
 
 
 

ACTA NÚM. 17 
JUNTA DE GOVERN LOCAL  
EL DIA 5 DE MAIG DE 2022. 

 
 
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 5 de maig 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, Immaculada Muñoz i Díaz, Maria Assumpció 
Camps i Bosch, Aniol Sellabona i Aguilera i Gemma Canalias i Rafel. 
 
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, Adriana Francés i Planellas i Lluc Charles Flaqué. 
 
Hi assisteixen com a regidors de l’oposició Josep Guix i Feixas i Jordi Gasulla i Flavià.  
 
Hi assisteix l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí.  
 
Actua com a secretària, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera.  
 

1. - 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. 
 

2. - 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 28 d’abril: 
 

- El passat dijous 28 d’abril va visitar, acompanyat del Primer Tinent d’Alcalde, 
Estanis Vayreda, l’aparcament del polígon del Pla de Baix d'Olot, situat al costat 
del camp de futbol del Morrot. A la tarda va assistir a la Junta de del Casal de la 
Gent Gran d’Olot. En Manel Moreno relleva la Mercè Pagès a la presidència de 
l’associació. I a continuació va fer entrega del premi del II Concurs Innova’t 
organitzat per l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa. 

- El divendres 29 d’abril va rebre la visita de la Consellera de Cultura, Natàlia 
Garriga. Després de signar en el Llibre d’Honor de la Ciutat, i acompanyat de la 
regidora Mariona Camps es va desplaçar a l’Hospici, seu de l’Àrea de Cultura i 
Educació. A continuació, va presidir una trobada d'entitats a l'Orfeó Popular.  
Al vespre, va assistir a l’espectacle Very Very Slightly al Teatre Principal d’Olot. 
Ha estat l’última activitat del Sismògraf 2022.   



 

- El dissabte 30 d’abril va visitar el Club Tenis Olot on va poder conèixer la 
reforma realitzada a les instal.lacions.  

- El diumenge 1 de maig va seguir l’espectacle “”Posa'n un tros” organitzat per 
l’Esbart d’Olot al Teatre Principal. Tot seguit, al Torín va fer entrega dels premis 
del concurs de dibuix del Dia de la Mare que ha organitzat un any més el Centre 
d’Iniciatives Turístiques d’Olot.  

- El dimarts 3 de maig va presidir la Junta Local de Seguretat que va tenir lloc al 
Saló de Sessions amb representació dels diferents cossos policials. Al vespre va 
acompanyar l’escriptor Vicent Partal en la presentació a Olot del seu llibre 
“Fronteres”.  

 
 

3. - 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
 

4.1. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA ESCOLA FUTBOL GARROTXA 
 
Núm. de referència : X2022017346     
 
 
En relació a l’expedient SAL32022000003, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 

 
 1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concessió nominativa 
a favor de l’entitat ESCOLA FUTBOL GARROTXA, amb NIF:G17309816, inscrita en el Registre 
d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12013000016, per un import de 4500 
euros. Autoritzar i Disposar la despesa de 4500 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
22330  341  480017 SUBVENCIÓ ESCOLA FUTBOL GARROTXA: 
 
 

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

200220  Despeses 22330  341  480017 4500 SUBVENCIO ESCOLA FUTBOL GARROTXA 100 999 999 065 999 999 

 

 
 2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021.  
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 



 
 
 

supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu.  
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit.  
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades.  
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic, mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord.  
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
4.2. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST CLUB TENIS TAULA 

 
Núm. de referència : X2022021913     
 
En relació a l’expedient SAL32022000004 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d'Esports, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Subvenció 
nominativa del pressupost a favor de l’entitat CLUB TENIS TAULA OLOT, amb 
NIF:G1781045-8, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número 
FEN12020000015, per un import de 2500 euros. Autoritzar i Disposar la despesa de 
2500 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 22 330 341 480018 (segons el 
conveni de referència adjunt). 
 

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

200220  Despeses 22330  341  480018 2500 SUBVENCIO CLUB TENNIS TAULA OLOT 100 999 999 065 999 999 

 

 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 



 

3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
5.1. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST 

 
Núm. de referència : X2022019118     
 
En relació a l’expedient SD012022000008 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Promoció de la ciutat, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
   
 
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Subvenció 
nominativa del pressupost a favor de l’entitat ASSOCIACIO D'HOSTALATGE DE LA 
GARROTXA, amb NIF:G1715403-0, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament 
d’Olot amb el número FEN12013000120, per un import de 20.200 euros. Disposar la 
despesa de 20200 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 22 200   432  
 480041   SUBV. ASSOCIACIO HOSTALATGE GARROTXA (segons el 
conveni de referència adjunt). 
 



 
 
 

2n)  Procedir a la bestreta de 8.080 euros a l’ASSOCIACIÓ D’HOSTALATGE DE LA 
GARROTXA en concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import de 
20.200 euros, destinada a l’organització d’activitats de promoció de la ciutat: La ruta de 
les Tapes Olot 2022, el teu moment amb Gin Volcànic i el Tasta i Guanya.  
Aquest avançament es correspon al 40% de l’import total atorgat en virtut del que 
estableix l’article 16 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament d’Olot, 
modificada i revisada segons acord de Ple de 20 de maig de 2021. 
 

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

200220  Despeses 22200  432  480041 8080.00 SUBV. ASSOCIACIO HOSTALATGE 
GARROTXA 

100 001 001 001 000 000 

 

 
3r) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de referència, el conveni subscrit i 
l’Ordenança general de subvencions de la Corporació (OGS), aprovada pel ple de 
l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i modificada en sessió plenària 
de 20 de maig de 2021. 
 
4t) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
5è) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
6è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
7è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
8è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

 



 

6.1. - APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL 
COMARCAL DE LA GARROTXA I L'AJUNTAMENT D'OLOT EN RELACIÓ A LA 

SOL·LICITUD I GESTIÓ DE LA SUBVENCIÓ TREBALL I FORMACIÓ JOVES 
TUTELATS 2021. 

Núm. de referència : X2022022866     
 
Vist que el programa Treball i Formació està regulat per ORDRE EMT/176/2021, de 9 
de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions del Programa Treball i Formació (SOC - Treball i Formació). 
 
Vist que en data 28 de setembre de 2021, es va publicar la Resolució EMT/2870/2021, 
de 17 de setembre, per la qual s'obria la convocatòria per a l'any 2021 en relació amb 
les actuacions del programa Treball i Formació Joves tutelats i extutelats.  
 
Vist que per poder optar a les ajudes d’aquestes línies cal que l’ajuntament beneficiari 
hagi delegat les competències al Consell Comarcal de la Garrotxa d’acord amb el que 
determina l’article 9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre.  
 
Vist que actualment l’Ajuntament d’Olot no disposa dels mitjans suficients per dur a 
terme les actuacions descrites anteriorment, les quals són addicionals a les habituals 
que realitza el personal de brigada de jardineria i desbrossament, manteniment de 
millora d’edificis i equipaments municipals, i neteja, en les que ja treballa el consistori.  
 
Vist que el Consell Comarcal de la Garrotxa, és una de les entitats que poden sol·licitar 
les subvenció de la convocatòria per l’any 2021  del Programa Treball i Formació Joves 
tutelats i extutelats i que de conformitat amb el Programa d’Actuació Comarcal dona 
assistència als municipis de la comarca.  
 
D’acord amb el que disposen els articles 25.1.c) i 28 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’organització comarcal de 
Catalunya, així com els articles 10 i 116.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i del procediment de les administracions públiques de Catalunya i l’article 9 de la 
Llei 40/2015 d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic.  
 
En relació a l’expedient IM032022000001 i antecedents corresponents, el regidor 
delegat  de Promoció de la ciutat, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
PRIMER.- Encarregar al Consell Comarcal de la Garrotxa la sol·licitud de la subvenció 
relativa a la convocatòria del Programa de Treball i Formació Joves tutelats i extutelats 
per l’any 2021 segons Resolució EMT/2870/2021, de 17 de setembre.  
 
SEGON.- Aprovar el corresponent conveni que regula aquest encàrrec.  
 
TERCER.- Donar compte d’aquest acord a la pròxima sessió plenària de l’Ajuntament 
d’Olot. 
 
QUART.- Comunicar el present acord al Consell Comarcal de la Garrotxa.  
 



 
 
 

S’aprova per unanimitat. 
 
 

7.1. - APROVAR MODIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 
FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I L’AJUNTAMENT 

D’OLOT 
Núm. de referència : X2021057310     
 
 
L’any 2021 es va aprovar el conveni de col·laboració entre el Fons Català de Cooperació 
al Desenvolupament i l’Ajuntament d’Olot, per dur a terme les polítiques de cooperació 
al desenvolupament.  
 
El mateix conveni diu en el punt 7 que: “ la durada del conveni serà de 3 anys, a comptar 
des de la data de signatura, prorrogable anualment amb les modificacions que escaiguin 
en el punt 2 d’aquests acords si cap d’ambdues parts no ho denuncia abans de tres 
mesos de la finalització de cada exercici”.  
 
Vist l’informe de la Coordinadora del Servei d’Atenció a la Comunitat, de data 27 d’abril 
de 2022, que descriu els projectes per l’any 2022 i les quantitats que hi aportarà 
l’Ajuntament d’Olot. 

− 4.500,00 € al projecte  3632. Dones Migrades Hondurenyes: Espais de Relacio, 
vincles i cura comunitària. 
 

− 1.200,00 € a la 3a fase del projecte ARTICULACIÓ D´UNA XARXA DE 
PERÍMETRES AGRÍCOLES A LA CASAMANCE EN BASE A LA SOBIRANIA 
ALIMENTÀRIA I EL PLE EXERCICI DELS DRETS DE LES DONES - FASE 3. 

 

− 1.500,00 €  es reservaran per ser aportats a campanyes d’emergència  i d’ajut 
humanitari. Aquest any 2022 concretament al projecte 3699. CAMPANYA DE 
SUPORT A LA POBLACIÓ VÍCTIMA DEL CONFLICTE ARMAT A UCRAÏNA. 
 

