ACTA NÚM.40
JUNTA DE GOVERN LOCAL
EL DIA 20 D´OCTUBRE DE 2022.

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 20 d´octubre 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 13 d’octubre:

-

Dijous 13 d’octubre va prendre part, junt amb la regidora d’Hisenda, Montse
Torras, de la Reunió de Coordinació de Grups Municipals que va tenir lloc a la
Sala Gussinyé. A continuació, va assistir al primer partit de la Golden Cup
d’Hoquei Patins que van disputar les seleccions femenines de Catalunya i
Suïssa. A continuació, es va traslladar al Teatre Principal per seguir la
representació de l’obra de teatre Guérrillères. Seguidament es va desplaçar al

-

-

Pavelló d’Esports per veure el partit d’hoquei entre les seleccions masculines de
Catalunya i França.
Divendres 14 va assistir al Patronat de La Fundació La Caritat. A continuació es
va desplaçar al Torin on va fer entrega del XI Premi Eva Toldrà d’Il·lustració.
Dissabte 15 d’octubre, va mantenir una reunió amb representants del Centre
Excursionista de Catalunya i d’Olot. A continuació, va assistir a l’estrena del
documental dels 50 anys de l’annexió de Batet de la Serra a Olot, que va tenir
lloc a Cines Olot. Durant el dia va participar de diferents actes organitzats amb
motiu de la Fira de Sant Lluc.
Diumenge 16 d’octubre, va saludar els participants als diferents actes organitzats
dins la fira de Sant Lluc.
Dimecres 19 d’octubre va assistir, amb el primer tinent d’alcalde, Estanis
Vayreda, a l’entrega del premi Toyota Ichiban 2022 al concessionari Aula Motor.

3. - DISPOSICIONS.- ASSABENTATS DE LES DISPOSICIONS PUBLICADES EN
ELS BUTLLETINS OFICIALS
Tot seguit la Secretària dona compte a la Junta de Govern dels edictes i anuncis de
l'Ajuntament d'Olot apareguts als Butlletins Oficials BOE, BOP i DOGC, des de la darrera
sessió. I se n'acorda l'assabentat.
4.1. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST CASINO OLOTÍ
Núm. de referència

: X2022040187

En relació a l’expedient SAL32022000009, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció Millora instal·lacions, per un import de 5.000 euros, comptabilitzada a
l’aplicació pressupostària 22 100 924 78004 en fase “AD” 2205016001, una vegada
supervisats: el formulari de justificació, la memòria de l’actuació i l’informe favorable del
tècnic gestor de la subvenció.
Operació Referència
200400
2205016001

Tipus
Partida
Despeses 22100 924 78004

Import
5000

Descripció
SUBVENCIO CASINO OLOTI

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 999 099 999 999

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

4.2. - (IC01) Activitats culturals
Núm. de referència

: X2022015865

En relació a l’expedient SIC22022000002, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció cultural nominativa a RCR Bunka Fundació Privada, amb NIF G55170328,
per un import de 20000.00 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària
22400334480033 en fase “AD” 2204183001, una vegada supervisats: el formulari de
justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la
subvenció.
Operació Referència
200400
2204183001

Tipus
Partida
Despeses 22400 334 480033

Import
20000.00

Descripció
SUBVENCIO RCR BUNKA

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
400 012 070 099 014 008

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

5.1. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST CENTENARI UE OLOT
Núm. de referència

: X2022052881

En relació a l’expedient SAL32022000011 de vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Subvenció
nominativa del pressupost a favor de l’entitat UNIO ESPORTIVA OLOT SAD, amb
NIF:A1731484-0, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número
FEN12020000021, per un import de 11.500 euros. Autoritzar i Disposar la despesa de
11.500 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 22 100 341 480008 (segons el
conveni de referència adjunt).
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 22100 341 480008

Import
11500

Descripció
SUBVENCIO UEO CENTENARI

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

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

: X2022052893

En relació a l’expedient SAL32022000012, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Promoció de la ciutat, proposa a la Junta de Govern
Local, l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Subvenció
nominativa del pressupost a favor de l’entitat CERCLE EURAM DE LA GARROTXA,
amb NIF:G5512884-7, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el
número FEN12020000039, per un import de 6.000 euros. Autoritzar i Disposar la

despesa de 6000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 22 100 433 480010
(segons el conveni de referència adjunt).
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 22100 433 480010

Import
6000

Descripció
SUBVENCIO EURAM GARROTXA

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

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

: X2022053267

En relació a l’expedient SAL32022000013 de 19 d’octubre, vist l’expedient administratiu
i antecedents corresponents, el regidor delegat de Festes, proposa a la Junta de Govern
Local, l’adopció dels següents acords:

1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Subvenció
nominativa del pressupost a favor de l’entitat AOAPIX, amb NIF:G1734368-2, inscrita en
el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12020000003, per un
import de 2370 euros. Autoritzar i Disposar la despesa de 2370 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària: 22 100 338 48007 (segons el conveni de referència adjunt).
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 22100 338 480007

Import
2370

Descripció
SUBVENCIO AOAPIX

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

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

6.1. - JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I
DESENVOLUPAMENT ACTIVITATS VEÏNALS
Núm. de referència

: X2022024214

En relació a l’expedient SBS22022000019 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció FESTA DEL BARRI DE SANT FERRIOL, per un import de 1500 euros,
comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 22 160 924 480003 en fase “AD” 22 160
924, una vegada supervisats: el formulari de justificació, la memòria de
l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la subvenció.
Operació Referència
200400
2200844

Tipus
Partida
Despeses 22160 924 480003

Import
1500

Descripció
SUBVENCIONS BARRIS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
150 999 999 065 999 999

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

: X2022018353

Vista la sol·licitud presentada per l’ASSOCIACIÓ ÀMBIT SANT LLUC, amb NIF
G55262398, en la que es demana un primer avançament del 40% de la subvenció
atorgada per la Junta de Govern Local de 26/05/2022, per un import total de 10.000,00€.
En relació a l’expedient SIC22022000023, 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) Procedir a l’avançament de la bestreta de 4.000€ a l’entitat ASSOCIACIÓ ÀMBIT
SANT LLUC en concepte d’avançament de la subvenció atorgada, destinada al foment
de la cultura mitjançant l’exposició d’obres d’art principalment local.

2n) Aquest avançament es correspon al 40% de l’import atorgat en virtut del que
estableix l’article 16 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament d’Olot,
modificada i revisada segons acord de Ple de 20 de maig de 2021.
Operació Referència
200300
2200831032

Tipus
Partida
Despeses 22400 334 480020

Import
10000.00

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES
400 012 070 099 014 008

S’aprova per unanimitat.
8.1. - APROVACIÓ ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L’AJUNTAMENT D’OLOT I IES GARROTXA PER A LA REALITZACIÓ
D’ACTIVITATS CULTURALS i EDUCATIVES FORA DEL CENTRE I AMB
IMPLICACIÓ DE LA CIUTADANIA.
Núm. de referència : X2022032758
L’Ajuntament d’Olot considera que és d’interès que els centres educatius de la ciutat
puguin oferir activitats educatives que vagin més enllà del centre i en els quals hi pugui
participar la ciutadania d’Olot. D’aquesta manera, es pot contribuir a l’educació dels
estudiants a partir de projectes concrets, que a més poden passar a enriquir l’agenda i
el patrimoni cultural de la ciutat.
Per tal de regular l’esmentada col·laboració, en data 30 de juny de 2022 es va signar un
conveni entre l’Ajuntament d’Olot i l’Institut d’Ensenyament Secundari La Garrotxa que
regulava el projecte d’activitats d’alt component cultural obertes a la ciutadania per part
del centre educatiu i el compromís de suport econòmic a l’efecte per part de la
corporació.
Vist que l’Institut d’Ensenyament Secundari Garrotxa ha decidit incorporar ara una nova
activitat al projecte, es proposa la signatura d’una addenda al conveni que s’incorpora
a l’expedient.
En relació a l’expedient ED012022000029 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d'Educació, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar l’addenda al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’IES
Garrotxa per incorporar una nova activitat educativa de construcció de pedra seca al
projecte, protagonitzada pels seus alumnes i oberta al gaudi de tota la ciutadania d’Olot,
fomentant el binomi Institut-Ciutat.
Segon.- Facultar a l’alcalde per a la signatura de l’addenda al conveni.
S’aprova per unanimitat.

