direcció de projectes culturals de la UOC, al Museu de la 
Garrotxa amb data d’inici el 28 de gener de 2022 
 
Segon.- Excloure a l’alumna ****, estudiant del Màster en Gestió Cultural, Producció i 
direcció de projectes culturals de la UOC, de l’assegurança de responsabilitat civil 
d’aquest Ajuntament atès que finalment no realitzarà les pràctiques. 
 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

26.1. - RECTIFICAR L’ERROR DETECTAT EN L’ACORD DE LA JUNTA DE 
GOVERN DEL 20/01/2022 SOBRE L’APROVACIÓ DEL PAGAMENT DE L’AJUDA 

SOCIAL PER ESTUDIS PROPIS DEL PERSONAL LABORAL PEL CURS 2021-2022 
 
Núm. de referència: X2022002311     
 
 
La Junta de Govern de 20 de gener de 2022 va acordar l’aprovació del pagament a 
l’empleada ****de la quantitat de 250 euros corresponents a l’ajuda social per estudis 
propis del personal laboral de l’Ajuntament d’Olot pel curs 2021-2022. 
 
S’ha detectat d’ofici un error en l’acord esmentat que afecta a la quantitat pagada a 
l’empleada ****en concepte d’ajuda social per estudis propis del personal laboral. 
 
L’empleada **** va presentar la sol·licitud d’ajuda per estudis propis i va justificar el 
pagament de la inscripció d’un màster per import de 2.500 euros, per la qual cosa, l’ajuda 
d’estudis hauria d’haver set de 1.250 euros i no de 250 euros.  



 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’Organització i Atenció Ciutadana proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords:  
 
Primer.- Rectificar l’error detectat en l’acord de Junta de Govern de 20 de gener de 2022 
sobre l’aprovació del pagament a l’empleada **** de l’ajuda d’estudis propis pel curs 
2021-2022 en el sentit que l’import concedit ha de ser de 1.250 euros. 
 
Segon.- Aprovar el pagament de la quantitat de 1.000 euros a favor de l’empleada **** 
corresponents a la part que ha deixat de percebre en concepte d’ajuda social per estudis 
propis pel curs 2021-2022. 
 
Tercer.- Aquesta quantitat es pagarà en la propera nòmina amb càrrec a les 
assignacions pressupostàries següents: 
 

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

0  Despeses 22500  323  16204 1000.00 ACCIO SOCIAL EDUCACIO FUNC. CENTRES 100 001 001 001 000 000 
0  Despeses 22500  323  16000 330.00 ASSEGURANCES SOCIALS EDUCACIO FUNC. 

CENTRES 
100 001 001 001 000 000 

 

S’aprova per unanimitat. 
 

27.1. - MEMÒRIA VALORADA REHABILITACIÓ FAÇANA LATERAL TEATRE 
PRINCIPAL.- PROPOSANT APROVAR 

 

Núm. de referència : X2022005500     
 
Vista la memòria valorada de rehabilitació de la façana lateral del Teatre Principal, 
redactada pels serveis tècnics municipals de l’Àrea de Territori en data gener de 2022, 
que té per objecte la reparació de la deficiència que presenta la paret mitgera que queda 
vista sobre l’edifici de Passeig d’en Blay 4. Aquesta paret està construïda 
majoritàriament de greda volcànica i la problemàtica principal és que el morter de la 
junta es desprèn i accelera la caiguda continuada de pedra d’aquest mur. Aquest petits 
despreniments s’acumulen a la terrassa dels veïns. 
 
Vist l’art. 37, 38 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
En relació a l’expedient UPOM2022000005, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords:  
 
 
PRIMER.- APROVAR la memòria valorada de rehabilitació de la façana lateral del 
Teatre Principal, redactada pels serveis tècnics municipals de l’Àrea de Territori en data 
gener de 2022. 
 
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler 
d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament. 
 



 
 
 

TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
28.1. - SUBVENCIONS PER A LA RESTAURACIÓ I CONSERVACIÓ D’ IMMOBLES 

D’INTERÈS PATRIMONIAL. ANY 2022.- PROPOSANT DONAR COMPTE 
 
Núm. de referència : X2022005227     
 
Per decret número 2022LDEC000372 de data 4 de febrer de 2022 es va  sol·licitar a 
l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació de la Diputació de Girona un 
ajut per l’actuació corresponent a la memòria valorada de rehabilitació de la façana 
lateral del teatre principal, redactada pels serveis tècnics municipals en data gener de 
2022. 
 