− 1.300€  per la campanya conjunta P3690 - Un món de camps: Campanya 
conjunta pel 20J 

 
Vist que en data 18 de març de 2022 es va fer una aportació de 1.500€ per 
campanyes d’emergència i d’ajut humanitari. CAMPANYA DE SUPORT A LA 
POBLACIÓ VÍCTIMA DEL CONFLICTE ARMAT A UCRAÏNA 

 
En relació a l’expedient CON12021000008, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta 
de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació del punt 2 del conveni que descriu els projectes o 
accions a què es destinaran els recursos de cooperació i que es transcriu a continuació: 
 
“L’Ajuntament d’Olot destinarà 8.500 € dels seus recursos de cooperació a través del 
Fons Català a càrrec del pressupost 2022 per distribuir-los als següents projectes o 
accions: 



 

 

− 4.500,00 € al projecte  3632. Dones Migrades Hondurenyes: Espais de 
Relacio, vincles i cura comunitària. 
 
 

− 1.200,00 € a la 3a fase del projecte ARTICULACIÓ D´UNA XARXA DE 
PERÍMETRES AGRÍCOLES A LA CASAMANCE EN BASE A LA SOBIRANIA 
ALIMENTÀRIA I EL PLE EXERCICI DELS DRETS DE LES DONES - FASE 3. 
 

− 1.500,00 €  es reservaran per ser aportats a campanyes d’emergència  i d’ajut 
humanitari. Aquest any 2022 concretament al projecte 3699. CAMPANYA DE 
SUPORT A LA POBLACIÓ VÍCTIMA DEL CONFLICTE ARMAT A UCRAÏNA. 

 

− 1.300€  per la campanya conjunta P3690 - Un món de camps: Campanya 
conjunta pel 20J” 

 
SEGON.- Autoritzar el pagament de 7.000€ del conveni amb el Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament amb la destinació a la partida: 
 

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

200240  Despeses 22600  231  480008 7000 TRANSF. FONS CATALA DE COOPERACIO 600 999 999 065 999 999 

 

 
**Aquesta quantitat corresponen als projectes: 
 - Projecte  3632. Dones Migrades Hondurenyes 
 - 3a fase del projecte articulació d´una xarxa de perímetres agrícoles a la Casamance en base 

a la sobirania alimentària i el ple exercici dels drets de les dones - fase 3. 
- Campanya conjunta P3690 - Un món de camps 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

8.1. - APROVACIÓ ATORGAMENT I PAGAMENT SUBVENCIÓ PER A 
PROPIETARIS D'HABITATGES DESOCUPATS QUE ES POSIN A LLOGUER C. 

SANT BERNAT 4, 2N-1A. 
Núm. de referència : X2022022412     
 
En relació a l’atorgament de subvencions destinades a propietaris d’habitatges 
desocupats que els posin en lloguer, aprovades per la Junta de Govern Local de data 
13 de gener de 2022 i publicades al BOP núm. 14 de 21 de gener de 2022, quedant 
aprovades definitivament segons publicació del BOP núm. 38 de 24 de febrer de 2022. 
 
Havent examinat i valorat la sol·licitud presentada per la Sra. **** (registre 
E2022000690), per l’habitatge situat al carrer Sant Bernat 4, 2n-1a, amb un cost 
d’actuació de7.313,07 €. 
 
Vist l’informe final emès pels Serveis Tècnics de l’Oficina d’Habitatge de data 24 de 
gener de 2022, així com la documentació justificativa presentada per la Sra. ****, 
resultant correcta i favorable. 



 
 
 

 
En relació a l’expedient HA042022000001, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Concedir ajut econòmic de 6.000,00 € (sis mil euros) a la Sra. ****, per 
l’habitatge del carrer Sant Bernat 4, 2n-1a. 
 
Segon.- Que es procedeixi al pagament de l’ajut econòmic atorgat, a càrrec de: 
 

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

200340 2200189 Despeses 22143  1521 480034 6000 SUBVENCIONS HABITATGE 143 999 999 099 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
9.1. - CONVENI CESSIÓ PLAÇA BRAUS PER CONCERT 31 CORNAMUSAM ELS 

DIES 27 I 28/05/2022 
Núm. de referència : X2022022007     
 
Vist que la Plaça de Braus d’Olot és un bé propietat de l’Ajuntament d’Olot, qualificat de 
domini públic amb destí a serveis públics i culturals. 
 
Vist que l’ASSOCIACIÓ DE CULTURA POPULAR DE LA GARROTXA – EL TIL·LER  
ha demanat poder fer ús de la Plaça de Braus d’Olot els dies 27 I 28 de maig de 2022 
per portar a terme el  31 Festival Cornamusam.  
 
Vist que la Plaça de Braus està lliure aquest dia i és una de les activitats que encaixa 
amb el tipus d’equipament. 
 
En relació a l’expedient CU012022000015 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 CESSIÓ DE LA PLAÇA DE BRAUS ENTRE 

L’AJUNTAMENT D’OLOT I l’ASSOCIACIÓ DE CULTURA POPULAR DE LA 
GARROTXA – EL TIL·LER  ELS DIES 27 I 28 DE MAIG DE 2022. 
 
Segon.- Facultar l’alcalde i regidor de cultura de l’Ajuntament d’Olot per la signatura 
d’aquest conveni. 
 
Que es traslladi aquest acord als interessats de l’expedient. 
  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 



 

10.1. - ENCARREGAR LA GESTIÓ AL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA 
DEL SERVEI DE MENJADOR A L’ESTIU RIU-PROJECTE D’ACTIVITATS 

EDUCATIVES DE LLEURE. 
 

Núm. de referència : X2022022495     
 
Atès que el Consell de Presidència del Consell Comarcal de la Garrotxa va aprovar, en 

la seva sessió de 23 de març de 2019, l’expedient de contractació, mitjançant 

procediment obert, juntament amb els plecs de clàusules econòmiques-administratives 

i tècniques particulars que han de regir el contracte del servei de menjadors escolars de 

la comarca de la Garrotxa. 

 

Atès que el Consell Comarcal de la Garrotxa disposa la gestió a través d’una concessió 

administrativa del servei de menjador de diverses escoles d’Olot. 

 

Atès que l’Ajuntament d’Olot, és el responsable de l’organització i gestió dels casals 

d’estiu de lleure educatiu Estiu Riu.  

 

Atès que la cuina de l’IE Greda està donada d’alta com a cuina central, la qual cosa 

permet elaborar menjars i transportar-los a altres centres i que en el cas que la cuina de 

l’IE Greda no sigui operativa, el Consell Comarcal té capacitat per elaborar els menús 

des d’un altre centre escolar i sol·licitar la catalogació com a cuina central si fos 

necessari. 

 

Atès que l’Estiu Riu ha d’oferir el servei d’àpats i no disposa de cuina pròpia. 

 

Atès que la cuina de l’IE Greda reuneix les condicions necessàries per oferir el servei 

d’elaboració i transport de menús als diferents centres on es realitzen les activitats de 

l’Estiu Riu d’Olot, la qual cosa repercutirà en una optimització del personal contractat i 

no haver de duplicar serveis. 

 

Atès que des del Consell Comarcal de la Garrotxa, a més del servei d’àpats, també 

s’està portant la gestió del cobrament dels rebuts dels menjadors dels centres educatius 

de la comarca que gestiona actualment i de les Escoles Bressol Municipal d’Olot. 

 

En relació a l’expedient ED012022000015 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d'Educació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 

Primer.- Aprovar l’encàrrec de gestió al Consell Comarcal de la Garrotxa de la gestió del 

servei de menjador a l’Estiu Riu-Projecte d’activitats educatives de lleure. 

 

Segon.- Aprovar el conveni a subscriure entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i 

l’Ajuntament d’Olot per aquest encàrrec. 



 
 
 

 

Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa d’un màxim de vint-mil euros (20.000,00.-€) 

amb càrrec a la partida 22599326227995 Activitats Lleure, d’acord amb la nota de càrrec 

que emetrà el Consell Comarcal de la Garrotxa abans de 15 d’octubre de 2022, una 

vegada determinats el nombre de menús subministrats. 

 

Quart.- Convalidar a la propera sessió ordinària del Ple de l’ajuntament d’Olot, el present 

acord. 

 

Cinquè.- Publicar el present encàrrec de gestió al Butlletí Oficial de la Província de 

Girona. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

11.1. - ESPORTS_SUBVENCIÓ NOMINATIVA UNIÓ ESPORTIVA OLOT, SAD 
 
Núm. de referència : X2022015381     
 
Atès que en data 24 de març de 2022, l’entitat Unió Esportiva Olot, SAD va sol.licitar 
una subvenció del programa de Suport a les Entitats per un import de 60.000 euros 
 
En relació a l’expedient SP062022000007 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d' Acció Social i Cooperació, proposa a 
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de subvenció 
nominativa del pressupost a favor de l’entitat UNIO ESPORTIVA OLOT SAD, amb 
NIF:A1731484-0, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número 
FEN12013000013, per un import de 60000 euros. Autoritzar i Disposar la despesa de 
60000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2022 330 341 480003 
SUBVENCIO UNIO ESPORTIVA OLOT (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200220  Despeses 22330  341  480003 60000.00 SUBVENCIO UNIO ESPORTIVA OLOT 330 015 167 001 000 000 

 

 
 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 

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

200220  Despeses 22599  326  227995 20000 ACTIVITATS LLEURE 500 010 189 099 000 000 



 

3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 

 
12.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 

  

Núm. de referència : X2022022764     
 
En relació a l’expedient CPG22022000023 i  vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar relació d’ordenacions de despeses annexada número 22/017 per un import de 
242.754,87 euros. 
 

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

200240  Despeses 99999 242754.87 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

13.1. - APROVAR MODEL FINANCER DE LA GESTIÓ DEL SUBMINISTRAMENT 
DE L'AIGUA POTABLE A OLOT (EXERCICI 2022) 

Núm. de referència : X2022022436     
 
En relació a l’expedient CPG62022000003 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: 
 
Una vegada valorada la proposta del model financer presentat per l’empresa AGBAR 
concessionària del servei de subministrament d’aigua potable a la ciutat d’Olot, pel que 
fa a l’exercici 2022 i acordats els valors econòmics dels diferents paràmetres: metres 
cúbics facturats, ingressos totals previstos, retribució en favor de l’empresa, cànon a 
favor de l’Ajuntament i costos financers de les inversions realitzades, es proposa: 
 
Aprovar el model financer de la gestió del subministrament de l’aigua potable a Olot 
(exercici 2022). 
 