9.1. - PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT D’OLOT
I L’AMPA DE L’INSTITUT MONTSACOPA D’OLOT PER DONAR SUPORT AL
FINANÇAMENT DEL SERVEI DE BIBLIOTECA D’AQUEST CENTRE EDUCATIU
DURANT EL CURS ESCOLAR
Núm. de referència

: X2022052917

ANTECEDENTS
L’Institut Montsacopa d’Olot és el centre educatiu de referència on els alumnes del
municipi d’Olot continuen els seus estudis després de deixar el centre escolar de
primària. L’Institut Montsacopa d’Olot ofereix a l’alumnat estudis d’ESO, Batxillerat i
Cicles Formatius.
L’Institut Montsacopa, amb més de set-cents alumnes, acull estudiants dels municipis
d’Olot, Santa Pau, Mieres, Sant Joan les Fonts i la Vall de Bianya. A part d’oferir la
formació reglada corresponent, aquest institut ofereix als alumnes tota una sèrie de
serveis complementaris, com és el Servei de Biblioteca.
Cada curs escolar, el Servei de Biblioteca ofereix als alumnes, a part del préstec de
publicacions i material audiovisual, un espai per realitzar treballs i sala d’estudi. La
biblioteca del centre està oberta de dilluns a divendres en horari de 9 a 13.15h.
Els alumnes del municipi d’Olot s’han beneficiat d’aquest servei obert a tot l’alumnat
durant els cursos 2020-2021 i 2021-2022. El finançament d’aquest Servei de Biblioteca
prové de l’AMPA.
Amb la voluntat de millorar els serveis oferts per la Biblioteca del centre, l’Ajuntament
d’Olot ha acordat realitzar una aportació econòmica de 1500 euros per curs, revisable
anualment segons el número d’alumnes que aporti cada municipi.
Per la seva part, l’Ampa s’ha compromés a lliurar a l’Ajuntament d’Olot una memòria
que reculli les accions i millores portades a terme a la biblioteca del centre i els alumnes
que s’han beneficiat del servei al llarg del curs.
Vist, que l’AMPA de l’IES Montsacopa ha lliurat ja a l’Ajuntament la memòria
corresponent als cursos 2021-2022 i 2022-2023
En relació a l’expedient ED012022000102 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:

PROPOSO
Primer.- Aprovar el conveni de suport al finançament del servei de Biblioteca de l’IES
Montsacopa per als cursos 2020-2021, 2021 i 2022 i 2022-2023, amb possibilitat de
pròrroga anual fins al curs 2023-2024.
Segon.- Transferir a l’AMPA de l’IES Montsacopa la quantitat de 3.000 euros,
corresponent al finançament dels cursos 2020/2021 i 2021/2022.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 22500 326 480004

Import
3000

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
CONVENIS I SUBVENCIONS EDUCACIO
500 012 035 099 000 000

Aquest import es pagarà amb càrrec a la partida 2022 500 326 480004 Convenis i
subvencions educació
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats
S’aprova per unanimitat.
10.1. - APROVAR ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA
FAGEDA FUNDACIÓ I L’AJUNTAMENT D’OLOT PER A LA PREPARACIÓ D’UN
PROJECTE EDUCATIU I SOCIOLABORAL PER A JOVES EN DESAVANTATGE
SOCIAL DINS EL PROJECTE NOIMA.
Núm. de referència

: X2022053313

La Fageda Fundació i l’Ajuntament d’Olot varen signar un conveni de col·laboració amb
data 30 de desembre de 2021 per a la preparació d’un projecte educatiu sociolaboral
per a joves en desavantatge social dins el projecte NOIMA, i que ambdues parts
subscriuen la present addenda del conveni .
En la clàusula segona de dit conveni, la Fageda Fundació s’obligava a fer tots els
preparatius per poder realitzar un seguit d’accions dirigides als joves que actualment no
disposen de cap recurs educatiu i formatiu i que complexin els requisits d’alt risc
d’exclusió
En la seva clàusula cinquena, es detalla que el finançament de les accions que planteja
el conveni seran de 70.000 € d’aportació de l’Ajuntament d’Olot i de 45.000 d’aportació
de la Fageda Fundació .
L’objecte d’aquesta addenda és ampliar les clàusules del conveni per tal que s’adapti a
la activitats pròpiament realitzades.
En relació a l’expedient CON12022000014 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d'Educació, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar l’addenda al conveni de col·laboració entre La Fageda Fundació i
l’Ajuntament d’Olot per a la preparació d’un projecte educatiu i sociolaboral per a joves
en desavantatge social dins el projecte Noima.
Segon.- Facultar a l’alcalde per a la signatura de l’addenda al conveni.
S’aprova per unanimitat.
11.1. - ESPORTS_PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA
SUBVENCIÓ SUPORT D’ENTITATS DE LA UNIÓ ESPORTIVA OLOT, SAD
Núm. de referència

: X2022015300

En relació a l’expedient SP062022000003, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES, a favor de la Unió Esportiva Olot,
SAD per un import de 1693.02 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 2022
330 341 480000 en fase “AD” 2200830023, una vegada supervisats: el formulari de
justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la
subvenció.
Operació Referència
200400
2200830023

Tipus
Partida
Despeses 22330 341 480002

Import
1693.02

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES
330 015 167 065 999 999

2n) Procedir als tràmits escaients per a ordenar el pagament (fase “P”) de la despesa
esmentada en funció de les disponibilitats i previsions del Pla de tresoreria de la
Corporació i atenent al que disposa la normativa vigent i l’Ordenança general de
subvencions de l’Ajuntament d’Olot (article 16)
3r) Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i
pressupostos.
S’aprova per unanimitat.
11.2. - ESPORTS_PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA
SUPORT D’ENTITATS DE LA FUNDACIÓ UNIÓ ESPORTIVA OLOT
Núm. de referència

: X2022015311

En relació a l’expedient SP062022000004, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:

1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES, a favor de la Fundació Unió
Esportiva Olot per un import de 5389.60 euros, comptabilitzada a l’aplicació
pressupostària 2022 330 341 480000 en fase “AD” 2200830022, una vegada
supervisats: el formulari de justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe
favorable del tècnic gestor de la subvenció.
Operació Referència
200400
2200830022

Tipus
Partida
Despeses 22330 341 480002

Import
5389.6

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES
330 015 167 065 999 999

2n) Procedir als tràmits escaients per a ordenar el pagament (fase “P”) de la despesa
esmentada en funció de les disponibilitats i previsions del Pla de tresoreria de la
Corporació i atenent al que disposa la normativa vigent i l’Ordenança general de
subvencions de l’Ajuntament d’Olot (article 16)
3r) Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i
pressupostos.
S’aprova per unanimitat.
11.3. - ESPORTS_PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA
SUBVENCIÓ SUPORT D’ENTITATS DEL CLUB ATLETISME OLOT TERRA DE
VOLCANS
Núm. de referència : X2022016096
En relació a l’expedient SP062022000010, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES, a favor del Club Atletisme Olot
Terra de Volcans per un import de 1015.31 euros, comptabilitzada a l’aplicació
pressupostària 2022 330 341 4800002 en fase “AD” 2200830029, una vegada
supervisats: el formulari de justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe
favorable del tècnic gestor de la subvenció.
Operació Referència
200400
2200830029

Tipus
Partida
Despeses 22330 341 480002

Import
1015.31

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES
330 015 167 065 999 999

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

11.4. - ESPORTS_PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA
SUPORT D’ENTITATS DEL CLUB MOTO OLOT
Núm. de referència

: X2022016351

En relació a l’expedient SP062022000011, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES, a favor del Club Moto Olot per
un import de 491.63 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 2022 330 341
480000 en fase “AD” 2200830035, una vegada supervisats: el formulari de justificació,
la memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la subvenció.
Operació Referència
200400
2200830035

Tipus
Partida
Despeses 22330 341 480002

Import
491.63

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES
330 015 167 065 999 999

2n) Procedir als tràmits escaients per a ordenar el pagament (fase “P”) de la despesa
esmentada en funció de les disponibilitats i previsions del Pla de tresoreria de la
Corporació i atenent al que disposa la normativa vigent i l’Ordenança general de
subvencions de l’Ajuntament d’Olot (article 16)
3r) Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i
pressupostos.
S’aprova per unanimitat.
11.5. - ESPORTS_PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA
SUBVENCIÓ SUPORT D’ENTITATS DEL CLUB PATINATGE ARTÍSTIC OLOT
Núm. de referència

: X2022016517

En relació a l’expedient SP062022000012, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES, a favor del Club Patinatge
Artístic Olot per un import de 4095.79 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària
2022 330 341 480000 en fase “AD” 2200830027, una vegada supervisats: el formulari
de justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de
la subvenció.
Operació Referència
200400
2200830027

Tipus
Partida
Despeses 22330 341 480002

Import
4095.79

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES
330 015 167 065 999 999

2n) Procedir als tràmits escaients per a ordenar el pagament (fase “P”) de la despesa
esmentada en funció de les disponibilitats i previsions del Pla de tresoreria de la
Corporació i atenent al que disposa la normativa vigent i l’Ordenança general de
subvencions de l’Ajuntament d’Olot (article 16)
3r) Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i
pressupostos.
S’aprova per unanimitat.
11.6. - ESPORTS_PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA
SUBVENCIÓ SUPORT D’ENTITATS DE L’ASSOCIACIÓ ESPORTIVA GIMNÀSTICA
OLOT
Núm. de referència

