
 
 
 

ACTA NÚM. 22 
JUNTA DE GOVERN LOCAL  
EL DIA 9 DE JUNY DE 2022. 

 
 

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 9 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, Aniol Sellabona i Aguilera i Gemma 
Canalias i Rafel. 
 
També hi assisteixen com a regidors delegats expressament convidats per tal de 
presentar els assumptes de la seva àrea, sense poder intervenir, en cap cas, en la part 
resolutiva ni en la resta d’assumptes que no afectin a la seva àrea ni prendre part en la 
votació, i segons informe dels Serveis de Secretaria del dia 1 de juliol de 2003, els 
Srs./es: Agustí Arbós i Torrent, Adriana Francés i Planellas i Lluc Charles Flaqué. 
 
Hi assisteixen com a regidors de l’oposició Josep Guix i Feixas i Jordi Gasulla i Flavià.  
 
Hi assisteix l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí 
 
Actua com a secretària, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera 
 
 

1. - ACTA.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Essent l'hora assenyalada - les vuit del matí- l'Alcalde declara obert l'acte i del seu ordre, 
la Secretària llegeix l'acta de la sessió anterior, que s'aprova per unanimitat 
 

2. - DESPATX OFICIAL 
 
El Sr. Alcalde dona compte als membres de la Junta de Govern dels actes i reunions a 
les quals ha assistit, des de la sessió celebrada el dia 2 de juny: 

- Dijous 2 de juny va prendre part de la roda de premsa de presentació de 
l’exposició “Les ombres i la llum” d’Hisao Suzuki, un dels fotògrafs més 
importants de l’arquitectura contemporània. Al vespre va participar de la 
inauguració d’aquesta mostra que es pot veure fins el 15 d’agost a la Sala 
Oberta. A continuació es va desplaçar a l’Àmbit Sant Lluc per inaugurar 
l’exposició col·lectiva dels artistes de l'Àmbit Espai d'Art. 

- Dissabte 3 de juny va participar a l’Assemblea de l’Àmbit Sant Lluc i a 
continuació va assistir a la presentació del llibre de fotografies  "Bells boscos 
vells" de Pep Sau que va tenir lloc a l’Espai Cràter. Al vespre es va desplaçar 
al Parc Malatosquer on, junt amb el regidor d’Esports, Aniol Sellabona, va 



 

saludar els responsables del ClubSkateOlot. El club va organitzar un festival 
amb música i competició d’skate en diferents categories.  

- Dimarts 7 de juny va assistir a la roda de premsa de la presentació del festival 
Música als Massos que es farà de l’1 al 17 de juliol. A la tarda, acompanyat de 
la regidora Gemma Canalias, es va reunir amb els representants de l’Associació 
de Comerciants d’Olot. A continuació es va desplaçar  a l’Hospici on va mantenir 
una trobada amb el Cònsol General del Japó, Yasushi Sato, i a l'encarregada de 
Cultura del Consolat, Anzu Maekawa, que varen visitar “l'exposició Les ombres i 
la llum”. Seguidament va presidir la Junta General de DINAMIG al Consell 
Comarcal de la Garrotxa.  

- Dimecres 8 de juny es va reunir amb el regidor de Cultura de Girona, Quim Ayats, 

per tractar sobre diferents projectes culturals entre les dues ciutats.  

 
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. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 
Núm. de referència : X2022028029     
 
 
En relació a l’expedient SIC22022000060 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 ORFEÓ POPULAR OLOTI , amb NIF:  G17127267  , 
inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número 
FEN12013000132, per un import de 10000 euros.  
 
Autoritzar i Disposar la despesa de 10000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 
2022.100.924.78002 (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200220 2200858 Despeses 22100  924  78002 10000 TRANSFERENCIES CASALS I ENTITATS 
(PR22-60000) 

400 001 070 065 014 008 

 

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



 
 
 

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

4.2. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 
Núm. de referència : X2022028053     
 
 
En relació a l’expedient SIC22022000061 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 ASSOC. CENTRE CATÒLIC D’OLOT, amb 
NIF:G17118233, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número 
FEN12013000127, per un import de 20000 euros. Autoritzar i Disposar la despesa de 
20000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2022.100.924.78002 (segons el 
conveni de referència adjunt). 
 

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

200220 2200858 Despeses 22100  924  78002 20000 TRANSFERENCIES CASALS I ENTITATS 
(PR22-60000) 

400 001 070 065 014 008 

 

 



 

2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

4.3. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 
Núm. de referència : X2022028064     
 
En relació a l’expedient SIC22022000062 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 CASINO OLOTÍ, amb NIF: G17054180 inscrita en el 
Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12022000007, per un 
import de 30000 euros. Autoritzar i Disposar la despesa de 30000 euros amb càrrec a 



 
 
 

l’aplicació pressupostària: 2022.100.924.78002 (segons el conveni de referència 
adjunt). 
 

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

200220 2200858 Despeses 22100  924  78002 30000 TRANSFERENCIES CASALS I ENTITATS 
(PR22-60000) 

400 001 070 065 014 008 

 

 
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. - APROVAR UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL 
COMARCAL DE LA GARROTXA I L'AJUNTAMENT D'OLOT EN MATÈRIA DE 

PROJECTES EDUCATIUS 
 
Núm. de referència : X2022028990     
 

Atès que el Consell Comarcal de la Garrotxa l’any 2022 té previst destinar un import 
de 

19.362 € (aplicació 1032646203) al conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Olot 
en matèria de projectes educatius per al finançament de la Unitat d’Escolarització 
Compartida (UEC) i l’Aula d’Acollida per a nouvinguts de 16 a 18 anys (9.862€); de 
l’altra la col·laboració en la realització del dossier de recursos educatius per als 
centres de primària i secundària de la comarca (8.000€); i, en tercer lloc, un ajut per a 
les despeses d’organització de Cantània (1.500€). 

 

Atès que existeix la necessitat de regular aquesta aportació del Consell Comarcal, 
convé signar un conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i 
l’Ajuntament d’Olot per al 2022. 

 

En relació a l’expedient ED012022000025 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d'Educació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 

Primer.- Aprovar un conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Garrotxa 
i l’Ajuntament d’Olot en matèria de projectes educatius per l’any 2022. Per import de 
19.362€. 

 

Segon.- Facultar el President per signar tota la documentació necessària. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
6.1. - ESPORTS_PROPOSTA DE CONVENI AMB L'AEE PETIT PLANÇÓ D'OLOT 

 
Núm. de referència : X2022019765     
 
En relació a l’expedient SP062022000023, 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 
competitiva a favor de l’entitat ASSOCIACIO ESPORTIVA ESCOLAR PETIT PLANÇO 
D'OLOT, amb NIF:G1795555-0, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot 



 
 
 

amb el número FEN12020000020, per un import de 917.01 euros. Disposar la despesa 
de 917.01 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2022 330 341 480002 (segons 
el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2200830 Despeses 22330  341  480002 971.01 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. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
6.2. - ESPORTS_PROPOSTA DE CONVENI AMB L'AMIPA ESCOLA VOLCÀ 

BISAROQUES 
Núm. de referència : X2022019773     
 
 
En relació a l’expedient SP062022000027, 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 
competitiva a favor de l’entitat AMIPA CEIP VOLCA BISEROQUES, amb 
NIF:G1706883-4, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12013000099, per un import de 1013.73 euros. Disposar la despesa de 
1013.73 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2022 330 341 480002 (segons 
el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2200830 Despeses 22330  341  480002 1013.73 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. 

 
6.3. - ESPORTS_PROPOSTA DE CONVENI AMB L'AMPA ESCOLA SANT ROC 

 
 
 

Núm. de referència : X2022019826     
 
 
En relació a l’expedient SP062022000029, 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 
competitiva a favor de l’entitat AMPA ESCOLA SANT ROC, amb NIF:G1722888-3, 
inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número 
FEN12013000114, per un import de 723.58 euros. Disposar la despesa de 723.58 euros 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2022 330 341 480002 (segons el conveni de 
referència adjunt). 
 

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

200300 2200830 Despeses 22330  341  480002 723.58 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. 
 
 
6.4. - ESPORTS_PROPOSTA DE CONVENI AMB INTEGRA, ASSOCIACIÓ PER A 

INCLUSIÓ DE COL.LECTIU 
 
 
 

Núm. de referència : X2022019864     
 
 
En relació a l’expedient SP062022000032, 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 
competitiva a favor de l’entitat INTEGRA ASSOCIACIO PER LA INCLUSIO DE 
COL·LECTIUS DE RISC, amb NIF:G1703544-5, inscrita en el Registre d’entitats de 
l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12021000080, per un import de 240 euros. 
Disposar la despesa de 240 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2022 330 
341 480002 (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2200830 Despeses 22330  341  480002 240 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. 
 
 
6.5. - ESPORTS. PROPOSTA DE CONVENI AMB LA AMPA ESCOLA MALAGRIDA 
 

Núm. de referència : X2022019880     
 
 
En relació a l’expedient SP062022000035, 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 
competitiva a favor de l’entitat AMPA DEL CEIP MALAGRIDA, amb NIF:G1713970-0, 
inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número 
FEN12013000104, per un import de 771.94 euros. Disposar la despesa de 771.94 euros 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2022 330 341 480002 (segons el conveni de 
referència adjunt). 
 

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

200300 2200830 Despeses 22330  341  480002 771.94 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. 
 