 

S’aprova per unanimitat. 
 

 
14.1. - ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ FESTIVAL SISMÒGRAF 2022 

Núm. de referència : X2022012648     

 

En relació a l’expedient SCU12022000007 d’acceptació de subvenció per al 
finançament del Festival Sismògraf 2022, s’acorda: 
 
Primer.- Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Girona, amb destinació al 
Festival Sismògraf, per un import de 32.000,00 euros. 
 
Segon.- Agrair a la Diputació de Girona, 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. 
 
El termini de justificació finalitza el 15 de novembre de 2022. 
 
Quart.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de la 
Seguretat Social. 
 
Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari 
vinculat amb l’expedient. 
 
Sisè.- Que el departament de comptabilitat i pressupostos anoti el dret reconegut 
d’aquesta subvenció al pressupost d’ingressos de l’Ajuntament a la partida 2022 400 
46103 TRANSF. DIPUTACIÓ SISMOGRAF 
 
S’aprova per unanimitat. 



 

14.2. - ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE PER ADQUISICIÓ NOVETATS 
EDITORIALS BIBLIOTECA MARIÀ VAYREDA 

 
Núm. de referència : X2022015129     
 
En relació a l’expedient SCU12022000009 d’acceptació de subvenció en espècie per a 
l’adquisició de novetats editorials en Català o Occità destinades a les biblioteques del 
sistema de lectura pública de Catalunya, s’acorda: 
 
Primer.- Acceptar la subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya, amb 
destinació a l’adquisició de novetats editorials en espècie destinades a la biblioteca 
Marià Vayreda d’Olot, per un import de 16.000,00 euros. 
 
Segon.- Agrair a la Generalitat de Catalunya, 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 al efectes 
de fiscalització. 
 
Quart.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de la 
Seguretat Social. 
 
Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari 
vinculat amb l’expedient. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
14.3. - ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ PER ADQUISICIÓ FONS BIBLIOGRÀFIC 

BIBLIOTECA MARIÀ VAYREDA 2022 
 
Núm. de referència : X2022015160     
 
 

En relació a l’expedient SCU12022000010 d’acceptació de subvenció per a l’adquisició 
de diferents fons bibliogràfics destinats a biblioteques del sistema de lectura pública de 
Catalunya, s’acorda: 
 
Primer.- Acceptar la subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya, amb 
destinació a l’adquisició fons bibliogràfic biblioteca Marià Vayreda 2022, per un import 
de 17.000,00 euros. 
 
Segon.- Agrair a la Generalitat de Catalunya, 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 
tributàries amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de la 
Seguretat Social. 
 
Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari 
vinculat amb l’expedient. 
 
Sisè.- Que el departament de comptabilitat i pressupostos anoti el dret reconegut 
d’aquesta subvenció al pressupost d’Ingressos de l’Ajuntament a la partida 2022 400 
450805 SUBV. GENERALITAT BIBLIOTECA. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
14.4. - ACCEPTACIÓ CONVOCATÒRIA SUBVENCIÓ FONS DE COOPERACIÓ 

ECONÒMICA I CULTURAL ANY 2022 
 
Núm. de referència : X2022007630     

 
En relació a l’expedient SUR12022000005 del FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA 
I CULTURAL 2022, vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Girona, amb destinació a 
Fons de Cooperació Econòmica i Cultural any 2022, per un import de 555.656,00€. 
 

• Fons de cooperació econòmica .......... 463.807,60 € 

• Fons de despeses culturals ................   81.848,40 € 

• Fons de noves tecnologies ..................    9.000,00 € 

• Fons camins ........................................    1.000,00 € 
 
Segon.- Agrair a la Diputació de Girona 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. 
 
El termini de justificació de la subvenció finalitzen: 
 

• Despeses d’inversió ...................... 30 de setembre de 2023 

• Despeses culturals ............................. 31 d’octubre de 2022 

• Accés a les noves tecnologies ........... 31 d’octubre de 2022 

• Actuacions en camins municipals ...... 31 d’octubre de 2022 
 
Quart.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de la 
Seguretat Social. 



 

 
Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari 
vinculat amb l’expedient. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
14.5. - ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ FIRA ORIGENS 

 
Núm. de referència : X2022013105     
 
En relació a l’expedient SPR12022000004 d’acceptació de subvenció per la Fira 
Orígens, s’acorda: 
 
Primer.- Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Girona, amb destinació a 
la Fira Orígens, per un import de 22.000,00 euros. 
 
Segon.- Agrair a la Diputació de Girona, 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. 
 
El termini de justificació de la subvenció finalitza el 30 de novembre de 2022. 
 
Quart.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de la 
Seguretat Social. 
 
Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari 
vinculat amb l’expedient. 
 
Sisè.- Que el departament de comptabilitat i pressupostos anoti el dret reconegut 
d’aquesta subvenció al pressupost d’ingressos de l’Ajuntament a la partida 2022 200 
46101 SUBV. DIPUTACIÓ FIRES. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

15.1. - APROVACIÓ MODIFICACIÓ PREUS PÚBLICS DE LES ESCOLES 
BRESSOLS MUNICIPALS 2022-2023 

 

Núm. de referència : X2022022236     
 
En Junta de Govern Local, de 7 d’abril de 2022, es van aprovar per unanimitat els preus 
públics i normativa pel curs 2022-23 de les Escoles Bressol Municipals.  
 
Vist que s’ha signat un acord entre el Departament d’Educació, la Federació de 
Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis: “Acord marc per finançar 
el cost que té per a les famílies l’escolarització d’infants a I2 a les llars d’infants i a les 
escoles bressol de titularitat municipal, i també per avançar cap a la incorporació del 
finançament del primer i segon curs del primer cicle d’educació infantil (I0 i I1) “, 
 
Vist que aquest acord està avalat per la següent normativa:   

- La normativa vigent en relació amb el finançament del 0-3 anys està incorporada 
en la Disposició addicional 30 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació 
(LEC). 

- La normativa vigent en relació amb el finançament dels grups d’infantil 2 està 
regulada en la Disposició addicional dissetena de la Llei 2/2021, de 29 de 
desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic.  

- La normativa vigent respecte el deute de la Generalitat està aprovada en la 
Disposició addicional 30 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació (LEC). 

Vist que a partir del curs 2022-23 l’Ajuntament rebrà finançament per part de la 
Generalitat per finançar íntegrament la quota d’estada dels grups d’Infantil 2, i que 
aquest finançament s’ha de destinar exclusivament a les hores d’escolarització, i que no 
inclou les despeses de menjador, acollida, casals o altres serveis complementaris. 

 
En relació a l’expedient IG112022000011 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 

 

Primer.- Modificar els preus públics aprovats tal com es detalla: 

- Aprovar l’exempció del pagament de la quota d’estada i de la matricula als 
alumnes d’Infantil 2.  

- Aprovar un preu de l’hora d’acollida pels alumnes d’Infantil 2 (de 7’45 a 8’45h): 
acollida matí: 30 €/mes, ús esporàdic acollida matí: 3 €/dia. El rebut d’aquesta 
quota es cobrarà per domiciliació bancària entre el dia 1 i 5 de cada mes, al 
número de compte facilitat per la família a l’Àrea de Cultura i Educació. 

 
Segon.- Publicar la modificació dels preus públics aprovats al BOP d’acord al que 
disposa l’article 45-1-a) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques LPACAP. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 



 

16.1. - CREAR EL COMITÈ ANTIFRAU I LES SEVES NORMES DE 
FUNCIONAMENT. 

Núm. de referència : X2022022696     
 
 En la sessió plenària del dia 21 d’abril de 2022 es va aprovar la declaració institucional 
de compromís al més lat nivell de lluita contra la corrupció a l’Ajuntament d’Olot i la 
subjecció als principis d’integritat, objectivitat i honestedat, i a desplegar es accions 
necessàries per evitar conflictes d’interès i per lluitar contra el frau i la corrupció en 
qualsevol de les formes possibles. 
 
L’ajuntament d’Olot amb l’objectiu de donar compliment a les obligacions legals en 
matèria de lluita contra el frau, derivades també  de les exigències del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), es vol dotar d’un òrgan que 
s’encarregui de dur a terme els treballs d’avaluació de l’impacte i la probabilitat de risc 
de frau.  

Aquest òrgan, denominat comitè antifrau, és l’òrgan encarregat de dur a terme els 
treballs d’avaluació de l’impacte i la probabilitat de risc de frau. A més,  serà el 
responsable de dissenyar les mesures que permetin prevenir, detectar, corregir i 
perseguir els intents de frau d’acord amb els que es redactarà el Pla de mesures antifrau 
municipal (PMU) que posarà en marxa un conjunt d’actuacions per dotar a l’organització 
municipal de mecanismes per potenciar la dimensió ètica pública. 
 
Aquest Comitè es regirà per les seves pròpies normes de funcionament aprovades 
igualment que la seva composició per la Junta de Govern Local, òrgan competent 
segons acord del Ple de 21 d’abril de 2022, que delegava a la Junta de Govern Local la 
competència relativa a l’aprovació dels instruments addicionals per a la perfecció i 
implantació del PMA (Pla de mesures Antifrau) 
La fonamentació jurídica per l’adopció d’aquest acord es: 
 

- El Reglament (UE) del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer 
de 2021, en tot allò referent al Mecanisme de Recuperació i Resiliència.  
- El Reial Decret Llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven 
mesures urgents per a la modernització de l'Administració Pública i per a 
l'execució del Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència.  

 
- Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, que configura el sistema de 
gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència 

 
En relació a l’expedient SG112022000006, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
 
Primer.- CONSTITUIR un Comitè de Seguiment del Pla de Mesures Antifrau i  Nomenar 

com a membres titulars i suplents: 

 



 
 
 

Presidència                       MONTSERRAT TORRAS SURROCA 
                                          JORDI GÜELL GÜELL (suplent) 
 
Secretaria                         M.GLÒRIA GOU CLAVERA 
                                         MIQUEL TORRENT COMPTE (suplent) 
 
Intervenció                       JORDI SALVADOR CULÍ 
                                         GEMMA PLANA CASACUBERTA (suplent) 
 
Tresoreria                         GEMMA SOY JUANOLA  
                                          ISABEL MATEO  CARRASCO (suplent) 
 
Assessoria Jurídica         SILVIA SUNYER COROMINA 
                                        JOSEP COROMINA VILARRASA (suplent) 
 

Segon.- Aprovar les normes de funcionament del Comitè Antifrau (annex a la proposta). 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord als nomenats. 
 