En el punt segon del decret esmentat en l’apartat anterior es va acordar donar compte 
de l’acord en la Junta de Govern Local. 
 
En relació a l’expedient SUR12022000002, 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.- DONAR COMPTE del decret número 2022LDEC000372 de data 4 de 
febrer de 2022, pel qual es va  sol·licitar a l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports 
i Educació de la Diputació de Girona un ajut per l’actuació corresponent a la memòria 
valorada de rehabilitació de la façana lateral del teatre principal, redactada pels serveis 
tècnics municipals en data gener de 2022. 
 
SEGON.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

29.1. - CONSERVACIÓ I MILLORA DE LA INFRAESTRUCTURA VIÀRIA DE 
VORERA AL CARRER MACARNAU TRAM: C. MASMITJÀ – PL. MARCILLO.- 

PROPOSANT APROVAR INICIALMENT 
 
Núm. de referència : X2022006135     
 
Vist el projecte de conservació i millora de la infraestructura viària de vorera al carrer 
Macarnau tram: carrer Masmitjà – plaça Marcillo, redactat pel director de l’Àrea de 
Territori, senyor Ramon Prat Molas en data febrer de 2022, que té per objecte  definir 
les obres de conservació de la infraestructura viària de vorera del carrer Macarnau, en 
dues illes adjacents, entre el carrer Masmitjà el carrer Germanes Fradera, i entre el 
carrer Germanes Fradera i la Plaça Marcillo. 
 
Vist l’art. 37, 38 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 



 

En relació a l’expedient UPOM2022000006, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
RESOLC 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el projecte de conservació i millora de la 
infraestructura viària de vorera al carrer Macarnau tram: carrer Masmitjà – plaça Marcillo, 
redactat pel director de l’Àrea de Territori, senyor Ramon Prat Molas en data febrer de 
2022. 
 
SEGON.- SOTMETRE el present acord a informació pública pel termini de TRENTA 
DIES, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis de la 
corporació i al web de l’Ajuntament. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

30.1. - CONCEDIR LLICÈNCIA D’OBRES A NOM DE **** PER CONSTRUCCIÓ 
D'EDIFICI UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES, AL C DE L'ARQUET N.28 

 
Núm.- LLICENCIA D’OBRES 

****- C DE LA GARRINADA N.0047 OLOT 
 
Núm. de referència : X2021024081 

 
 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per CONSTRUCCIÓ D'EDIFICI 
UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES, al C DE L'ARQUET N.28, del municipi d’Olot.  

 
Identificació de l’expedient: OMA32021000040   
Situació: C DE L'ARQUET N.0028  
UTM: 6707541 
 

1.- En data 20/05/2021, **** amb DNI: ****, representat per ****, presenta projecte 
d’obres majors per CONSTRUCCIÓ D'EDIFICI UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES, amb 
situació al carrer C DE L'ARQUET N.0028 , d’Olot, d’acord amb el projecte redactat per: 
 
2.- En data 21/01/2022 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.  
 
FONAMENT DE DRET 
 
1. Vist el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per 
acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 18 de juny de 
2003 i quin Text Refós fou aprovat pel mateix òrgan en sessió de data 25 de setembre 
de 2003, havent estat publicada la seva normativa al Diari Oficial de la Generalitat de 
data 2 de febrer de 2004, i posteriors modificacions, qualifica la finca on es situa 



 
 
 

l’edificació existent de sòl URBÀ CONSOLIDAT Zona suburbana d’intensitat 3 (clau 
11.3). 
 
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, 
estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les llicències d’obres. 
És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme. 
 
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local, 
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, que va delegar 
aquesta competència en aquest òrgan municipal. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Atorgar a **** amb DNI: **** , representat per **** , llicència d’obres 
(OMA32021000040), per CONSTRUCCIÓ D'EDIFICI UNIFAMILIAR ENTRE 
MITGERES, amb situació al C DE L'ARQUET N.0028, del municipi d’Olot. 
 
SEGON. Informar que no podran inciar-se les obres en tant no es doni compliment als 
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències d’Urbanisme 
d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran les 
corresponents actuacions sancionadores.  
 
TERCER. El termini per començar les obres és de 12 mesos i el termini per acabar-les 
és de 24 mesos. La llicència urbanística caducarà a tots els efectes si, en finir qualsevol 
d’aquests terminis o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no s’han acabat 
les obres, essent necessari sol·licitar nova llicència ajustada a l’ordenament urbanístic 
vigent.  
 