6.6. - ESPORTS_PROPOSTA DE CONVENI AMB L’AFA ESCOLA PLA DE DALT 
 

Núm. de referència : X2022019938     
 
En relació a l’expedient SP062022000042, 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 
competitiva a favor de l’entitat AMIPA ESCOLA PLA DE DALT, amb NIF:G1716098-7, 
inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número 
FEN12013000115, per un import de 539.82 euros. Disposar la despesa de 539.82 euros 



 
 
 

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

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

200300 2200830 Despeses 22330  341  480002 539.82 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. 

 
6.7. - ESPORTS_PROPOSTA DE CONVENI AMB L'ESCOLA PIA D'OLOT 

 
Núm. de referència : X2022020094     
 
En relació a l’expedient SP062022000047, 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 
competitiva a favor de l’entitat ESCOLA PIA D'OLOT, amb NIF:R1700058-I, inscrita en 
el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12020000044, per un 
import de 472.12 euros. Disposar la despesa de 472.12 euros amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària: 2022 330 341 480002 (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2200830 Despeses 22330  341  480002 472.12 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. 

 
 



 
 
 

6.8. - ESPORTS_PROPOSTA DE CONVENI AMB L'AMIPA INSTITUT BOSC DE LA 
COMA 

 

Núm. de referència : X2022020729     
 
 
En relació a l’expedient SP062022000049, 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 
competitiva a favor de l’entitat ASSOCIACIO DE MARES I PARES IES BOSC DE LA 
COMA, amb NIF:G1744755-8, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot 
amb el número FEN12013000096, per un import de 240 euros. Disposar la despesa de 
240 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2022 330 341 480002 (segons el 
conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2200830 Despeses 22330  341  480002 240 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. 
 
 

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

 
Núm. de referència : X2022015157     
 
 
En relació a l’expedient SD012022000002 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Promoció de la ciutat, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de 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 891.88 euros. Disposar la despesa de 
891.88 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 22 200 430 480001 
SUBVENCIONS ESDEVENIMENTS CIUTAT (segons el conveni de referència adjunt). 
 
 

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

200300 2200828 Despeses 22200  430  480001 891.88 SUBVENCIONS ESDEVENIMENTS CIUTAT 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. 
 

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

CIUTAT 
 
Núm. de referència : X2022019146     
 
 
En relació a l’expedient SD012022000009 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Promoció de la ciutat, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
  
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat CENTRE D'INICIATIVES TURÍSTIQUES, amb 
NIF:G1705898-3, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12020000075, per un import de 27.051,92 euros. Disposar la despesa de 
27.051,92 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 22 200 430 480001 
SUBVENCIONS ESDEVENIMENTS CIUTAT (segons el conveni de referència adjunt). 
 
 

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

200300 2200828 Despeses 22200  430  480001 27051.92 SUBVENCIONS ESDEVENIMENTS CIUTAT 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. 
 

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

CIUTAT 
 
 

Núm. de referència : X2022019754     
 
 
En relació a l’expedient SD012022000012 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Promoció de la ciutat, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
  
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDUSTRIA I 
NAVEGACIO DE GIRONA, amb NIF:Q1773001-A, inscrita en el Registre d’entitats de 
l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12020000008, per un import de 483,07 euros. 
Disposar la despesa de 483,07 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2022 200 
430 480001 SUBVENCIONS ESDEVENIMENTS CIUTAT (segons el conveni de 
referència adjunt). 
 

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

200300 2200828 Despeses 22200  430  480001 483.07 SUBVENCIONS ESDEVENIMENTS CIUTAT 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. 
 
 

8.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 
 

Núm. de referència : X2022029307     
 
 
En relació a l’expedient CPG22022000031 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar relació d’ordenacions de despeses annex número 22/022 per un import de 
173.951,76 euros. 



 

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

200240  Despeses 99999 173951.76 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

9.1.- APROVAR PREU PÚBLIC EDICIÓ MUNICIPAL 
 
 

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

10.1. - ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ PROJECTE EDUCACIÓ 360 
 

 
Núm. de referència : X2022011333     
 
 
Vist l’expedient núm: SED12022000002 d’acceptació de subvenció per al foment de 
programes i projectes educatius anualitat 2022, s’acorda: 
 
Primer.- Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Girona amb destinació a 
accions educació 360 a Olot, per un import de 1.195,35 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 de la subvenció finalitza el 31 d’octubre de 2022. 
 
Quart.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de la 
Seguretat Social. 
 
Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari 
vinculat amb l’expedient. 
 
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 2022-500-
46100 SUBV. DIPUTACIÓ ALTRES PROJECTES EDUCATIUS. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 



 
 
 

10.2. - ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ PROJECTE TEA 
 
Núm. de referència : X2022011335     
 
 
Vist l’expedient núm: SED12022000003 d’acceptació de subvenció per al foment de 
programes i projectes educatius anualitat 2022, s’acorda: 
 
Primer.- Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Girona amb destinació a 
Tallers d’estudi assistit (TEA), per un import de 2.698,89 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 de la subvenció finalitza el 31 d’octubre de 2022. 
 
Quart.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de la 
Seguretat Social. 
 
Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari 
vinculat amb l’expedient. 
 
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 2022-500-
46100 SUBV. DIPUTACIÓ ALTRES PROJECTES EDUCATIUS. 
 
 

S’aprova per unanimitat. 
 

 
10.3. - ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ FESTIVAL MOT OLOT 2022 

 
 
Núm. de referència : X2022015175     
 
 
Vist l’expedient núm: SCU12022000011 d’acceptació de subvenció promoció d’activitats 
literàries, s’acorda: 
 
Primer.- Acceptar  la subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya amb 
destinació al Festival Mot  Olot 2022, per un import de 20.000,00 euros. 
 
Segon- Agrair a la Generalitat de Catalunya la concessió de l’esmentada subvenció. 
 



 

Tercer.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la qual 
donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als 
efectes de fiscalització. 
 
Quart.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions 
amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de la Seguretat Social. 
 
Cinquè- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari 
vinculat amb l’expedient. 
 
Sisè.- Que el departament de comptabilitat i pressupostos anoti el dret reconegut 
d’aquesta subvenció al pressupost d’Ingressos de l’Ajuntament a la partida 2022 400 
450803 SUBV. GENERALITAT MOT 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
11.1. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- DENEGAR LA INDEMNITZACIÓ 

RECLAMADA PER LA SRA. ****, PER DANYS OCASIONATS A UN VEHICLE EN 
ACCIDENT A LA VIA PÚBLICA. 

 
Núm. de referència : X2021048845     
 
Vist l’escrit presentat per la Sra. **** , en nom i representació de la Sra**** , en el que 
formula reclamació patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats a un 
vehicle en accident a la via pública i atesos els següents  

 
ANTECEDENTS DE FET 

 

Primer.- La Sra. **** , en nom i representació de la Sra. **** , va formular reclamació 
patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, pels danys que va patir el vehicle, Seat León, 

matrícula **** , propietat de la Sra. **** , el dia 6 d’octubre de 2021, a les 16:20 hores, 
quan circulava pel desviament provisional que hi havia al davant del cementiri d’Olot i 
se li va punxar una roda, per culpa d’uns trossos de ferro provinents de les obres de 
l’Espai Cràter (Registre General núm. E2021019518/07-10-2021). A la petició s’hi 
acompanya la següent documentació: albarà de l’empresa Grues Peix, núm. 32765931, 
per un servei realitzat el dia 6 d’octubre de 2021; factura de data 7 d’octubre de 2021 
(ref. CON_20555A134) emesa per Centro Midas, per un import de 91, 21 euros, que és 
la quantitat que es reclama; i dues fotografies del vehicle accidentat. 
 
Segon.- En informe del cap de la Policia Municipal de data 22 d’octubre de 2021 
s’assenyala que, consultats els arxius de la Policia Municipal, no els consta haver 
intervingut en l’accident que manifesta haver patit la Sra. **** , el dia 6 d’octubre de 2021, 
al davant del cementiri d’Olot. 
 
 
 

 



 
 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- L’article 32.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
d’acord amb l’article 106.2 de la Constitució, assenyala que “els particulars tenen dret a 
ser indemnitzats per les administracions públiques corresponents de tota lesió que 
pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui conseqüència del 
funcionament normal o anormal dels serveis públics, excepte en els casos de força 
major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar d’acord amb la Llei”. 
En igual sentit, l’article 81 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i 174 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, 
assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis causats 
als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament dels serveis 
públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents, en els termes establerts 
per la legislació general sobre responsabilitat administrativa”. Aquests articles 
determinen que la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques sigui de 
caràcter objectiu i que, per tant, esdevingui imprescindible acreditar que el dany o lesió 
sofert pel reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis 
públics, en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense intervenció 
estranya que pugui interferir alterant el nexe causal. 
 
Segon.- La jurisprudència ha reiterat en nombroses sentències que, perquè es pugui 
declarar la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques, és necessari 
que qui la pretén acrediti i provi que es donen les circumstàncies següents: a) que el 
dany o lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics 
en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte sense intervenció estranya 
que pogués interferir alterant el nexe causal; b) que el dany sigui efectiu, econòmicament 
avaluable i individualitzat en relació a una persona o grups de persones; c) que el 
particular afectat no tingui el deure jurídic de suportar el dany; d) que no hi hagi força 
major; i e) que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons l’estat dels 
coneixements o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la producció dels 
danys.  
 
