ACTA NÚM. 21
JUNTA DE GOVERN LOCAL
EL DIA 2 DE JUNY DE 2022.
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 2 de juny 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, Jordi Güell i
Güell, Maria Assumpció Camps i Bosch 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.
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 26 de maig:
-

-

Dijous 26 de maig va presidir el Ple del Consell dels Infants. A la tarda va
pronunciar la conferència “Balanç de govern i projectes de futur” en un acte que
va tenir lloc a la Sala El Torín. A continuació es va desplaçar a l’Hospici per
assistir a l’acte de jubilació del director de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa, Antoni
Mayans.
Divendres 27 va prendre part de la Junta de Govern del SIGMA. Al vespre es va
desplaçar a la plaça Rector Ferrer per escoltar la tocada d’inici del Festival
Cornanusam que enguany ha arribat a la 31a edició.
Diumenge 29 de maig, va assistir al concert de la Coral Cantabile Cor de Cambra
que va tenir lloc al Teatre Principal. L’espectacle va ser també el comiat de Joan
Asin, que deixa la direcció de la coral coincidint amb el 25è aniversari.
Dilluns 30 de maig, acompanyat de la regidora de Seguretat, Mariona Camps,
va fer entrega de la placa de reconeixement a l’agent de la Policia Municipal,
Josep Puigdemont, que s’ha acabat de jubilar. Al migdia va presidir el Patronat
de la FES.

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 DEL PRESSUPOST A ASS. DE LA CERVESA
ARTESANA DE LA GARROTXA
Núm. de referència

: X2022027801

En relació a l’expedient SAL32022000005,vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Subvenció
nominativa del pressupost a favor de l’entitat ASSOCIACIÓ DE LA CERVESA
ARTESANA DE LA GARROTXA, amb NIF:G5528560-5, inscrita en el Registre d’entitats
de l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12020000047, per un import de 14000 euros.
Autoritzar i Disposar la despesa de 14000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària:
Subvenció Associació de la Cervesa Artesana de la Garrotxa 22100430480031 (segons
el conveni de referència adjunt).
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 22100 430 480031

Import
14000

Descripció
SUBVENCIO
ASSOCIACIO
ARTESANA GARROTXA

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
CERVESA
100 001 999 065 999 999

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. - APROVACIÓ ATORGAMENT I PAGAMENT SUBVENCIÓ PER A
PROPIETARIS D'HABITATGES DESOCUPATS QUE ES POSIN A LLOGUER C.
BAIX DEL TURA 4 1R-1A.
Núm. de referència : X2022027339
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 pel Sr. **** (registre E2022008814),
per l’habitatge situat al carrer Baix del Tura 4, 1r-1a, amb un cost d’actuació de 6.054,84
€.
Vist l’informe final emès pels Serveis Tècnics de l’Oficina d’Habitatge de data 27 de maig
de 2022, així com la documentació justificativa presentada pel Sr. Josep Juanola
Coromina, resultant correcta i favorable.
En relació a l’expedient HA042022000002, 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) al Sr. ****, per l’habitatge
del carrer Baix del Tura 4, 1r-1a.
Segon.- Que es procedeixi al pagament de l’ajut econòmic atorgat, a càrrec de:
Operació Referència
200340
2200189

Tipus
Partida
Despeses 22143 1521 480034

S’aprova per unanimitat.

Import
6000

Descripció
SUBVENCIONS HABITATGE

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
143 999 999 099 999 999

6.1. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS
Núm. de referència

: X2022016779

En relació a l’expedient SIC22022000006 de , vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència
competitiva a favor de l’entitat CENTRE EXCURSIONISTA D'OLOT, amb
NIF:G1713274-7, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el
número FEN12020000005, per un import de 5500 euros. Disposar la despesa de 5500
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 400.334.480020 - SUBV. ACTIVITATS
CIUTADANES (segons el conveni de referència adjunt).
Operació Referència
200300
2200831

Tipus
Partida
Despeses 22400 334 480020

Import
5500

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES
400 010 070 099 056 000

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.
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.
7.1. - APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT
D’OLOT I INTEGRA, ASSOCIACIÓ PER LA INCLUSIÓ DE COL·LECTIUS DE RISC
PER A LA REALITZACIÓ DEL CASAL D’ESTIU PER A INFANTS I JOVES AMB
DIVERSITAT FUNCIONAL, EN EL MARC DE LA CAMPANYA ESTIU RIU.
Núm. de referència

: X2022027443

Vist que Integra, Associació per la Inclusió de Col·lectius de Risc organitza un Casal
d’Estiu per a Infants i Joves amb diversitat funcional.
Vist que tant l’Ajuntament d’Olot com Integra, Associació per la Inclusió de Col·lectius
de Risc consideren important i necessari la creació d’un espai de lleure educatiu on els
infants i joves amb diversitat funcional, trastorn mental i pluridiscapacitat puguin gaudir
d’activitats adaptades a les seves necessitats, compartir i viure experiències noves
durant els mesos de juliol i agost.
Vist que l’Ajuntament d’Olot realitza la campanya d’Estiu Riu, que inclou diverses
activitats de lleure educatiu per a la població infantil i jove.
Vist que Integra disposa del personal, espais, materials i experiència dilatada en
l’educació del col·lectiu d’infants i joves amb diversitat funcional.
Vist que s’han obtingut molt bons resultats i un bon servei a la ciutadania per aquest
casal en edicions anteriors.
Vist que ambdues parts tenen voluntat d’establir un acord de col·laboració per a la
realització del Casal d’Estiu per a Infants i Joves amb diversitat funcional, en el marc de
la campanya Estiu Riu.
En relació a l’expedient ED012022000024 d’educació, 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 el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i Integra,
Associació per la Inclusió de Col·lectius de Risc per a la realització del Casal d’Estiu per
a Infants i Joves amb diversitat funcional, en el marc de la campanya Estiu Riu.
Segon.- Assumir els compromisos que consta a la clàusula Quarta del Conveni.
Tercer.- Transferir a Integra, Associació per a la Inclusió de Col·lectius de Risc la
quantitat íntegra de les quotes d’inscripció, d’acord amb el preu públic aplicat a aquesta

activitat. El pagament es farà amb càrrec a les partides 22 599 326 227995 Activitats
Lleure i 22 599 326 480002 Beques Lleure (Estiu Riu).
Quart.- Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni.
S’aprova per unanimitat.
8.1. - ESPORTS. PROPOSTA DE DENEGACIÓ DE LA SUBVENCIÓ SUPORT
ENTITATS EXTRAORDINÀRIA SOL·LICITADA PER L’ENTITAT CLUB
HORSEBALL GARROTXA
Núm. de referència : X2022015370
Antecedents:
Vist l’informe de data 26 de maig de 2022, emès pel director tècnic de l’Àrea d’Esports
de l’Ajuntament d’Olot, relatiu a la denegació de la subvenció suport entitats
extraordinària en caràcter de concurrència competitiva, sol·licitada per l’entitat Club
Horseball Garrotxa.
Vistos els motius de la denegació, establerts segons l’article 8 de les bases
reguladores de la subvenció, que es tracten dels següents:
- Accions i activitats extraordinàries: l’activitat presentada ja es contempla a les
subvencions de suport a les entitats ordinàries.
En relació a l’expedient SP062022000006 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:
PROPOSO
Primer.- Denegar la subvenció extraordinària de suport a les entitats, amb caràcter de
concurrència competitiva, sol·licitada per l’entitat CLUB HORSEBALL GARROTXA,
amb NIF 17885294, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el
número FEN12013000009.
Segon.- Notificar aquest acord a l’entitat peticionària de la subvenció, al gestor
responsable i a la secció de comptabilitat i pressupostos.
S’aprova per unanimitat.

8.2. - ESPORTS. PROPOSTA DE DENEGACIÓ DE LA SUBVENCIÓ SUPORT
ENTITATS EXTRAORDINÀRIA SOL·LICITADA PER L’ENTITAT CLUB ESPORTIU
TAEKWONDO D'OLOT
Núm. de referència

: X2022019845

Antecedents:
Vist l’informe de data 26 de maig de 2022, emès pel director tècnic de l’Àrea d’Esports
de l’Ajuntament d’Olot, relatiu a la denegació de la subvenció suport entitats
extraordinària en caràcter de concurrència competitiva, sol·licitada per l’entitat Club
Esportiu Taekwondo d'Olot.
Vistos els motius de la denegació, establerts segons l’article 8 de les bases
reguladores de la subvenció, que es tracten dels següents:
- Accions i activitats extraordinàries: l’activitat presentada ja es contempla a les
subvencions de suport a les entitats ordinàries.
En relació a l’expedient SP062022000030, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
PROPOSO
Primer.- Denegar la subvenció extraordinària de suport a les entitats, amb caràcter de
concurrència competitiva, sol·licitada per l’entitat CLUB ESPORTIU TAEKWONDO
D'OLOT, amb NIF G55033138, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot
amb el número FEN12020000030.
Segon.- Notificar aquest acord a l’entitat peticionària de la subvenció, al gestor
responsable i a la secció de comptabilitat i pressupostos.
S’aprova per unanimitat.
8.3. - ESPORTS_PROPOSTA DE DENEGACIÓ DE LA SUBVENCIÓ SUPORT
ENTITATS EXTRAORDINÀRIA SOL·LICITADA PER L’ENTITAT CLUB GIMNÀSTIC
OSONA
Núm. de referència

: X2022019941

Antecedents:
Vist l’informe de data 26 de maig de 2022, emès pel director tècnic de l’Àrea d’Esports
de l’Ajuntament d’Olot, relatiu a la denegació de la subvenció suport entitats
extraordinària en caràcter de concurrència competitiva, sol·licitada per l’entitat Club
Gimnàstic Osona.

Vistos els motius de la denegació, establerts segons l’article 8 de les bases reguladores
de la subvenció, que es tracten dels següents:
-

L’entitat sol.licitant no té una situació econòmica regularitzada.

En relació a l’expedient SP062022000044, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
PROPOSO
Primer.- Denegar la subvenció extraordinària de suport a les entitats, amb caràcter de
concurrència competitiva, sol·licitada per l’entitat CLUB GIMNÀSTIC OSONA, amb NIF
G62922224, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número
FEN12018000005.
Segon.- Notificar aquest acord a l’entitat peticionària de la subvenció, al gestor
responsable i a la secció de comptabilitat i pressupostos.
S’aprova per unanimitat.
8.4. - ESPORTS. PROPOSTA DE DENEGACIÓ DE LA SUBVENCIÓ SUPORT
ENTITATS EXTRAORDINÀRIA SOL·LICITADA PER L’ENTITAT CLUB TENIS
TAULA
Núm. de referència

: X2022020737

Antecedents:
Vist l’informe de data 26 de maig de 2022, emès pel director tècnic de l’Àrea d’Esports
de l’Ajuntament d’Olot, relatiu a la denegació de la subvenció suport entitats
extraordinària en caràcter de concurrència competitiva, sol·licitada per l’entitat Club
Tenis Taula Olot.
Vistos els motius de la denegació, establerts segons l’article 8 de les bases
reguladores de la subvenció, que es tracten dels següents:
- Accions i activitats extraordinàries: l’activitat presentada ja es contempla a les
subvencions de suport a les entitats ordinàries.
En relació a l’expedient SP062022000052, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:

PROPOSO
Primer.- Denegar la subvenció extraordinària de suport a les entitats, amb caràcter de
concurrència competitiva, sol·licitada per l’entitat CLUB TENIS TAULA OLOT, amb NIF
G17810458, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número
FEN12020000015.
Segon.- Notificar aquest acord a l’entitat peticionària de la subvenció, al gestor
responsable i a la secció de comptabilitat i pressupostos.
S’aprova per unanimitat.
8.5. - ESPORTS_PROPOSTA DE DENEGACIÓ DE LA SUBVENCIÓ SUPORT
ENTITATS EXTRAORDINÀRIA SOL·LICITADA PER L’ENTITAT PENYA
MADRIDISTA D'OLOT I COMARCA
En relació a l’expedient SP062022000053 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:
PROPOSO
Primer.- Denegar la subvenció extraordinària de suport a les entitats, amb caràcter de
concurrència competitiva, sol·licitada per l’entitat PENYA MADRIDISTA D’OLOT I
COMARCA, amb NIF G17383209, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament
d’Olot amb el número FEN12022000006.
Segon.- Notificar aquest acord a l’entitat peticionària de la subvenció, al gestor
responsable i a la secció de comptabilitat i pressupostos.
S’aprova per unanimitat.
8.6. - ESPORTS. PROPOSTA DE DENEGACIÓ DE LA SUBVENCIÓ SUPORT
ENTITATS EXTRAORDINÀRIA SOL·LICITADA PER L’ENTITAT CLUB NATACIÓ
OLOT
Núm. de referència : X2022027325
Antecedents:
Vist l’informe de data 26 de maig de 2022, emès pel director tècnic de l’Àrea d’Esports
de l’Ajuntament d’Olot, relatiu a la denegació de la subvenció suport entitats
extraordinària en caràcter de concurrència competitiva, sol·licitada per l’entitat Club
Natació Olot.