QUART.Donar compte de l’ingrès de les liquidació/ns que es detalla/en 
seguidament: CRA2022600003     
 
Liquidació de Drets i Garanties: 

Drets 
 
Per:Un pressupost de: 252767.01 euros  
1 Connexions desguassos habitatges 
1 Guals 
1 Tanca provisional 
 
Base liquidable (3) Drets % 

bonificació 
Drets definitius Taxes Total Drets 

252767.01 10237.93 0 10237.93 542.20 10780.13 

 
Garanties: 

   
   Garantia per reposició de paviments  300.00 euros 
    

Total Liquidació Euros 



 

Per Drets 10780.13 

Per Garanties  300.00 

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



 
 
 

corresponent ordenança reguladora. Per construir un gual per a l’entrada i sortida de 
vehicles, s’haurà de disposar de l’oportuna llicència. 
 
11.- Quan per causes imperioses de l’obra emparada per la present llicència, s’hagi 
d’ocupar la via pública amb materials, grues, instal·lacions, etc, així com interrompre la 
normal circulació pel carrer o vorera, s’haurà de sol·licitar el corresponent permís, 
quedant el contractista sotmès a la legislació vigent en la matèria i a les ordres que en 
aquest sentit li transmeti la Policia Municipal. 
 
12.- El davant de l’edifici o del solar on es realitzin les obres de nova construcció, o que 
afectin la façana o part anterior de la coberta, es tancaran sempre amb un clos de 
protecció d’acord amb les condicions de l’Ordenança d’obres a la via pública. Les 
bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació 
vigent. 
 
13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les 
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà 
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les 
prestacions de la Seguretat Social. 
 
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la corresponent 
llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals que causi. 
 
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li 
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En cas 
d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les sancions 
que corresponguin. 
 
Condicions particulars 
 
 
1. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: 1) Document signat per contractista o 
contractistes assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra, així com documentació 
que acrediti la seva condició de contractista. 2) Document signat per arquitecte assumint 
la direcció de l’obra. 3) Document signat per arquitecte tècnic assumint la direcció de 
l’execució de l’obra.  
2. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar el Pla de seguretat de l’obra subscrit pel 
contractista i aprovat per la direcció facultativa de l’obra, que haurà de contenir la 
documentació referida a les prescripcions que dimanen de la normativa del Ministeri de 
Sanitat que s’estableixen al document anomenat “PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN 
PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES FRENTE A LA 
EXPOSICIÓN AL SARS-CoV-2”.  
3. D'acord amb l'establert a l'art. 1 del Decret 282/1991, no es poden iniciar les obres de 
construcció si no s'ha presentat prèviament a l'Ajuntament el corresponent projecte 
executiu i el programa de control de qualitat. El projecte executiu haurà d’estar visat pel 
col·legi d’arquitectes en aplicació del Reial Decret 1000/2010, sobre visat col·legial 
obligatori. També caldrà presentar informe subscrit pel redactor del projecte sobre 
l’adequació del projecte executiu al projecte bàsic autoritzat, o de modificació del 
projecte en el seu cas.  



 