En tractar-se d’una responsabilitat objectiva és necessària la concurrència de tots 
aquests elements -que han de ser provats per qui els al·lega- i entre els que té una 
especial rellevància, en tant que element essencial de la responsabilitat, la relació de 
causalitat entre el dany i el funcionament del servei públic. 
 
Tercer.- La determinació de si els danys que es reclamen són atribuïbles de forma 
directa i exclusiva al funcionament dels serveis públics municipals no és gens clara. En 
aquest sentit, el fet que ni la Policia Municipal ni cap altre servei de l’Ajuntament d’Olot 
intervingués directament en l’accident dificulten esbrinar com i perquè es van produir els 
danys que es reclamen, alhora que no permet acreditar la veracitat dels fets relatats per 
la part reclamant. 
 



 

La pretensió de la part reclamant sobrepassa l’àmbit de la responsabilitat objectiva de 
les administracions públiques i deriva cap a la conversió de l’Ajuntament d’Olot en una 
mena d’asseguradora universal de qualsevol eventualitat que es produeixi a la ciutat 
amb independència de la pròpia actuació administrativa. 
 
Vist l’expedient administratiu SRP12021000022 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada de l’Àrea 
d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent acord: 
 
DENEGAR la indemnització reclamada per la Sra. **** , en no quedar acreditat el nexe 
causal entre els danys reclamats i el funcionament dels serveis públics municipals.  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

11.2. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ 
PRESENTADA PEL SR. ****, PER DANYS OCASIONATS PER UN ACCIDENT AMB 

BICICLETA. 
 
Núm. de referència : X2022005380     
 
Vist l’escrit presentat per l’advocada Sra. **** , en nom i representació del Sr. **** , en el 
que es formula reclamació patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats 
en un accident de bicicleta i atesos els següents  
 
ANTECEDENTS DE FET 
 

Primer.- La representació del Sr. **** va formular reclamació patrimonial contra 

l’Ajuntament d’Olot, per les lesions i els danys que va partir el Sr. **** a conseqüència 
d’un accident amb bicicleta, el dia 16 de juliol de 2021, quan circulava amb bicicleta per 
la carretera de Riudaura (Registre General de l’Ajuntament d’Olot, núm. 
E2022000532/11-01-2021). A l’escrit es diu que l’accident es va produir, a les 16 hores 
del dia 16 de juliol de 2021, quan circulava amb bicicleta per la calçada de la carretera 
de Riudaura, procedent del barri del Pla de Dalt en direcció al centre de la ciutat i, a 
l’altura del núm. 33, la roda davantera de la bicicleta se li va posar dins d’un esvoranc, 
atès que la calçada estava en molt mal estat de conservació. 
 
A conseqüència d’aquest fet va perdre l’equilibri i va caure; la qual cosa li va causar 
ferides al braç i a la cama, així com danys a la bicicleta i als seus complements i al 
vestuari. A la petició s’hi acompanya: informe d’alta d’urgències de l’Hospital d’Olot, de 
data 16 de juliol de 2021 (núm. assistència 1551543) (Doc. núm. 1); informe tècnic 
accident de trànsit núm. 202100103 de 16 de juliol de 2021 (PD052021000147), instruït 
per la Policia Municipal d’Olot (Doc. núm. 2); comunicat mèdic de baixa d’incapacitat 
temporal (Doc. núm. 3); comunicat mèdic d’alta d’incapacitat temporal (Doc. núm. 4); 
fotografies de les lesions (Doc. núm. 5); fotografies dels danys a la bicicleta i al vestuari 
(Doc. núm. 6); fotografies del mal estat de la calçada (Doc. núm. 7); fotografies de la 
calçada amb posterioritat a l’accident un cop reparada (Doc. núm. 8); fotografies de la 
cicatriu de l’avantbraç desprès de l’estabilitat de les lesions (Doc. núm. 9); factura 



 
 
 

compra de la bicicleta (Doc. núm. 10); factura compra del quadre de la bicicleta (Doc. 
núm. 11), factura del cost de muntar i desmuntar el quadre de la bicicleta (Doc. núm. 
12); i comprovant pagament taxa municipal (Doc. núm. 13). La reclamació es concreta 
en 7.748,58 euros, que és la quantitat que es demana. 
 
Segon.- L’Alcaldia va admetre a tràmit la reclamació per responsabilitat patrimonial 
contra l’Ajuntament d’Olot, per resolució de 7 de febrer de 2021 (2021LDEC000412) i 
en el termini atorgat als interessats per comparèixer al procediment, formular 
al·legacions, aportar documents i proposar proves, la representació del Sr. **** , en escrit 
de 9 de febrer de 2022 (Registre General, núm. E2022002564/09-02-2022), va donar 
per reproduïda la petició formulada en el seu moment, així com la sol·licitud de pràctica 
de les proves proposades. 
 
Tercer.- En informe del cap de la Policia Municipal es remet l’informe tècnic de l’accident 
de trànsit núm. 202100103, de data 16 de juliol de 2021. Aquest informe és el mateix 
que aporta la part reclamant, com a doc. núm. 2, en el seu escrit de reclamació 
patrimonial. 
 
Quart.- En informe dels serveis tècnics de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot, de 
data 2 de juny de 2022, en relació a l’estat de la carretera de Riudaura, s’assenyala que 
s’ha passat inspecció a la zona esmentada en l’escrit del Sr. **** i que, arran d’aquesta 
inspecció, s’apunta: que la zona a l’entorn de la carretera de Riudaura es troba en bon 
estat en tota la zona pavimentada i compleix els estàndards que marquen les normatives 
de via pública; que no apareixen irregularitats d’entitat suficient per a constituir un risc 
pels vehicles quan transiten per aquella via, sobretot si tenim en compte que, en tractar-
se d’una via amb molt de trànsit, la velocitat ha de ser forçosament molt reduïda tal com 
s’estableixen en la senyalització vertical; i que, segons l’escrit referit a la sol·licitud 
només podem concloure que, en aquell moment, la via també es trobava en condicions 
per a la seva utilització com a espai de circulació de vehicles. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- L’article 32.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
d’acord amb l’article 106.2 de la Constitució, assenyala que “els particulars tenen dret a 
ser indemnitzats per les administracions públiques corresponents de tota lesió que 
pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui conseqüència del 
funcionament normal o anormal dels serveis públics, excepte en els casos de força 
major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar d’acord amb la Llei”. 
Aquest article determina que la  responsabilitat patrimonial de les Administracions 
Públiques sigui de caràcter objectiu i que, per tant, esdevingui imprescindible acreditar 
que el dany o lesió sofert pel reclamant és conseqüència del funcionament normal o 
anormal dels serveis públics, en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, 
sense intervenció estranya que pugui interferir alterant el nexe causal. 
 
En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i 174 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, 
assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis causats 
als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament dels serveis 



 

públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents, en els termes establerts 
per la legislació general sobre responsabilitat administrativa” 
 
Segon.- La jurisprudència ha reiterat en nombroses sentències que, perquè es pugui 
declarar la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques, és necessari 
que qui la pretén acrediti i provi que es donen les circumstàncies següents: a) que el 
dany o lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics 
en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte sense intervenció estranya 
que pogués interferir alterant el nexe causal; b) que el dany sigui efectiu, econòmicament 
avaluable i individualitzat en relació a una persona o grups de persones; c) que el 
particular afectat no tingui el deure jurídic de suportar el dany; d) que no hi hagi força 
major; i e) que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons l’estat dels 
coneixements o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la producció dels 
danys.  
 
En tractar-se d’una responsabilitat objectiva és necessària la concurrència de tots 
aquests elements -que han de ser provats per qui els al·lega- i entre els que té una 
especial rellevància, en tant que element essencial de la responsabilitat, la relació de 
causalitat entre el dany i el funcionament del servei públic. 
 
Tercer.- La determinació de si els danys que es reclamen són atribuïbles de forma 
directa i exclusiva al funcionament dels serveis públics municipals no és gens clara. En 
aquest sentit, el fet que ni la Policia Municipal ni cap altre servei de l’Ajuntament d’Olot 
intervingués directament en l’accident dificulten esbrinar com i perquè es van produir els 
danys que es reclamen, alhora que no permet acreditar la veracitat dels fets relatats per 
la part reclamant. 
 
En aquest cas, més enllà del que manifesta la part reclamant, no hi ha prova objectiva i 
certa dels fets que es relaten. D’altra banda, l’acta policial redactada pels agents de la 
Policia Municipal una vegada ja s’havia produït l’accident -atès que els agents no van 
ser pressents al moment dels fets- es limita a transcriure les declaracions de la part 
reclamant.  
 
La inspecció ocular realitzada al lloc dels fets per agents de la Policia Municipal, el 
mateix dia 16 de juliol de 2021, es limita a una descripció d’una part de la carretera de 
Riudaura, sense cap valoració global de la mateixa. Els desperfectes que assenyala la 
Policia Municipal en el seu informe (un sot “forat” a la calçada), si els posem en relació 
amb les fotografies aportades per la part reclamant (tant les que donen una visió oberta 
i amb certa perspectiva de la via pública, però també les que donen una visió molt 
propera i de detall del forat), són uns desperfectes de poca entitat per una via pública 
de molt de trànsit i que no desvirtuen les manifestacions que, en tant que especialistes 
en infraestructures viàries, realitzen els serveis tècnics municipals sobre l’estat de la via 
i la seva idoneïtat per a la circulació de vehicles. 
 