: X2022017610

En relació a l’expedient SP062022000014, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES, a favor de l’Associació Esportiva
Gimnàstica Olot per un import de 1267.91 euros, comptabilitzada a l’aplicació
pressupostària 2022 330 341 480000 en fase “AD” 2200830021, una vegada
supervisats: el formulari de justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe
favorable del tècnic gestor de la subvenció.
Operació Referència
200400
2200830021

Tipus
Partida
Despeses 22330 341 480002

Import
1267.91

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES
330 015 167 065 999 999

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

11.7. - ESPORTS_PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA
SUBVENCIÓ SUPORT D’ENTITATS DEL CLUB ESCACS OLOT
Núm. de referència

: X2022019188

En relació a l’expedient SP062022000018, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES, a favor del Club Escacs Olot per
un import de 2863.6 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 2022 330 341
4800002 en fase “AD” 2200830024, una vegada supervisats: el formulari de justificació,
la memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la subvenció.
Operació Referència
200400
2200830024

Tipus
Partida
Despeses 22330 341 480002

Import
2863.60

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES
330 015 167 065 999 999

2n) Procedir als tràmits escaients per a ordenar el pagament (fase “P”) de la despesa
esmentada en funció de les disponibilitats i previsions del Pla de tresoreria de la
Corporació i atenent al que disposa la normativa vigent i l’Ordenança general de
subvencions de l’Ajuntament d’Olot (article 16)
3r) Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i
pressupostos.
S’aprova per unanimitat.
11.8. - ESPORTS_PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA
SUPORT D’ENTITATS DE 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 el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES, a favor de l’AMIPA Escola Volcà
Bisaroques per un import de 1013.73 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària
2022 330 341 4800002 en fase “AD” 2200830016, una vegada supervisats: el formulari
de justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de
la subvenció.
Operació Referència
200400
2200830016

Tipus
Partida
Despeses 22330 341 480002

Import
1013.73

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES
330 015 167 065 999 999

2n) Procedir als tràmits escaients per a ordenar el pagament (fase “P”) de la despesa
esmentada en funció de les disponibilitats i previsions del Pla de tresoreria de la
Corporació i atenent al que disposa la normativa vigent i l’Ordenança general de
subvencions de l’Ajuntament d’Olot (article 16)
3r) Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i
pressupostos.
S’aprova per unanimitat.
11.9. - ESPORTS_PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA
SUBVENCIÓ SUPORT D’ENTITATS DEL CLUB INFANTIL CICLISTA OLOT
Núm. de referència

: X2022019923

En relació a l’expedient SP062022000040, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES, a favor del Club Infantil Ciclista
Olot per un import de 830.48 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 2022
330 341 4800002 en fase “AD” 2200830039, una vegada supervisats: el formulari de
justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la
subvenció.
Operació Referència
200400
2200830039

Tipus
Partida
Despeses 22330 341 480002

Import
830.48

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES
330 015 167 065 999 999

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

11.10. - ESPORTS_PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA
SUBVENCIÓ SUPORT D’ENTITATS DEL CLUB NATACIÓ OLOT
Núm. de referència

: X2022020733

En relació a l’expedient SP062022000051, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES, a favor del Club natació Olot per
un import de 5636.04 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 2022 330 341
480000 en fase “AD” 220083004, una vegada supervisats: el formulari de justificació, la
memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la subvenció.
Operació Referència
200400
2200830043

Tipus
Partida
Despeses 22330 341 480002

Import
5636.04

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES
330 015 167 065 999 999

2n) Procedir als tràmits escaients per a ordenar el pagament (fase “P”) de la despesa
esmentada en funció de les disponibilitats i previsions del Pla de tresoreria de la
Corporació i atenent al que disposa la normativa vigent i l’Ordenança general de
subvencions de l’Ajuntament d’Olot (article 16)
3r) Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i
pressupostos.
S’aprova per unanimitat.
12.1. - ESPORTS_PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA
SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ ESPORTIVA GIMNÀSTICA
OLOT
Núm. de referència

: X2022018324

En relació a l’expedient SP062022000015, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES, a favor de l’Associació Esportiva
Gimnàstica Olot per un import de 400 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària
2022 330 341 480000 en fase “AD” 2200830007, una vegada supervisats: el formulari
de justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de
la subvenció.
Operació Referència
200400
2200830007

Tipus
Partida
Despeses 22330 341 480002

Import
400

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES
330 015 167 065 999 999

2n) Procedir als tràmits escaients per a ordenar el pagament (fase “P”) de la despesa
esmentada en funció de les disponibilitats i previsions del Pla de tresoreria de la
Corporació i atenent al que disposa la normativa vigent i l’Ordenança general de
subvencions de l’Ajuntament d’Olot (article 16)
3r) Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i
pressupostos.
S’aprova per unanimitat.
12.2. - ESPORTS_PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA
SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’ AMIPA JOAN XXIII
Núm. de referència

: X2022019768

En relació a l’expedient SP062022000025, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES, a favor de l’AMIPA Joan XXIII
per un import de 430 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 2022 330 341
480000 en fase “AD” 2200830004, una vegada supervisats: el formulari de justificació,
la memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la subvenció.
Operació Referència
200400
2200830004

Tipus
Partida
Despeses 22330 341 480002

Import
430

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES
330 015 167 065 999 999

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

12.3. - ESPORTS_PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA
SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL CLUB NATACIÓ OLOT
Núm. de referència

: X2022020731

En relació a l’expedient SP062022000050, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES, a favor del Club Natació Olot per
un import de 1400 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 2022 330 341
480000 en fase “AD” 2200830001, una vegada supervisats: el formulari de justificació,
la memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la subvenció.
Operació Referència
200400
2200830001

Tipus
Partida
Despeses 22330 341 480002

Import
1400

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES
330 015 167 065 999 999

2n) Procedir als tràmits escaients per a ordenar el pagament (fase “P”) de la despesa
esmentada en funció de les disponibilitats i previsions del Pla de tresoreria de la
Corporació i atenent al que disposa la normativa vigent i l’Ordenança general de
subvencions de l’Ajuntament d’Olot (article 16)
3r) Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i
pressupostos.
S’aprova per unanimitat.
13.1. - ESPORTS. PROPOSANT APROVAR RENÚNCIA SUBVENCIÓ A LA
DIPUTACIÓ DE GIRONA PER PROJECTE DE CONDICIONAMENT I MILLORA
D’EQUIPAMENTS ESPORTIUS MUNICIPALS (A3).
Núm. de referència : X2022015081
En relació a l’expedient SES12022000005 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat d'Esports, proposa a la Junta de Govern
Local, l’adopció dels següents acords:
Vist que la Diputació de Girona, va concedir a l’Ajuntament d’Olot una subvenció pel
projecte condicionament i millora d’equipaments esportius municipals per un import de
3.958,33€ (expedient 2022/449).
Vist que l’actuació d’impermeabilització de la coberta del pavelló 3 no s’ha pogut portar
a terme per motius contractuals.

El regidor delegat d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Renunciar a la subvenció concedida per la Diputació de Girona pel projecte de
condicionament i millora d’equipaments esportius municipals, per un import de 3.958,33
€ (expedient 2022/449).
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari
vinculat amb l’expedient
S’aprova per unanimitat.
14.1. - ESPORTS. APROVACIÓ DEL CALENDARI I HORARIS DE LES IEMS PEL
2023
Núm. de referència : X2022052657
En relació a l’expedient SP112022000001 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat d'Esports, proposa a la Junta de Govern
Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar l’horari de les instal·lacions esportives municipals per a l’any 2023 de
la següent manera:
- Poliesportiu i pavellons del Pla de Llacs: de dilluns a dijous de 8:30h a
22:00h (les instal·lacions tancaran a les 22:30h), divendres de 8:30h a 22:30h
(les instal·lacions tancaran a les 23:00h), i els dissabtes de 8:00h a 21:00h (les
instal·lacions tancaran a les 21:30h).
- Estadi d’atletisme: de dilluns a divendres de 8:30h a 21:30h (la instal·lació
tancarà a les 22:00), i els dissabtes de 8:30 a 20:00h (la instal·lació tancarà a les
20:30h). Durant el període entre el 1 de juliol i el 2 de setembre, els dissabtes
s’obrirà de 8:30 a 14:00h, i la instal·lació tancarà a les 14:30h.
- Camps poliesportius Pla de Baix: de dilluns a divendres de 8:30h a 22:00h
(les instal·lacions tancaran a les 22:30h), els dissabtes de 8:30h a 20:30h (les
instal·lacions tancaran a les 21:00h), i diumenge de 8:30h a 14:30h (les
instal·lacions tancaran a les 15:00h).
Els caps de setmana i en períodes de Nadal, Setmana Santa i estiu, els horaris dels
pavellons, del poliesportiu, i dels camps del Pla de Baix, poden variar en funció de les
peticions d’utilització.
- Piscina municipal: durant el període entre el 3 de juny i el 3 de setembre, de
dilluns a divendres s’obrirà de les 9:00h a les 19:45h (la instal·lació es tancarà a
les 20:00h), i dissabtes, diumenges i festius s’obrirà de les 10:00h a les 19:45h
(la instal·lació es tancarà a les 20:00h