Vistos els motius de la denegació, establerts segons l’article 8 de les bases
reguladores de la subvenció, que es tracten dels següents:
- L’entitat sol.licita ajut per una activitat corresponent a l’any 2021:
XXVII Trofeu Memorial Raül Ramos realitzada el dia 30 d’octubre de 2021.
En relació a l’expedient SP062022000055 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:
PROPOSO
Primer.- Denegar la subvenció extraordinària de suport a les entitats, amb caràcter de
concurrència competitiva, sol·licitada per l’entitat CLUB NATACIÓ OLOT, amb NIF
G17067398, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número
FEN12013000025.
Segon.- Notificar aquest acord a l’entitat peticionària de la subvenció, al gestor
responsable i a la secció de comptabilitat i pressupostos.
S’aprova per unanimitat.
9.1. - ESPORTS_PROPOSTA DE CONVENI EXTRAORDINARI AMB L'ASSOCIACIÓ
ESPORTIVA GIMNÀSTICA OLOT
Núm. de referència

: X2022018324

En relació a l’expedient SP062022000015, 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 concurrència
_Extraordinaris a favor de l’entitat ASSOCIACIÓ ESPORTIVA GIMNÀSTICA OLOT,
amb NIF:G1684383-1, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el
número FEN12021000140, per un import de 400 euros. Disposar la despesa de 400
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2022 330 341 480002 (segons el conveni
de referència adjunt).
Operació Referència
200200

Tipus
Partida
Despeses 22330 341 480002

Import
400

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES
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.

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.
9.2. - ESPORTS_PROPOSTA DE CONVENI EXTRAORDINARI AMB EL CLUB
PATINATGE ARTÍSTIC OLOT
Núm. de referència

: X2022018325

En relació a l’expedient SP062022000016 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 concurrència
_Extraordinaris a favor de l’entitat CLUB PATINATGE ARTISTIC D'OLOT, amb
NIF:G1738098-1, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el
número FEN12013000022, per un import de 1800 euros. Disposar la despesa de 1800
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2022 330 341 4800002 (segons el
conveni de referència adjunt).
Operació Referència
200200

Tipus
Partida
Despeses 22330 341 480002

Import
1800

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES
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.
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.
9.3. - ESPORTS_PROPOSTA DE CONVENI EXTRAORDINARI AMB JOVENTUT
SANT PERE MÀRTIR
Núm. de referència : X2022019761
En relació a l’expedient SP062022000022, 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 concurrència
_Extraordinaris a favor de l’entitat JOVENTUT SANT PERE MARTIR, amb
NIF:G1739289-5, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el
número FEN12013000032, per un import de 400 euros. Disposar la despesa de 400

euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2022 330 341 480002 (segons el conveni
de referència adjunt).
Operació Referència
200200

Tipus
Partida
Despeses 22330 341 480002

Import
400

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES
100 001 001 001 000 000

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.
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.
9.4. - ESPORTS_PROPOSTA DE CONVENI EXTRAORDINARI AMB L’AMIPA JOAN
XXIII
Núm. de referència : X2022019768
En relació a l’expedient SP062022000025, 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 concurrència
_Extraordinaris a favor de l’entitat AMIPA ESCOLA JOAN XXIII, amb NIF:G1734711-3,
inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número
FEN12013000101, per un import de 430 euros. Disposar la despesa de 430 euros amb
càrrec a l’aplicació pressupostària: 2022 330 341 480002 (segons el conveni de
referència adjunt).
Operació Referència
200200

Tipus
Partida
Despeses 22330 341 480002

Import
430

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES
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.
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.

9.5. - ESPORTS_PROPOSTA DE CONVENI EXTRAORDINARI AMB EL CLUB
VOLEIBOL OLOT
Núm. de referència

: X2022019772

En relació a l’expedient SP062022000026, 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 concurrència
_Extraordinaris a favor de l’entitat CLUB VOLEIBOL OLOT, amb NIF:G1715316-4,
inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número
FEN12013000031, per un import de 300 euros. Disposar la despesa de 300 euros amb
càrrec a l’aplicació pressupostària: 2022 330 341 480002 (segons el conveni de
referència adjunt).
Operació Referència
200200

Tipus
Partida
Despeses 22330 341 480002

Import
300

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES
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.
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.
9.6. - ESPORTS_PROPOSTA DE CONVENI EXTRAORDINARI AMB L’ESCOLA
FUTBOL GARROTXA
Núm. de referència

: X2022020717

En relació a l’expedient SP062022000048, 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 concurrència
_Extraordinaris 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 300 euros. Disposar la despesa de 300 euros amb
càrrec a l’aplicació pressupostària: 2022 330 341 480002 (segons el conveni de
referència adjunt).
Operació Referència
200200

Tipus
Partida
Despeses 22330 341 480002

Import
300

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES
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.
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.
9.7. - ESPORTS_PROPOSTA DE CONVENI EXTRAORDINARI AMB EL CLUB
NATACIÓ OLOT
Núm. de referència : X2022020731
En relació a l’expedient SP062022000050, 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 concurrència
_Extraordinaris a favor de l’entitat CLUB NATACIO OLOT, amb NIF:G1706739-8,
inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número
FEN12013000025, per un import de 1400 euros. Disposar la despesa de 1400 euros
amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2022 330 341 480002 (segons el conveni de
referència adjunt).
Operació Referència
200200

Tipus
Partida
Despeses 22330 341 480002

Import
1400

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES
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.
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.
10.1. - ESPORTS_PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA
SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL CLUB TENIS OLOT
Núm. de referència

: X2022005180

En relació a l’expedient SP062022000001, 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 el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció PARTICIPACIÓ A LA LLIGA DIVISIÓ D'HONOR MASCULINA DE TENIS
TAULA, per un import de 4000 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 2022
330 341 480016 en fase “AD” 2202310001, una vegada supervisats: el formulari de
justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la
subvenció.
Operació Referència
200400
2202310001

Tipus
Partida
Despeses 22330 341 480016

Import
4000

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIO CLUB TENNIS TAULA OLOT
330 015 167 065 999 999

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

Corporació i atenent al que disposa la normativa vigent i l’Ordenança general de
subvencions de l’Ajuntament d’Olot (article 16)
3r) Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i
pressupostos.
S’aprova per unanimitat.
10.2. - ESPORTS_PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA
SUBVENCIÓ NOMINATIVA DE LA UNIÓ ESPORTIVA OLOT, SAD
Núm. de referència

: X2022015381

En relació a l’expedient SP062022000007, 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 el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció PARTICIPACIÓ A LA TERCERA RFEF DE FUTBOL MASCULÍ, per un
import de 60000 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 2022 330 341
480003 en fase “AD” 2202855001, una vegada supervisats: el formulari de justificació,
la memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la subvenció.
Operació Referència
200400
2202855001

Tipus
Partida
Despeses 22330 341 480003

Import
60000

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIO UNIO ESPORTIVA OLOT 330 015 167 065 999 999

2n) Procedir als tràmits escaients per a ordenar el pagament (fase “P”) de la despesa
esmentada en funció de les disponibilitats i previsions del Pla de tresoreria de la
Corporació i atenent al que disposa la normativa vigent i l’Ordenança general de
subvencions de l’Ajuntament d’Olot (article 16)
3r) Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i
pressupostos.
S’aprova per unanimitat.
11.1. - ESPORTS_APROVAR LES BASES DELS AJUTS ALS ESPORTISTES
AMATEURS D’ESPORTS INDIVIDUALS D’ELIT QUE PARTICIPEN EN ELS
CAMPIONATS D’ESPANYA, D’EUROPA, DEL MÓN I ALS JOCS OLÍMPICS
Núm. de referència

: X2022027453

Considerant que és d’interès per a l’Ajuntament d’Olot fomentar la participació
d’esportistes amateurs d’elit en campionats d’Espanya, Europa, Mundials i als Jocs
Olímpics.

Considerant que en el pressupost municipal de 2022 hi ha consignat en la partida
SUBVENCIONS ESPORTISTES D’ÈLIT 2022 330 341 480014, un import de 2.000,00
euros per a l’atorgament d’ajuts als esportistes amateurs d’esports individuals que
participen en campionats d’Espanya, d’Europa, Mundials i als Jocs Olímpics.
Vist el que preveuen els article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions; el 58 i següents del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament General de la Llei de Subvencions; els articles 124 i 125 d’obres
activitats i serveis; la base 10 de l’Ordenança General de Subvencions aprovada per
l’Ajuntament d’Olot i l’article 15 de la Llei 19/2014, de 28 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern.
En relació a l’expedient SP022022000002, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Primer.-Aprovar les bases especifiques reguladores dels ajuts als esportistes amateurs
d’esports individuals d’elit que participen en els campionats d’Espanya, d’Europa, del
món i als Jocs Olímpics durant la temporada 2021-2022.
Es fixa un import màxim a concedir de dos mil euros (2000,00.-€) amb càrrec a la partida
2022 330 341 480014 SUBVENCIONS ESPORTISTES D’ÈLIT de l’any 2022.
Operació Referència
200200

Tipus
Partida
Despeses 22330 341 480014

Import
2000

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ESPORTISTES D'ELIT 330 015 167 001 000 000

Segon.-Publicar les bases al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG), en un
diari comarcal i al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, en el portal de transparència i
exposar-ho al públic per un termini de vint dies hàbils, comptats des de l’endemà de la
publicació d’aquest anunci al BOP, perquè s’hi puguin presentar reclamacions.
Si no es presenten reclamacions aquestes quedaran aprovades definitivament sense
necessitat de cap més tràmit.
Tercer.- Així mateix s’acorda obrir la convocatòria pública per la concessió d’ajuts als
esportistes amateurs d’esports individuals d’elit que participen en campionats
d’Espanya, d’Europa, del món i als Jocs Olímpics en la temporada 2021-2022, amb el
benentès que aquesta no tindrà eficàcia ni es publicarà fins que les bases hagin quedat
definitivament aprovades.
Quart.- Comunicar la convocatòria d’aquests ajuts, un cop les bases hagin quedat
aprovades definitivament, a la base nacional de subvencions. D’acord amb l’article 20.8
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aquesta comunicació
de l’obertura de la convocatòria de les subvencions a la Base Nacional de Subvencions
serà prèvia a qualsevol altra publicació que es pugui fer d’aquesta convocatòria.