Als efectes de valorar l’estat real de la carretera de Riudaura és remarcable l’informe 
dels serveis tècnics de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot, -amb competències 
sobre les infraestructures de la ciutat-, quan assenyala que la zona a l’entorn de la 
carretera de Riudaura es troba en bon estat en tota la zona pavimentada i compleix els 
estàndards que marquen les normatives de via pública i que no apareixen irregularitats 



 
 
 

d’entitat suficient per a constituir un risc pels vehicles quan transiten per aquella via, 
sobretot si tenim en compte que, en tractar-se d’una via amb molt de trànsit, la velocitat 
ha de ser forçosament molt reduïda tal com s’estableixen en la senyalització vertical. 
 
En qualsevol cas, l’informe posa en evidència que en aquesta carretera (més enllà de 
quin sigui l’estat general de l’asfalt, per culpa del nombrós trànsit de tota mena de 
vehicles) no hi han desperfectes de gran entitat que impliquin risc per a la circulació de 
vehicles i que, a la vista de la documentació aportada en l’escrit de sol·licitud de 
responsabilitat patrimonial, es pot concloure que, al moment de l’accident, la via es 
trobava en condicions per a la seva utilització com a espai de circulació de vehicles. 
 
En conseqüència, doncs, podem afirmar que, tant ara com al moment de l’accident, la 
carretera de Riudaura és i era una via suficientment uniforme, sense grans desperfectes 
i que presenta un estat de conservació raonable, que s’adequa als estàndards exigibles 
a una administració pública responsable del manteniment de la via pública, d’acord amb 
els articles 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i 66 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d‘abril. 
A més, l’Ajuntament d’Olot, en ús d’aquestes mateixes competències, aprova cada any 
un pla de manteniment i asfaltat de carrers, per tal de donar resposta a l’afectació 
negativa que l’excés de trànsit de vehicles de tota mena té sobre l’asfaltat dels carrers 
de la ciutat; entre els quals hi trobem la carretera de Riudaura. 
 
Quart.- De conformitat amb l’annex I de Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre 
en relació a l’article 2 del mateix text legal, la bicicleta té la consideració de vehicle. La 
conducció de qualsevol vehicle per vies o terrenys aptes per a la circulació, tant urbans 
com interurbans, requereix una especial atenció. En aquest sentit, els articles 10 del 
Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre i 3 del Reial decret 1428/2003, de 21 de 
novembre, assenyalen que els conductors han d’utilitzar el vehicle amb la diligència, la 
precaució i l’atenció necessàries per evitar qualsevol dany, propi o aliè, i s’han de cuidar 
de no posar en perill la seva persona ni els altres ocupants del vehicle i la resta d’usuaris 
de la via. També l’article 13 del Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, quan 
estableix que el conductor ha d’estar en tot moment en condicions de controlar el seu 
vehicle. 
 
En el nostre cas la diligència i la precaució normal exigible a qualsevol conductor havia 
d’accentuar-se, no només pel fet de circular amb bicicleta, sinó també pel fet de circular 
per una via de trànsit considerable. En aquest punt és rellevant assenyalar que la 
carretera de  Riudaura és una via de molt de trànsit, atès que és una de les entrades i 
sortides de la ciutat en direcció als municipis de Riudaura i de la Vall d’en Bas (per l’antic 
municipi de La Pinya), alhora que dona accés a l’Escola Pla de Dalt, a l’INS La Garrotxa, 
al Camp de Futbol del Club de Futbol Joventut Sant Pere Màrtir i l’Hospital Comarcal de 
la Garrotxa; i, des d’on es pot accedir, a una zona industrial (polígon Pla de Baix), a una 
zona esportiva (Estadi Municipal de Futbol) i a una zona comercial de grans 
supermercats (Aldi, Esclat i Mercadona); així com al Parc de Bombers. 
 
D’altra banda no es pot oblidar que l’accident es va produir a plena llum del dia, a les 
quatre de la tarda d’un dia de mitjans del mes de juliol, amb la qual cosa la visibilitat era 
excel·lent. 
 



 

La relació causal entre els danys ocasionats i el funcionament dels serveis municipals 
es trenca per la pròpia actuació del conductor del vehicle, en no prestar la suficient 
atenció en la conducció ni en les circumstàncies de la via ni del trànsit. La pretensió de 
la part reclamant sobrepassa l’àmbit de la responsabilitat objectiva de les 
administracions públiques i deriva cap a la conversió de l’Ajuntament d’Olot en una mena 
d’asseguradora universal de qualsevol eventualitat que es produeixi a la ciutat amb 
independència de la pròpia actuació administrativa. 
 
Cinquè.- La prova testifical dels agents de la Policia Municipal no és considera pertinent, 
atès que no van presenciar directament l’accident i que en el seu informe d’accident de 
trànsit núm. 202100103, de 16 de juliol de 2021, ja es recull una descripció de l’espai 
físic on es va produir l’accident.  
 
Sisè.- Tot i que no concorren els requisits determinants de la responsabilitat patrimonial 
de l’Ajuntament d’Olot, els danys invocats per la part reclamant no són procedents. A 
títol d‘exemple, en relació als danys corporals, les seqüeles preteses no estan 
medicament acreditades i, per altra, la indemnització per aquestes preteses seqüeles 
està clarament sobrevalorada. D’altra banda, l’abast dels danys materials que es 
reclamen corresponen a una renovació total del material implicat en l’accident, tant de 
la bicicleta, com dels accessoris, com del vestuari; i, a més, no s’acredita el seu efectiu 
pagament. 
 
Vist l’expedient administratiu SRP12022000001 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada de l’Àrea 
d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 

RESOLC 
 
Primer.- DENEGAR la indemnització reclamada pel Sr. **** , pels danys patits en 
accident de bicicleta a la carreta de Riudaura, en produir-se l’accident com a 
conseqüència de l’actuació del conductor del vehicle accidentat en no prestar la suficient 
atenció en la conducció ni en les circumstàncies de la via; la qual cosa trenca el nexe 
causal entre els danys reclamats i el funcionament dels serveis públics municipals. 
 
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’entitat asseguradora de l’Ajuntament d’Olot. 
 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

12.1. - PROPOSANT CREAR I POSAR EN FUNCIONAMENT LA BUSTIA ÈTICA I 
APROVAR LES SEVES NORMES DE FUNCIONAMENT 

 
Núm. de referència : X2022029410     

 
 
Creació Bústia de denuncies 
 
L’Ajuntament d’Olot té la intenció de posar en funcionament una bústia ètica per 
denunciar temes sobre frau i corrupció. 
 
Segons la directiva UE 2019/1937 del Parlament europeu en el seu article 8è preveu 
que els municipis amb una població superior als 10.000 habitants tenen l’obligatorietat 
de comptar amb un canal de denuncies intern on puguin rebre les denuncies de sospites 
d’irregularitats o comportaments rebutjables. 
 
S’hi podrà accedir a través de la pàgina web de l’Ajuntament, www.olot.cat.  A l’apartat 
transparència i govern obert. 
 
Des d’aquesta bústia qualsevol persona pot denunciar el que consideri males praxis, o 
fer una consulta sobre dilemes ètics. Així tothom qui tingui una evidència de casos de 
conflictes d’interessos, tràfic d’influències, frau o corrupció, pot utilitzar la bústia ètica 
per denunciar-ho.  
  
Es garanteix l’anonimat de qui fa la denúncia.  
 
La denúncia es tramitarà seguint el procediment establert en les Normes de 
Funcionament de la Bústia Ètica. 
 
En relació a l’expedient SG112022000007 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: 
 
Primer.- Crear i Posar en funcionament la denominada Bústia Ètica per tal de presentar 
denúncies sobre temes de frau i corrupció 
 
Segon.- Aprovar les normes de funcionament de la Bústia Ètica. 
 
Tercer.- Incorporar aquesta documentació dins el Sistema d’Integritat Institucional 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 



 

 
13.1. - REDACCIÓ DEL PLA D'ACCIÓ PER A L'ENERGIA SOSTENIBLE I EL 

CLIMA (PAESC) DE LA CIUTAT D'OLOT. 
 
 

Núm. de referència : X2022026731     
 

Tipus de Contracte: Serveis  

Procediment Adjudicació directa  

Criteris   

 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar els serveis de redacció del Pla d’Acció per a 
l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) de la Ciutat d’Olot, com es desprèn de l’informe 
de data 10 de maig de 2022,  emès pel pel Sr. Ramon Prat Molas, cap de l’Àrea de 
Territori de l’Ajuntament d’Olot. 

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

Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar el serveis de 
redacció del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) de la Ciutat d’Olot: 
-“Xenia Illas Linares” 
-“Ecoserveis” 
-“Lavola 1981,SAU” 
 
Quart.- D’acord amb l’informe de valoració emès pel Sr. Ramon Prat Molas, cap de 
l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot en datada 10 de maig de 2022; en el termini 
establert a l’efecte les tres empreses han presentat l’oferta corresponent, i  la millor 
proposta és la presentada per la Sra. XENIA ILLAS LINARES; per ser l’oferta més 
econòmica i amb un import inferior al de la licitació.  