Segon.- Aprovar els dies de tancament de les instal·lacions esportives municipals per
l’any 2023 de la següent manera:
Gener: 1, 6,7 i 8. * El dia 5 obert només en horari de matí.
Abril: del 7 al 10 (ambdós inclosos).
Maig: 1.
Juny: 24 i 25 i del 26 al 30 (per tasques de manteniment i millora dels camps
poliesportius del Pla de Baix). * El 23 obert només en horari de matí.
Juliol: de l’1 al 31 (ambdós inclosos, per tasques de manteniment i millora dels camps
poliesportius del Pla de Baix) i del 22 al 31 (per tasques de manteniment i millora dels
pavellons, el poliesportiu i l’Estadi d’Atletisme).
Agost: 14 i 15, i de l’1 al 6 (ambdós inclosos per tasques de manteniment i millora dels
camps poliesportius del Pla de Baix) i de l’1 al 15 (per tasques de manteniment i millora
dels pavellons, el poliesportiu i l’Estadi d’Atletisme).
S’aprova per unanimitat.
15.1. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST
Núm. de referència

: X2022047394

En relació a l’expedient SD012022000019 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Promoció de la ciutat, proposa a la Junta de Govern
Local, l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Subvenció
nominativa del pressupost a favor de l’entitat CONSORCI UNIVERSITARI "CENTRE
ASSOCIAT DE LA UNED A GIRONA", amb NIF:Q1718001-I, inscrita en el Registre
d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12021000139, per un import de
8075 euros. Autoritzar i Disposar la despesa de 8075 euros amb càrrec a l’aplicació
pressupostària: 22 510
326
480036
CONVENI UNED (segons el conveni
de referència adjunt).
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 22510 326 480036

Import
8075

Descripció
CONVENI UNED

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
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.
16.1. - ÀREA PROGRÉS ECONÒMIC.- AUTORITZAR L’OBERTURA EN FESTIUS
D’ESTABLIMENTS COMERCIALS PER L’ANY 2023
Núm. de referència

: X2022052800

Atesa l’aprovació del calendari de festius amb obertura comercial autoritzada per part
del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, on s’estableix
que per a l’any 2023 els vuit diumenges i festius que els establiments comercials de
Catalunya poden romandre oberts són els següents: 8 de gener (diumenge-Campanya
de rebaixes d’hivern), 25 de juny (diumenge de rebaixes), 12 d’octubre (dijous-Festa
Nacional d’Espanya), 26 de novembre, 6, 8, 17 i 24 de desembre (Campanya de
Nadal)
Atès que el dilluns 10 d’abril, el dilluns 22 de maig, el dilluns 5 de juny, el dilluns 11 de
setembre i el dilluns 25 de desembre és festiu i que a la ciutat d’Olot se celebra el mercat
setmanal de marxants, i que l’1 de maig, també festiu, a Olot se celebra un mercat
extraordinari de marxants, en el marc d’una fira tradicional, que ha estat reconeguda per
la pròpia Generalitat de Catalunya en el seu calendari de fires i que es desenvolupa en
diversos punts de la ciutat.

Atès que el diumenge 15 d’octubre se celebra la Fira de Sant Lluc d’Olot al centre de la
ciutat.
Atès que els dies 7 i 8 de setembre del 2023, se celebra la Festivitat de la Mare de Déu
del Tura, festa major d’Olot, considerada des de l’any 1997 Festa d’Interès Nacional, i
l’11 de setembre se celebra la diada de Catalunya.
Considerant que la Llei de 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires, en les
seves disposicions addicionals apartat primer 4) es preveu que el departament
competent en matèria de comerç ha d’establir l’obertura en un dia festiu si es produeix
la coincidència de dos o més dies festius de caràcter general consecutius.
Considerant que la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires, en el seu
article 37 1f), preveu exclusions a l’horari general per aquells establiments comercials
situats a l’entorn immediat dels mercats de marxants durant el mateix horari en què es
celebri el mercat. En aquest cas, els ajuntaments, amb la delimitació prèvia de l’àrea
corresponent, poden autoritzar l’obertura d’aquests establiments, i l’autorització
acordada s’ha de comunicar al departament competent en matèria de comerç.
Considerant l’Ordre EMC/117/2021, de 25 de maig, per la qual s’estableix el calendari
d’obertura dels establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 2022 i
2023, en el seu article 2, els ajuntaments, amb l’acord previ de l’òrgan competent, poden
substituir fins a dues dates de cadascun dels calendaris anuals que preveu l’article 1
d’aquesta Ordre per qualsevol diumenge o festiu, de caràcter general o local, llevat de
les dates que detalla l’article 36.2.d) de la Llei 18/2017, atès que estableix el punt 2 de
la disposició addicional primera de la mateixa Llei.
Considerant el Reglament del Mercat Municipal d’Olot de venda no sedentària, fent
referència a l’article 2 d’horaris i dies de celebració, on s’estableix que l’activitat de venda
en el mercat es duu a terme entre les 9 hores i les 14 hores de dilluns amb una
periodicitat setmanal, amb independència que siguin festius, excepte quan s’escaigui en
Nadal (25 de desembre) que el mercat se celebrarà el dia anterior o en la festivitat de la
Mare de Déu del Tura (7 de setembre) o primer d’any, que es passarà a dimarts.
Considerant que la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires, en les seves
disposicions addicionals apartat primer 3) es preveu que els ajuntaments tinguin la
facultat d’afegir dues dates d’obertura per als establiments comercials del seu municipi,
que determina la lletra c de l’article 36.2, amb l’acord previ de l’òrgan competent.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, que serveixen de motivació
a la present proposta, la regidora delegada de Comerç, Empresa i Turisme, proposa
a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Autoritzar l’obertura dels establiments comercials que es trobin situats en l’àrea
d’influència del mercat (segons es delimita en el plànol adjunt a aquesta proposta), els
dies 10 d’abril, 1 i 22 de maig, 5 de juny, 11 de setembre i 24 de desembre de 2023 amb
motiu de la celebració de mercats de marxants. L’autorització d’obertura es limitarà al
mateix horari en què se celebri el mercat de marxants, excepte l’1 de maig que poden
obrir de 9h a 20h

Segon.- Autoritzar l’obertura permesa, segons l’Ordre EMC/129/2019, de 28 de juny, el
diumenge 15 d’octubre i el diumenge 10 de desembre de 2023 com a dies addicionals
d’obertura, en motiu de l’organització de la Fira de Sant Lluc al centre de la ciutat i de
l’organització de la Fira del Pessebre d’Olot.
Tercer.- Substituir el diumenge 8 de gener i el diumenge 25 de juny de 2023 d’obertura
permesa, segons l’Ordre EMC/129/2019, de 28 de juny, pel dijous 7 de setembre i
diumenge 31 de desembre respectivament.
Quart.- Comunicar aquesta autorització amb el plànol adjunt a la Direcció General de
Comerç de la Generalitat de Catalunya abans del dia 1 de novembre de 2022.
S’aprova per unanimitat.
17.1. - CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA
GARROTXA I L'AJUNTAMENT PER A L'EXECUCIÓ DE LES ACTUACIONS
MUNICIPALS DEL PROJECTE “LA GARROTXA SOFT & SMART COUNTY.
DESTINACIÓ TURÍSTICA SOSTENIBLE I INTEL·LIGENT” DELS PSTD FINANÇAT
PEL PRTR - NEXT GENERATION EU
Núm. de referència

: X2022052746

I. En data 30 de juliol de 2021 es va publicar la convocatòria extraordinària de 2021
de “Planes de Sostenibilidad Turística en Destinaciones per a entitades locales”,
amb l’objectiu d'impulsar la transformació de les destinacions turístiques
espanyoles cap a la sostenibilitat. La convocatòria està gestionada per la
Secretaria d’Estat de Turisme del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo i
finançat amb el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) a càrrec
dels fons Next Generation EU.
II. El 20 de setembre de 2021 el Consell Comarcal de la Garrotxa va presentar la
sol·licitud de subvenció pel projecte “La Garrotxa soft & smart county. Destinació
turística sostenible i intel·ligent” de la mà dels municipis de la comarca i que
engloba actuacions a nivell de comarca i de 8 municipis.
III. Per Resolució de 23 de desembre de 2021 de la Secretaría de Estado de Turismo
(publicada al BOE núm. 312 del dimecres 29 de desembre) es va atorgar al
projecte “La Garrotxa soft & smart county. Destinació turística sostenible i
intel·ligent” una subvenció de 3.500.000€. La subvenció concedida cobreix el cost
total de les actuacions presentades a nivell comarcal i municipal, amb IVA inclòs
en l’atribució corresponent. En aquest context, el Consell Comarcal, mitjançant
acord de Consell de Presidència de data 6 de juliol de 2022, va aprovar
l’acceptació de la subvenció atorgada pel Departament d’Empresa i Treball.