Quart.- Publicar l’acord i les normes de funcionament al portal de la transparència. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

17.1. - ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA A L'ADJUDICACIÓ 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. 

 

Núm. de referència : X2022005531     
 
Antecedents 
 
Per acord de Junta de Govern Local de data 2 de maig de 2019, es va aprovar el projecte 
tècnic per la renovació amb ampliació de la línia de clavegueram. Es va executar la fase 
1 del projecte, que corresponia a l’àmbit de la Plaça Major. Les obres previstes en el 
contracte de l’actual licitació corresponen a les fases 2 i 3 (àmbit dels carrers Sant Roc 
i Sastres).  
 
Per Acord de Junta de Govern Local de data 10 de febrer de 2022 , es va aprovar 
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. Fase 
2 i 3: carrers Sant Roc i Sastres” mitjançant procediment obert simplificat abreujat , amb 
un pressupost de seixanta tres mil cent trenta set amb vint-i-quatre euros (63.137,24 €)  
IVA inclòs. Aquest import es desglossa en cinquanta dos mil cent setanta nou euros amb 
cinquanta quatre cèntims (52.179,54 €) de pressupost net i deu mil nou cents cinquanta 
set amb setanta euros (10.957,70 €) en concepte d’IVA calculat al tipus del 21%. 
 



 

En data 25 de febrer de 2022  finalitzà el termini de presentació de proposicions, havent  
participat en la licitació, per haver presentat la seva oferta dins el termini fixat i en la 
forma pertinent, la següent empresa: 
 

- PERE BOADA COMAS, SL (B17320268) 

En data  28 de febrer de 2022 es reuneix la Mesa de Contractació, procedint a l’obertura 
del sobre únic comprovant la documentació administrativa i procedint a la sol·licitud de 
l’informe de valoració de l’oferta econòmica i criteris automàtics als serveis tècnics. 

En data  3 de març de 2022 es reuneix la Mesa de Contractació en sessió privada 
d’acord amb el què estableix l’art. 159.6 de la LCSP, per donar compte de l’informe de 
valoració de les ofertes presentades,  emès pel Sr. Ramon Prat Molas, cap de l’Àrea de 
Territori de l’Ajuntament d’Olot, respectivament  i la Mesa acorda elevar a la Junta de 
Govern Local la proposta d’adjudicació del contracte de les “Obres de renovació amb 
ampliació de la línia de clavegueram del carrer dels Sastres; carrer de Sant Roc i Plaça 
Major. Fase 2 i 3”  a l’empresa PERE BOADA COMAS, SL 

En data  7 de març s’envia el requeriment de documentació previ a l’adjudicació 
(S2022006240) que l’empresa respon correctament dins el termini establert. 

En data 17 de març de 2022 per Acord de Junta de Govern Local s’aprova l’adjudicació 
a favor de l’empresa PERE BOADA COMAS, SL,  amb NIF. B17320268 pel preu de 
seixanta tres mil cent trenta set euros amb vint-i-quatre cèntims (63.137,24 €) iva inclòs 
, que es desglossa en: cinquanta-dos mil cent setanta nou euros amb cinquanta quatre 
cèntims (52.179,54 €) més deu mil nou cents cinquanta set euros amb setanta cèntims 
(10.957,70  €) corresponents a l’iva calculat al 21%. 

En data 22 de març de 2022 es formalitza l’adjudicació mitjançant l’acceptació de la 
mateixa per part de l’empresa. 

En data 13 d’abril de 2022 l’empresa presenta la seva renúncia a l’adjudicació mitjançant 
instància electrònica E2022007606. 

En data 28 d’abril de 2022 es reuneix la Mesa de Contractació en sessió privada , per 
donar compte de l’informe tècnic de valoració  emès pel Sr. Sr. Ramon Prat Molas, cap 
de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot ( NI022022000868) de data 27 d’abril de 
2022, proposat acceptar la renúncia. 

Per tot això, en exercici de les competències conferides en virtut de la delegació 
efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret de data 25 de juny de 
2019. 

 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12022000005, com a regidora delegada 
d’Organització, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següent acord: 
 



 
 
 

Primer.- ACEPTAR la renúncia a l’execució de l’obra per part de l’empresa PERE 
BOADA COMAS, SL,  amb NIF. B17320268, pels motius exposats en l’informe  tècnic  
emès pel Sr. Sr. Ramon Prat Molas, cap de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot de 
data 27 d’abril de 2022, com a  responsable del contracte. 

 
Segon.- DECLARAR deserta la licitació per la contractació de la renovació amb 
ampliació de la línia de clavegueram. Fases 2 i 3 (àmbit dels carrers Sant Roc i Sastres) 
per no haver cap altre oferta presentada. 
 
Tercer.- ALLIBERAR l’autorització i disposició de la despesa aprovada d’import  
63.137,24 € amb càrrec a la  partida: 

22.160.151.61907  ACTUACIÓ CALVEGUERAM SANT ROC. 

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

200230 2200981 Despeses 22140  160  61907 -63137.24 ACTUACIONS CLAVEGUERAM SANT ROC 
(PR22) 

100 001 001 001 000 000 

 

Quart.- Notificar l’acceptació  de la renúncia a l’empresa adjudicatària i a la resta de licitadors 
que han participat a la licitació  i es publicarà en el Perfil del Contractant, de conformitat amb 
l’article 151.1 de la LCSP.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 

17.2. - SERVEIS URBANÌSTICS PER A LA REDACCIÓ DE LA MODIFICACIÓ 
PUNTUAL DEL POUM "RONDA SANT MIQUEL" 

 

Núm. de referència : X2022018813     

 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar els serveis de redacció de la modificació puntual 
del POUM “Ronda Sant Miquel”, com es desprèn de l’informe de data 7 d’abril de 2022; 
, emès pel Sr. Ramon Prat Molas, cap de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot.  

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

Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar el servei de 
redacció de la modificació puntual del POUM “Ronda Sant Miquel” a: 

-Miquel Capdevila Bassols i Neus Roca Cambras 

-Ferran Vila Franch 



 

-Vilanova Arquitectes SCP. 

Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, emès pel Sr. Ramon Prat Molas, cap de 
l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot , de data 2 de maig de 2022, s’han presentat 
les tres ofertes sol·licitades, i la la millor proposta és la presentada per MIQUEL 
CAPDEVILA BASSOLS i NEUS ROCA CAMBRAS;  per ésser l’oferta presentada amb 
import inferior al de la licitació. 

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

Sisè.- Vista la capacitat d’obrar dels arquitectes MIQUEL CAPDEVILA BASSOLS i 
NEUS ROCA  CAMBRAS 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: CC012022000327 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 

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

Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a 
favor dels arquitectes MIQUEL CAPDEVILA BASSOLS amb NIF **** i NEUS ROCA 
CAMBRAS, amb NIF núm. ****;  el contracte menor dels serveis  de  redacció de la 
modificació puntual del POUM  “Ronda Sant Miquel”, d’acord amb les condicions 
especificades en el document “annex” i que figura a l’expedient; pel preu de disset mil 
quatre-cents onze euros amb noranta cèntims (17.411,90 €) IVA inclòs. 



 
 
 

L’esmentat preu es desglossa en catorze mil tres-cents noranta euros (14.390 €) de 
pressupost net i  tres mil vint-i-un euros amb noranta cèntims (3.021,90 €) d’IVA calculat 
amb un tipus del 21 % 
 

Tercer.- El termini màxim per a l’execució del contracte serà de 6 mesos, a partir de la 
data de recepció de la notificació de l’adjudicació. El retràs en el lliurament del plànol 
topogràfic respecte d’aquesta data s’admetrà com a causa de pròrroga del termini 
d’execució.  
 
La certificació i recepció dels treballs objecte del contracte queden supeditats 
estrictament al compliment de les obligacions del contracte, consistents en el lliurament 
dels treballs complerts i ben redactats segons els criteris, objectius i condicions 
establertes anteriorment, les determinacions fixades per la Llei d’urbanisme i el POUM 
vigent. 
 
Correspon supervisar el treball lliurat i conformar certificacions, pagaments i recepcions, 
a la responsable del contracte Sra Carme Yeste Casado, arquitecte municipal de l’àrea 
de territori, Secció d’urbanisme, de l’Ajuntament d’Olot. No serà causa de suspensió de 
les certificacions, pagaments o recepció dels treballs, criteris d’oportunitat que afectin a 
la tramitació posterior de la MPOUM. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 17.411,90 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida  núm. 22.140.151.64001 “plànols i projectes “ del Pressupost municipal, 
segons: 
Sr. Miquel Capdevila Bassols..............8.705,95 € 
Sra. Neus Roca Cambras.....................8.705,95 € 
 

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

200220  Despeses 22140  151  64001 8705.95 PLANOLS I PROJECTES (PR22-40000) 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 22140  151  64001 8705.95 PLANOLS I PROJECTES (PR22-40000) 100 001 001 001 000 000 

 

 

Aquesta despesa es pagarà mitjançant les següents condicions: 
-50% en el lliurament d’un document d’avanç provisional, als 3 mesos del termini d’execució 
-50% en el lliurament del document complert i ben redactat, apte per l’aprovació inicial, sense 
tenir en compte criteris d’oportunitat o no de procedir a la seva tramitació . 
 
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 
CC012022000327. 
 
Sisè.- Nomenar responsable del contracte la Sra. Carme Yeste Casado, arquitecte 
municipal de l’àrea de territori d’aquest Ajuntament.  
 
Setè.- Notificar aquesta resolució a: Miquel Capdevila Bassols, Neus Roca Cambras; 
Ferran Vila Franch; Vilanova Arquitectes, SCP.  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 



 

 
17.3. - APROVAR EXPEDIENT, APROVAR EL PLEC DE CLÀUSULES 

ADMINISTRATIVES PARTICULARS I EL PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES QUE 
REGIRAN LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT 
SIMPLIFICAT, DEL SUBMINISTRAMENT, EN RÈGIM DE LLOGUER, DE 

L'ENLLUMENAT NADALENC DE LA CIUTAT D'OLOT; I CONVOCATÒRIA DE 
LICITACIÓ. 