Cinquè.- El període de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils, a comptar a
partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOPG. En cas que el termini de
presentació de sol·licituds finalitzi un dissabte, s’entendria prorrogat fins al dia hàbil
següent.
Sisè.- Els presents ajuts es concediran mitjançant acord de Junta de govern local, en el
termini màxim de 3 mesos a comptar de la finalització del termini de presentació de
sol·licituds, en cas contrari es considerarà desestimada la petició.
S’aprova per unanimitat.
12.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES
Núm. de referència

: X2022028378

En relació a l’expedient CPG22022000030 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Aprovar relació d’ordenacions de despeses annexada número 22/021 per un import de
654.361,85 euros.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
654361.85

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

S’aprova per unanimitat.
13.1. - APROVAR CERTIFICACIÓ D'OBRA DE JOSEP VILANOVA SA
Núm. de referència

: X2022028284

En relació a l’expedient CPG22022000029 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Aprovar la certificació n.1 de JOSEP VILANOVA SA corresponent a les obres de
CONSERVACIÓ I MILLORA DE LA INFRAESTRUCTURA VIÀRIA DIVERSOS
CARRERS DE LA CIUTAT ANY 2022- FASE1 amb càrrec a la partida 22 140
1532 61902 “PAVIMENTS VIES PUBLIQUES BARRIS” per un import de
157.253,57 euros.
Operació Referència
200220
2200756

Tipus
Partida
Despeses 22140 1532 61902

S’aprova per unanimitat.

Import
157253.57

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
PAVIMENTS VIES PUBLIQUES BARRIS100 001 001 001 000 000

14.1. - ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ EDICIÓ LLIBRE 2022
Núm. de referència : X2022012651
En relació a l’expedient SCU12021000007 d’acceptació de subvenció per l’edició del
llibre Història i propòsits dels Cine Club Olot. El cineclubisme a Olot, s’acorda:
Primer.- Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Girona, amb destinació
l’edició del llibre Història i propòsits dels Cine Club Olot. El cineclubisme a Olot, per un
import de 3.400,00 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 copte 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. Alcaldes per signat 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
46104 SUBV. DIPUTACIÓ EDICIONS MUNICIPALS.
S’aprova per unanimitat.
15.1. - LIQUIDACIONS IBL1 - RELACIÓ 2022001
Núm. de referència

: X2022020372

En relació a l’expedient UR052022000004 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Primer.- APROVAR les liquidacions de l’impost sobre béns immobles urbans, RELACIÓ
2022001, d’acord a les següents quantitats:

ALTES
BAIXES/DEV
TOTAL

Any 2019
93,60
93,60

Any 2020
97,36
724,31
-626,95

Any 2021
12.116,06
5.380,82
6.735,24

Any 2022
112.755,25
112.755,25

TOTAL
125.062,27
6.105,13
118.957,14

Segon.- El període de pagament en voluntària serà fins el dia 5 d’agost de 2022.
POSSIBILITAT D’AJORNAMENT DELS DEUTES.
Us informem de la possibilitat que disposeu de sol·licitar l’ajornament del deute, sempre
que s’acompleixin les condicions establertes a l’Ordenança General de Recaptació.
ACABAMENT DEL TERMINI VOLUNTARI.
El venciment del termini d’ingrés en període voluntari sense haver satisfet el deute
determinarà l’inici del procediment de constrenyiment amb l’aplicació del recàrrec i dels
interessos de demora corresponents, segons allò establert a la Llei General Tributària i
al Reglament General de Recaptació.
Tercer.- Notificar individualment les liquidacions i el termini de pagament a les persones
interessades.
S’aprova per unanimitat.
16.1. - OBRES D'INFRAESTRUCTURA SOTERRADA PER L'EQUIPAMENT DE
RESTRICCIÓ DEL TRÀNSIT A LA PLAÇA DEL CARME D'OLOT
Núm. de referència : X2022024944
Tipus de Contracte:OB
Procediment
AD
Criteris
NO

D'OBRES
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar les obres d’infraestructura soterrada per
l’equipament de restricció del trànsit a la plaça del Carme d’Olot, com es desprèn de
l’informe de data 12 de maig de 2022, emès pel Sr. Ramon Prat Molas, Cap de l’Àrea
de Territori d’aquest Ajuntament.
Segon.- Atès que es tracta d’una obra amb una unitat funcional tal i com es desprèn de
la memòria valorada redactada pels arquitectes Eduard Callís i Guillem Moliner i
aprovada per la Junta de Govern Local del dia 3 de març de 2022.
Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per executar l’obra
d’infraestructura soterrada per l’equipament de restricció del trànsit a la plaça del Carme
d’Olot:
-“Explotacions Vior, SLU”
-“Obres Meroca, SLU”

-“Pere Boada Comas, SL”
Quart.- D’acord amb l’informe de valoració emès pel Sr. Ramon Prat Molas, cap de
l’Àrea de Territori, en data 30 de maig de 2022; la millor proposta és la presentada per
l’empresa EXPLOTACIONS VIOR, S.L.U., per ser l’oferta econòmica més avantatjosa.
Cinquè.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals
de contractació.
Sisè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa EXPLOTACIONS VIOR, S.L.U. i atès que
aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació
objecte del contracte.
Fonament jurídic
La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant
LCSP) i correspon a la modalitat d’obres regulada a l’article 13 de la mateixa.
Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de
l’expedient administratiu i les modificacions introduïdes pel Reial Decret Llei 3/2020, de
4 de febrer.
Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació.
Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions
efectuades pel cartipàs municipal.
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics
Vist l’expedient administratiu núm: CC012022000396 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar l’informe núm. NI022022000990 emès pel Sr. Ramon Prat Molas,
Cap de l’Àrea de Territori d’aquest Ajuntament de data12 de maig de 2022, en el que
es motiven les necessitats de contractar.
Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a
favor de l’empresa EXPLOTACIONS VIOR, S.L.U, amb NIF núm. B5533363-7, el
contracte menor de les obres d’infraestructura soterrada per l’equipament de restricció
del trànsit a la plaça del Carme d’Olot, d’acord amb la memòria valorada redactada pels
arquitectes Eduard Callís i Guillem Moliner i aprovada per la Junta de Govern Local del
dia 3 de març de 2022; pel preu de setze mil sis-cents setanta euros amb setantavuit cèntims (16.670,78 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en tretze mil set-cents setanta-set euros amb cinquanta
cèntims (13.777,50 €) de pressupost net i dos mil vuit-cents noranta-set euros amb vinti-vuit cèntims (2.893,28 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21%

Tercer.- El termini d’execució de les obres serà d’un mes i mig a comptar des de la data
de recepció de la notificació de l’adjudicació.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 16.670,78 €, IVA inclòs, amb càrrec
a la partida núm. 22.1512.151.61909 “actuacions barris” del Pressupost municipal.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 22140 1512 61909

Import
16670.78

Descripció
ACTUACIONS BARRIS (PR22)

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

Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació i adjuntarà
una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient
CC012022000396
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses “Explotacions Vior, SLU”; “Obres
Meroca, SLU” i “Pere Boada Comas, SL”.
S’aprova per unanimitat.
16.2. - OBRES DE MODIFICACIÓ I MILLORA DE QUATRE OBERTURES AL
MUSEU COMARCAL DE LA GARROTXA
Núm. de referència : X2022025799
Tipus de Contracte: OB
Procediment
AD
Criteris
NO

D'OBRES
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar les obres de modificació i millora de quatre
obertures al Museu Comarcal de la Garrotxa, com es desprèn de l’informe de data 13
de maig de 2022, emès per Carme Yeste Casado, arquitecta municipal, Gemma
Planagumà Calm, arquitecta tècnica municipal i Albert Pons Clutaró, arquitecte
municipal in gestor de la partida pressupostària.
Segon.- Atès que es tracta d’una obra amb una unitat funcional.
Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per executar les obres de
modificació i millora de quatre obertures al Museu Comarcal de la Garrotxa,
-“Cimmetall, SL”
-“Mecanisold, SL”
-“Construccions Metàl.liques Turró Martir,SL”
Quart.- Atès que dins el termini establert ha estat presentada una sola oferta subscrita
per l’empresa CIMMETALL, SL, la qual s’informa favorablement atès que reuneix els
requisits establerts en la sol·licitud

Cinquè.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals
de contractació.
Sisè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa CIMMETALL SL i atès que aquesta compta
amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del contracte.
Fonament jurídic
La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant
LCSP) i correspon a la modalitat d’obres regulada a l’article 13 de la mateixa.
Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de
l’expedient administratiu i les modificacions introduïdes pel Reial Decret Llei 3/2020, de
4 de febrer.
Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació.
Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions
efectuades pel cartipàs municipal.
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics
Vist l’expedient administratiu núm: CC012022000406 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar l’informe núm. NI022022001015 emès per Carme Yeste Casado,
arquitecta municipal, Gemma Planagumà Calm, arquitecta tècnica municipal i Albert
Pons Clutaró, arquitecte municipal in gestor de la partida pressupostària, de data 13 de
maig de 2022, en el que es motiven les necessitats de contractar.
Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a
favor de l’empresa CIMMETALL SL, amb NIF núm. B1723198-6, el contracte menor de
les obres de modificació i millora de quatre obertures al Museu Comarcal de la Garrotxa;
pel preu de quinze mil cent vint-i-cinc euros (15.125 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en dotze mil cinc-cents euros (12.500 €) de pressupost
net i dos mil sis-cents vint-i-cinc euros (2.625 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 %
Tercer.- El termini d’execució de les obres serà d’un mes a comptar des de la data de
recepció de l’acord d’adjudicació.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 15.125 €, IVA inclòs, amb càrrec
a la partida núm. 22.140.333.63203 “actuacions edificis culturals” del Pressupost
municipal.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 22140 333 63203

Import
15125

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
ACTUACIONS EDIFICIS CULTURALS (PR22100 001 001 001 000 000
30.000)

Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació i adjuntarà
una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient
CC012022000406
Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa CIMMETALL SL
S’aprova per unanimitat.
16.3. - SERVEI PER A LA REALITZACIÓ DE TREBALLS DE CONSERVACIÓ DE
PERGAMINS DEL FONS AJUNTAMENT D'OLOT ADE L'ARXIU COMARCAL DE LA
GARROTXA (ACGAX)
Núm. de referència : X2022025821
Tipus de Contracte: SE
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SERVEIS
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar el servei per a la realització de treballs de
conservació de pergamins del Fons Ajuntament d’Olot de l’Arxiu Comarcal de la
Garrotxa (ACGAX), com es desprèn de l’informe de data 13 de maig de 2022, emès per
la Sra. Anna Bonfill Plana, cap de l’Àrea de l’Arxiu Municipal.
Segon.- Atès que es tracta d’un servei esporàdic i puntual, i que en cas que es valori
que es repetirà aquesta mateixa necessitat, s’inclourà en la planificació de necessitats
de contractació, d’acord amb el que estableix l’article 28 de la LCSP.
Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar el servei per a
la realització de treballs de conservació de pergamins del Fons Ajuntament d’Olot de
l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa (ACGAX):
-“Magalí Anglada Font”
-“Cristina Nájar Orriols”
-“Núria Vila Lafita”
Quart.- D’acord amb l’informe de valoració emès per la Sra. Anna Bonfill Plana, cap de
l’Àrea de l’Arxiu Municipal, en data 26 de maig de 2022, han estat presentades dues
ofertes subscrites per “Magalí Anglada Font” i “Cirstina Nájar Orriols” i la millor proposta
és la presentada per la Sra. MAGALI ANGLADA FONT, per haver presentat l’oferta més
econòmica.
Cinquè.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals
de contractació.