IV. Que en el marc de la resolució favorable de la referida subvenció, es contemplen
tres 3 actuacions municipals presentades per l’Ajuntament d’Olot:
•
•
•

Adequació i millora funcional i paisatgística del volcà Montsacopa.
Subvenció rebuda: 802.992€.
Millores per l’ús públic del Parc Nou. Subvenció rebuda: 151.489€.
Digitalització de l’Espai Cràter. Subvenció rebuda: 201.708€.

V. El Consell Comarcal de la Garrotxa s’encarregarà de la coordinació i gestió de tot
el projecte “La Garrotxa soft & smart county. Destinació turística sostenible i
intel·ligent”. Per du a terme aquestes tasques es requerirà d’un suport addicional,
a banda de la gestió ordinària, per la gerència del projecte (contractada per Consell
amb fons europeus) per poder fer la tramitació de les actuacions incloses a la
subvenció dins el terminis establerts i amb les condicions requerides.
VI. La gestió d’aquest ajut implica una alta complexitat tècnica i administrativa. Per tal
d’abordar, entre d’altres, aquesta necessitat s’ha constituït un grup de
Governança. En aquest grup, s’ha previst que cal una mínima estructura tècnica i
administrava per tal de poder gestionar i executar les actuacions incloses en
aquesta subvenció. Aquesta proposta també se’n va donar compte el passat 28
d’abril als ajuntaments que tenen actuacions dins d’aquesta subvenció. El cost de
contractació del personal C1 administratiu directe necessari cal que sigui finançat
proporcionalment per part dels ajuntaments que tenen actuacions i se n’informà
en el darrer Consell d’Alcaldes del dia 9 de juny de 2022.
VII. De conformitat amb l’article 25.1 c) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de
Catalunya assigna als Consells Comarcals les competències que li deleguin o li
encarreguin la seva gestió els municipis, els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, atorga potestats a les
administracions públiques per formalitzar entre elles convenis interadministratius,
els articles 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals (ROAS), els articles 108
a 112 de la llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions Públiques de Catalunya i l’article 31 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre de Contractes del Sector Públic.
En relació a l’expedient SG102022000023, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d'Empresa, comerç i turisme, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR el Conveni regulador de les condicions de col·laboració i
finançament entre l’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal de la Garrotxa per l’execució
de les actuacions municipals d’Olot integrades en el projecte “La Garrotxa soft & smart
county. Destinació turística sostenible i intel·ligent”.

SEGON.- AUTORITZAR I DOTAR en el pressupost municipal l’aplicació pressupostaria
corresponent per fer front a les anualitats de la despesa de contractació del suport
administratiu C1 per part del Consell Comarcal de la Garrotxa.
TERCER.- FACULTAR a l’Alcalde per signar tota la documentació necessària.
QUART.- TRASLLADAR aquest acord al Consell Comarcal de la Garrotxa.
S’aprova per unanimitat.
18.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES
Núm. de referència

: X2022053243

En relació a l’expedient CPG22022000060 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Aprovar relació d’ordenacions de despeses annexada número 22/041 per un import de
553.894,47 euros.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
553894.47

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

S’aprova per unanimitat.
19.1. - APROVAR CERTIFICACIÓ D'OBRA
Núm. de referència

: X2022053001

En relació a l’expedient CPG22022000058 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Aprovar la certificació n.3 de CONSTRUO CONSTRUCCIONS GENERALS SL
corresponent a les obres de PROJECTE DE LES OBRES DE RESTAURACIO
DEL CAMI RAL DE BATET, DES DE CAN MASCLET A CAN PERIOCOT .FASE
2 amb càrrec a la partida 22.140.1532.61917 “RESTAURIO CAMI RAL DE
BATET” per un import de 10.475,48 euros.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

S’aprova per unanimitat.

Import
10475.48

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

20.1. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- ESTIMAR LA INDEMNITZACIÓ
RECLAMADA PEL SR. **** PER DANYS OCASIONATS A UN VEHICLE.
Núm. de referència

: X2022034207

Vist l’escrit presentat per la representació del Sr. **** en el que formula reclamació
patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats a un vehicle i atesos els
següents
ANTECEDENTS DE FET
Primer.- La representació del Sr. **** va formular reclamació patrimonial contra
l’Ajuntament d’Olot, pels danys que va patir el vehicle propietat del Sr. **** , marca Opel,
model Corsa 1.3, matrícula ****, el dia 12 de juliol de de 2021, a conseqüència de la
caiguda d’una branca d’un arbre, propietat de l’Ajuntament d’Olot, quan estava
correctament estacionat a l’alçada del núm. 28 de la Plaça Picasso (Registre General,
núm. E2022012937/28-06-2022). A la petició s’hi acompanya: documentació
acreditativa de la representació, de la titularitat i permís de circulació del vehicle i de
l’assegurança amb la companyia Zurich Insurance PLC; factures de reparació emeses
per “Tallers Car-Pla, SLU”, de 21 de juliol de 2021 (Ref. A319 i A320), per un import de
190,88 euros i 365,82 euros, respectivament; acta de constatació de fets de la Policia
Municipal, de data 12 de juliol 2021 (A.33.PL.202101037). La quantitat total que es
reclama és de 556,70 euros.
Segon.- En l’informe del sotsinspector en cap de la Policia Municipal, de data 7 de juliol
de 2022, s’assenyala que, segons consta en el servei policia núm. 66853, el dia 12 de
juliol de 2021 van caure algunes branques d’arbre i alguns arbres a la via pública a
causa d’un esclafit. En aquest informe s’incorpora l’acta de constatació de fets de la
Policia Municipal, de data 12 de juliol 2021 (A.33.PL.202101037) -que la part reclamant
també acompanya en el seu escrit de reclamació de responsabilitat patrimonial- on es
recull els desperfectes ocasionats al vehicle Opel Corsa amb matrícula ****.
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. 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.

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 responsabilitat patrimonial de les administracions públiques es basa en un
sistema de responsabilitat objectiva, la qual cosa implica que no cal que hi hagi culpa o
negligència, sinó únicament un funcionament normal o anormal dels serveis públics, un
dany avaluable econòmicament i una relació de causalitat entre un i altre. També que el
ciutadà afectat no tingui el deure jurídic de suportar aquest dany, que no hi hagi força
major i 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.
Així doncs, esdevé imprescindible acreditar que el dany o lesió sofert per la part
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 el present cas, a la vista de l’acta de constatació de fets de la Policia Municipal, de
data 12 de juliol 2021 (A.33.PL.202101037) -que la part reclamant també acompanya
en el seu escrit de reclamació de responsabilitat patrimonial- i considerat que els arbres
plantats a la via pública són propietat de l’Ajuntament d’Olot, és raonable apreciar la
relació causal entre els danys reclamats i el funcionament dels serveis municipals,
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, pel que fa a les competències atorgades als municipis en matèria de trànsit,
estacionament de vehicles i mobilitat; així com en el manteniment i conservació de parcs
i jardins públics.
A l’informe del sotsinspector en cap de la Policia Municipal de 7 de juliol de 2022
s’assenyala que, segons consta en el servei policia núm. 66853, el dia 12 de juliol de
2021 van caure algunes branques d’arbre i alguns arbres a la via pública a causa d’un
esclafit. Aquesta situació que podria permetre parlar de força major -i que correspon
provar ha l’Administració que l’al·lega- no ha pogut ser acreditada objectivament, a la
vista de les dades de l’estació automàtica d’Olot del Servei de Meteorologia de
Catalunya. Efectivament, segons les dades de l’esmentada estació meteorològica, a
Olot, el dia 12 de juliol de 2021, la ratxa màxima de vent va arribar als 25.2 km/h, a les
11:11 hores (TU).
Vist l’expedient administratiu SRP12022000010 i antecedents corresponents, que
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada d’Hisenda,
proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:
Primer.- Acceptar la reclamació patrimonial formulada per la representació del Sr. **** ,
pels danys ocasionats al vehicle marca Opel Corsa 1.3, matrícula **** , a conseqüència
de la caiguda d’una branca d’un arbre, propietat de l’Ajuntament d’Olot, quan estava
correctament estacionat a l’alçada del núm. 28 de la Plaça Picasso.