4. D’acord amb l’Estudi de gestió de residus del projecte, es preveu la reutilització de 
524,82 m3 de terres en altra obra autoritzada. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar 
document que concreti el destí d’aquestes terres atès que els Serveis tècnics municipals 
n’hauran d’acreditar la gestió mitjançant visita de comprovació, d’acord amb l’establert 
a l’article 15.3 del Decret 89/2010 (PROGROC) (modificat pel Reial Decret 210/2018). 
També caldrà aportar una fotografia de l’estat actual del terreny esmentat.  
5. Els responsables de l’obra es faran càrrec de comunicar amb antelació l’inici de l’obra 
a la Policia Municipal i s’observaran les indicacions que pugui disposar en relació a les 
condicions de seguretat i senyalització de l’ocupació de la via pública prevista, que 
correrà a càrrec del promotor i contractista de l’obra. Es compliran les normes de 
l’Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública aprovada el 27/04/95.  
6. Els responsables de l’obra es faran càrrec de senyalitzar amb punts de llum de color 
vermell la tanca de protecció a col·locar al carrer. Caldrà garantir un pas per a vianants 
de 0,90 m d’amplada mínima o bé mitjançant un túnel per sota de la pròpia bastida, o 
bé perquè l’amplada de la vorera permet instal·lar la bastida i que quedin els 0,90 m 
d’amplada lliures. En aquest segon cas cal que la bastida estigui protegida amb una 
xarxa que eviti la caiguda de qualsevol material sobre els vianants. Si es necessària la 
reserva d’aparcament caldrà sol·licitar-ho amb 48 hores d’antelació mínima i col·locar 
els discs de prohibició almenys 24 hores abans. Quan es disposi dels discs, caldrà 
comunicar-ho a la Policia Municipal per a que pugui controlar la reserva de l’espai 
d’aparcament.  
7. En aplicació de la normativa de seguretat contra incendis del Codi Tècnic de 
l’Edificació (CTE), es condiciona la llicència a: La porta de l’aparcament que dona a la 
casa ha de tenir una reacció al foc, com a mínim, igual a EI2 45-C5 segons la taula 2.2 
de la Secció 1 del DB SI del CTE. 
8. El rebaix de la vorera per a la formació del gual d’accés de vehicles a la finca s’haurà 
d’executar segons les condicions de l’Ordenança Municipal Reguladora de Guals, 
aprovada pel Ple Municipal el dia 21 de juny de 2018. 
(http://www.olot.cat/FitxersWeb/29161/2018_ORD_REGULADORA_GUALS.pdf).  
9. Aquesta llicència no autoritza la instal·lació de rètols comercials visibles des de la via 
pública.  
10. D’acord amb l’article 75.1 del Decret 64/2014 pel qual s’aprova el Reglament sobre 
la protecció de la legalitat urbanística, per a la primera utilització i ocupació de l’edifici, 
la persona promotora ha de comunicar prèviament la finalització de les obres a 
l’ajuntament. La comunicació ha d’anar acompanyada del certificat final d’ obra expedit 
per la direcció facultativa de les obres en què han de constar els fets següents: a) Data 
de finiment de les obres. b) Que les obres han estat executades de conformitat amb el 
projecte tècnic autoritzat i, si s’escau, les seves modificacions i les condicions de la 
llicència urbanística atorgada. c) Que l’edificació està en condicions de ser utilitzada de 
conformitat amb l’ús autoritzat  
11. El termini per declarar les obres davant el Cadastre, és de 2 mesos a partir de la 
data de l’acabament que consta en el Certificat Final d’Obra. Cal presentar el formulari 
900D disponible a la seu electrònica de la Direcció General de Cadastre on trobareu 
també l’assistent de declaracions cadastrals. Les persones jurídiques, personal tècnic 
col·legiat o gestors, estan obligats a presentar la declaració per mitjans telemàtics. Si no 
es disposa de mitjans informàtics es pot tramitar a l’oficina del cadastre de l’Ajuntament 
d’Olot. 
 
S’aprova per unanimitat. 



 
 
 

 
 

30.2. - CONCEDIR LLICÈNCIA D’OBRES A NOM DE ****PER CONSTRUCCIÓ 
D'EDIFICI D'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES, AL C DEL FREIXE 

N.34 
 
 

Núm.- LLICENCIA D’OBRES 
****- C DEL CASTANYER N.0020 OLOT 

 
Núm. de referència : X2021050054 

 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per CONSTRUCCIÓ D'EDIFICI 
D'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES, al C DEL FREIXE N.34, del 
municipi d’Olot.  

 
Identificació de l’expedient: OMA32021000078   
Situació: C DEL FREIXE N.0034  
UTM: 6784910 
 

1.- En data 15/10/2021, **** amb DNI: **** , representat per ****, presenta projecte 
d’obres majors per CONSTRUCCIÓ D'EDIFICI D'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE 
MITGERES, amb situació al carrer C DEL FREIXE N.34, d’Olot. 
 
2.- En data 11/01/2022 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.  
 
FONAMENT DE DRET 
 
1. Vist el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per 
acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 18 de juny de 
2003 i quin Text Refós fou aprovat pel mateix òrgan en sessió de data 25 de setembre 
de 2003, havent estat publicada la seva normativa al Diari Oficial de la Generalitat de 
data 2 de febrer de 2004, i posteriors modificacions, qualifica la finca on es situa 
l’edificació existent de sòl URBÀ CONSOLIDAT Zona suburbana d’intensitat 2 (clau 
11.2). 
 
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, 
estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les llicències d’obres. 
És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme. 
 