Sisè.- Vista la capacitat d’obrar de la Sra. MAGALI ANGLADA FONT 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: CC012022000407 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar l’informe núm. NI0220220001011 emès per la Sra. Anna Bonfill Plana,
cap de l’Àrea de l’Arxiu Municipal de data 13 de maig de 2022, en el que es motiven les
necessitats de contractar.
Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a
favor de la Sra. MAGALI ANGLADA FONT, amb NIF núm. **** , el contracte menor
del servei per a la realització de treballs de conservació de pergamins del Fons
Ajuntament d’Olot de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa (ACGAX); pel preu de catorze
mil nou-cents noranta-nou euros (14.999,99 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en dotze mil tres-cents noranta-sis euros amb seixantanou cèntims (12.396,69 €) de pressupost net i dos mil sis-cents tres euros amb trenta
cèntims (2.603,30 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 %
Tercer.- El termini per a l’execució dels serveis serà a partir de la data de recepció de
la notificació de l’adjudicació i fins el 31 de desembre de 2022.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 14.999,99 €, IVA inclòs, amb càrrec
a la partida núm. 22.400.3322.227990 “Arxiu Municipal d’Olot” del Pressupost municipal.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 22400 3322 227990

Import
14999.99

Descripció
ARXIU MUNICIPAL D'OLOT

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

Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació i adjuntarà
una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient
CC012022000407.

Sisè.- Notificar aquesta resolució a: “Magalí Anglada Font” i “Cristina Nájar Orriols”.
S’aprova per unanimitat.
16.4. - APROVACIÓ EXPEDIENT, APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES I PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA
CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT,
DELS SERVEIS D’ACCÉS, SUPORT I MANTENIMENT A LA PLATAFORMA DE
SEGURETAT CIUTADANA M7 CITIZEN SECURITY; I CONVOCATÒRIA DE
LICITACIÓ
Núm. de referència

: X2022027859

Tipus contracte
Procediment
Criteris

SE
NE
SP

DE SERVEIS
PROCEDIMENT NEGOCIAT
SENSE PUBLICITAT

Antecedents
Atesa la necessitat de contractar el servei dels serveis d’accés, suport i manteniment a
la plataforma de seguretat ciutadana M7 Citizen Security amb l’empresa “EINSMER SL”,
d’acord amb l’informe emès pel responsable del Departament d’Informàtica i Noves
Tecnologies de l’Ajuntament d’Olot.
Atès que d’acord amb l’informe emès pel responsable del Departament d’Informàtica i
Noves Tecnologies de l’Ajuntament d’Olot, aquesta plataforma ha estat desenvolupada
per l’empresa Einsmer SL. A banda de contractar l’accés i per assegurar el bon
funcionament de l’aplicació, és imprescindible disposar d’un suport i servei de
manteniment per a la solució de qualsevol incidència que es pugui presentar, i atès que
només els poden oferir l’empresa propietària i desenvolupadora d’aquesta aplicació,
serà l’única empresa convidada.
Vist que el procediment a seguir per a l’adjudicació és el negociat sense publicitat, en
aplicació dels articles 166 i 168.a)2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic (en endavant LCSP)
Vist l’informe tècnic emès pel responsable del Departament d’Informàtica i Noves
Tecnologies de l’Ajuntament d’Olot.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern, en virtut
de la delegació de la qual es va donar compte en la sessió extraordinària del Ple de
l’Ajuntament d’Olot, celebrada el dia 27 de juny de 2019.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponent, la regidora delegada
d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:

Primer.- INICIAR l’expedient de contractació dels serveis d’accés, suport i manteniment
a la plataforma de seguretat ciutadana M7 Citizen Security, amb l’empresa “EINSMER
SL”, amb NIF B61808127.
Segon.- APROVAR l’expedient de contractació administrativa dels serveis d’accés,
suport i manteniment a la plataforma de seguretat ciutadana M7 Citizen Security, d’acord
amb el previst a l’article 117 de la LCSP.
El pressupost base de licitació és de trenta-sis mil tres-cents euros (36.300 €) IVA inclòs.
Aquest import es desglossa en trenta mil euros (30.000 €) de pressupost net, més sis
mil tres-cents euros (6.300 €) d’IVA calculat al 21 %.
Aquest pressupost inclou tots els costos d’execució del contracte.
La durada del contracte s’estableix pel termini de 2 anys, essent la data d’inici dels
efectes del contracte el dia 1 de gener de 2022 al 31 de desembre de 2023.
Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
condicions tècniques, d’acord amb el previst als articles 122 i 124 de la LCSP.
Quart.- APROVAR la despesa del primer any de contracte amb càrrec a la partida
Manteniment i suport informàtic 22 120 920 227994 del Pressupost Municipal.
Operació Referència
200200
200200

Tipus
Partida
Despeses 22120 920 227994
Despeses 99999

Import
18150
18150

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
MANTENIMENT I SUPORT INFORMATIC
100 001 001 001 000 000
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA
100 001 001 001 000 000

En tractar-se d’una despesa plurianual, aquesta despesa queda subordinada a
l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost dels exercicis respectius
Cinquè.- CONVIDAR, en aplicació de l’article 168.a) 2n. i 170 de la LCSP, a l’empresa
“EINSMER SL”, amb NIF B61808127, de conformitat amb l’informe que consta a
l’expedient, per tal que si ho desitja, presenti oferta en els termes recollits en el plec de
clàusules administratives particulars i el plec de condicions tècniques.
Sisè.- NOMENAR Responsable del Contracte al Sr. Joan Prat Espuña, responsable del
Departament d’Informàtica i Noves Tecnologies de l’Ajuntament d’Olot, d’acord amb
l’article 62 de la LCSP.
Setè.- DELEGAR a l’Alcalde 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, d’acord amb el previst als articles 9 i 12 de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i l’article 11 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions
Públiques de Catalunya.
S’aprova per unanimitat.

16.5. - DEVOLUCIÓ GARANTIA DEFINITIVA CONTRACTE DE
SUBMINISTRAMENT I OBRA DE MATERIAL PER A JOCS INFANTILS DESTINATS
A L'ESPAI DE LES FEIXES I AL PARC MALATOSQUER
Núm. de referència

: X2015027438

La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 11 de febrer de 2016 va adjudicar
a favor de l’empresa “HAGS-SWEKLECH, SA” amb NIF núm. A07478290, el contracte
mixt de subministrament i obra de material per a jocs infantils destinats a l’espai de les
feixes del Parc Malatosquer; per un import de trenta-tres mil cinquanta-set euros (33.057
€) + IVA.
Per tal de garantir la correcte execució del contracte l’empresa “HAGS-SWEKLECH,
SA” en data 4 de febrer de 2016 va dipositar la fiança corresponent, per un import de
1.652,85 €
Atesa la instància presentada per l’empresa “HAGS-SWEKLECH, SA”, Registre
d’Entrada núm. E2022009827 de data 6 de maig de 2022, de sol·licitud de devolució de
la garantia.
Atès l’informe emès pel Sr. Ramon Prat Molas, cap de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament
d’Olot en data 17 de maig de 2022, favorable a la devolució de la fiança.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12015000023 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
PROCEDIR la devolució de la garantia definitiva d’import mil sis-cents cinquanta-dos
euros amb vuitanta-cinc cèntims (1.652,85 €) dipositada en data 4 de febrer de 2016
per l’empresa “HAGS-SWEKLECH, SA” amb NIF núm. A07478290; per tal de garantir
la correcte execució del contracte mixt de subministrament i obra de material per a jocs
infantils destinats a l’espai de les feixes del Parc Malatosquer
S’aprova per unanimitat.
16.6. - APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT, DEL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS I EL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT
SIMPLIFICAT, DELS SERVEIS PER A LA REALITZACIÓ DEL TALLER D'ESTUDI
ASSISTIT (TEA) DE PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA DINS DEL MARC DEL PLA
EDUCATIU D'ENTORN. CURS 2022-2023; I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ.
Núm. de referència

: X2022028016

Tipus contracte
Procediment
Criteris

SE
AB
MU

DE SERVEIS
PROCEDIMENT OBERT
MULTIPLICITAT DE CRITERI

Vista la necessitat de portar a terme el contracte de serveis per a la realització del Taller
d’Estudi Assistit (TEA) de primària i secundària. Curs 2022-2023, atès que l’ Ajuntament
d’Olot no disposa de serveis interns per a l’execució del mateix.
Vist que el pressupost base de licitació del servei s'estableix en CINQUANTA-SET MIL
CINC-CENTS SETANTA-SET EUROS I SEIXANTA-CINC CÈNTIMS (57.577,65€) IVA
exempt.
En aquest sentit, el valor estimat del contracte (VEC) és de CENT QUINZE MIL CENT
CINQUANTA-CINC EUROS I TRENTA CÈNTIMS (115.155,30.- €), IVA exempt, als
efectes de determinar el procediment d'adjudicació i la publicitat.
La durada del contracte s’estableix en 1 any a partir de 1 de setembre de 2022, amb
possibilitat de pròrroga un any més.
A l'expedient hi consta el plec de clàusules administratives particulars i prescripcions
tècniques i demés documentació prevista a l’article 116 de la llei 9/2017, de 8 de
novembre del 2017 (LCSP).
Atès que aquest contracte es tipifica com a contracte administratiu de serveis d’acord
amb el previst a l’article 17 de la LCSP.
Tenint en compte el valor estimat del contracte i atès que el procediment a seguir per a
l'adjudicació del contracte és l'obert simplificat en virtut dels articles 131 i 159 de la
LCSP.
De conformitat amb els articles 116 i 117 de la LCSP.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12022000029 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
Primer.- INICIAR l'expedient del contracte de serveis per a la realització del Taller
d’Estudi Assistit (TEA) de primària i secundària. Curs 2022-2023, incorporant-hi la
documentació a què fa referència l'article 116 del LCSP.
Segon.- APROVAR l'expedient de contractació administrativa de serveis per a la
realització del Taller d’Estudi Assistit (TEA) de primària i secundària. Curs 2022-2023,
amb un import de licitació de CINQUANTA-SET MIL CINC-CENTS SETANTA-SET
EUROS I SEIXANTA-CINC CÈNTIMS (57.577,65€) IVA exempt, per un any a partir de
1 de setembre de 2022. El contracte s’executarà des de 1 de setembre de 2022 fins a
30 de juny de 2023 coincidint amb el curs escolar, una vegada emès l’informe preceptiu
del secretari, d'acord amb el previst al punt 8 de la Disposició Addicional Tercera de la
LCSP.
L'import total de la despesa ascendeix a CINQUANTA-SET MIL CINC-CENTS
SETANTA-SET EUROS I SEIXANTA-CINC CÈNTIMS (57.577,65€) IVA exempt anuals.

Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques particulars que ha de regir la contractació.
Quart.- APROVAR la despesa de la present contractació que es finançarà amb càrrec a
la següent partida del pressupost municipal: : 22 599 326 2269990 Taller d’ Estudi
Assistit
Operació Referència
200200
200200

Tipus
Partida
Despeses 22599 326 2269990
Despeses 99999

Import
20469.26
37108.39

Descripció
TALLER D'ESTUDI ASSISTIT
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

Atès el caràcter plurianual de la despesa, la seva autorització o realització se subordina
al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos municipals.
Cinquè.- CONVOCAR la licitació i tramitar l'expedient de contractació dels serveis per a
la realització del Taller d’Estudi Assistit (TEA) de primària i secundària. Curs 2022-2023,
que es tramitarà pel procediment obert simplificat i procedir a la seva publicació, així
com de la present resolució en el Perfil del Contractant de conformitat amb els articles
117 i 135 de la LCSP.
Sisè.- 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.