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

Sisè.- Vista la capacitat d’obrar de la Sra. XENIA ILLAS LINARES 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: CC012022000416 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.NI022022000974 emès pel Sr. Ramon Prat Molas, cap 
de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot, de data 10 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. XENIA ILLAS LINARES, amb NIF núm. **** , el contracte menor dels 
serveis de redacció del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) de la 
Ciutat d’Olot; d’acord amb el seu pressupost núm. 07/22 i  pel preu de vuit mil nou-
cents vuitanta-quatre euros amb vint-i-cinc cèntims (8.984,25), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en  set mil quatre-cents vint-i-cinc euros (7.425 €) de 
pressupost net i  mil cinc-cents cinquanta-nou euros amb vint-i-cinc cèntims (1.559,25 
€) d’IVA calculat amb un tipus del 21% 
 
Tercer.- El termini per a l’execució dels serveis serà de 4,5 mesos, a partir de la data de 
recepció de la notificació de l’adjudicació 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 8.984,25 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida núm. 22.140.1721.64003 “Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima “ 
del Pressupost municipal. 
 

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

200220   22.140.1721.64003 8984.25 Pla d’Acció Energia Sostenible i Clima  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 
CC012022000416. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses :”Xenia Illas Linares”, “Ecoserveis”; 
“Lavola 1981,SAU”.  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 



 

13.2. - SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC DE MILLORA 
PAISATGÍSTICA I ADEQUACIÓ DE L'ÚS PÚBLIC DEL PARC NOU D'OLOT 

 
 

Núm. de referència : X2022025828     
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
 
Antecedents 
 
Primer.- Atès que és necessari executar els serveis de redacció del projecte bàsic de 
millora paisatgística i adequació del ús Públic del Parc Nou d’Olot , com es desprèn de 
l’informe de data 17 de maig de 2022,  emès pel Sr.  Ramon Prat Molas, cap de l’Àrea 
de Territori de l’ajuntament d’Olot 

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

Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar els serveis de 
redacció del projecte bàsic de millora paisatgística i adequació del ús Públic del Parc 
Nou d’Olot: 

-“Aspecte i Paisatge, SLU” 

-“Taller Ambiental, SL” 

-“Miriam Baena Gallego” 

Quart.- D’acord amb l’informe de valoració emès pel Sr. Ramon Prat Molas, cap de 
l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot en data 1 de juny de 2022; la millor proposta és 
la presentada per l’empresa ASPECTE I PAISATGE, SLU, per ésser l’oferta més 
econòmica. 

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

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

Fonament jurídic 

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



 
 
 

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

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

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

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics 

 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012022000408 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. NI0220220001047 emès pel Sr.  Ramon Prat Molas, 
cap de l’Àrea de Territori de l’ajuntament d’Olot de data17 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 ASPECTE PAISATGE SLU, amb NIF núm. B1756825-4, el 
contracte menor dels serveis de redacció del projecte bàsic de millora paisatgística i 
adequació del ús Públic del Parc Nou d’Olot; pel preu de disset mil nou-cents 
seixanta-vuit euros amb cinquanta cèntims (17.968,50 €), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en catorze mil vuit-cents cinquanta euros (14.850€) de 
pressupost net i  tres mil cent divuit euros amb cinquanta cèntims (3.118,50 €) d’IVA 
calculat amb un tipus del 21 % 
 
Tercer.- El termini per a l’execució dels serveis serà de 2,5 mesos, a partir de la data de 
recepció de la notificació de l’adjudicació 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 17.968,50€, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida núm. 22.140.151.227061 “serveis externs suport urbanisme” del Pressupost 
municipal. 
 

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

200220  Despeses 22140  151  227061 17968.50 SERVEIS EXTERNS (SUPORT URBANISTIC) 100 001 001 001 000 000 

 

Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació i adjuntarà 
una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient 
CC012022000408 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses: “Aspecte i Paisatge SLU”; “Taller 
Ambiental, SL” i “Miriam Baena Gallego”.  
 
 
S’aprova per unanimitat. 



 

 
 

13.3. - SERVEI D'ALLOTJAMENT PER NECESSITATS SOCIALS DEL MES DE 
MAIG  DE 2022 

 
 

Núm. de referència : X2022028855     
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
El Consorci d’Acció Social de la Garrotxa presta els serveis socials a tota la comarca de 
la Garrotxa, inclosa la ciutat d’Olot.  
 
L’Ajuntament d’Olot té delegades les polítiques de benestar social al Consorci d’Acció 
Social de la Garrotxa.  
 
El Consorci d’Acció Social de la Garrotxa es considera mitjà propi personificat de 
l’Ajuntament d’Olot i del Consell Comarcal de la Garrotxa, als efectes del què s’estableix 
a l’art. 32.2 de la Llei, 9/2017 de 8 de novembre (LCSP).  
 
Atès que ha estat necessari realitzar serveis d’allotjament a usuaris en risc d’exclusió 
social.  
 
Atès que es valora favorablement la capacitat de l’empresa NARCIS VILA SOMS i atès 
que aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació 
del servei.  
 
I vist l’informe de la Directora del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, de data 31 de 
maig  de 2022.  
 
Fonaments jurídics  
 
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.  
Atesa la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions efectuades pel 
cartipàs municipal.  
 
Per tot això, i vistos els antecedents corresponents, i vist l’expedient administratiu núm: 
CC012022000468 i antecedents corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, 
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 



 
 
 

Primer.- APROVAR l’informe tècnic emès per la Sra. Teia Fàbrega Pairó, com a 
directora del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, de data 31  de maig de 2022 en 
què es motiven les necessitats de contactar.  
 

Segon.- ADJUDICAR a favor de l’empresa NARCIS VILA SOMS , amb NIF núm. **** , 
el contracte pel servei d’allotjament per necessitats socials durant el mes de maig de 2022, 
per import de disset mil quatre-cents tres euros (17.403 €), IVA inclòs.  
 
L’esmentat preu es desglossa en quinze mil vuit-cents vint euros amb noranta-un 
cèntims (15.820,91 €) de base imposable i mil cinc-cents vuitanta-dos euros amb nou 
cèntims  (1.582,09) d’IVA calculat al 10%.  
 
Tercer.- Aprovar, Disposar i Ordenar la despesa per import de 17.403€ IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida 22.600.231.227999 “prestació socials (pensions i altres)” del 
pressupost municipal: 
 

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

200240  Despeses 22600  231  227999 17403 PRESTACIONS SOCIALS (PENSIONS I 
ALTRES) 

600 003 288 099 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

13.4. - PRÒRROGA DEL SERVEI DE SEGURETAT I VIGILÀNCIA I CONTROL 
D’ACCÉS DE L’EDIFICI DE CAN JOANETES, SEU PRINCIPAL DE L'AJUNTAMENT 

D'OLOT 
 
Antecedents 
 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 10 de juny de 2021 es va adjudicar el 
contracte del servei de seguretat i vigilància i control d’accés de l’edifici de Can 
Joanetes, seu principal de l’Ajuntament d’Olot, a favor de l’empresa IB2 Seguretat 
Catalunya SL, amb NIF B17631698, pel preu de unitari de 15,88 €/hora sense IVA. 
 
La durada del contracte s’establia en un (1) any, a comptar des de la data de 
formalització del contracte, amb la possibilitat d’una pròrroga acordada, per un any més. 
En el contracte s’establia que tenia efectes a 1 de juliol de 2021. 
 
L’empresa IB2 Seguretat Catalunya SL ha dut el terme els serveis contractats de forma 
satisfactòria, i d’acord amb els termes establerts en el contracte i en els plecs de la 
licitació. 
 
Vist l’informe NI022022001198emès per la Sra. Sílvia Fàbrega Soler, cap de l’Oficina 
d’Atenció al Ciutadà, en què proposa la pròrroga del contracte. 
 
Fonaments jurídics 
 

Article 29.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
referent a la pròrroga dels contractes. 



 

 
Clàusula 6a del plec de clàusules administratives particulars de la licitació, referent a la 
durada i les pròrrogues del contracte. 
 
Vist l’expedient administratiu CCS120210000020 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Prorrogar per un any el contracte del servei de seguretat i vigilància i control 
d’accés de l’edifici de Can Joanetes, seu principal de l’Ajuntament d’Olot, amb l’empresa 
IB2 Seguretat Catalunya SL, amb NIF B17631698, amb efectes a partir de l’1 de juliol 
de 2022 i per termini d’un any.  
 
Segon.- El preu d’aquesta pròrroga serà el mateix que es recull en el contracte, d’un 
màxim de DOTZE MIL CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SET 
CÈNTIMS (12.162,97 €). 
 
Aquest import es desglossa en 10.052,04 de pressupost base i 2.110,93 € d’IVA calculat 
al 21 %. 
 
Atès que es tractava d’una licitació per preus unitaris, la despesa global no es 
pot concretar anticipadament, ja que depenia de les hores de servei del període de 
vigència del contracte. Per aquest motiu, l’Ajuntament no resta obligat a exhaurir el 
pressupost base de licitació. 

 
El preu del contracte per a l’any 2002 és  de 4.496,26 € (IVA inclòs). Aquest import es 
desglossa en  tres mil set-cents quinze euros amb noranta-dos cèntims (3.715,92 €) de 
pressupost base i set-cents vuitanta euros amb trenta-quatre cèntims (780,34 €) d’IVA 
calculat al 21%;  i es pagarà amb càrrec a la partida  núm. 22.121.925.227010 
“ASSISTENCIA OAC (MATINS I TARDES)”. 
 
El preu del contracte per a l’any 2023 és de 7.666,71 € (IVA inclòs). Aquest import es 
desglossa en sis mil tres-cents trenta-sis euros amb dotze  cèntims (6.336,12 €) de 
pressupost base i mil tres-cents trenta euros amb cinquanta-vuit cèntims (1.330,58 €) 
d’IVA calculat al 21% i es pagarà amb càrrec a la partida ASSISTENCIA OAC (MATINS 
I TARDES). 
 

