
 
 
 

JUNT ACTA NÚM.45 
JUNTA DE GOVERN LOCAL  

EL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2022. 
 
 
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 24 de novembre de 2022 es reuneix en aquesta Casa 
Consistorial la Junta de Govern d’aquets Ajuntament sota la presidència del Sr. JOSEP 
BERGA I VAYREDA, per tal de celebrar la sessió ordinària i de primera convocatòria 
que s’escau al dia d’avui.  
 
Hi assisteixen els membres de la Junta de Govern Local Srs./es Estanis Vayreda i 
Puigvert, Montserrat Torras i Surroca, Immaculada Muñoz i Díaz, Jordi Güell i 
Güell, Maria Assumpció Camps i Bosch i Aniol Sellabona i Aguilera. 
 
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 regidor de l’oposició Jaume Mir Bagó. 
 
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 17 de novembre: 
 
- Dijous 17 de novembre va assistir a la inauguració de les noves oficines de Xaloc. 

Al vespre va presidir el Ple Municipal del mes de novembre. 
- Divendres 18 de novembre va participar d’una trobada amb l’Associació de 

Voluntaris de Protecció Civil.  
- Dissabte 19 de novembre, acompanyat de diferents regidors, va prendre part de la 

passejada inaugural de la Fira Orígens, que aquest cap de setmana ha celebrat la 
10a edició. 

- Diumenge 20 de novembre va assistir a l’Assemblea de l’Orfeó Popular Olotí i al 
posterior dinar que cada any s’organitza per celebrar la festivitat de Santa Cecilia. A 
continuació, es va traslladar a l’Estadi Municipal per seguir el partit que va disputar 
la Unió Esportiva Olot i el Deportivo Aragón.   



 

- Dimarts 22 de novembre va participar de la roda de premsa del Festival MOT que 
se celebrarà del 16 al 25 de març a Olot i Girona. La presentació es va fer a Olot i 

posteriorment a Girona.  
 
 

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. - AVANÇAMENT DE 40% DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL 
PRESSUPOST ASS. DE LA CERVESA ARTESANA DE LA GARROTXA 

 
Núm. de referència : X2022027801     
 
Vista la sol·licitud presentada per l’entitat ASSOCIACIÓ DE LA CERVESA ARTESANA 
DE LA GARROTXA amb NIF G55285605 en la que es demana un primer avançament 
del 40% de la subvenció atorgada per la Junta de Govern Local de 02/06/22 per un 
import total de 14.000 euros. 
 
En relació a l’expedient SAL32022000005, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat de promoció proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents acords:  
 
 
1r) Procedir a l’avançament de la bestreta de 5.600€ a l’entitat ASSOCIACIÓ DE LA 
CERVESA ARTESANA DE LA GARROTXA en concepte d’avançament de la subvenció 
atorgada, per tal de donar suport 4a edició Fira de la Cervesa Artesana de la Garrotxa 
 
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 Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 2203473001 Despeses 22100  430  480031 5600 SUBVENCIO ASSOCIACIO CERVESA 
ARTESANA GARROTXA 

100 001 999 065 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

4.2. - AVANÇAMENT DEL 40% SUBVENCIÓ PESSEBRISTES 
 

Núm. de referència : X2022058688     
 
Vista la sol·licitud presentada per l’Agrupació de Pessebristes d’Olot i la Garrotxa, amb 
NIF G55135867, en la que es demana un primer avançament del 40% de la subvenció 
atorgada per la Junta de Govern Local de 17/11/22, per un import total de 6.000€. 
En relació a l’expedient SAL32022000014, 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 2.400€ a l’entitat l’Agrupació de 
Pessebristes d’Olot i la Garrotxa en concepte d’avançament de la subvenció atorgada, 
per tal de donar suport a les activitats de la Mostra de Pessebres. 
 
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 Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 2207271001 Despeses 22100  334  480009 2400 SUBVENCIO AGRUPACIO PESSEBRISTES 
OLOT 

100 001 001 065 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

5.1. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA EFG 
 

Núm. de referència : X2022017346     
En relació a l’expedient SAL32022000003 vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a l’ajut 
per tal de poder continuar assumint les despeses de funcionament del Club Escola 
Futbol Garrotxa, per un import de 4.500 euros, comptabilitzada a l’aplicació 
pressupostària 22 330 341 480017 en fase “AD” 2202851001, 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 Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 2202851001 Despeses 22330  341  480017 4500 SUBVENCIO ESCOLA FUTBOL GARROTXA 100 001 999 065 999 999 

 

 
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. 
 