 
Núm. de referència : X2022022346    
 

Tipus contracte SU DE SUBMINISTRAMENT 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

  
 

Atès que L’Ajuntament ofereix anualment el servei d’enllumenat públic ornamental 

nadalenc com a expressió de la tradició popular i posta en valor de diferents àmbits de 

l’espai públic de la ciutat.  

Vist l’informe emès pel Sr. Xevi Canal  Molas cap de la Brigada de l’Ajuntament d’Olot, 
en el qual es proposa l’inici de l’expedient del contracte referit. 

La durada del contracte s’estableix en un any. 

El pressupost base de licitació és de setanta mil euros (70.000,00 €), IVA inclòs, amb el 
desglossament següent: 57.851,24 € de pressupost net sense IVA, i 12.148,76 € 
corresponent al 21% d’IVA.   

Als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat subjecte a la 
licitació, el valor estimat del contracte és cinquanta-set mil vuit-cents cinquanta-un euros 
amb vint-i-quatre cèntims (57.851,24 €) , IVA exclòs. 

De conformitat amb el que disposa l’article 116 de la LCSP, la celebració de contractes 
per part de les administracions púbiques 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 LCSP. 

Vist que a l’expedient s’han incorporat el Plec de clàusules administratives particulars i 
el Plec de clàusules tècniques d’acord amb el que disposa l’article 116.3 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 , 
d’acord amb l’article 159 de la LCSP, i que la tramitació de l’expedient serà ordinària, de 
conformitat amb l’article 116 i següents de la LCSP. 

Vist que a l’expedient consta l’informe emès per la Secretària general de l’Ajuntament, 
en compliment de la Disposició Addicional Tercera de la LCSP. 



 
 
 

Vist el que disposa l’apartat 1 de la Disposició Addicional Segona de la LCSP i atès que 
l’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local per la delegació conferida per 
l’Alcaldia en data 26 de juny de 2019, i vist el decret de delegació de competències de 
data 25 de juny de 2019. 

I vist l’expedient administratiu núm. CCS12022000021 com a regidora delegada 
d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 

Primer. INICIAR l’expedient de contractació administrativa que ha de regir la licitació pel 
“Subministrament en règim de lloguer de l’enllumenat Nadalenc de la ciutat d’Olot- Nadal 
2022” ,  incorporant-hi la documentació que fa a què fa referència l’article 116 de la 
LCSP.  

Segon. APROVAR, de conformitat amb l’article 117 de la LCSP, l’expedient de 
contractació administrativa que ha de regir la licitació pel “Subministrament en règim de 
lloguer de l’enllumenat Nadalenc de la ciutat d’Olot – Nadal 2022”, pel preu de setanta 
mil euros (70.000,00 €), IVA inclòs, amb el desglossament següent: 57.851,24 € de 
pressupost net sense IVA, i 12.148,76 € corresponent al 21% d’IVA 
 
La durada del contracte s’estableix en 1 any. 
 
Tercer. APROVAR el Plec de clàusules administratives i el Plec de clàusules tècniques 
que han de regir la contractació del subministrament abans esmentat, tal i com 
determina l’article 122 i 124 de la LCSP. 
 
Quart.- La despesa màxima prevista és de 70.000,00 € amb càrrec a la partida:   2022 

142 165 2279901   ENLLUMENAT DE NADAL. 

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

200200  Despeses 22142  165  2279901 70000 ENLLUMENAT NADAL 100 001 001 001 000 000 

 

 
Cinquè.- DISPOSAR l’obertura del procediment d’adjudicació que es tramitarà de forma 
ordinària, pel procediment obert simplificat , i es durà a terme  atenent a diversos criteris 
d’adjudicació;  d’acord amb el que disposen els articles 145 i 146 de la LCSP, i procedir 
a la seva publicació en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament d’Olot.  
 
NOMENAR, com a Responsable del Contracte, pel Sr. Xevi Canal  Molas cap de la 
Brigada de l’Ajuntament d’Olot, amb les facultats determinades a l’article 62 de la LCSP, 
i haurà de supervisar  la seva execució, adoptar les decisions i dictar les instruccions 
necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta realització de la prestació pactada 
dins de l’àmbit de facultats que l’òrgan de contractació li atribueixi. 
 
Setè. DELEGAR a l’Alcaldia la competència per aprovar tots els actes de tràmit que 
s’hagin de dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des del seu inici fins a 
la seva definitiva finalització o resolució. 
 

 

S’aprova per unanimitat. 
 
 



 

17.4. - APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT, PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 
PARTICULARS I TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÒ, MITJANÇANT 

PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT DEL SUBMINISTRAMENT DE 8 
CÀMERES UNIPERSONALS PER AL SERVEI DE LA POLICIA MUNICIPAL I 

LLICÈNCIES; I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ 
 
  

Núm. de referència : X2022022371    
 
 

Tipus contracte SU DE SUBMINISTRAMENT 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

  
 
 
Atès que és necessari de vuit càmeres unipersonals, complements i les llicències de 
gestió per un període de 5 anys per al servei de la policia municipal  
 
Vist l’informe emès pel Sr. Ignasi López Clevillé, com a sotsinspector en cap de la Policia 
Municipal d’Olot. 
 
L’objecte del contracte és el Subministrament de 8 càmeres unipersonals a l’inici del 
contracte i les llicències associades durant un període de 5 anys. 
 
 
El termini de subministrament de les càmeres s’estableix en 1 mes, i la durada de la 
contractació de les llicències és de 5 anys. 
 
El pressupost base de licitació ascendeix deu mil euros  (10.000 €) més dos mil cent 
euros (2.100 €)  corresponents a l’IVA calculat al 21% , que fan un total de dotze mil 
cent euros (12.100 €). 
 
El Valor Estimat (VE), és de 10.000,00 €. sense incloure l’Impost sobre el Valor Afegit. 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 116 de la LCSP, la celebració de contractes 
per part de les administracions púbiques 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 LCSP. 
 

Vist que a l’expedient s’han incorporat el Plec de clàusules administratives particulars i 
el Plec de clàusules tècniques d’acord amb el que disposa l’article 116.3 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 , d’acord amb l’article 159 de la LCSP, i que la tramitació de l’expedient serà 
ordinària, de conformitat amb l’article 116 i següents de la LCSP. 
 
Vist que a l’expedient consta l’informe emès per la Secretària general de l’Ajuntament, 
en compliment de la Disposició Addicional Tercera de la LCSP. 



 
 
 

 

Vist el que disposa l’apartat 1 de la Disposició Addicional Segona de la LCSP i 
atès que l’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local per la delegació 
conferida per l’Alcaldia en data 26 de juny de 2019, i vist el decret de delegació 
de competències de data 25 de juny de 2019. 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12022000022 la regidora delegada 
d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. INICIAR l’expedient de contractació administrativa que ha de regir la 
licitació pel subministrament de vuit càmeres unipersonals, complements i les 
llicències de gestió per un període de 5 anys per al servei de la policia municipal, 
incorporant-hi la documentació que fa a què fa referència l’article 116 de la LCSP.  
 
Segon. APROVAR, de conformitat amb l’article 117 de la LCSP, l’expedient de 
contractació administrativa que ha de regir la licitació de vuit càmeres unipersonals, 
complements i les llicències de gestió per un període de 5 anys per al servei de la policia 
municipal  pel preu de deu mil euros  (10.000 €) més dos mil cent euros (2.100 €)  
corresponents a l’IVA calculat al 21% , que fan un total de dotze mil cent euros (12.100 
€). 

 
La durada del contracte s’estableix en 1 mes pel subministrament de les càmeres 
i 5 anys per les llicències. 
 
Tercer. APROVAR el Plec de clàusules administratives i el Plec de clàusules 
tècniques que han de regir la contractació del subministrament abans esmentat, 
tal i com determina l’article 122 i 124 de la LCSP. 
 
Quart.- La despesa màxima prevista és de 12.000,00 € (IVA inclòs).  
La despesa per la part corresponent al 2022 és amb càrrec  la partida:  
 
2022 180. 132 63903 EQUIPAMENTS SERVEI SEGURETAT.         8.615,20 € 
 
 

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

200200  Despeses 22180  132  63903 8615.20 EQUIPAMENT SERVEI SEGURETAT (PR22-
25000) 

100 001 001 001 000 000 

 

 

La distribució dels pagaments dels següents anys és la següent: 
 

 Total 

2023 871,20 € 

2024 871,20 € 

2025 871,20 € 

2026 871,20 € 

TOTAL 3.484,80 €  

 



 

S’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de crèdit adequat 
i suficient per atendre la despesa. 
 
En tractar-se d’una despesa plurianual, queda subordinada a l’existència de crèdit 
adequat i suficient en el pressupost dels exercicis respectius.  
 

Cinquè.- DISPOSAR l’obertura del procediment d’adjudicació que es tramitarà 
de forma ordinària, pel procediment obert simplificat abreujat, i es durà a terme  
atenent a un únic criteri d’adjudicació;  d’acord amb el que disposen els articles 
145 i 146 de la LCSP, i procedir a la seva publicació en el Perfil del Contractant 
de l’Ajuntament d’Olot.  
 
Sisè. NOMENAR, com a Responsable del Contracte, el Sr. Ignasi López Clevillé, com 
a sotsinspector en cap de la Policia Municipal d’Olot, amb les facultats determinades a 
l’article 62 de la LCSP, i haurà de supervisar  la seva execució, adoptar les decisions i 
dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta realització de 
la prestació pactada dins de l’àmbit de facultats que l’òrgan de contractació li atribueixi. 

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

18.1. - PAGAMENT D'UN COMPLEMENT DE NOCTURNITAT AL PERSONAL DE 
LA POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS DEL 16 DE MARÇ AL 15 

D'ABRIL DE 2022 
Núm. de referència : X2022022250     
 
 
Atès l’informe del Sotsinspector de la Policia Municipal NI022022000799 de data 19 
d’abril de 2022. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132022000063 i antecedents corresponents, la regidora 
delegada d'Organització i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
D’acord amb el que estableix l’annex 1, aprovat pel Ple d’aquesta Corporació en la 
sessió celebrada el dia 26 de març de 1992, sobre els serveis de nocturnitat de la Policia 
Municipal. 
 