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

200220  Despeses 22121  925  227010 4496.26 ASSISTENCIA OAC (MATINS I TARDES) COVID 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 99999 7666.71 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

13.5. - APROVACIÓ DE SUSPENSIÓ DE LA LICITACIÓ DEL  SUBMINISTRAMENT 
DE 1 LLICENCIA ADOBE PHOTOSHOP I 3 D’ADOBE CREATIVE CLOUD AMB 

TOTES LES APLICACIONS. 
 

Núm. de referència : X2022023647     
 

Tipus 
Contracte 

SU DE SUBMINISTRAMENT 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

 
Antecedents 
 
En data 15 de maig de 2022, la Junta de Govern Local va aprovar l'expedient, el plec de 
clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques i convocatòria de licitació 
per a la contractació del Subministrament de 1 llicencia Adobe Photoshop i 3 d’Adobe 
Creative Cloud amb totes les aplicacions, mitjançant un procediment obert simplificat 
abreujat. 
 
En data 30 de maig de 2022 va finalitzar el termini per la presentació d’ofertes. 
 

Vist l’informe emès per Sr. Joan Prat com a responsable del Departament d’Informàtica 
i Noves Tecnologies de data 3 de juny de 2022, es detecta un error en el pressupost 
base de licitació que s’ha calculat per sota del preu ofert pel proveïdor de les llicències. 

Vist el mateix informe, es detecta també que algunes de les llicències licitades encara 
estan en vigor i quedarien duplicades amb la nova licitació, motiu pel qual es decideix  
retardar la nova convocatòria de licitació. 

 
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12022000023 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del 
següent acord: 
 
Primer.- Retrotreure les accions iniciades i suspendre la licitació del concurs per a al 
subministrament de 1 llicencia Adobe Photoshop i 3 d’Adobe Creative Cloud amb totes 
les aplicacions. 
 
Segon.- Deixar sense efecte les ofertes rebudes.  
 
Tercer.- Alliberar l’import destinat a la despesa de la Partida  2022.120.920.227994 
Manteniment i suport informàtic del pressupost municipal per un total de 10.164,00 €. 

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

200210 2203087 Despeses 22120  920  227994 -3388 MANTENIMENT I SUPORT INFORMATIC 100 001 001 001 000 000 
200210 2300045 Despeses 99999 -3388 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200210 2400008 Despeses 99999 -3388 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

Quart.- Publicar aquest acord en el Perfil del Contractant. 
 

 
S’aprova per unanimitat. 



 

13.6. - PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE SERVEIS TÈCNICS I DE PRODUCCIÓ A 
LA SALA "EL  TORIN" D'OLOT 

 

Núm. de referència : X2021006630     
 
La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 20 de maig de 2021 va acordar 
adjudicar el contracte dels serveis tècnics i de producció de la Sala El Torín d’Olot per a 
l’any 2021 a favor de l’empresa CLIP SO, IMATGE I LLUM, SL amb NIF B-55362578 
pel preu de VINT-I-CINC MIL EUROS (25.000,00.-€) més IVA (21%) de CINC MIL DOS-
CENTS CINQUANTA EUROS (5.250,00.-), pel termini d ‘un any amb possibilitat de 
pròrroga per un any més (1+1). 
 
Vist que ha finalitzat el termini de vigència del contracte, i vista la voluntat de l’àrea de 
Cultura i Educació de l’Ajuntament d’Olot de prorrogar un any més el servei. 
 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12021000015  i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
 
Primer.- Prorrogar un any més amb efectes del dia 1 de juny 2022 el contracte de serveis 
i de producció a la Sala “El Torin2 d’Olot a l’empresa Clip So, Imatge i Llum SL, amb NIF 
B55362578. 
 
Segon.- La pròrroga es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de 
clàusules administrativa i plec de prescripcions tècniques, aprovats per la Junta de 
Govern Local de l’Ajuntament d’Olot de 25 de febrer de 2021, així com per l’oferta 
presentada per l’adjudicatari. Tota la informació es troba publicada al perfil del contractat 
de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Tercer.-El preu de la pròrroga del contracte pel que fa a les prestacions a executar durant 
l’any 2022 es pagarà amb càrrec a la partida pressupostària 22 499 333 227992 
PRESTACIÓ DE SERVEIS MÚSICA per un import de vuit-mil tres-cents trenta tres euros 
(8.333,33) més mil set-cents cinquanta euros (1750€), en concepte d’IVA al 21%, 
(10.083,33 euros) corresponent a l’activitat de setembre a desembre de 2022. 
 

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

200220  Despeses 22499  333  227992 10083.33 PRESTACIO SERVEIS MUSICA 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 99999 20166.67 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
En tractar-se d’una despesa plurianual, la resta la despesa queda subordinada al crèdit 
del pressupost 2023 de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Quart.-Notificar aquest acord als interessats de l’expedient. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 

 



 
 
 

14.1. - AUTORITZAR LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES A L’ÀREA DE CULTURA 
A UN ALUMNE DE LA UNIVERSITAT DE VIC 

 
Núm. de referència : X2022028773     
 
Atès que a la Universitat de Vic es cursa el Grau en Multimèdia, Aplicacions i Videojocs, 
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 l’àrea d’e Cultura està disposada a col·laborar amb la Universitat de Vic 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 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’àrea de Cultura al Sr. **** , 
estudiant de Grau en Multimèdia, Aplicacions i Videojocs de la Universitat de Vic, durant 
el període comprès entre el 10/06/22 i el 31/08/22 i amb l’horari de dilluns a divendres 
de 8 h a 14 hores, essent flexible tenint en compte les tasques a realitzar, segons 
estableix el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i la Universitat de Vic, per 
realitzar tasques relacionades amb suport a la gestió de les accions de comunicació de 
l’àrea: xarxes socials, email màrqueting, publicitat off line, premsa, web, etc., i altres que 
se’n deriven del normal funcionament del departament, i sense percebre cap 
remuneració. 
 
Segon.- INCLOURE al Sr. **** a l’assegurança de responsabilitat civil de l’Ajuntament 
d’Olot el temps que estigui realitzant les pràctiques. 
 
 

S’aprova per unanimitat. 
 
 

15.1. - AUTORITZAR LA REALITZACIÓ D'ESTADA D'EMPRESA A L'ARXIU 
COMARCAL A UNA ALUMNA DEL IES MONTSACOPA 

 
Núm. de referència : X2022028613     
 
Atès que a l’INS Montsacopa 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’INS 
Montsacopa 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’INS Montsacopa, 
durant el període comprès entre el 15/06/2022 i fins el 30/06/2022 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’INS Montsacopa, 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’INS Montsacopa, a 
l’assegurança de responsabilitat civil de l’Ajuntament d’Olot el temps que estigui 
realitzant les pràctiques. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
16.1. - APROVAR LES BASES I LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU 
PER A LA COBERTURA DEFINITIVA DE DUES PLACES DE CAPORAL/A PEL 

SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ PER PROMOCIÓ INTERNA 
 
Núm. de referència: X2022029053     
 
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 dues places vacants de caporal/a, personal funcionari de 
carrera, escala d’administració especial, subescala serveis especials, classe policia 
local, grup C, subgrup C2, pel sistema de selecció de concurs oposició per promoció 
interna. 
 
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 100 de 25 del maig de 
2022 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8680 de l’1 de juny de 2022. 
 
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 dues places vacants de caporal/a, personal funcionari de carrera, escala 
d’administració especial, subescala serveis especials, classe policia local, grup C, 
subgrup C2, pel sistema de selecció de concurs oposició per promoció interna, vacants 
a la plantilla de personal de l’Ajuntament d’Olot i incloses 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. 
 
 

17.1. - PROJECTE D’ENDERROC D’EDIFICACIONS AL CARRER ENRIC 
GRANADOS, 2.- PROPOSANT APROVAR 

 
Núm. de referència : X2022029193     
 

 
Vist el projecte d’enderroc d’edificacions al carrer Enric Granados, 2, redactat per 
l’arquitecte tècnic **** en data maig de 2022, que té per objecte l’enderroc integral de 
les edificacions existents, les quals són coberts sense ús de planta baixa i tenen poca 
entitat constructiva, així mateix es preveu enderrocar la bascula per tal de deixar la 
parcel.la neta.  
 

S’adequarà la zona amb aportació de terra vegetal, formació d’una vorera i es 

col·locaran dues faroles i dos bancs. 
 
Vist l’art. 37, 38 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
En relació a l’expedient UPOM2022000018, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
RESOLC 
 
PRIMER.- APROVAR el projecte d’enderroc d’edificacions al carrer Enric Granados, 2, 
redactat per l’arquitecte tècnic Josep Maria Codinach Frigola en data maig de 2022. 
 
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler 
d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
S’aprova per unanimitat. 

 
 
 
 
 
 
 



 

18.1. - PROJECTE MODIFICAT II URBANITZACIÓ D'UN TRAM DEL CARRER 
NARCÍS PAULÍS, TRAM CARRER HIPÒLIT LÀZARO - CARRER AMADEU VIVES.- 

PROPOSANT APROVAR INICIALMENT 
 
Núm. de referència : X2022029402     
 
 
Vist el projecte modificat II urbanització d’un tram del carrer Narcís Paulís, tram: carrer 
Hipòlit Làzaro – carrer Amadeu Vives, redactat per Plana Hurtós enginyers en data 
novembre de 2021, que té per objecte definir i valorar les obres per a l’adequació dels 
serveis bàsics urbanístics i la pavimentació d’un tram del carrer Compositor Narcís 
Paulís.  
 