16.7. - APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT, DEL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES I PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA
CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT
ABREUJAT, DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI
ESPORTIU-TAPÍS PRACTICABLE DE GIMNÀSTICA ARTÍSTICA; I
CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ
Núm. de referència

: X2022028103

Tipus contracte
Procediment
Criteris

SU
AB
UN

DE SUBMINISTRAMENT
PROCEDIMENT OBERT
ÚNIC CRITER

Vista la necessitat de portar a terme el contracte de subministrament de mobiliari
esportiu-tapís practicable per a la gimnàstica artística, atès que l’ Ajuntament d’Olot no
disposa de mitjans per a l’execució del mateix.
Vist que el pressupost base de licitació del servei s'estableix en QUARANTA-VUIT MIL
NOU-CENTS VINT-I-CINC EUROS I SEIXANTA-DOS CÈNTIMS (48.925,62€) més
DEU MIL DOS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS I TRENTA-VUIT CÈNTIMS
(10.274,38.-€) d’IVA, calculat al 21%.

En aquest sentit, el valor estimat del contracte (VEC) és de QUARANTA-VUIT MIL NOUCENTS VINT-I-CINC EUROS I SEIXANTA-DOS CÈNTIMS (48.925,62€), IVA exclòs als
efectes de determinar el procediment d'adjudicació i la publicitat.
La durada del contracte s’estableix en 60 dies a partir de la formalització del contracte,
sense possibilitat de pròrroga.
A l'expedient hi consta el plec de clàusules administratives particulars i prescripcions
tècniques i demés documentació prevista a l’article 116 de la llei 9/2017, de 8 de
novembre del 2017 (LCSP).
Atès que aquest contracte es tipifica com a contracte administratiu de subministrament
d’acord amb el previst a l’article 16 de la LCSP.
Tenint en compte el valor estimat del contracte i atès que el procediment a seguir per a
l'adjudicació del contracte és l'obert simplificat abreujat en virtut dels articles 131 i 159.6
de la LCSP.
De conformitat amb els articles 116 i 117 de la LCSP.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12022000030 i antecedents corresponents, la
regidora-delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- INICIAR l'expedient del contracte de de subministrament de mobiliari esportiutapís practicable per a la gimnàstica artística, incorporant-hi la documentació a què fa
referència l'article 116 del LCSP.
Segon.- APROVAR l'expedient de contractació administrativa de subministrament de
mobiliari esportiu-tapís practicable per a la gimnàstica artística, amb un import de
licitació de QUARANTA-VUIT MIL NOU-CENTS VINT-I-CINC EUROS I SEIXANTADOS CÈNTIMS (48.925,62€) més DEU MIL DOS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS
I TRENTA-VUIT CÈNTIMS (10.274,38.-€) d’IVA, calculat al 21% amb una durada de 60
dies a partir de la formalització del contracte, una vegada emès l’informe preceptiu del
secretari, d'acord amb el previst al punt 8 de la Disposició Addicional Tercera de la
LCSP.
L'import total de la despesa ascendeix a QUARANTA-VUIT MIL NOU-CENTS VINT-ICINC EUROS I SEIXANTA-DOS CÈNTIMS (48.925,62€) més DEU MIL DOS-CENTS
SETANTA-QUATRE EUROS I TRENTA-VUIT CÈNTIMS (10.274,38.-€) d’IVA, calculat
al 21%.
Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques particulars que ha de regir la contractació.
Quart.- APROVAR la despesa de la present contractació que es finançarà amb càrrec a
la següent partida del pressupost municipal: : 22 330 342 63207 Inversions Esportives

Operació Referència
200200

Tipus
Partida
Despeses 22330 342 63207

Import
59200

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
INVERSIONS ESPORTIVES (PR22:40.000)
100 001 001 001 000 000

Cinquè.- CONVOCAR la licitació i tramitar l'expedient de contractació del de
subministrament de mobiliari esportiu-tapís practicable per a la gimnàstica artística, que
es tramitarà pel procediment obert simplificat abreujat i procedir a la seva publicació, així
com de la present resolució en el Perfil del Contractant de conformitat amb els articles
117 i 135 de la LCSP.
Sisè.- 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.
16.8. - ESPORTS_CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CONTROL ALS ACCESSOS I
SORTIDES DE LA PISCINA MUNICIPAL
Núm. de referència : X2022022704
Antecedents:
Atès que és necessari contractar el servei de seguretat per la piscina municipal.
Codi CPV: 79710000-4 Serveis d’informació, atenció i control d’accés
Atès que la necessitat a satisfer s’integra dins de les competències de l’Ajuntament
d’Olot.
Atès que s’ha demanat pressupost a les següents empreses:
1. Ángel José Perez Sade
2. Protecta Vigilància Integral, SL
3. Segurincat Serveis Auxiliars, SLU
Atès que segons l’informe de valoració de les 3 empreses sol·licitades, s’ha presentat
únicament 2 empreses.
La valoració tècnica de les ofertes presentades, en base als criteris establers en la
sol·licitud, és la següent:
1- Protecta Vigilància Integral
Preu: 11.814,00€ + 2.480,94€ en concepte d’IVA
2- Segurincat Serveis auxiliars S.L.U
Preu: 12.142,00€ + 2.549,82€ en concepte d’IVA

Analitzades les ofertes, s’informa favorablement a la contractació de l’oferta presentada
per l’empres Protecta Vigilància Integral.
Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals de
contractació.
Atès que l’empresa Protecta Vigilància Integral no ha subscrit amb l’Ajuntament d’Olot,
durant el present exercici pressupostari, més contractes menors pel mateix objecte que
individual o conjuntament superin el llindar establert per als contractes menors de
serveis a l’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic (en endavant LCSP).
Tipus de Contracte: SE
Procediment
AB
Criteris
UN

DE SERVEIS
PROCEDIMENT OBERT
ÚNIC CRITER

Vist l’expedient administratiu núm: CC012022000363 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar l’informe emès per Miquel Roca Joan, director tècnic de l’Àrea
d’Esports, de data 16 de maig de 2022 en el que es motiven les necessitats de
contractar.
Segon.- S’adjudiqui el contracte menor de serveis de seguretat de la piscina municipal
a favor de l’empresa Protecta Vigilància Integral, amb NIF B66499310, pel preu de
catorze mil dos-cents noranta-quatre euros amb noranta-quatre cèntims (14.294,94€),
IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en 11.814,00€ de pressupost net i 2.480,94€ en concepte
d’IVA calculat al 21%.
Tercer.- El termini de prestació del servei serà del 20 de juny fins el 28 d’agost de 2022.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 14.294,94€, IVA inclòs, amb càrrec
a la partida 2022 330 342 227990 CONTROL SEGURETAT PISCINA del pressupost de
l’Ajuntament d’Olot.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 22330 342 227990

S’aprova per unanimitat.

Import
14294.94

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
CONTROL DE SEGURETAT PISCINA 100 001 001 001 000 000

17.1. - PROPOSTA PAGAMENT DELS SERVEIS DE RETENS REALITZATS DEL 16
D'ABRIL AL 15 DE MAIG DE 2022
Núm. de referència

: X2022027470

Atès els informes del director de l’àrea d’Infraestructura i Urbanisme de data de 19 de
maig de 2022 amb número d’expedient NI022022001075, l’informe del cap d’àrea
d’Informàtica de data de 16 de maig de 2022 amb número d’expedient NI022022001028,
l’informe del director tècnic de la Brigada Municipal de data de 17 de maig de 2022 amb
número d’expedient NI022022001042 i l’informe del cap d’àrea d’Esports de data de 18
de maig de 2022 d’expedient NI022022001063.
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 RH132022000076 i antecedents corresponents, la regidora
delegada d'Organització i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:

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

Sortida
reten acte
programat
Hores
excedent
sortida

Servei

Sortida
reten
laborable
Sortida
reten festiu

Nom i Cognoms

Reten
setmana

Primer.- Pagament d’un complement en concepte de reten al personal de la Brigada
Municipal, d’informàtica, dels serveis tècnics d’urbanisme i d’esports que es relaciona a
continuació pels serveis de reten realitzats del 16 d’abril al 15 de maig de 2022:

Import
(€)

Brigada

1

3

-

-

-

314,91€

Brigada

1

1

-

-

-

199,45 €

Brigada

1

1

-

-

-

199,45 €

Brigada

1

1

-

-

-

-

199,45 €

-

-

257,18 €

Informàtica

1

Informàtica

1

2

Informàtica

1

-

-

-

-

141,72 €

Informàtica

1

-

-

-

141,72 €

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

141,72 €

1

-

-

-

-

141,72 €

Infra. i
Urbanisme
Infra. i
Urbanisme
Infra. i
Urbanisme

141,72 €

141,72 €

Infra. i
Urbanisme
Esports

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

1

-

-

-

-

141,72 €

2

-

-

-

-

283,44 €

-

141,72 €

-

141,72 €

Esports

1

-

-

-

Esports

1

-

-

-

TOTAL

2.729,36€

Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:
Operació Referència
0
0
0
0
0
0

Tipus
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses

Partida
22140 165
22120 920
22141 134
22140 165
22140 151
22330 342

15300
15300
15300
15300
15300
15300

Import
913.26
682.34
141.72
141.72
283.44
566.88

Descripció
RETENS ENLLUMENAT
RETENS INFORMATICA
RETENS MOBILITAT
RETENS ENLLUMENAT
RETENS URBANISME
RETENS
PERSONAL
INSTAL.LACIONS

CC1 CC2
142 002
120 001
140 001
142 002
140 001
ESPORTS
330 015

CC3
999
999
999
999
999
999

CC4
999
999
999
999
999
999

S’aprova per unanimitat.
18.1. - PAGAMENT DELS SERVEIS EXTRAORDINARIS AL PERSONAL DE LA
BRIGADA MUNICIPAL PER LES HORES EXTRES REALITZADES DEL 15 D'ABRIL
AL 15 DE MAIG DE 2022
Núm. de referència

: X2022027495

Vist l’expedient administratiu RH132022000077 i antecedents corresponents i atès
l’informe del Director tècnic de la Brigada Municipal amb número NI022022001043 de
data de 17 de maig de 2022, la Regidora delegada d'Organització i Atenció al ciutadà,
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Pagament de serveis extraordinaris al personal de la Brigada Municipal que es relaciona
a continuació, per les hores extres realitzades des del dia 16 d’abril al 15 de maig de
2022:
Cognoms i Nom

Data

Tipus

Hores

Import

7,48

165,41 €

06/05/2022

S. Diürn

3,25

65,49 €

23/04/2022

S. Diürn Festiu

1,88

44,41 €

23/04/2022

S. Diürn Festiu

2,35

55,51

ELECTRICISTES
1º

****
De 07:18 a 09:18 h - Plaça Major - Trencada de
la mona - Connexió corrent
De 14:59 a 17:27 h - Plaça Major - Trencada de
la mona - Desconnexió corrent
De 20:33 a 22:00 h - Firal / Plaça de l'U
d'octubre / Firalet / Plaça Rector Ferrer - Diada

/

Oficial 1º

****
De 13:45 a 17:00 h - Firal - Robolot Desmuntatge entarimat i recollida de material
De 19:58 a 21:51 h - Firal - Diada Sant Jordi Recollida taules i cadires
De 06:38 a 08:59 h - Firal - Diada Sant Jordi Transport taules i cadires