D’acord amb l’acta número 1/2018 de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament 
d’Olot de data 12 de juny de 2018, sobre la modificació del import de les hores 
extraordinàries i les condicions laborals de la Policia Municipal. 
 



 
 
 

Primer.- Pagament d’un complement de nocturnitat al personal de la Policia Municipal 
que es relaciona a continuació pels serveis realitzats des del dia 16 de març al 15 d’abril 
de 2022: 
 

Nom i Cognoms Dies Serveis Import (€) 

CAPORALS    

**** 7 Nocturnitat 191,03 € 
**** 4 Nocturnitat 109,16 € 
**** 7 Nocturnitat 191,03 € 

**** 4 Nocturnitat 109,16 € 
**** 5 Nocturnitat 136,45 € 
    

AGENTS    

**** 5 Nocturnitat 94,50 € 
**** 2 Nocturnitat 37,80€ 
**** 5 Nocturnitat 94,50 € 
**** 17 Nocturnitat 321,30 € 

**** 4 Nocturnitat 75,60 € 

**** 7 Nocturnitat 132,30 € 

**** 5 Nocturnitat 94,50 € 
**** 7 Nocturnitat 132,30€ 

**** 7 Nocturnitat 132,30 € 

**** 7 Nocturnitat 132,30 € 
**** 7 Nocturnitat 132,30 € 

**** 7 Nocturnitat 132,30 € 

**** 6 Nocturnitat 113,40 € 
**** 7 Nocturnitat 132,30 € 

**** 7 Nocturnitat 132,30 € 

**** 7 Nocturnitat 132,30 € 
**** 7 Nocturnitat 132,30 € 

**** 5 Nocturnitat 94,50€ 

**** 5 Nocturnitat 94,50€ 

**** 5 Nocturnitat 94,50€ 

TOTAL  156  3.174,93 € 

 
 
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 3174.93 ALTRES COMPLEMENTS NOCTURNITAT 
SEGURETAT 

180 008 999 999 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 



 

 
 

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

MARÇ AL 15 D'ABRIL DE 2022 
 
Núm. de referència : X2022022256     
 
Atès l’informe del Sotsinspector de la Policia Municipal de data 19 d’abril de 2022, amb 
número d’expedient NI022022000798. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132022000064 i antecedents corresponents, la regidora 
delegada d'Organització i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció del següent acord: 
 
D’acord amb l’acta número 1/2018 de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament 
d’Olot de data 12 de juny de 2018, sobre la modificació del import de les hores 
extraordinàries i les condicions laborals de la Policia Municipal. 
 
Primer.- Pagament de serveis extraordinaris al personal de la Policia Municipal que es 
relaciona a continuació realitzats des del 16 de març al 15 d’abril de 2022: 
 

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

**** – Sergent   

18/03/22 TASQUES FORA DE SERVEI – 951 4 108,32 € 

20/03/22 ACTE ESPORTIU - 963 5 157,95 € 

27/03/22 ACTE ESPORTIU - 963 5,50 173,45 € 

   

****– Operari grua   

26/03/22 CARNESTOLTES – 963 9 212,58 € 

20/03/22 CARNESTOLTES – 964 0,50 13,38 € 

27/03/22 ACTE ESPORTIU - 963 6,75 159,44 € 

   

****– Agent   

26/03/22 CARNESTOLTES – 252 7 198,38 € 

   

****– Agent   

20/03/22 ACTE ESPORTIU – 963 5,50 129,91 € 

   

****– Agent   

26/03/22 CARNESTOLTES – 252 7 198,38 € 

   

****– Agent   

15/04/22 REFORÇ TORN – 964 8 214,08 € 

   

****– Agent   

08/04/22 REFORÇ TORN – 951 2 40,03 €   

   



 
 
 

****– Sergent   

03/04/22 TASQUES FORA DE SERVEI – 964 1 33,69 € 

   

****– Agent   

18/03/22 REFORÇ TORN – 951 3 60,45 € 

27/03/22 ACTE ESPORTIU – 963 8 188,96 € 

   

****– Agent   

18/03/22 REFORÇ TORN– 951 3 60,45 € 

   

****– Caporal   

26/03/22 CARNESTOLTES – 252 7 217,77  € 

27/03/22 ACTE ESPORTIU - 963 6 155,52 € 

   

****– Agent   

20/03/22 ACTE ESPORTIU – 963 5,50 129,91 € 

   

****– Agent   

26/03/22 CARNESTOLTES – 252 7 198,38 € 

27/03/22 ACTE ESPORTIU – 963 8 188,96 € 

   

SANTAELLA MONTERO, ANTONIO– Agent   

18/03/22 REFORÇ TORN – 952 2 45,14 € 

19/03/22 REFORÇ TORN – 964 6 160,56 € 

   

****– Caporal   

20/03/22 ACTE ESPORTIU– 963 5 129,60 € 

   

****– Sergent   

26/03/22 ACTE FESTIU – 252 9 341,19 € 

23/03/22 TASQUES FORA DE SERVEI – 951 1 27,08 € 

27/03/22 ACTE ESPORTIU - 963 6 189,54 € 

08/04/22 TASQUES FORA DE SERVEI - 951 2 54,16 €    

15/04/22 TASQUES FORA DE SERVEI - 963 1 31,59 € 

   

****– Agent   

18/03/22 REFORÇ TORN – 952 2 45,14 € 

19/03/22 REFORÇ TORN - 964 6 160,56 € 

04/04/22 TASQUES FORA DE SERVEI – 951 4,75 95,71 € 

05/04/22 TASQUES FORA DE SERVEI – 951 4,75 95,71 € 

   

****– Caporal   

27/03/22 ACTE ESPORTIU– 963 6 155,52 € 

   

****– Agent   

18/03/22 REFORÇ TORN – 951 3 60,45 € 

26/03/22 CARNESTOLTES – 252 7 198,38 € 



 

   

****– Agent   

26/03/22 CARNESTOLTES–252 7 198,38 € 

TOTAL  181,25 4.828,70 € 

 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:  
 

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

0  Despeses 22180  132  13001 4828.70 HORES EXTRAORDINARIES SEGURETAT 180 008 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
20.1. - PROPOSTA PAGAMENT DELS SERVEIS DE RETENS REALITZATS DEL 14 

DE MARÇ AL 17 D'ABRIL DE 2022 
 
Núm. de referència : X2022022263    
 
Atès els informes del director de l’àrea d’Infraestructura i Urbanisme de data de 20 d’abril 
de 2022 amb número d’expedient NI022022000819, l’informe del cap d’àrea 
d’Informàtica de data de 19 d’abril de 2022 amb número d’expedient NI022022000800, 
l’informe del director tècnic de la Brigada Municipal de data de 19 d’abril de 2022 amb 
número d’expedient NI0220220000794 i l’informe del cap d’àrea d’Esports de data de 
20 d’abril de 2022 d’expedient NI022022000818. 
 
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 28/01/2022 amb 
número d’expedient RH132022000009 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 2022. 
 
Vist l’expedient administratiu RH13202200065 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 14 de març al 17 d’abril de 2022: 
 
 

Nom i Cognoms Servei 
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Import 
(€) 

**** Brigada 1 2 - - - 257,18 € 



 
 
 

**** Brigada 1 1 - - - 199,45 € 

**** Brigada 1 2 - - - 257,18 € 

**** Brigada 1 1 - - - 199,45 € 

**** Brigada 1 - - - - 141,72 € 

**** Informàtica 1 1 - - - 199,45 € 

**** Informàtica 1 - - - - 141,72 € 

**** Informàtica 1 1 - - - 199,45 € 

**** Informàtica 2 - - - - 283,44 € 

**** Infra. i 
Urbanisme 

1 1 - 
- - 199,45 € 

**** Infra. i 
Urbanisme 

1 
- 

- - - 141,72 € 

**** Infra. i 
Urbanisme 

1 - - - - 141,72 € 

**** Infra. i 
Urbanisme 

1 - - 
- - 141,72 € 

**** Infra. i 
Urbanisme 

1 
- 

- - - 141,72 € 

**** Esports 1 1 - - - 199,45 € 

**** Esports 1 1 - - - 199,45 € 

**** Esports 2 - - - - 283,44 € 

TOTAL       3.327,71€ 

 
 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
 

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

0  Despeses 22120  920  15300 824.06 RETENS INFORMATICA 120 001 999 999 999 999 
0  Despeses 22142  165  15300 1054.99 RETENS ENLLUMENAT BRIGADA 142 002 999 999 999 999 
0  Despeses 22140  165  15300 199.45 RETENS ENLLUMENAT 140 001 999 999 999 999 
0  Despeses 22140  151  15300 566.88 RETENS URBANISME 140 001 999 999 999 999 
0  Despeses 22330  342  15300 682.34 RETENS PERSONAL ESPORTS 

INSTAL.LACIONS 
330 015 999 999 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
21.1. - MODIFICAR L'OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA PER ALS ANYS 2019 I 2020 
I APROVAR L’OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA PER A L’ANY 2022 DEL PROCÉS 

D’ESTABILITZACIÓ EN COMPLIMENT DE LA LLEI 20/2021, DE 28 DE 
DESEMBRE, DE MESURES URGENTS PER A LA REDUCCIÓ DE LA 

TEMPORALITAT EN L’OCUPACIÓ PÚBLICA 
 
Núm. de referència: X2022022614     
 
La Junta de Govern Local, en la sessió celebrada el 17 de gener de 2019, va aprovar 
l’oferta d’ocupació pública de l’Ajuntament d’Olot per a l’any 2019. En aquesta oferta es 



 

van incloure places procedents del procés d’estabilització regulat a la Llei General de 
Pressupostos de l’Estat per a l’any 2018 les quals encara no han estat convocades.  
 
La Junta de Govern Local, en la secció celebrada el 30 de gener de 2020, va aprovar 
l’oferta d’ocupació pública de l’Ajuntament d’Olot per a l’any 2020. En aquesta oferta es 
van incloure places procedents del procés d’estabilització regulat a la Llei General de 
Pressupostos de l’Estat per a l’any 2018 les quals encara no han estat convocades.  
 
La Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la 
temporalitat en l’ocupació pública comporta: 

1. Importants canvis en els processos en les convocatòries que han de regir els 
processos d’estabilització de l’ocupació temporal en funció de l’antiguitat 
d’ocupació ininterrompuda dels llocs de treball a consolidar a més d’incloure en 
la mateixa regulació les places no convocades que venien de la Consolidació 
prevista en les lleis del 2017 i 2018. 

2. Amb caràcter excepcional es convocaran per sistema de concurs, les places que 
hagin estat ocupades de forma temporal i ininterrompuda amb anterioritat a 1 de 
gener de 2016. Aquests processos es realitzaran per una única vegada. 

3. Addicionalment, els processos d’estabilització inclosos en la disposició 
addicional sisena inclouran en les seves convocatòries les places vacants de 
naturalesa estructural ocupades de forma temporal per personal amb una relació 
d’aquesta naturalesa anterior a 1 de gener de 2016. 

4. Es plantegen tres tipus de processos de selecció de les places vacants a data 
d’avui a l’Ajuntament d’Olot en funció de la naturalesa de la plaça, el tipus 
d’ocupació i durada i les característiques de la persona que les ocupa: 

 
4.1. Convocatòries d’estabilització per concurs oposició amb una valoració 

de mèrits que representi un 40% del total de puntuació: places ocupades 
de forma temporal i ininterrompuda amb anterioritat a 1 de gener de 
2018. 

4.2. Convocatòries d’estabilització per concurs de mèrits: 
▪   Places ocupades de forma temporal i ininterrompuda amb 

anterioritat a 1 de gener de 2016 ( inclouria les places pendents 
de convocar de la consolidació del 17 i 18 ja que les places 
havien d’estar ocupades des de 1/1/2015). 

▪   Places de naturalesa estructural ocupades per personal amb 
una relació temporal anterior a 1 de gener de 2016. 

4.3. Convocatòries ordinàries. 
 
Vist el informe emès per la cap de Recursos Humans d’aquesta Corporació de data 29 
d’abril de 2022. 
 
D’acord amb el que s’estableix en els articles 91 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, en l’article 70 del Reial decret legislatiu 
5/2015, de 30 d’octubre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de 
l’empleat públic, i en l’article 56 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que s’aprova el 
Reglament de personal al servei de les entitats locals. 
 
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.- Modificar l’oferta d’ocupació pública per als anys 2019 i 2020 que afecta a les 
places procedents del procés d’estabilització regulat en la Llei de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a l’any 2018 i que encara no han estat convocades, en 
compliment del que estableix la Llei 20/2021, de 28 de desembre: 
 
 
PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA 
 

 
Classificació i denominació              

 
Grup 

 
Nivell 

 
Nombre de 

vacants 

 
Sistema de selecció 

Escala d’administració general 
Subescala auxiliar 
Auxiliar administratiu/iva 

C2 13 
 

3 
Concurs de mèrits 

Torn lliure 
Procés d’estabilització 

Escala d’administració general 
Subescala auxiliar 
Auxiliar administratiu/iva 

C2 13 1 
Concurs oposició 

Torn lliure 
Procés d’estabilització 

 
 
 
 
 
PERSONAL LABORAL FIX 
 

 
Classificació i denominació              

 
Grup 

 
Nombre de 

vacants 

 
Sistema de selecció 

Personal d’administració 
Tècnic/a mitjà/na de comunicació 
Àrea de Cultura i Educació 

 
A2 

 
1 

Concurs de mèrits 
Torn lliure 

Procés d’estabilització 

Personal d’administració 
Tècnic/a mitjà/na 
Àrea de Progrés Econòmic 

 
A2 

 
5 

Concurs de mèrits 
Torn lliure 

Procés d’estabilització 

Personal d’administració 
Auxiliar de biblioteca 
Àrea de Cultura i Educació 

 
A2 

  
1 

Concurs de mèrits 
Torn lliure 

Procés d’estabilització 

Personal qualificat d’oficis 
Encarregat/da general 
Àrea de Territori 

 
C2 

 
1 

Concurs de mèrits 
Torn lliure 

Procés d’estabilització 

Personal qualificat d’oficis 
Oficials primera 
Àrea de Territori 

 
C2 

 
6 

Concurs de mèrits 
Torn lliure 

Procés d’estabilització 

Personal de manteniment i consergeria 
Conserges/vigilants 

 
AP 

 
11 

Concurs de mèrits 
Torn lliure 

Procés d’estabilització 

Personal de manteniment i consergeria   Concurs oposició 



 

Conserges/vigilants AP 2 Torn lliure 
Procés d’estabilització 

 
 
Segon.- Aprovar l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2022 d’estabilització de l’ocupació 
temporal en compliment del que estableix la Llei 20/2021, de 28 de desembre: 
 
 
PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA 
 

 
Classificació i denominació              

 
Grup 

 
Nivell 

 
Nombre de 

vacants 

 
Sistema de selecció 

Escala d’administració especial 
Subescala de serveis especials 
Tècnic/a mitjà/na de recursos humans 

A2 18 
 

1 
Concurs oposició 

Torn lliure 
Procés d’estabilització 

Escala d’administració especial 
Subescala de serveis especials 
Tècnic/a mitjà/na de protecció civil 

A2 18 
 

1 
Concurs oposició 

Torn lliure 
Procés d’estabilització 

Escala d’administració especial 
Subescala de serveis especials 
Tècnic/a auxiliar d’informàtica 

C1 18 
 

1 
Concurs oposició 

Torn lliure 
Procés d’estabilització 

Escala d’administració general 
Subescala auxiliar 
Auxiliar administratiu/iva  

C2 13 
 

2 
Concurs oposició 

Torn lliure 
Procés d’estabilització 

 
 
PERSONAL LABORAL FIX 
 

 
Classificació i denominació              

 
Grup 

 
Nombre de 

vacants 

 
Sistema de selecció 

Personal d’administració 
Tècnic/a mitjà/na d’empresa 
Àrea de Progrés Econòmic 

 
A2 

 
1 

Concurs de mèrits 
Torn lliure 

Procés d’estabilització 

Personal d’administració 
Tècnic/a mitjà/na bibliotecària 
Àrea de Cultura i Educació 

 
A2 

 
1 

Concurs de mèrits 
Torn lliure 

Procés d’estabilització 

Personal d’administració 
Tècnic/a mitjà/na d’educació 
Àrea de Cultura i Educació 

 
A2 

 
1 

Concurs oposició 
Torn lliure 

Procés d’estabilització 

Personal d’administració 
Tècnic/a mitjà/na de cultura i educació 
Àrea de Cultura i Educació 

 
A2 

 
1 

Concurs oposició 
Torn lliure 

Procés d’estabilització 

Personal d’administració 
Tècnic/a mitjà/na d’empresa 
Àrea de Progrés Econòmic 

 
A2 

 
1 

Concurs oposició 
Torn lliure 

Procés d’estabilització 

Personal docent 
Educador/a tutor/a o suport 

 
C1 

 
7 

Concurs de mèrits 
Torn lliure 



 
 
 

Àrea de Cultura i Educació  Procés d’estabilització 

Personal docent 
Educador/a de suport 
Àrea de Cultura i Educació  

 
C1 

 
2 

Concurs oposició 
Torn lliure 

Procés d’estabilització 

Personal d’administració 
Coordinador/a esportiu 
Àrea d’Esports i Lleure 

 
C1 

 
1 

Concurs oposició 
Torn lliure 

Procés d’estabilització 

Personal qualificat d’oficis 
Oficial primera 
Àrea de Territori 

 
C2 

 
1 

Concurs de mèrits 
Torn lliure 

Procés d’estabilització 

Personal de manteniment i consergeria 
Conserges/vigilants 

 
AP 

 
3 

Concurs oposició 
Torn lliure 

Procés d’estabilització 

 
Tercer. – Publicar aquest acord als diaris oficials. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

22.1. - AUTORITZAR LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES A CINC ALUMNES DE 
L'INSTITUT MONTSACOPA A LES 4 LLARS MUNICIPALS 

 
Núm. de referència : X2022022438     
 
 
Vist que a l’Institut Montsacopa es cursa el Cicle formatiu de grau superior d’Educació 
infantil, en el programa educatiu del qual s’estableix l’obligació dels estudiants de 
realitzar pràctiques en les empreses o administracions públiques. 
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot col·labora amb diferents centres educatius per facilitar la 
realització de pràctiques als seus alumnes. 
 
Atès que les escoles bressol municipals estan disposades a col·laborar amb l’Institut 
Montsacopa per tal que els seus alumnes puguin adquirir coneixements relacionats amb 
tasques que se’n deriven del funcionament normal del departament. 
 
Vist l’expedient administratiu RH142022000016 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  d'Organització i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de Govern 
Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- AUTORITZAR la realització de pràctiques a l’escola bressol de Sant Pere Màrtir 
a la senyora ****, estudiant del Cicle formatiu de grau superior d’Educació infantil de 
l’Institut Monstacopa, durant el període comprès entre el 09/05/2022 i el 15/06/2022 i 
amb l’horari de 9 a 13 hores de dilluns a divendres, segons estableix el Conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’Institut Montsacopa, i sense percebre cap 
remuneració. 
 



 

Segon.- AUTORITZAR la realització de pràctiques a l’escola bressol Les Fonts a la 
senyora ****, estudiant del Cicle formatiu de grau superior d’Educació infantil de l’Institut 
Monstacopa, durant el període comprès entre el 09/05/2022 i el 15/06/2022 i amb l’horari 
de 9 a 13 hores de dilluns a divendres, segons estableix el Conveni de col·laboració 
entre l’Ajuntament d’Olot i l’Institut Montsacopa, i sense percebre cap remuneració. 
 
Tercer.- AUTORITZAR la realització de pràctiques a l’escola bressol la Gradera del 
Morrot a la senyora ****, estudiant del Cicle formatiu de grau superior d’Educació infantil 
de l’Institut Monstacopa, durant el període comprès entre el 09/05/2022 i el 30/06/2022 
i amb l’horari de 9 a 12 hores de dilluns a dijous, segons estableix el Conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’Institut Montsacopa, i sense percebre cap 
remuneració. 
 