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local, 
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, que va delegar 
aquesta competència en aquest òrgan municipal. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 



 

PRIMER.- Atorgar a **** amb DNI: **** , representat per ****, llicència d’obres 
(OMA32021000078), per CONSTRUCCIÓ D'EDIFICI D'HABITATGE UNIFAMILIAR 
ENTRE MITGERES, amb situació al C DEL FREIXE N.0034 , del municipi d’Olot. 
 
SEGON. Informar que no podran inciar-se les obres en tant no es doni compliment als 
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències d’Urbanisme 
d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran les 
corresponents actuacions sancionadores.  
 
TERCER. El termini per començar les obres és de 12 mesos i el termini per acabar-les 
és de 24 mesos. La llicència urbanística caducarà a tots els efectes si, en finir qualsevol 
d’aquests terminis o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no s’han acabat 
les obres, essent necessari sol·licitar nova llicència ajustada a l’ordenament urbanístic 
vigent.  
 
QUART.Donar compte de l’ingrès de les liquidació/ns que es detalla/en 
seguidament: CRA2022600004     
 
Liquidació de Drets i Garanties: 

Drets 
Per: Un pressupost de: 108414.66 euros  
1 Connexions desguassos habitatges 
1 Guals 
 
Base liquidable (3) Drets % 

bonificació 
Drets definitius Taxes Total Drets 

108414.66 4463.84 0 4463.84 321.05 4784.89 

 
Garanties: 

   
   Garantia per reposició de paviments  300.00 euros 
    

Total Liquidació Euros 

Per Drets 4784.89 

Per Garanties  300.00 

 
CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats. 
 
Condicions Generals aprovades per la Comissió de Govern en sessió celebrada 
el dia 13 de febrer de 1988, modificades per acord de la Junta de Govern Local en 
sessió celebrada el dia 18 de juny de 2008 i modificades per la Junta de Govern 
Local en sessió celebrada el dia 17 de març de 2010. 
 
1.- La llicència s’atorga fent excepció del dret de propietat i sense perjudici de tercers. 
 
2.- L’execució de les obres que empara la present llicència, en tot allò no regulat 
expressament en aquestes condicions generals i a les particulars, s’haurà d’adaptar al 
que estableixen la Llei i les Ordenances Municipals. Aquesta llicència no eximeix el 
sol·licitant d’obtenir d’altres administracions les llicències que legalment corresponguin. 
 



 
 
 

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



 

l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les 
prestacions de la Seguretat Social. 
 
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la corresponent 
llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals que causi. 
 
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li 
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En cas 
d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les sancions 
que corresponguin. 
 
Condicions particulars 
 
1. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar document signat per contractista o 
contractistes assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra.  
2. D'acord amb l'establert a l'art. 1 del Decret 282/1991, no es poden iniciar les obres de 
construcció si no s'ha presentat prèviament a l'Ajuntament el corresponent projecte 
executiu i el programa de control de qualitat. El projecte executiu haurà d’estar visat pel 
col·legi d’arquitectes en aplicació del Reial Decret 1000/2010, sobre visat col·legial 
obligatori. També caldrà presentar informe subscrit pel redactor del projecte sobre 
l’adequació del projecte executiu al projecte bàsic autoritzat, o de modificació del 
projecte en el seu cas.  
3. Aquesta llicència no autoritza l’ocupació de la via pública amb materials o altres 
elements propis de l’obra.  
4. El cantell dels ràfecs de coberta no tindrà un gruix superior a 0,20 m ni la seva volada 
ultrapassarà els 0,60 m del pla de façana (art. 153 POUM).  
5. Les tanques de parcel·la s’han d’ajustar a les condicions de l’article 158 del POUM i 
han de preservar vistes als predis veïns, a excepció d’establir acord mutu entre 
propietaris.  
6. El rebaix de la vorera per a la formació del gual d’accés de vehicles a la finca s’haurà 
d’executar segons les condicions de l’Ordenança Municipal Reguladora de Guals, 
aprovada pel Ple Municipal el dia 21 de juny de 2018. 
(http://www.olot.cat/FitxersWeb/29161/2018_ORD_REGULADORA_GUALS.pdf).  
7. S’imposa una fiança de 300,00 € per garantir la neteja i/o reposició de paviments de 
la via pública que puguin afectar-se per l’execució de l’obra, especialment pels treballs 
de moviment i transport de terres o runes previstos. La fiança s’haurà de dipositar en el 
termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de la data de notificació de la concessió 
de la llicència d’obres. L’efectivitat d’aquesta llicència queda supeditada a l’ingrés de la 
fiança en el termini esmentat.  
8. D’acord amb l’article 75.1 del Decret 64/2014 pel qual s’aprova el Reglament sobre la 
protecció de la legalitat urbanística, per a la primera utilització i ocupació de l’edifici, la 
persona promotora ha de comunicar prèviament la finalització de les obres a 
l’ajuntament. La comunicació ha d’anar acompanyada del certificat final d’ obra expedit 
per la direcció facultativa de les obres en què han de constar els fets següents: a) Data 
de finiment de les obres. b) Que les obres han estat executades de conformitat amb el 
projecte tècnic autoritzat i, si s’escau, les seves modificacions i les condicions de la 
llicència urbanística atorgada. c) Que l’edificació està en condicions de ser utilitzada de 
conformitat amb l’ús autoritzat  