Segon.- Efectuar un pagament de CINC-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB
SETANTA CÈNTIMS (556,70.- €) a favor del Sr. ****, en concepte d’indemnització pels
danys ocasionats a un seu vehicle.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 22130 920 224000

Import
556.70

Descripció
ASSEGURANCES

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
130 001 999 052 999 999

Aquests imports s’ingressaran en el número de compte bancari que les persones
S’aprova per unanimitat.
21.1. - APROVACIÓ LICITACIÓ OBRES D'IMPERMEABILITZACIÓ DE LA
COBERTA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL 3
Núm. de referència

: X2022048542

Tipus contracte
Procediment
Criteris

OB
AB
MU

D'OBRES
PROCEDIMENT OBERT
MULTIPLICITAT DE CRITERI

Antecedents
Vista la necessitat de contractar les obres per a la impermeabilització de la coberta del
pavelló poliesportiu municipal 3,d'acord amb l'informe tècnic emès pel Sr. Ramon Prat
Molas, com a Cap de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot NI022022002268 de data
17 d’octubre de 2022.
Segons projecte aprovat per Junta de Govern Local de data 13/10/2022.
El pressupost base de licitació ascendeix a 72.039,08 € (IVA inclòs). Aquest import es
desglossa en 59.536,43 € de pressupost net i 12.502,65€ en concepte d’IVA calculat al
tipus del 21%.
Pel que fa a la durada del contracte, s’estableix un termini de 1 mes, a comptar del dia
següent a la signatura de l’acta de comprovació de replanteig.
Aquest contracte no està subjecte a regulació harmonitzada.
Atès que aquest contracte es tipifica com a contracte administratiu d’obres d’acord amb
el previst als articles 25 i 13 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic ( en endavant LCSP).
Atès que el procediment a seguir per a l'adjudicació del contracte és l'obert simplificat
abreujat, atenent a diversos criteris de valoració, en virtut dels articles 131, 145 i 159 de
la LCSP, i que la tramitació de l’expedient serà la ordinària.
De conformitat amb el que disposa l’article 116 de la LCSP, la celebració de contractes
per part de les administracions públiques requerirà la prèvia tramitació de l’expedient

que s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els
termes previstos a l’article 28 de l’esmentada Llei.
Vist que a l’expedient s’han incorporat el Plec de clàusules administratives particulars i
el Projecte tècnic , d’acord amb el que disposa l’article 116.3 de la LCSP.
Atès que d’acord amb la informació d’Intervenció hi ha crèdit suficient a la partida
consignada.
Vist que a l’expedient hi consta l’informe emès per la Secretària general de l’Ajuntament,
en compliment d’allò establert a la Disposició Addicional Segona de la LCSP.
Vist el que disposa la Disposició Addicional Segona de la LCSP i atès que l’òrgan de
contractació és la Junta de Govern Local per la delegació conferida per l’Alcaldia en data
26 de juny de 2019.
I vist l’expedient administratiu núm.CCS120122000060 com a regidora delegada
d’Hisenda, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- INICIAR l'expedient de contractació de les obres per a la impermeabilització de
la coberta del pavelló poliesportiu municipal 3, incorporant-hi la documentació a què fa
referència l'article 116 del LCSP.
Segon.- APROVAR, de conformitat amb l’article 117 de la LCSP, l'expedient de
contractació administrativa de les obres per a la impermeabilització de la coberta del
pavelló poliesportiu municipal 3, amb un import màxim de licitació que ascendeix a
72.039,08 € (setanta-dos mil trenta-nou euros amb vuit cèntims) IVA inclòs. Aquest
import es desglossa en cinquanta-nou mil cinc-cents trenta-sis euros amb quaranta-tres
cèntims (59.536,43 €) de pressupost net i dotze mil cinc-cents dos euros amb seixantacinc cèntims (12.502,65€) en concepte d’IVA calculat al tipus del 21%.
La durada del contracte és de 1 mes, a comptar del dia següent a la signatura de l’acta
de comprovació de replanteig.
Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la
contractació de les obres per a la impermeabilització de la coberta del pavelló
poliesportiu municipal 3, tal i com determinen els articles 122 i 124 de la LCSP.
Quart.- APROVAR la despesa de la present contractació que es finançarà amb càrrec a
la següent partida del pressupost municipal:
22330 342 63207 INVERSIONS ESPORTIVES (PR22:40)
Operació Referència
200200

Tipus
Partida
Despeses 22330 342 63207

Import
72039.08

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

Cinquè.- NOMENAR, com a Responsable del Contracte, el Sr. Ramon Prat Molas, com
a cap de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot, amb les facultats determinades a
l’article 62 de la LCSP, i haurà de supervisar la seva execució, adoptar les decisions i

dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta realització de
la prestació pactada dins de l’àmbit de facultats que l’òrgan de contractació li atribueixi.
Sisè.- CONVOCAR la licitació i tramitar l'expedient de contractació de les obres per a la
impermeabilització de la coberta del pavelló poliesportiu municipal 3, que es tramitarà
pel procediment obert simplificat abreujat i es durà a terme atenent a diversos criteris
d’adjudicació de conformitat amb el que disposen els articles 145, 146, 159 i concordants
de la LCSP, i procedir a la seva publicació en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament
d’Olot.
S’aprova per unanimitat.
21.2. - SERVEI D'ALLOTJAMENT PER NECESSITATS SOCIALS DURANT EL MES
DE SETEMBRE DE 2022
Núm. de referència : X2022052518
Tipus de Contracte: SE
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SERVEIS
ADJUDICACIÓ DIRECTA
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 6
d’octubre 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.
Vist l’expedient administratiu núm: CC012022000860 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 6 d’octubre 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 setembre de
2022, per import de catorze mil dos-cents trenta-vuit euros (14.238 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en dotze mil nou-cents quaranta-tres euros amb seixantaquatre cèntims (12.943,64 €) de base imposable i mil dos-cents noranta-quatre euros
amb trenta-sis cèntims (1.294,36 €) d’IVA calculat al 10%.
Tercer.- Aprovar, Disposar i Ordenar la despesa per import de 14.238€ IVA inclòs, amb
càrrec a la partida 22.600.231.227999 “prestació socials (pensions i altres)” del
pressupost
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 22600 231 227999

Import
14238

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
PRESTACIONS SOCIALS (PENSIONS I600 003 288 099 999 999
ALTRES)

S’aprova per unanimitat.
21.3. - CULTURA - CONTRACTAR EL SERVEI DE COORDINACIÓ DEL FESTIVAL
MOT PER TAL DUR A TERME LES DIFERENTS TASQUES DE PRODUCCIÓ I
ORGANITZACIÓ DE L’ESDEVENIMENT, VINCULADES A LA GESTIÓ CULTURAL.
Núm. de referència : X2022051469
Tipus de Contracte: SE
Procediment
AB
Criteris
UN

DE SERVEIS
PROCEDIMENT OBERT
ÚNIC CRITER

Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar el servei de coordinació del Festival MOT de
Literatura de Girona i Olot, com es desprèn de l’informe de data 6/10/2022 emès per La
Directora del Festival MOT de Literatura

Segon.- Atès que es tracta d’un servei esporàdic i puntual, i que en cas que es valori
que es repetirà aquesta mateixa necessitat, s’inclourà en la planificació de necessitats
de contractació, d’acord amb el que estableix l’article 28 de la LCSP.
Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar el servei de
coordinació del Festival MOT de Literatura de Girona i Olot:
1. Eduxarxa, SCCL; ****;
2. Marc Francesch Camps; ****;
3. Punt de Fuga, Gestió Cultural, SL; ****;
Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada per Punt
de Fuga, Gestió Cultural, SL pel haver presentat el millor preu.
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 Punt de Fuga, Gestió Cultural, SL i atès
que aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació
objecte del contracte.
Fonament jurídic
La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant
LCSP) i correspon a la modalitat 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
PROPOSO
Primer.- Aprovar l’informe emès per Judit Badia Perpiñà, directora del Festival MOT de
Literatura, amb el vistiplau de Ricard Sargatal Direcció de l’Àrea de Cultura i Educació
de data 18/10//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 Punt de Fuga, Gestió Cultural, SL, amb NIF ****, el contracte menor
de servei de coordinació del Festival MOT de Literatura de Girona i Olot pel preu de
setze mil tres-cents vint-i-vuit euros amb noranta-cinc cèntims (16.328’95€), IVA inclòs.