S’ha estudiat aquest tram de carrer d’una manera singular per tal que nova unió 
projectada entre carrers existents sigui el més harmoniosa possible amb l’entorn 
immediat creat al mateix temps un entorn el més amable possible pels vianants. 
 
Vist l’informe emès pel director de l’Àrea de Territori en data 8 de juny de 2022, que 
s’adjunta a l’expedient, conforme al qual informa favorablement l’aprovació inicial del 
projecte esmentat en l’apartat anterior. 
 
Vistos els articles 89.6 i 119.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. 
 
En relació a l’expedient UPL12022000006, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de l’Àrea de Territori, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el projecte modificat II urbanització d’un tram del 
carrer Narcís Paulís, tram: carrer Hipòlit Làzaro – carrer Amadeu Vives, redactat per 
Plana Hurtós enginyers en data novembre de 2021. 
 
SEGON.- SOTMETRE’L a informació pública durant el termini d’un mes mitjançant la 
publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província, a un dels diaris de 
premsa periòdica de més divulgació al municipi, al tauler d’anuncis i al web de 
l’Ajuntament. 
 
TERCER.- SOL·LICITAR informe als organismes oficials i a  les companyies de serveis 
afectades, si s’escau. 
 
QUART.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 



 
 
 

19.1. - MODIFICAT NÚMERO 1 DEL PROJECTE D’AMPLIACIÓ DE VORERES I 
NOVA ORDENACIÓ DE TRÀNSIT ALS CARRERS PINTOR DOMENGE I CARLES I, 

A L’ENTORN DE L’ESPAI CRATER 
 
Núm. de referència : X2021049261     
 
Vist el projecte modificat número 1 corresponent a l’ampliació de voreres i nova 
ordenació de trànsit als carrers Pintor Domenge i Carles I, a l’entorn de l’Espai Crater, 
redactat pel director de l’Àrea de Territori, senyor Ramon Prat Molas en data maig de 
2022, que és anàleg al projecte inicial, però té per objecte la necessitat de millorar 
aspectes de la senyalització i l’ordenació de trànsit. 
 
Vist l’art. 37, 38 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
En relació a l’expedient UPOM2021000033, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
RESOLC 
 
PRIMER.- APROVAR el projecte modificat número 1 corresponent a l’ampliació de 
voreres i nova ordenació de trànsit als carrers Pintor Domenge i Carles I, a l’entorn de 
l’Espai Crater, redactat pel director de l’Àrea de Territori, senyor Ramon Prat Molas en 
data maig de 2022. 
 
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler 
d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
20.1. - MEMÒRIA VALORADA OBRES A L’ANTIC PIS DE CONSERGERIA PER A 

ESPAI POLIVALENT AL CEIP VOLCÀ BISAROQUES. ACTUALITZACIÓ 
PRESSUPOST DE LA FASE 02: SALA POLIVALENT (PAVIMENTS, ACABATS I 

INSTAL·LACIONS).- PROPOSANT APROVAR 
 
Núm. de referència : X2022029198     
 
Vista la memòria valorada de les obres a l’antic pis de consergeria per a espai polivalent 
al CEIP Volcà Bisaroques, corresponent a l’actualització del pressupost de la Fase 02: 
sala polivalent (Paviments, acabats i instal·lacions), redactada pels serveis tècnics 
municipals de l’Àrea de Territori en data abril de 2022. 
 
Vist l’art. 37, 38 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 



 

 
En relació a l’expedient UPOM2022000019, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
RESOLC 
 
PRIMER.- APROVAR la memòria valorada de les obres a l’antic pis de consergeria per 
a espai polivalent al CEIP Volcà Bisaroques, corresponent a l’actualització del 
pressupost de la Fase 02: sala polivalent (Paviments, acabats i instal·lacions), redactada 
pels serveis tècnics municipals de l’Àrea de Territori en data abril de 2022.. 
 
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler 
d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 

21.1. - REFORMA I AMPLIACIÓ D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES A AV DE 
L'EQUADOR N.8 

 
 

Núm.- LLICENCIA D’OBRES 
CLUB TENIS OLOT- AV DE L'EQUADOR N.0008 OLOT 

 
Núm. de referència : X2021059799 

 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de CLUB TENIS OLOT per REFORMA I 
AMPLIACIÓ D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES, a l’AV DE L'EQUADOR N.8, del 
municipi d’Olot.  

 
Identificació de l’expedient: OMA32021000096   
Situació: AV DE L'EQUADOR N.0008  
UTM: 7392805 
 
1.- En data 29/11/2021, CLUB TENIS OLOT amb DNI: G1709431-9, representat per **** 
, presenta projecte d’obres majors per REFORMA I AMPLIACIÓ D'INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES, amb situació al carrer AV DE L'EQUADOR N.0008 , d’Olot. 
 
2.- En data 4/05/2022 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. Equipament esportiu privat (4.2.b). 
 
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 CLUB TENIS OLOT amb DNI: G1709431-9, representat per **** , 
llicència d’obres (OMA32021000096), per REFORMA I AMPLIACIÓ 
D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES, amb situació al AV DE L'EQUADOR N.0008 , 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 12 mesos i el termini per acabar-les 
és de 24 mesos. La llicència urbanística caducarà a tots els efectes si, en finir qualsevol 
d’aquests terminis o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no s’han acabat 
les obres, essent necessari sol·licitar nova llicència ajustada a l’ordenament urbanístic 
vigent.  
 
QUART.Donar compte de l’ingrès de les liquidació/ns que es detalla/en 
seguidament: CRA2022600036     
 
Liquidació de Drets i Garanties: 
Drets 
 
Per: Un pressupost de: 175641.63 euros  
  
Base liquidable (3) Drets % 

bonificació 
Drets definitius Taxes Total Drets 

175641.63 7025.67 -95% 351.28 542.20 893.48 

 
Garanties: 



 

 

Total Liquidació Euros 

Per Drets 893.48 

Per Garanties  0 

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



 
 
 

10.- El titular de la llicència haurà de construir al seu càrrec la vorera, segons el model, 
rasant i amplada que figurin a les condicions particulars de la llicència o a la 
corresponent ordenança reguladora. Per construir un gual per a l’entrada i sortida de 
vehicles, s’haurà de disposar de l’oportuna llicència. 
 
11.- Quan per causes imperioses de l’obra emparada per la present llicència, s’hagi 
d’ocupar la via pública amb materials, grues, instal·lacions, etc, així com interrompre la 
normal circulació pel carrer o vorera, s’haurà de sol·licitar el corresponent permís, 
quedant el contractista sotmès a la legislació vigent en la matèria i a les ordres que en 
aquest sentit li transmeti la Policia Municipal. 
 
12.- El davant de l’edifici o del solar on es realitzin les obres de nova construcció, o que 
afectin la façana o part anterior de la coberta, es tancaran sempre amb un clos de 
protecció d’acord amb les condicions de l’Ordenança d’obres a la via pública. Les 
bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació 
vigent. 
 
13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les 
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà 
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les 
prestacions de la Seguretat Social. 
 
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la corresponent 
llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals que causi. 
 
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li 
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En cas 
d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les sancions 
que corresponguin. 
 
Condicions particulars 
 
 
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. 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”.  
3. Aquesta llicència no autoritza l’ocupació de la via pública amb materials o altres 
elements propis de l’obra.  
4. Com a mínim 48 hores abans de qualsevol operació de càrrega o de descàrrega que 
impliqui ocupació de la via pública caldrà comunicar-ho a la Policia Municipal per tal de 
preveure la senyalització necessària.  
5. 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  
6. 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. 
 
 

21.2. - LEGALITZACIÓ D'OBRES DE REHABILITACIÓ D'EDIFICI AÏLLAT PER A 
CENTRE DE DIVULGACIÓ DE SISTEMES D’ECO-EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN 

ESPAIS NATURALS I RURALS, SITUAT A LA CARRETERA DE LA MOIXINA, NÚM 
16 

 
 

Núm.- LLICENCIA D’OBRES 
ENERGY TOOLS CONSULTING SL-CTRA DE LA MOIXINA N.0016 

 
Núm. de referència: X2022001070 

 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de ENERGY TOOLS CONSULTING SL 
per LEGALITZACIÓ D'OBRES DE REHABILITACIÓ D'EDIFICI AÏLLAT PER A CENTRE 
DE DIVULGACIÓ DE SISTEMES D’ECO-EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN ESPAIS 
NATURALS I RURALS, situat a la carretera de la Moixina, núm 16, del municipi d’Olot.  

 
Identificació de l’expedient: OMA32022000001   
Situació: CTRA DE LA MOIXINA N.0016  
 
1.- En data 29/12/2021, ENERGY TOOLS CONSULTING SL amb DNI: B5510891-4, 

representat per **** , presenta projecte d’obres majors per LEGALITZACIÓ D'OBRES 
DE REHABILITACIÓ D'EDIFICI AÏLLAT PER A CENTRE DE DIVULGACIÓ DE 
SISTEMES D’ECO-EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN ESPAIS NATURALS I RURALS, 
amb situació al carrer CTRA DE LA MOIXINA N.16, d’Olot. 