 
 
 

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

31.1. - TAXIS: AUTORITZAR LA TRASMISSIÓ DE LA LICÈNCIA MUNICIPAL DE 
TAXI, NÚM. 15, A FAVOR DE LA MERCANTIL "ADAMA RENT FIGUERES, S.L." 

 
 
Núm. de referència : X2022004665     
 
Vist l’escrit de data 31 de gener de 2022 (Registre General núm. E2022001796/31-01-
2022) i la documentació que s’hi acompanya, presentats conjuntament pel Sr. **** i pel 
Sr. **** , en nom i representació de la mercantil “Adama Rent Figueres, S.L.”, en el que 
demanen que s’autoritzi la transmissió de la llicència municipal de taxi, núm. 15, de la 
que és titular el Sr. **** per acord de la Comissió de Govern de data 6 de juny de 1996, 
a favor de la mercantil “****”, que reuneix les condicions necessàries per ser titular d’una 
llicència municipal de taxi i a la que hi destinarà el vehicle furgoneta marca  Mercedes, 
model Vito Tourer 114, de nou places, matricula ****. 
 
Considerant que la mercantil “****.” reuneix les condicions necessàries per ser titular 
d’una llicència municipal de taxi. 
 
Artículo I.  
Considerant que l’article 10 de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi estableix que les 
llicències per a prestar els serveis urbans de taxi es poden transmetre amb l’autorització 
prèvia de l’ens que les ha concedides, el qual només en pot denegar la transmissió si 
l’adquirent no compleix les condicions necessàries per a l’atorgament inicial de la 
llicència. 
 
Considerant que el Reglament regulador del servei municipal del taxi d’Olot, aprovat pel 
ple de l’Ajuntament, en sessió de data 26 de gener de 2006 (BOP, núm. 74/18-04-2006), 
en el seu article 20, assenyala que les llicències per a la prestació dels serveis urbans 
de taxi són transmissibles prèvia autorització de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Vist l'expedient administratiu VTX22022000002 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat  de Mobilitat, proposa 
a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Autoritzar la transmissió de la llicència municipal de taxi núm. 15 de la que era 
titular el Sr. **** , a favor de la mercantil “****.” (B66483447). 
 
Segon.- Aquesta transmissió tindrà efectes a partir del dia 15 de febrer de 2022.  



 

 
Tercer.- Requerir als administradors de la mercantil “****.” perquè en el termini de trenta 
dies procedeixi al pagament de la quantitat de SIS-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB 
QUARANTA-CINC CÈNTIMS (696,45.- €), que corresponen a la taxa prevista a 
l’Ordenança fiscal, núm. 3.6, sobre llicències de taxis, pels casos de transmissió. 
 
Quart.-  Requerir als administradors de la mercantil “****” perquè en el termini de deu 
dies naturals, a comptar de la data establerta en l’acord segon, comenci a prestar el 
servei amb el vehicle que s’apliqui a aquesta llicència municipal de taxi, tal i com 
s’estableix a l’article 15 del Reglament regulador del servei municipal del taxi d’Olot. 
 
Cinquè.-  Autoritzar a la mercantil “****.” a destinar al servei de taxi, el vehicle furgoneta, 
marca Mercedes, model Vito Tourer 114, de nou places, matricula ****, amb l’obligació 
de pintar a les portes l’escut de la ciutat i el número 15, que és el que li correspon segons 
la llicència municipal concedida, així com observar la resta de disposicions contingudes 
al Reglament regulador del servei de taxi del municipi d’Olot. 
 
 
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 un quart de nou i per constància del que s’hi ha tractat i dels 
acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura 
 
VIST I PLAU 
L’ALCALDE 

LA SECRETÀRIA 

 