Quart.- AUTORITZAR la realització de pràctiques a l’escola bressol la Gradera del 
Morrot a la senyora ****, estudiant del Cicle formatiu de grau superior d’Educació infantil 
de l’Institut Monstacopa, durant el període comprès entre el 09/05/2022 i el 15/06/2022 
i amb l’horari de 9 a 13 hores de dilluns a dijous, segons estableix el Conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’Institut Montsacopa, i sense percebre cap 
remuneració. 
 
 
Cinquè.- AUTORITZAR la realització de pràctiques a l’escola bressol de Sant Miquel a 
la senyora ****, estudiant del Cicle formatiu de grau superior d’Educació infantil de 
l’Institut Monstacopa, durant el període comprès entre el 09/05/2022 i el 15/06/2022 i 
amb l’horari de 9 a 13 hores de dimarts a divendres, segons estableix el Conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’Institut Montsacopa, i sense percebre cap 
remuneració. 
 
Sisè.- INCLOURE a les alumnes ****, ****, ****, **** i ****, estudiants de l’Institut 
Montsacopa, a l’assegurança de responsabilitat civil d’aquest Ajuntament el temps que 
estiguin realitzant les pràctiques. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
23.1. - MEMÒRIA VALORADA DE RESTAURACIÓ DEL CAMI RAL DE BATET DES 

DEL CARRER DE SANT CRISTÒFOL FINS AL CAMÍ PRIVAT DEL MAS 
MASCLET.- PROPOSANT APROVAR INICIALMENT 

 
Núm. de referència : X2022016141     
 
Vista la memòria valorada de restauració del cami Ral de Batet des del carrer de Sant 
Cristòfol fins al camí privat del Mas Masclet, redactada per l’enginyer de camins, Josep 
Santandreu i Peralba de Sanengi, SL, en data febrer de 2022, que té per objecte dur a 
terme unes correccions puntuals del paviment existent i la col·locació d’una geomalla 
50/50 25x25 de fibra de vidre col·locats amb un reg d’imprimació i la posterior col·locació 
d’una capa de 6cms d’aglomerat en calent D12. 
 



 
 
 

Vist l’informe emès pel director de l’Àrea de Territori, Ramon Prat Molas, en data 29 de 
març de 2022, conforme al qual informa favorablement l’aprovació inicial de la memòria 
atès que s’observa que està ben redactada i és complerta en la definició dels elements 
que la conformen. 
 
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 UPOM2022000012, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la memòria valorada de restauració del cami Ral 
de Batet des del carrer de Sant Cristòfol fins al camí privat del Mas Masclet, redactada 
per l’enginyer de camins, Josep Santandreu i Peralba de Sanengi, SL, 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.- SOL·LICITAR informe al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. 
 
QUART.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

24.1. - CONCEDIR LLICÈNCIA PER FINALITZAR LES OBRES DE REFORMA 
D’EDIFICI ENTRE MITGERES AMB AUGMENT DEL NOMBRE D’HABITATGES (DE 

1 A 2) AL C DEL BISBE SERRA N.0068 PIS.2. 
 

Núm.- LLICENCIA D’OBRES 
****- C DEL BISBE SERRA N.0068 OLOT 

 
Núm. de referència : X2021032338 

 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per LLICÈNCIA PER FINALITZAR 
LES OBRES DE REFORMA D’EDIFICI ENTRE MITGERES AMB AUGMENT DEL 
NOMBRE D’HABITATGES (de 1 a 2), al : C DEL BISBE SERRA N.0068 Pis.2 , del 
municipi d’Olot.  

 
Identificació de l’expedient: OMA32021000052   
Situació: C DEL BISBE SERRA N.0068 Pis.2  
UTM: 7209811 
 

1.- En data 6/07/2021, **** amb DNI: **** , representat per ****, presenta projecte 
d’obres majors per LLICÈNCIA PER FINALITZAR LES OBRES DE REFORMA 



 

D’EDIFICI ENTRE MITGERES AMB AUGMENT DEL NOMBRE D’HABITATGES (de 1 
a 2), amb situació al carrer C DEL BISBE SERRA N.0068 Pis.2, d’Olot. 
 
2.- En data 4 d´abril de 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 (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 
(OMA32021000052), per LLICÈNCIA PER FINALITZAR LES OBRES DE REFORMA 
D’EDIFICI ENTRE MITGERES AMB AUGMENT DEL NOMBRE D’HABITATGES (de 1 
a 2), amb situació al C DEL BISBE SERRA N.0068 Pis.2, del municipi d’Olot. 
 
SEGON. Informar que no podran iniciar-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 acabar les obres és de 12 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: CRA2022600026     
 
Liquidació de Drets i Garanties: 

Drets 
 
Per: Un pressupost de: 14076.38 euros  



 
 
 

  
Base liquidable (3) Drets % 

bonificació 
Drets definitius Taxes Total Drets 

14076.38 563.06 0 563.06 66.15 629.21 

 
Garanties: 

   

Total Liquidació Euros 

Per Drets 629.21 

Per Garanties  0 

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



 

9.- No es permet que com a conseqüència de l’execució de les obres, s’embrutin els 
embornals de la via pública, essent obligació del promotor l’adopció de les mesures 
adequades per evitar-ho. L’incompliment d’aquesta condició comportarà la retenció de 
la fiança dipositada en concepte de moviment de terres o runes i reposició de paviments. 
 
10.- El titular de la llicència haurà de construir al seu càrrec la vorera, segons el model, 
rasant i amplada que figurin a les condicions particulars de la llicència o a la 
corresponent ordenança reguladora. Per construir un gual per a l’entrada i sortida de 
vehicles, s’haurà de disposar de l’oportuna llicència. 
 
11.- Quan per causes imperioses de l’obra emparada per la present llicència, s’hagi 
d’ocupar la via pública amb materials, grues, instal·lacions, etc, així com interrompre la 
normal circulació pel carrer o vorera, s’haurà de sol·licitar el corresponent permís, 
quedant el contractista sotmès a la legislació vigent en la matèria i a les ordres que en 
aquest sentit li transmeti la Policia Municipal. 
 
12.- El davant de l’edifici o del solar on es realitzin les obres de nova construcció, o que 
afectin la façana o part anterior de la coberta, es tancaran sempre amb un clos de 
protecció d’acord amb les condicions de l’Ordenança d’obres a la via pública. Les 
bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació 
vigent. 
 
13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les 
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà 
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les 
prestacions de la Seguretat Social. 
 
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la corresponent 
llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals que causi. 
 
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li 
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En cas 
d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les sancions 
que corresponguin. 
 
Condicions particulars: 
 
 

• Els responsables de l’obra es faran càrrec de senyalitzar amb punts de llum de color 
vermell o taronja la tanca de protecció a col·locar al carrer. La tanca s’ajustarà a les 
condicions que determina l’Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública aprovada el 
27/04/1995.  

• Els responsables de l’obra es faran càrrec d’habilitar una vorera provisional per al pas 
de vianants de 90cm d’amplada, que haurà d’estar exempta d’obstacles 
permanentment, de forma que asseguri el pas de qualsevol persona, especialment 
d’aquelles amb mobilitat reduïda.  

• Els responsables de l’obra es faran càrrec de col·locar, en els dos sentits de la marxa, 
la següent senyalització: a) discs de perill per obres, b) discs de perill per calçada 



 
 
 

estreta, c) discs de limitació de la velocitat a 20 km/h, d) discs de prohibició de 
l’estacionament. 

• Com a mínim 48 hores abans de qualsevol operació de càrrega o de descàrrega que 
impliqui ocupació de la via pública caldrà comunicar-ho a la Policia Municipal per tal de 
preveure la senyalització necessària.  

• Al finalitzar les obres que afectin la façana de carrer de l’edifici, o part davantera de la 
coberta, caldrà retirar l’ocupació de la via pública. Amb antelació, es comunicarà la data 
a l’Ajuntament d’Olot, que procedirà a establir la taxa per ocupació que correspongui 
segons superfície i dies de l’ocupació d’acord amb el previst a les Ordenances fiscals.  

• L'enderroc s'executarà d'acord amb les condicions determinades per l'Ordenança 
Municipal d'Obres a la Via Pública aprovada el 27/04/1995  

• Aquesta llicència no autoritza la instal·lació de rètols comercials visibles des de la via 
pública.  

• Per la concessió de la llicència de primera utilització, serà necessari presentar la 
documentació que acrediti la correcta gestió de residus, d’acord amb les condicions de 
l’Ordenança General de Gestió de Residus aprovada el 15/03/02 i modificada el 
28/07/2005. 

 • D’acord amb el Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari aprovat per Real Decret 
Legislatiu 1/2004, de 5 de març, i el Reial Decret 417/2006, de 7 d'abril, pel qual es 
desenvolupa el text refós de la Llei del cadastre immobiliari, el termini per declarar 
l’alteració cadastral és de 2 mesos a partir del dia següent a la data de finalització de 
l’obra. A aquests efectes caldrà adreçar-se a l’Oficina d’atenció al ciutadà (OAC) de 
l’Ajuntament d’Olot. Cal aportar la següent documentació: 1) Plànol de situació i 
d'emplaçament, 2) Plànols definitius de cada planta, 3) Certificat final d'obra, 4) 
Fotografia/es de la/les façana/es (10x15), 5), fotocòpia DNI del titular i 6) Fotocòpia de 
les escriptures de propietat de la finca, (si cal). Tota la documentació es pot adjuntar en 
format digital, o enviar-ho a cadastre@olot.cat. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

25.1. - PLA D'AUTOPROTECCIÓ DE L'ACTIVITAT CONCERT AMB ZONA 
GASTRONÒMICA A LA PLAÇA DE BRAUS I PLAÇA PUIG DEL ROSER EL DIA 17 

DE MAIG DE 2022 
 
Núm. de referència : X2022022864     
 
En relació a l’expedient PC012022000005 d’homologació del Pla d’autoprotecció de 
l'activitat concert amb zona gastronòmica a la Plaça de braus i plaça Puig del 
Roser presentat per la Penya Blaugrana Almogàvers Garrotxins i vist l’expedient 
administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada  de Seguretat, proposa 
a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
 
Aprovar el Pla d’autoprotecció esmentat. 
 
 

S’aprova per unanimitat. 
 



 

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

LA SECRETÀRIA 

 