L’esmentat preu es desglossa en tretze mil quatre-cents noranta-cinc euros (13.495,00
€) de pressupost net i dos mil vuit-cents trenta-tres euros amb noranta-cinc cèntims
(2.833’95 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 %
Tercer.- El servei es portaran a terme des de la data d’adjudicació del contracte fins a
30/5/2023
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 16.328’95€, IVA inclòs, amb càrrec
a la partida 22 499 334 226090 FESTIVAL MOT DE LITERATURA I XERRADES del
Pressupost municipal.
Aquest import es desglossa en 13.495,00 € de pressupost net i 2.833’95 € en concepte
d’IVA calculat al 21 %,
Aquest import es divideix de la següent manera:
-

4.665’42 €, IVA inclòs, amb càrrec a la partida 22 499 334 226090 FESTIVAL MOT
DE LITERATURA I XERRADES del Pressupost municipal.

Operació Referència
200220

-

Tipus
Partida
Despeses 22499 334 226090

Import
4665.42

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
FESTIVAL LITERARI MOT I XERRADES400 033 070 041 000 000

11.663’53 €, IVA inclòs, amb càrrec al pressupost de 2023. La seva autorització o
realització es subordina al crèdit que per a l’any 2023 s’autoritzi en el pressupost.

Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses que han presentat pressupost.
Setè.- PUNTDEFUGA GESTIO CULTURAL, SL . adjuntarà una còpia d’aquest acord a
la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012022000848.
S’aprova per unanimitat.
22.1. - AUTORITZAR LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS D’APLICACIÓ PRÀCTICA
RELACIONADES AMB EL PROJECTE CLAU A UNA ALUMNA DE L'IES
MONTSACOPA A L'ESCOLA BRESSOL LA GREDERA DEL MORROT
Núm. de referència

: X2022052511

Atès que l’Ajuntament d’Olot i el Departament d’Educació tenen signat un conveni de
col·laboració per a l’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat d’Educació secundària
del municipi que participi en el projecte d’atenció educativa a la diversitat (Projecte Clau)
en el marc dels programes de diversificació curricular.

Atès que l’Escola Bressol Municipal la Gredera del Morrot està disposada a col·laborar
amb l’Institut Montsacopa per tal que els seus alumnes puguin adquirir coneixements
relacionats amb les activitats d’aplicació pràctica detallades en el projecte CLAU i altres
que se’n derivin del normal funcionament del departament.
Vist l’expedient administratiu RH142022000040 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Organització i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de Govern
Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Autoritzar la col·laboració en la formació acadèmica de l’alumna ****, estudiant
de 4rt d’ESO de l’Institut Montsacopa, facilitant la realització de les activitats d’aplicació
pràctica del Projecte Clau i sense percebre cap remuneració, a l’Escola Bressol
Municipal la Gredera del Morrot.
Les pràctiques iniciaran el dia 24 d’octubre de 2022 i finalitzaran el 16 de juny de 2023.
L’horari serà dilluns, dimecres i divendres de 8:15h a 12:30h, segons el calendari
escolar.
Segon.- Incloure a l’alumna ****, estudiant de 4rt d’ESO de l’Institut Montsacopa, a
l’assegurança de responsabilitat civil d’aquest Ajuntament el temps que estigui realitzant
les pràctiques.
S’aprova per unanimitat.
23.1. - MODIFICACIO PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ SECTOR MAS DE XEXAS
Núm. de referència : X2021026501
Vist que la Junta de Govern Local en sessió celebrada en data 12 d’agost de 2021, va
adoptar, entre d’altres l’acord d’aprovat inicialment el Projecte de reparcel·lació en la
modalitat de compensació bàsica del sector de sòl urbanitzable 10 “Mas de Xexàs” del
terme municipal d’Olot.
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals en data 19 d’octubre de 2022, amb
caràcter de favorable per a l’aprovació definitiva del citat projecte de reparcel·lació.
Vist l’establert a l’article 119.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprovà el text refós de la Llei d’urbanisme, pel que fa a la tramitació d’instruments de
gestió urbanística.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponent, el regidor delegat de l’àrea
d’Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR DEFINITIVAMENT el projecte de reparcel·lació per compensació
del sector de sòl urbanitzable 10 “Mas de Xexàs”.

SEGON.- ACCEPTAR les cessions de les finques destinades a zones verdes, espais
lliures i vialitat, incorporant-los com a béns de domini í ús públic, així com els terrenys
que en concepte d’aprofitament mig s’incorporen al patrimoni municipal del sòl.
TERCER. - NOTIFICAR el present acord a tots els propietaris i titulars de drets de les
finques incloses en l’àmbit d’actuació a què fa referència el projecte de reparcel·lació
per compensació bàsica del sector de sòl urbanitzable 10 “Mas de Xexàs”.
QUART. - ORDENAR la publicació d'aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província
de Girona, en un diari almenys dels que tinguin major circulació de la província i en el
tauler d'anuncis de l'Ajuntament.
CINQUÈ.- EMETRE la certificació administrativa corresponent per a la inscripció en el
Registre de la Propietat d’Olot del projecte de reparcel·lació per compensació bàsica del
sector de sòl urbanitzable 10 “Mas de Xexàs”.
SISÈ.- FACULTAR tant àmpliament com és necessari en dret al senyor Alcalde per a
subscriure l’escriptura pública corresponent de la protocol·lització notarial dels presents
acords fins a la seva inscripció en el Registre de la Propietat., inclosa quantes
rectificacions siguin necessàries.
S’aprova per unanimitat.
24.1. - PROJECTE TÈCNIC PARC URBÀ BARRI HOSTAL DEL SOL APROVAR
INICIALMENT
Núm. de referència : X2022038065
Vist el projecte tècnic de parc urbà al barri de l’Hostal del Sol redactat per l’arquitecte
senyor Jordi Moret Vayreda i Francesc Baquer Font en data juliol de 2022, que té per
objecte la creació d’un parc urbà al barri de l’Hostal del Sol, a Olot, amb una superfície
d’actuació aproximada de 1.400m² per donar servei als veïns del barri de l’Hostal del
Sol. Aquesta actuació es planteja amb la creació d’un talús enjardinat en forma circular
i obert per un extrem per generar l’entrada al parc.
Vist l’informe emès pel director de l’Àrea de Territori, Ramon Prat Molas, en data 27 de
juliol de 2022, que s’adjunta a l’expedient, conforme al qual informa favorablement
l’aprovació inicial del projecte, atès que s’observa que està ben redactat i és complert
en la definició dels elements que el conformen.
Vist l’art. 37, 38 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
En relació a l’expedient UPOM2022000023, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d' Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el projecte tècnic de parc urbà al barri de l’Hostal
del Sol, redactat per l’arquitecte senyor Jordi Moret Vayreda i Francesc Baquer Font en
data juliol de 2022.
SEGON.- SOTMETRE el present acord a informació pública pel termini de TRENTA
DIES, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis de la
corporació i al web de l’Ajuntament.
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
S’aprova per unanimitat.
25.1. - PROJECTE EXECUTIU DE CARRIL BICI A L'AV. GIRONA I A LA CTRA. DE
LES TRIES
Núm. de referència : X2022001332
En data 12/08/2022, la Regidora-delegada (Decret de delegació núm.2019LDEC001853
de 25/06/2019) d'Hisenda d’aquest Ajuntament ha dictat la resolució per la qual
s’adjudica, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a favor de
l’empresa SANENGI SL, amb NIF núm. B55284038, el contracte menor dels treballs de
redacció de projecte, direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut del ‘projecte
executiu modificat de carril bici a l’avinguda de Girona i a la carretera les Tries fase 2’.
En compliment d’aquest contracte, l’empresa Sanengi ha lliurat en data 16 d’octubre de
2022 el ‘projecte executiu modificat de carril bici a l’avinguda de Girona i a la carretera
les Tries fase 2’, amb la finalitat que l’Ajuntament pugui adoptar els acords oportuns.
Aquesta modificació té per àmbit les solucions projectades en la fase 2 del ‘projecte
executiu del carril bici a l’avinguda Girona i a la carretera de les Tries’ projecte encarregat
i tramitat anteriorment a la mateixa empresa. L’autora del projecte inicial, i d’aquesta
modificació, és Queralt Santandreu, Enginyera de Camins,C.i P.
La modificació de les solucions previstes al projecte inicial per la fase 2 consisteixen en
l’adopció d’una solució de ‘ciclo-carril’, implantant la bicicleta en coexistència dins dels
carrils actuals de circulació amb l’afegit de senyalització horitzontal i vertical, enlloc de
la segregació d’una franja de calçada per implantar una via segregada ciclable
bidireccional.
La senyalització horitzontal és bàsicament la d’una línia contínua vial de color vermell al
llarg de tot el carril en cada illa, en el centre de carril, amb una modulació de pictograma
de bicicleta i de límit de velocitat passat cada encreuament i pictogrames direccionals
‘sergent’. Es completa amb senyalització vertical de perill a l’entrada de cada cruïlla.
Per part dels serveis tècnics municipals en data de 18 d’octubre de 2022 s’ha informat
favorablement el projecte executiu modificat de carril bici a l’avinguda de Girona i a la
carretera de Les Tries (fase 2), redactat per l’enginyera de Camins, canals i ports
senyora Queralt Santandreu Colàs.