Brigada
servei

Oficial

13,95

332,90 €

2,00

47,24 €

18/04/2022

S. Diürn Festiu

18/04/2022

S. Diürn Festiu

2,47

58,34 €

23/04/2022

S. Diürn Festiu

1,45

34,25 €

CC5
999
999
999
999
999
999

CC6
999
999
999
999
999
999

Sant Jordi / Sismògraf - Desconnexions
elèctriques
De 07:01 a 11:00 h - Firal / Plaça de l'U
d'octubre / Firalet / Plaça Rector Ferrer - Diada
Sant Jordi / Sismògraf - Connexions elèctriques
De 14:28 a 15:28 h - Plaça Rector Ferrer - Acte
Centre Excursionista Olot - Desconnexió
corrent
De 08:01 a 09:59 h - Plaça Rector Ferrer - Acte
Centre Excursionista Olot - Connexió corrent
De 22:00 a 23:05 h - Firal / Plaça de l'U
d'octubre / Firalet / Plaça Rector Ferrer - Diada
Sant Jordi / Sismògraf - Desconnexions
elèctriques

23/04/2022

S. Diürn Festiu

3,98

94,01 €

24/04/2022

S. Diürn Festiu

1,00

23,62 €

24/04/2022

S. Diürn Festiu

1,97

46,53 €

23/04/2022

S. Nocturn Festiu

1,08

28,91 €

OPERATIVA Oficial 1º

4,27

100,86 €

23/04/2022

S. Diürn Festiu

1,87

44,17 €

23/04/2022

S. Diürn Festiu

2,40

56,69 €

OPERATIVA OFICIAL 1º

8,15

181,33 €

06/05/2022

S. Diürn

3,22

64,88 €

23/04/2022

S. Diürn Festiu

1,88

44,41 €

23/04/2022

S. Diürn Festiu

2,05

48,42 €

07/05/2022

S. Diürn Festiu

1,00

23,62 €

OPERATIVA OFICIAL 1º

5,50

118,63 €

6/5/2022

S. Diürn

3,25

65,49 €

23/04/2022

S. Diürn Festiu

2,25

53,14 €

****
De 19:58 a 21:50 h - Firal - Diada Sant Jordi Recollida taules i cadires
De 06:35 a 08:59 h - Firal - Diada Sant Jordi Transport taules i cadires

****
De 13:45 a 16:58 h - Firal - Robolot Desmuntatge entarimat i recollida de material
De 19:58 a 21:51 h - Firal - Diada Sant Jordi Recollida taules i cadires
De 06:56 a 08:59 h - Firal - Diada Sant Jordi Transport taules i cadires
De 09:00 a 10:00 h - Firal - Robolot - Anar a
obrir carros del material

****
De 13:45 a 17:00 h - Firal - Robolot Desmuntatge entarimat i recollida de material
De 06:45 a 09:00 h - Firal - Diada Sant Jordi Transport taules i cadires

TOTAL

899,13€

Segon.-Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:

Operació Referència
0

Tipus
Partida
Despeses 22142 1522 13001

Import
165.41

0

Despeses 22142 165 13001

332.90

0

Despeses 22142 1532 13001

400.82

S’aprova per unanimitat.

Descripció
CC1 CC2
HORES
EXTRAORDINARIES
BRIGADA
142 002
EDIFICIS
HORES
EXTRAORDINARIES
BRIGADA
142 002
ENLLUMENAT
HORES EXTRAORDINARIES BRIGADA
142 VIES
002
PUBLIQUES

CC3 CC4 CC5 CC6
999 999 999 999
999

999

999

999

999

999

999

999

19.1. - PAGAMENT DE SERVEIS EXTRAORDINARIS AL PERSONAL DE LA
POLICIA MUNICIPAL PER LES HORES EXTRES REALITZADES DEL DIA 16
D'ABRIL AL 15 DE MAIG DE 2022
Núm. de referència

: X2022027510

Atès l’informe del Sotsinspector de la Policia Municipal de data 16 de maig de 2022, amb
número d’expedient PS032022000005.
Vist l’expedient administratiu RH132022000078 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 d’abril al 15 de maig de 2022:
Nom i Cognoms / Data / Servei

Hores

Import (€)

****– Sergent
01/05/2022 FIRA 1ER DE MAIG – 252
01/05/2022 FIRA 1ER DE MAIG - 252

3
1,50

113,73 €
56,87 €

2
6,50

53,52 €
153,53 €

****– Operari grua
01/05/2022 FIRA 1ER DE MAIG – 964
01/05/2022 FIRA 1ER DE MAIG – 963

****– Agent
16/04/2022
16/04/2022
23/04/2022
01/05/2022

REFORÇ TORN – 963
REFORÇ TORN – 964
REFORÇ TORN – 252
FIRA 1ER DE MAIG – 252

4,00
8,00
12,00
8,00

94,48
214,08
340,08
226,72

€
€
€
€

4
6
8
12

94,48
160,56
214,08
283,44

€
€
€
€

****– Agent
17/04/22
16/04/22
17/04/22
24/04/22

REFORÇ
REFORÇ
REFORÇ
REFORÇ

TORN
TORN
TORN
TORN

– 963
- 964
- 964
- 963

****– Sergent
21/04/22 TASQUES FORA DE SERVEI – 952

1

30,23 €

8

226,72 €

****– Agent
01/05/22 FIRA 1ER DE MAIG – 252

****– Agent
01/05/22 FIRA 1ER DE MAIG– 252

8

226,72 €

8

248,88 €

8

226,72 €

8

226,72 €

1

31,59 €

****– Caporal
01/05/22 FIRA 1ER DE MAIG – 252

****– Agent
01/05/22 FIRA 1ER DE MAIG – 252

****– Agent
01/05/22 FIRA 1ER DE MAIG – 252

****– Sergent
16/04/22 TASQUES FORA DE SERVEI – 963

****– Agent
06/05/22
11/05/22
14/05/22
15/05/22

TASQUES FORA DE SERVEI – 951
TASQUES FORA DE SERVEI - 951
REFORÇ TORN – 963
REFORÇ TORN – 964

2,50
2,50
4,00
8,00

50,38
50,38
94,48
214,08

€
€
€
€

****– Agent
13/05/22 REFORÇ TORN – 952
14/05/22 REFORÇ TORN – 964

2
6

45,14 €
160,56 €

8

226,72 €

****– Agent
01/05/22 FIRA 1ER DE MAIG–252
TOTAL

150,00

4.064,89 €

Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:
Operació Referència
0
0

Tipus
Partida
Despeses 22180 132 13001
Despeses 22180 133 13001

S’aprova per unanimitat.

Import
3857.84
207.05

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
HORES EXTRAORDINARIES SEGURETAT
180 008 999 999 999 999
HORES EXTRAORDINARIES SEGURETAT
180 008 999 999 999 999
(GRUA)

20.1. - PAGAMENT D'UN COMPLEMENT DE NOCTURNITAT AL PERSONAL DE
LA POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS DEL 16 D'ABRIL AL 15 DE
MAIG DE 2022
Núm. de referència

: X2022027678

Atès l’informe del Sotsinspector de la Policia Municipal PS052022000004 de data 17 de
maig de 2022.
Vist l’expedient administratiu RH132022000080 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 d’abril al 15 de maig
de 2022:
Nom i Cognoms

Dies

Serveis

7

Nocturnitat

7

Nocturnitat

7
7
2

Nocturnitat

2
2
2
9
7
7
6
7
3
14
7

Nocturnitat

Import (€)

CAPORALS

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

Nocturnitat
Nocturnitat

191,03 €
191,03 €
191,03 €
191,03 €
54,58 €

AGENTS

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

Nocturnitat
Nocturnitat
Nocturnitat
Nocturnitat
Nocturnitat
Nocturnitat
Nocturnitat
Nocturnitat
Nocturnitat
Nocturnitat

37,80 €
37,80 €
37,80 €
170,10 €
132,30 €
132,30 €
113,40 €
132,30 €
56,70 €
264,60 €
132,30 €

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

7
4
7
7

Nocturnitat

Nocturnitat

132,30 €
75,60 €
132,30 €
132,30 €

3

Nocturnitat

56,70 €

6

Nocturnitat
Nocturnitat

113,40 €
113,40 €

Nocturnitat
Nocturnitat

6

TOTAL

136

2.822,10 €

Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:
Operació Referència
0

Tipus
Partida
Despeses 22180 132 121031

Import
2822.10

Descripció
ALTRES
COMPLEMENTS
SEGURETAT

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
NOCTURNITAT
180 008 999 999 999 999

S’aprova per unanimitat.
21.1. - PAGAMENT DELS SERVEIS EXTRAORDINARIS A DIVERS PERSONAL DE
L'AJUNTAMENT PER LES HORES EXTRES REALITZADES DEL 16 D'ABRIL AL 15
DE MAIG DE 2022
Núm. de referència

: X2022027548

Vist l’expedient administratiu RH132022000079 i antecedents corresponents, atès
l’informe de la cap de Dinamig de data de 4 de maig de 2022, amb número d’expedient
NI022022000922, l’informe del cap de l’àrea d’Ingressos de data de 28 d’abril de 2022,
amb número d’expedient NI022022000879, la regidora delegada d'Organització i
Atenció al ciutadà proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Pagament dels serveis extraordinaris a divers personal de l’Ajuntament que es relaciona
a continuació per les hores extres realitzades des del 16 d’abril al 15 de maig de 2022:
Nom i Cognoms
****
****
****

Subàrea
Dinamig
Dinamig
Dinamig

****
Ingressos

****

OAC

Data

Serveis

Fira de primavera – 1 de
maig
Fira de primavera – 1 de
01/05/22
maig
Fira de primavera – 1 de
01/05/22
maig
Instaurar un sistema
13-14-25/01/2022
nou per poder generar
06-08-21/04/2022
liquidacions d’ingressos
(Diürn)
des de cultura
21/05/2022
Assistència casament
01/05/22

Núm/
hores

Import €

5’26

124,40 €

3

70,86 €

7,35

239,17 €

15,00

332,25 €

1

44,56 €

****

Urbanisme

07/05/2022

Assistència casaments

2

89,12 €

TOTAL

900,36€

Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:
Operació Referència
0

Tipus
Partida
Despeses 22200 4311 13001

Import
124.40

0

Despeses 22200 241 13001

310.03

0
0
0

Despeses 22121 925 13001
Despeses 22130 932 13001
Despeses 22140 150 13001

44.56
332.25
89.12

Descripció
CC1 CC2
HORES EXTRAORDINARIES PROM.ECON.
200 009
FIRES
HORES
EXTRAORDINARIES
DINAMIG
210 011
OCUPACIO
HORES EXTRAORDINARIES OAC
121 001
HORES EXTRAORDINARIES INGRESSOS
130 001
HORES EXTRAORDINARIES URB. ADM.
140
GRAL.
001

CC3 CC4 CC5 CC6
999 999 999 999
999

999

999

999

999
999
999

999
999
999

999
999
999

999
999
999

S’aprova per unanimitat.
22.1. - PAGAMENT GRATIFICACIÓ EXTRAORDINÀRIA A UN TREBALLADOR
ADSCRIT A VIA PÚBLICA
Núm. de referència

: X2022027439

Vist l’expedient administratiu RH132022000075 i antecedents corresponents, la regidora
delegada d'Organització i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció del següent acord:
Vist que **** , funcionari interí d’aquest Ajuntament, amb la categoria d’assentador de
mercats, inclòs en el Grup E, va realitzar 8,31 hores en motiu de la organització del
mercat setmanal el dia 18 d’abril, dia festiu d’acord amb el calendari laboral d’aquest
Ajuntament. Atès que el dia 23 d’abril, diada de Sant Jordi, el senyor **** va realitzar 7
hores en motiu de la organització d’aquesta jornada i donat que en els dos casos es
van realitzar hores fora de la seva jornada habitual de treball.
Primer.- Pagament d’una gratificació per serveis extraordinaris a **** realitzats els dies
18 i 23 d’abril de 2022 per un total de 15,31 hores per import de 318,14 euros.
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:
Operació Referència
0

Tipus
Partida
Despeses 22130 4313 13001

S’aprova per unanimitat.