 
2.- En data 27/05/2022 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 NO URBANITZABLE ESPAI AGRÍCOLA. 
 
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 ENERGY TOOLS CONSULTING SL amb DNI: B5510891-4, 
representat per **** , llicència d’obres (OMA32022000001), per LEGALITZACIÓ 
D'OBRES DE REHABILITACIÓ D'EDIFICI AÏLLAT PER A CENTRE DE DIVULGACIÓ 
DE SISTEMES D’ECO-EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN ESPAIS NATURALS I 
RURALS, amb situació al CTRA DE LA MOIXINA N.16, 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 4 mesos i el termini per acabar-les 
és de 6 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. L'Ajuntament girarà la corresponent liquidació de drets d'obres que s'us 
notificarà oportunament. 
 
Liquidació de Drets i Garanties: 
Drets 
 
Per: Un pressupost de: 5090.09 euros  
  

Base liquidable 
(3) 

Drets % 
bonifica
ció 

Drets definitius Taxes Total Drets 

5090.09 203.60 0 203.60 38.20 271.80 

 
Garanties: 

   



 

Total Liquidació Euros 

Per Drets 271.80 

Per Garanties  0 

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



 
 
 

corresponent ordenança reguladora. Per construir un gual per a l’entrada i sortida de 
vehicles, s’haurà de disposar de l’oportuna llicència. 
 
11.- Quan per causes imperioses de l’obra emparada per la present llicència, s’hagi 
d’ocupar la via pública amb materials, grues, instal·lacions, etc, així com interrompre la 
normal circulació pel carrer o vorera, s’haurà de sol·licitar el corresponent permís, 
quedant el contractista sotmès a la legislació vigent en la matèria i a les ordres que en 
aquest sentit li transmeti la Policia Municipal. 
 
12.- El davant de l’edifici o del solar on es realitzin les obres de nova construcció, o que 
afectin la façana o part anterior de la coberta, es tancaran sempre amb un clos de 
protecció d’acord amb les condicions de l’Ordenança d’obres a la via pública. Les 
bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació 
vigent. 
 
13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les 
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà 
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les 
prestacions de la Seguretat Social. 
 
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la corresponent 
llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals que causi. 
 
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li 
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En cas 
d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les sancions 
que corresponguin. 
 
Condicions particulars 
 
1. Es mantenen les condicions particulars de la llicència d’obres de REHABILITACIÓ 
D'EDIFICI AÏLLAT PER A CENTRE DE DIVULGACIÓ DE SISTEMES D’ECO-
EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN ESPAIS NATURALS I RURALS a la Ctra. de la Moixina, 
núm16, concedida per acord de la Junta de Govern Local el dia 08/11/2018.  

2. D’acord amb l’informe del Parc Natural de la zona volcànica de la Garrotxa, de data 
06/05/2022, es condiciona aquesta llicència a:  

− La plantació dels volums arbustius situats entre les places d’aparcament es durà 
a terme amb espècies que permetin assolir de forma ràpida la volumetria 
proposada (vegeu espècies admeses). Preferentment es considera que caldria 
conformar prèviament aquests volums amb la mateixa malla electrosoldada que 
es proposa per a la tanca. Per tal de determinar si cal adoptar aquesta solució 
addicional caldrà fer una prova in situ en base a la qual es valorarà la seva 
conveniència com a complement a la plantació arbustiva.  

− Caldrà tractar cromàticament les instal·lacions de climatització emplaçades a la 
coberta plana als efectes que no siguin visibles darrere el plafons metàl·lics. Així 
mateix, el tractament cromàtic de color fosc es recomana també per a les 
instal·lacions situades sobre el terreny.  



 

− Els punts de recàrrega de vehicles s’hauran d’integrar en el conjunt/tanca per tal 
que no siguin visibles des de l’exterior. Caldrà acordar amb l’equip de gestió del 
Parc i l’Ajuntament l’emplaçament concret i mesures d’integració dels punts de 
recàrrega per tal que els aparells no resultin aparents.  

− Els tres portals projectats hauran de ser diàfans, amb una tipologia constructiva 
en base a perfils verticals similar a altres portals situats en finques veïnes com 
el portal de ca la Guidet o el mas el Perer.  

− S’hauran d’establir les mesures o mecanismes adients per tal d’evitar que les 
places d’aparcament de l’activitat esdevinguin places d’aparcament de lliure 
utilització per la públic en general. Fora de les hores laborals les places 
d’aparcament s’hauran de mantenir buides i el seu ús ha d’estar estrictament 
lligat a l’activitat.  

− Es valora DESFAVORABLEMENT la il·luminació exterior platejada per al conjunt 
atès que no es considera ajustada a un entorn com la Moixina situada en zona 
E1 de protecció màxima envers la contaminació lumínica. Es constata que es 
preveu la instal·lació de fanals elevats de models globulars que, a priori, no 
s’ajustarien a la normativa sobre prevenció de la contaminació lumínica. En 
aquest sentit cal replantejar la proposta per tal reduir els punts de llum, la seva 
intensitat i la seva alçada, en definitiva, cal reduir al mínim imprescindible els 
punts i nivells d’il·luminació del conjunt juntament amb una proposta de 
temporització del seu funcionament. No és admissible la il·luminació permanent 
del recinte. Caldrà concretar una proposta que s’ajusti justificadament a l’article 
26.2 del Pla especial de la Zona Volcànica i concretament als requeriments per 
a les instal·lacions situades en zona E1 de protecció màxima per contaminació 
lumínica.  

 
3. Abans de l’inici de l’activitat caldrà concretar i acreditar les mesures previstes a l’estudi 
de mobilitat consten com a actuacions de foment, de sensibilització, d’impuls, etc.  

4. Aquesta llicència d’obres s’atorga sense perjudici de les condicions que puguin 
derivar-se de l’expedient corresponent d’autorització o comunicació de l’establiment de 
l’activitat al local.  

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. 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.  

8. Per la concessió de la llicència de primera utilització, serà necessari presentar la 
documentació que acrediti la correcta gestió de residus, d’acord amb les condicions de 



 
 
 

l’Ordenança General de Gestió de Residus aprovada el 15/03/02 i modificada el 
28/07/2005.  

9. D'acord a l'art. 3-a) del RD 1448/89 en relació al 77.2 de la Llei 38/88, el termini per 
donar d'alta l'immoble reformat és de 2 mesos a partir del dia següent a la data 
d'acabament de les obres. A aquests efectes caldrà adreçar-se a l’Àrea d'Urbana de 
l’Ajuntament -2n. pis -. Cal aportar la següent documentació: 1) Plànol de situació i 
d'emplaçament, 2) Plànols definitius de cada planta, 3) Certificat final d'obra, 4) 
Fotografia/es de la façana (10x15), 5) Fotocòpia DNI del titular, 6) Fotocòpia del rebut 
actual IBI i 7) Fotocòpia de les escriptures.  
 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
22.1. - AJUDES PER LA REHABILITACIÓ D’EDIFICIS DE TITULARITAT PÚBLICA 
EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA.- 

PROPOSANT SOL·LICITAR SUBVENCIÓ 
 

 
 

Núm. de referència : X2022029364     
 
 

Vista l’ordre TMA/178/2022, de 28 de febrer corresponent a la convocatòria per al foment 
de la rehabilitació integral del parc públic edificat de les Entitats Locals i s’enquadra en 
el Programa d’Impuls a la rehabilitació d’edificis públics (PIREP), en el marc del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència de l’Economia (PRTR). 
 
El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA), a través del PIREP, 
convoca aquestes ajudes en règim de concurrència competitiva entre entitats locals, per 
a la rehabilitació sostenible del parc públic institucional. Així mateix, i de conformitat amb 
la coherència de les polítiques d’aquest Ministeri, les actuacions que sigui objecte de 
finançament hauran de tenir un caràcter integrat, en el sentit definit per l’Agenda Urbana 
Española (AUE), i respondre als criteris de sostenibilitat, inclusió i qualitat estètica 
previstos per la nova Bauhaus Europea, sense perdre de vista el principal objectiu d’un 
estalvi energètic mig, per sobre del 30%. 
 
Les ajudes establertes s’estructuren en dos línies de les quals l’Ajuntament d’Olot té 
interès en concórrer a la Línia 2 corresponent a edificis per rehabilitar que la recepció 
de l’obra sense observacions ni reparacions, tingui lloc com a màxim el 31 de març de 
2026. 
 
El projecte amb el qual volen concórrer a la convocatòria es correspon a la substitució 
de coberta i instal·lació de plaques fotovoltaiques (pavellons 1 i 3) pavellons municipals 
d’esports d’Olot. 
 
En relació a l’expedient SUR12022000010, 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.- SOL·LICITAR al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA), 
un ajut per l’actuació corresponent a la substitució de coberta i instal·lació de plaques 
fotovoltaiques (pavellons 1 i 3) pavellons municipals d’esports d’Olot. 
 
SEGON.- ASSUMIR el compromís d’executar l’actuació esmentada en l’apartat anterior 
i per a la qual es demana la subvenció, en cas d’obtenir-la. 
 
TERCER.- DECLARAR responsablement que hi ha crèdit suficient en el pressupost de 
l’ens per al pagament de la part de l’actuació no coberta per la subvenció. 
 
QUART.- FACULTAR l’Alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 
i no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a un quart de nou i per constància del que s’hi ha tractat i dels 
acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura 
 
VIST I PLAU 
L’ALCALDE 

LA SECRETÀRIA 

 