Pel que fa al procediment d’aprovació, s’ha d’estar al que disposen els articles 36 a 42
del Reglament d’Obres, activitats i serveis dels Ens Locals, aprovat mitjançant Decret
179/1995, de 13 de juny:
•
•
•

•

•

•

Informe dels serveis tècnics municipals en cas que el Projecte no hagi estat
elaborat pels mateixos.
Aprovació inicial.
Informació pública per termini, com a mínim, de 30 dies hàbils i notificació
individual a les persones directament afectades, si s’escau. En el cas que ens
ocupa, al realitzar-se les obres íntegrament en terrenys d’ús i domini públics, no
cal afectar cap parcel·la de titularitat privada.
Simultàniament al període d’informació pública, submissió a informe o
autorització d’altres administracions quan, segons el tipus d’obra, ho exigeixi la
legislació sectorial.
Aprovació definitiva, que ha de tenir lloc en el termini de 6 mesos a comptar des
de l’aprovació municipal, produint-se, en cas contrari, la caducitat del
procediment i l’arxiu de les actuacions dins dels 30 dies següents a l’acabament
de l’esmentat termini.
Publicació dels edictes corresponents.

Per tot l’anterior el regidor delegat d’urbanisme proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar inicialment el Projecta d’obra municipal ordinària anomenat “projecte
executiu modificat de carril bici a l’avinguda de Girona i a la carretera les Tries fase 2”,
de data octubre de 2022, redactat per l’empresa SANENGI SL, amb NIF núm.
B55284038, amb un pressupost d’execució per contracte de vint-i-cinc mil quatre-cents
trenta-vuit euros amb seixanta-quatre cèntims (iva inclòs).
SEGON.- Sotmetre el projecte a informació pública per un termini de trenta dies hàbils,
mitjançant difusió del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província, al tauler
d’anuncis de la Corporació i als mitjans de difusió locals.
S’aprova per unanimitat.
26.1. - LEGALITZACIÓ OBRES D'ADEQUACIÓ DE LOCAL PER A HABITATGE EN
EDIFICI PLURIFAMILIAR EN TESTERA AL C DEL BISBE LORENZANA N.0018
PIS.3 PTA.3
Núm.- LLICENCIA D’OBRES
RAMON BARCONS SL-C DEL BISBE LORENZANA N.0018 Pis.3 Pta.3
Núm. de referència : X2022037047
AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de RAMON BARCONS SL per
LEGALITZACIÓ OBRES D'ADEQUACIÓ DE LOCAL PER A HABITATGE EN EDIFICI

PLURIFAMILIAR EN TESTERA, al C DEL BISBE LORENZANA N.0018 Pis.3 Pta.3, del
municipi d’Olot.
Identificació de l’expedient: OMA32022000080
Situació: C DEL BISBE LORENZANA N.0018 Pis.3 Pta.3
1.- En data 19/07/2022, RAMON BARCONS SL amb DNI: B1733279-2, representat per
DESTILA ARQUITECTURA, SLP, presenta projecte d’obres majors per LEGALITZACIÓ
OBRES D'ADEQUACIÓ DE LOCAL PER A HABITATGE EN EDIFICI PLURIFAMILIAR
EN TESTERA, amb situació al carrer C DEL BISBE LORENZANA N.18 Pis.3 Pta.3,
d’Olot.
2.- En data 9/10/2022 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 ZONA DE RENOVACIÓ DE L'ESTRUCTURA URBNA
8.2.1
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 RAMON BARCONS SL amb DNI: B1733279-2, representat per
DESTILA ARQUITECTURA, SLP, llicència d’obres (OMA32022000080), per
LEGALITZACIÓ OBRES D'ADEQUACIÓ DE LOCAL PER A HABITATGE EN EDIFICI
PLURIFAMILIAR EN TESTERA, amb situació al C DEL BISBE LORENZANA N.18 Pis.3
Pta.3, 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 la liquidació de l'ingrès de l'/les autoliquidacions que es
detalla/m seguidament:
Num liquidció
Import
CRA2022600070
886.18
Liquidació de Drets i Garanties:
Drets
Per: Un pressupost de: 17169.39 euros
1 LL_Connexió desguassos habitatges
Base liquidable Drets
(3)
17169.39

%
Drets definitius Taxes
bonifica
ció
817.98
0
817.98

Total Drets
68.20

Garanties:
Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties

Euros
886.18
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

886.18

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. Aquesta llicència no autoritza l’ocupació de la via pública amb materials o altres
elements propis de l’obra.
2. Els materials, textures i colors d’acabat de façana hauran de coincidir amb els
característics del conjunt edificat d’acord amb el criteri determinat a l’article 128 del Pla
d’ordenació urbanística municipal.
3. 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.
4. 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.
26.2. - CONCEDIR LLICÈNCIA DE REHABILITACIÓ D’HABITATGE EXISTENT A
UNA CABANYA DEL MAS CA L’ANDREU, FITXA 17
Núm.- LLICENCIA D’OBRES
****-LLOC MAS CA L'ANDREU (BATET) N.0001
Núm. de referència

: X2022026771

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per PROJECTE REHABILITACIÓ
D’HABITATGE EXISTENT A UNA CABANYA DEL MAS CA L’ANDREU (BATET), del
municipi d’Olot.

Identificació de l’expedient: OMA32022000048
Situació: LLOC MAS CA L'ANDREU (BATET)
1.- En data 12/05/2022, **** amb DNI: **** , representat per ****, presenta projecte
d’obres majors per REHABILITACIÓ D’HABITATGE EXISTENT A UNA CABANYA DEL
MAS CA L’ANDREU (BATET), amb situació al carrer LLOC MAS CA L'ANDREU
(BATET).
2.- En data 29/09/2022 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.
3.- En data 4/10/2022 el Lletrat d’Urbanisme ha emès informe favorable al respecte.
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 de muntanya i bosc. Fitxa 17
del Catàleg de masies i cases rurals.
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya,
estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les llicències d’obres.
És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme.
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local,
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, que va delegar
aquesta competència en aquest òrgan municipal.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Atorgar a **** amb DNI: **** , representat per **** , llicència d’obres
(OMA32022000048), per REHABILITACIÓ D’HABITATGE EXISTENT A UNA
CABANYA DEL MAS CA L’ANDREU (BATET), 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 la liquidació de l'ingrès de l'/les autoliquidacions que es
detalla/m seguidament
Num liquidció
Import
CRA2022600065

8187.35

Liquidació de Drets i Garanties:
Drets
Per: Un pressupost de: 180530.91 euros
Base liquidable (3)

Drets

180530.91

%
bonificació
7221.24

Drets definitius
0

7221.24

Taxes

Total Drets
559.00

Garanties:
Altres garanties_ Import 407.11 euros
Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties

Euros
7780.24
407.11

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.

7780.24

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. A l’aportació de document acreditatiu de l’estat d’alta del contractista (model 36) i
comunicació d’aquest assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra, de l’assumeix
de l’arquitecte i l’arquitecte tècnic signat i visats, i la designació del coordinador de
seguretat i salut, abans de l’inici de les obres.
2. A l’aportació del projecte executiu signat i visat abans de l’inici de les obres. El projecte
executiu haurà d’incorporar la informació complementaria requerida en l’informe del
Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa per tal d’obtenir el corresponent
informe favorable. Així mateix, projecte executiu s’acompanyarà d’un certificat tècnic en
relació a l’adequació i concordança del mateix al projecte bàsic autoritzat.
3. Abans de l’inici de les obres, i atès el que disposa l’article 11.c del Reial Decret
210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i
recursos de Catalunya (PRECAT20), caldrà presentar davant l’Ajuntament un document
d’acceptació que sigui signat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir la
correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar
el codi de gestor, el domicili de l’obra i l’import rebut en concepte de dipòsit per a la
posterior gestió. L’import del dipòsit és de 407,11€.
4. A la sol·licitud de la Primera utilització i ocupació, si s’escau, segons estableix l’article
75.1 del Decret 64/2014 del Reglament de Protecció de la legalitat urbanística, un cop
estiguin totalment finalitzades les obres. Simultàniament, s’iniciarà la tramitació de
modificació de l’immoble reformat a l’Àrea d’Urbana d’aquest Ajuntament.
5. Al compliment amb caràcter general de les disposicions generals del Pla Especial del
Catàleg de Masies i Cases rurals d’Olot.
6. Al compliment del condicionant de l’informe favorable dels serveis tècnics de SIGMA
i que a continuació es transcriu:

7. Al compliment dels condicionants de l’informe favorable Natural de la Zona Volcànica
de la Garrotxa, Demarcació Territorial de Girona, de data 07/09/2022, i que a continuació
es transcriu:

S’aprova per unanimitat.

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

LA SECRETÀRIA