Import
318.14

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
HORES EXTRAORDINARIES ASSENTADOR
141 001 999 999 999 999
MERCATS

23.1. - APROVAR LES BASES I LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU
PER A LA COBERTURA DEFINITIVA D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A MITJÀ/NA PEL
SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ PER PROMOCIÓ INTERNA
Núm. de referència: X2022027492

Atès que la Junta de Govern Local en la sessió ordinària del 30 de gener de 2020 va
acordar l’aprovació de l’oferta d’ocupació pública de l’Ajuntament d’Olot per a l’any 2020
que conté una plaça vacant de personal funcionari de carrera, escala administració
general, subescala tècnica, categoria tècnic/a mitjà/na, grup A, subgrup A2, adscrita a
l’àrea de Serveis Generals, secció de Contractació, pel sistema de selecció de concurs
oposició per promoció interna.
Atès que l’acord d’aprovació de l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2020 es va publicar
al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 31 de 14 de gener de 2020 i al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8086 de 16 de març de 2020.
Atès que l’oferta d’ocupació pública s’ha d’executar en el termini de tres anys des de la
seva publicació en els butlletins oficials.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada
d’Organització i Atenció Ciutadana proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la cobertura
definitiva d’una plaça de personal funcionari de carrera, escala administració general,
subescala tècnica, categoria tècnic/a mitjà/na, grup A, subgrup A2, adscrita a l’àrea de
Serveis Generals, secció de Contractació, pel sistema de selecció de concurs oposició
per promoció interna.
Segon.- Publicar el text íntegre de les bases i de la convocatòria en el Butlletí Oficial de
la Província de Girona i en extracte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
S’aprova per unanimitat.
24.1. - APROVAR LES BASES I LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU
PER A LA COBERTURA DEFINITIVA D'UNA PLAÇA D'AGENT DE POLICIA PEL
SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ PER MOBILITAT INTERADMINISTRATIVA
Núm. de referència: X2022027469

Atès que la Junta de Govern Local en la sessió ordinària del 19 de maig de 2022 va
acordar l’aprovació de l’oferta d’ocupació pública de l’Ajuntament d’Olot per a l’any 2022
del procés ordinari que conté una plaça vacant de personal funcionari de carrera, escala
d’administració especial, subescala de serveis especials, policia local, categoria agent,
grup C, subgrup C2, pel sistema de selecció de concurs oposició per mobilitat
interadministrativa.

Atès que l’acord d’aprovació de l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2022 del procés
ordinari es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 10 de 25 de
maig de 2022.
Atès que l’oferta d’ocupació pública s’ha d’executar en el termini de tres anys des de la
seva publicació en els butlletins oficials.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada
d’Organització i Atenció Ciutadana proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la cobertura
definitiva d’una plaça de personal funcionari de carrera, escala d’administració especial,
subescala de serveis especials, policia local, categoria agent, grup C, subgrup C2, pel
sistema de selecció de concurs oposició per mobilitat interadministrativa, vacant a la
plantilla de personal de l’Ajuntament d’Olot i inclosa a l’oferta d’ocupació pública per a
l’any 2022 del procés ordinari.
Segon.- Publicar el text íntegre de les bases i de la convocatòria en el Butlletí Oficial de
la Província de Girona i en extracte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
S’aprova per unanimitat.
25.1. - AUTORITZAR LA REALITZACIÓ D'ESTADA D'EMPRESA A L'ARXIU
COMARCAL A UNA ALUMNA DEL IES BOSC DE LA COMA
Núm. de referència

: X2022026636

Atès que a l’IES Bosc de la Coma es cursa el Batxillerat Humanístic en el programa
educatiu del qual s’estableix l’obligació dels estudiants de realitzar d’estades d’empresa
en les empreses o en les administracions públiques.
Atès que l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa està disposat a col·laborar amb l’IES Bosc de
la Coma per tal que el seu alumnat pugui adquirir coneixements relacionats amb les
tasques relacionades amb el funcionament normal del departament esmentat.
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.- Autoritzar la realització d’estada d’empresa a l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa
a la senyora ****, estudiant de primer de Batxillerat Humanístic de l’IES Bosc de la Coma,
durant el període comprès entre el 09/06/2022 i fins el 30/06/2022 i amb horari de dilluns
a divendres de 9 a 14 hores, segons estableix el Conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament d’Olot i l’IES Bosc de la Coma, per realitzar les tasques derivades del
normal funcionament del departament, i sense percebre cap tipus de remuneració.

Segon.-. Incloure a la Sra. **** , estudiant de Batxillerat de l’IES Bosc de la Coma, a
l’assegurança de responsabilitat civil de l’Ajuntament d’Olot el temps que estigui
realitzant les pràctiques.
S’aprova per unanimitat.
26.1. - AUTORITZAR A UNA ALUMNA DE L'ESCOLA D'ART D'OLOT LA
REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES A L'ARXIU COMARCAL DE LA GARROTXA
Núm. de referència

: X2022026592

Atès que a l’Escola d’Art d’Olot es cursa el Cicle formatiu de grau superior de Fotografia
en el programa educatiu del qual s’estableix l’obligació dels estudiants de realitzar
pràctiques en les empreses o en les administracions públiques.
Atès que l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa està disposat a col·laborar amb l’Escola d’Art
d’Olot per tal que el seu alumnat pugui adquirir coneixements relacionats amb les
tasques relacionades amb el funcionament normal del departament esmentat.
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.- Autoritzar la realització de pràctiques a l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa a la
senyora ****, alumna del Cicle formatiu de grau superior de Fotografia de l’Escola d’Art
d’Olot, durant el període comprès entre el 07/06/2022 i fins el 29/07/2022 i amb horari
de dilluns a divendres de 8 a 15 hores, segons estableix el Conveni de col·laboració
entre l’Ajuntament d’Olot i l’Escola d’Art d’Olot, per realitzar les tasques derivades del
normal funcionament del departament, i sense percebre cap tipus de remuneració.
Segon.- Incloure a la senyora **** a l’assegurança de responsabilitat civil d’aquest
Ajuntament el temps que estigui realitzant les pràctiques.
S’aprova per unanimitat.
27.1. - AUTORITZAR LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES A UN ALUMNE DE
L'INSTITUT LA GARROTXA A LA BRIGADA MUNICIPAL
Núm. de referència

: X2022026689

Vist que a l’IES La Garrotxa es cursa el Cicle formatiu de grau mig de Jardineria, 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 la Brigada Municipal està disposada a col·laborar amb l’IES La Garrotxa 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 RH142022000019 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 la Brigada Municipal al senyor ****,
estudiant del Cicle formatiu de grau mig de Jardineria de l’IES La Garrotxa, durant el
període comprès entre el 07/06/2022 i el 29/07/2022 i amb l’horari de dilluns a dijous de
7:30 a 15 hores i divendres de 7:30 a 13:45 hores, segons estableix el Conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’Institut La Garrotxa, per realitzar tasques de
jardineria i altres que se’n deriven del normal funcionament del departament, i sense
percebre cap remuneració.
Segon.- INCLOURE a l’alumne **** , estudiant de l’IES La Garrotxa, a l’assegurança de
responsabilitat civil d’aquest Ajuntament el temps que estigui realitzant les pràctiques.
S’aprova per unanimitat.
28.1. - P.A. 18.01 CARRETERA DE RIUDAURA.- PROPOSANT APROVAR
INICIALMENT CANVI DE SISTEMA D’ACTUACIÓ I CONVENI URBANÍSTIC
Núm. de referència

: X2022028430

Vist que el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Olot fixa com a sistema d’actuació
per al Polígon d’Actuació PA 18.01 “carretera de Riudaura, 1” del terme municipal d’Olot
el sistema de reparcel·lació per compensació bàsica.
Fins a la data, per part de la propietat no s’ha presentat cap document per resoldre la
viabilitat del polígon d’actuació 18.01. Ans el contrari, es va interposar un recurs
contenciós administratiu contra la delimitació poligonal, per estimar que la gestió
urbanística era inviable econòmicament donada la manca d’equilibri entre l’edificabilitat
proposada pel planejament i les càrregues de cessions i d’urbanització que contempla.
Resumidament, es constata que efectivament no és viable econòmicament:
Vist que el present expedient té com a objectiu modificar la modalitat del sistema
d’actuació previst actualment a la fitxa del PA 18.01, de reparcel·lació en la modalitat de
compensació bàsica per a expropiació.
Vist l’informe emès pel lletrat d’urbanisme en data 31 de maig de 2022, que s’adjunta a
l’expedient, conforme al qual informa favorablement el canvi de sistema d’actuació de
reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica per l’expropiació de mutu acord
mitjançant conveni urbanístic de la finca situada l PA 18.01 carretera de Riudaura, 1.

El conveni urbanístic té per objecte l’adquisició a títol d’expropiació de mutu acord de la
finca número 813, inscrita al Tom 138, llibre 23, foli 104 del Registre de la Propietat, per
tal de resoldre definitivament el greu dèficit d’aparcament públic que pateixen els
habitatges La Garrotxa i, alhora, esmenar la manca de viabilitat econòmica del PAU
18.1. I poder dotar a la corporació d’un espai apte per la construcció d’habitatges de
protecció oficial.
Vist l’art. 129 ss i cc del decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei d’Urbanisme, segons el qual l’administració actuant pot acordar d’ofici o a
instància de les persones interessades, la substitució del sistema d’actuació o de la
modalitat dins el sistema d’actuació prèviament establerts, fins i tot quan l’hagi establert
un Pla Urbanístic, seguint la tramitació prevista en l’art. 113 de la Llei d’Urbanisme,
actualment article 119 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost , pel qual s’aprova el
text refós de la Llei d’urbanisme.
En relació a l’expedient URG42022000005, 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 substitució del sistema d’actuació de
reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica pel d’expropiació del Polígon
d’Actuació PA 18.01 carretera de Riudaura, 1, d’acord amb l’informe emès pel lletrat
d’Urbanisme en data 31 de maig de 2022 i que s’adjunta a l’expedient.
SEGON.- APROVAR INICIALMENT el conveni urbanístic per la gestió del polígon 18.01
ctra. de Riudaura, 1.
TERCER.- SOTMETRE el present acord a informació pública, pel termini d’UN MES
amb la publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província, en un diari
de major difusió, al tauler d’anuncis de la Corporació i al web de l’Ajuntament.
QUART.- CONCEDIR, dins el termini d’informació pública, audiència a les persones
interessades amb citació personal.
S’aprova per unanimitat.

29.1. - ENDERROC D'EDIFICI ENTRE MITGERES C DEL NOTARI CLOSELLS
N.0004
Núm.- LLICENCIA D’OBRES
****-C DEL NOTARI CLOSELLS N.0004
Núm. de referència

: X2022017530

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per ENDERROC D'EDIFICI ENTRE
MITGERES, al C DEL NOTARI CLOSELLS N.0004, del municipi d’Olot.
Identificació de l’expedient: OMA32022000030
Situació: C DEL NOTARI CLOSELLS N.0004
1.- En data 31/03/2022 **** amb DNI: ****, representat per **** , presenta projecte
d’obres majors per ENDERROC D'EDIFICI ENTRE MITGERES, amb situació al carrer
C DEL NOTARI CLOSELLS N.4, d’Olot.
2.- En data 10/05/2022 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 d’eixampla urbà d’intensitat 2
(10.2).
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya,
estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les llicències d’obres.
És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme.
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local,
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, que va delegar
aquesta competència en aquest òrgan municipal.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Atorgar a **** amb DNI: **** , representat per **** , llicència d’obres
(OMA32022000030), per ENDERROC D'EDIFICI ENTRE MITGERES, amb situació al
C DEL NOTARI CLOSELLS N.4, 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 començar les obres és de 2 mesos i el termini per acabar-les
és de 4 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 la liquidació de l'ingrès de l'/les autoliquidacions que es
detalla/m seguidament
Num liquidció
CRA2022600034

Import
916.88

Liquidació de Drets i Garanties:
Drets
Per: Un pressupost de: 13717 euros
1 Núm Tanques
Base liquidable Drets
(3)
13717

%
Drets definitius Taxes
bonifica
ció
548.68
0
548.68

Total Drets
68.20

Garanties:
Garantia reposició paviments 300 euros
Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties

Euros
616.88
300.00

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

616.88

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

l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les
prestacions de la Seguretat Social.
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la corresponent
llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals que causi.
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En cas
d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les sancions
que corresponguin.
Condicions particulars:
1. Abans de l’inici de les obres caldrà aportar un document signat per contractista
assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra i document que l’acrediti (model 36,
certificat d’alta a l’epígraf corresponent o altra documentació equivalent).
2. Els responsables de l’obra es faran càrrec de comunicar amb antelació l’inici de l’obra
a la Policia Municipal
3. Mentre s’executin obres que afectin les façanes de carrer o la coberta de l’edifici caldrà
disposar d’una tanca de protecció a la via pública
4. Els responsables de l’obra es faran càrrec de senyalitzar amb punts de llum de color
vermell la tanca de protecció a col·locar al carrer. La tanca s’ajustarà a les condicions
que determina l’Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública aprovada el 27/04/1995.
5. Els responsables de l’obra es faran càrrec de col·locar en el sentit de la marxa, la
següent senyalització: a) discs de perill per obres, b) discs de limitació de la velocitat a
20 km/h, d) discs de prohibició de l’estacionament davant la zona a ocupar i disc de fi
de prohibició d’estacionament al final de la zona ocupada
6. Per garantir la seguretat dels vianants caldrà col·locar a cada extrem de l’ocupació un
rètol visible amb la inscripció “VIANANTS PER L’ALTRA VORERA”. Aquest rètol ha de
ser de fons groc amb lletres negres.
7. Si, per necessitat de l’obra cal tallar el trànsit, s’haurà de sol·licitar l’autorització a la
Policia Municipal mitjançant instància específica amb una antelació mínima de 48 hores,
indicant els motius del tall i la durada prevista.
8. Els responsables de l’obra es faran càrrec de comunicar amb una antelació mínima
de 2 dies l’inici de les obres al servei de recollida de deixalles (972 27 48 71) a fi de
poder realitzar el trasllat dels contenidors i informar als veïns.
9. S’autoritza la tanca provisional prevista al projecte amb un termini màxim fins el
31/12/2022. Transcorregut aquest termini i en cas que no s’hagin iniciat les obres
d’edificació, caldrà construir una tanca d’acord a les condicions establertes a
l’Ordenança Municipal reguladora de la conservació neteja i tancament de solars i
terrenys i pavimentació de voreres al terme municipal d’Olot
10. L’enderroc s’executarà d’acord amb les condicions determinades a la vigent
Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública.
11. Aquesta llicència no autoritza la instal·lació de rètols comercials visibles des de la
via pública.
12. S’imposa una fiança de 300,00 € per garantir la neteja i/o reposició de paviments de
la via pública que puguin afectar-se per l’execució de l’obra, especialment pels treballs
de moviment i transport de terres o runes previstos. La fiança s’haurà de dipositar en el

termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de la data de notificació de la concessió
de la llicència d’obres. L’efectivitat d’aquesta llicència queda supeditada a l’ingrés de la
fiança en el termini esmentat.
13. El termini per declarar les obres davant el Cadastre, és de 2 mesos a partir de la
data de l’acabament que consta en el Certificat Final d’Obra. Cal presentar el formulari
900D disponible a la seu electrònica de la Direcció General de Cadastre on trobareu
també l’assistent de declaracions cadastrals. Les persones jurídiques, personal tècnic
col·legiat o gestors, estan obligats a presentar la declaració per mitjans telemàtics. Si no
es disposa de mitjans informàtics es pot tramitar a l’oficina del cadastre de l’Ajuntament
d’Olot.
S’aprova per unanimitat.
29.2. - LEGALITZACIÓ DE MODIFICACIÓ DE PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ
D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT (PLANTA GOLFES I FAÇANES) AL C DEL
CALIU N.32
Núm.- LLICENCIA D’OBRES
****-C DEL CALIU N.0032
Núm. de referència

: X2022019833

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per a LEGALITZACIÓ DE
MODIFICACIÓ DE PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR
AÏLLAT (PLANTA GOLFES I FAÇANES) , al C DEL CALIU N.32, del municipi d’Olot.
Identificació de l’expedient: OMA32022000033
Situació: C DEL CALIU N.0032
1.- En data 13/04/2022 **** amb DNI: **** , representat per **** , presenta projecte
d’obres majors per LEGALITZACIÓ DE MODIFICACIÓ DE PROJECTE DE
CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT (PLANTA GOLFES I
FAÇANES), amb situació al carrer C DEL CALIU N.32, d’Olot.
2.- En data 9/05/2022 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 Classificació del sòl URBANITZABLE DELIMITAT. Zona
Suburbana A intensitat II.
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
(OMA32022000033), per LEGALITZACIÓ DE MODIFICACIÓ DE PROJECTE DE
CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT (PLANTA GOLFES I
FAÇANES), amb situació al C DEL CALIU N.32, del municipi d’Olot.
SEGON. Donar compte de la liquidació de l'ingrès de l'/les autoliquidacions que es
detalla/m seguidament.
Num liquidció
CRA2022600035

Import
1485.64

Liquidació de Drets i Garanties:
Drets
Per: Un pressupost de: 35435.91 euros
Base liquidable (3)
35435.91

Drets

%
bonificació
1417.44

Drets definitius
0

1417.44

Taxes

Total Drets
68.20

Garanties:
Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties

Euros
1485.64
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

1485.64

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

13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les
prestacions de la Seguretat Social.
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la corresponent
llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals que causi.
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En cas
d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les sancions
que corresponguin.
Condicions particulars
1. Es mantenen les condicions particulars de la llicència d'obres d’edificació concedida
per acord de la Junta de Govern Local el dia 07/07/2016.
S’aprova per unanimitat.
29.3. - AMPLIACIÓ D'EDIFICI DESTINAT A ESCORXADOR AL AV D'EUROPA N.8
Núm.- LLICENCIA D’OBRES
OLOT MEATS SA- AV D'EUROPA N.0008 OLOT
Núm. de referència

: X2021052084

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de OLOT MEATS SA per AMPLIACIÓ
D'EDIFICI DESTINAT A ESCORXADOR, al AV D'EUROPA N.8, del municipi d’Olot.
Identificació de l’expedient: OMA32021000082
Situació: AV D'EUROPA N.0008
UTM: 7213910
1.- En data 19/10/2021, OLOT MEATS SA amb DNI: A1708053-2, representat per ****
, presenta projecte d’obres majors per AMPLIACIÓ D'EDIFICI DESTINAT A
ESCORXADOR, amb situació al carrer AV D'EUROPA N.0008, d’Olot.
2.- En data 18/05/2022 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 d’indústria aïllada d’intensitat 5
(clau 16.5).
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya,
estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les llicències d’obres.
És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme.
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local,
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, que va delegar
aquesta competència en aquest òrgan municipal.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Atorgar a OLOT MEATS SA amb DNI: A1708053-2, representat per **** ,
llicència d’obres (OMA32021000082), per AMPLIACIÓ D'EDIFICI DESTINAT A
ESCORXADOR, amb situació al AV D'EUROPA N.0008 , del municipi d’Olot.
SEGON. Informar que no podran inciar-se les obres en tant no es doni compliment als
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències d’Urbanisme
d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran les
corresponents actuacions sancionadores.
TERCER. El termini per començar les obres és de 12 mesos i el termini per acabar-les
és de 36 mesos. La llicència urbanística caducarà a tots els efectes si, en finir qualsevol
d’aquests terminis o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no s’han acabat
les obres, essent necessari sol·licitar nova llicència ajustada a l’ordenament urbanístic
vigent.
QUART.Donar compte de l’ingrès de les liquidació/ns que es detalla/en
seguidament: CRA2022600037
Liquidació de Drets i Garanties:
Drets
Per: Un pressupost de: 794568.53 euros
Base liquidable (3)

Drets

794568.53

%
bonificació
31782.74

Drets definitius
0

Taxes

31782.74

Garanties:
Garantia per reposició de paviments 1200.00 euros
Total Liquidació

Euros

Total Drets
1084.45

32867.19

Per Drets
Per Garanties

32867.19
1200.00

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

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

5. Aquesta llicència no autoritza l’ocupació de la via pública amb materials o altres
elements propis de l’obra.
6. Aquesta llicència no autoritza la instal·lació de rètols comercials visibles des de la via
pública.
7. S’imposa una fiança de 1.200,00 € per garantir la neteja i/o reposició de paviments
de la via pública que puguin afectar-se per l’execució de l’obra, especialment pels
treballs de moviment i transport de terres o runes previstos. La fiança s’haurà de
dipositar en el termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de la data de notificació
de la concessió de la llicència d’obres. L’efectivitat d’aquesta llicència queda supeditada
a l’ingrés de la fiança en el termini esmentat.
8. D’acord amb l’article 75.1 del Decret 64/2014 pel qual s’aprova el Reglament sobre la
protecció de la legalitat urbanística, per a la primera utilització i ocupació de l’edifici, la
persona promotora ha de comunicar prèviament la finalització de les obres a
l’ajuntament. La comunicació ha d’anar acompanyada del certificat final d’ obra expedit
per la direcció facultativa de les obres en què han de constar els fets següents: a) Data
de finiment de les obres. b) Que les obres han estat executades de conformitat amb el
projecte tècnic autoritzat i, si s’escau, les seves modificacions i les condicions de la
llicència urbanística atorgada. c) Que l’edificació està en condicions de ser utilitzada de
conformitat amb l’ús autoritzat.
9. El termini per declarar les obres davant el Cadastre, és de 2 mesos a partir de la data
de l’acabament que consta en el Certificat Final d’Obra. Cal presentar el formulari 900D
disponible a la seu electrònica de la Direcció General de Cadastre on trobareu també
l’assistent de declaracions cadastrals. Les persones jurídiques, personal tècnic col·legiat
o gestors, estan obligats a presentar la declaració per mitjans telemàtics. Si no es
disposa de mitjans informàtics es pot tramitar a l’oficina del cadastre de l’Ajuntament
d’Olot.
10.La primera utilització de l’edifici ampliat es veurà limitada a l’execució prèvia de les
obres d’urbanització del polígon d’actuació PA13.03.
S’aprova per unanimitat.

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