 

5.2. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST CENTENARI UE OLOT 
 

Núm. de referència : X2022052881     
 
 
En relació a l’expedient SAL32022000011, 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 per la realització centenari UE OLOT, per un import de 11500 euros, 
comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 22 100 341 480008 en fase “AD” 
2206558001, 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 Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 2206558001 Despeses 22100  341  480008 11500 SUBVENCIO UEO CENTENARI 100 001 999 065 999 999 

 

 
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. 
 
 

6.1. - (CS01) ACTIVITATS QUE PROMOGUIN LA INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL 
 
Núm. de referència : X2022057437     
 
 
En relació a l’expedient SBS22022000055, 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: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat AMIPA ESCOLA JOAN XXIII, amb NIF:G1734711-3, 
inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número 
FEN12013000101, per un import de 543 euros. Disposar la despesa de 543 euros amb 



 
 
 

càrrec a l’aplicació pressupostària: 22 600 231 480006 (segons el conveni de referència 
adjunt). 
 

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

200240 2200842 Despeses 22600  231  480006 543 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 150 999 999 065 999 999 

 

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

 



 

7.1. - DENEGAR SUBVENCIÓ ACTIVITATS QUE PROMOGUIN LA INCLUSIÓ I 
COHESIÓ SOCIAL 

Núm. de referència : X2022056151     

 
Vista la sol·licitud de l’Associació Núria Acció Social (Registre General de l’Ajuntament 
d’Olot, núm. E2022022039/02-11-2022) demanat una subvenció en règim de 
concurrència competitiva per a la realització d’activitats que promoguin a inclusió i 
cohesió social, en 2on termini pel projecte l’ULL VIU. 
 
Considerant que el segon termini del Programa de Suport a les entitats va lligat a la 
disponibilitat pressupostària que resta un cop finalitzat el primer termini d’aquesta 
mateixa convocatòria 
 
Considerant l’informe del Servei d’Atenció a la Comunitat del Consorci d’Acció Social de 
la Garrotxa, de data 22 de novembre de 2022, on assenyala que tenint en compte la 
disponibilitat pressupostària restant i després de valorar totes les sol·licituds entrades 
per entitats de la ciutat, s’ha prioritzat resoldre favorablement aquelles entitats que no 
havien sol·licitat ajut en aquesta convocatòria en el primer termini. 
 
Que l’Associació Núria Social ja havia demanat subvenció del Programa Suport a les 
Entitats en el primer termini de presentació i se li va concedir un ajut. 
 
En relació a l’expedient SBS22022000054, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- DENEGAR la subvenció en règim de concurrència competitiva per a la 
realització d’activitats que promoguin a inclusió i cohesió social, en 2on termini, 
sol·licitada per l’entitat Associació Núria Social, inscrita en el Registre d’entitats de 
l’Ajuntament d’Olot amb número FEN12021000004. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a l’entitat peticionària de la subvenció, al gestor 
responsable i a les secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

8.1. - (CS01) ACTIVITATS DE FOMENT DE LA COOPERACIÓ, L'EDUCACIÓ PEL 
DESENVOLUPAMENT, L'ENFORTIMENT DE LES ENTITATS SOCIALS 

 
Núm. de referència : X2022057443     
 
En relació a l’expedient SBS22022000056, 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: 
  
 



 
 
 

1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat CAMINS. FUNDACIO SOCIAL ESCOLA PIA, amb 
NIF:G6425119-2, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12022000009, per un import de 3010 euros. Disposar la despesa de 3010 
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 22 600 231 480043 (segons el conveni 
de referència adjunt). 
 

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

200220 2200843 Despeses 22600  231  480043 3010 SUBVENCIONS COOPERACIO 150 999 999 065 999 999 

 

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



 

9.1. - JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA 
COMPETITIVA PER A LA ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I EL 

DESENVOLUPAMENT D’ACTIVITATS VEÏNALS. 
 
Núm. de referència : X2022024164     
 
 
En relació a l’expedient SBS22022000003, 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, per un import de 600 euros, comptabilitzada a l’aplicació 
pressupostària 22 160 924 480003 en fase “AD” X202202416, 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 Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 2200844 Despeses 22160  924  480003 600 SUBVENCIONS BARRIS 160 999 999 065 999 999 

 

 
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. 
 

 
9.2. - JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA 

COMPETITIVA PER A LA ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I EL 
DESENVOLUPAMENT D’ACTIVITATS VEÏNALS. 

 
Núm. de referència : X2022024173     
 
En relació a l’expedient SBS22022000008 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 SUPORT ENTITATS, a favor de l’ASSOCIACIO VEINS MASBERNAT I SANT 
CRISTOFOR, amb NIF:G17228305 per un import de 2500 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 Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 2200844 Despeses 22160  924  480003 2500 SUBVENCIONS BARRIS 160 999 999 065 999 999 

 

 
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. 
 

 
9.3. - JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA 

COMPETITIVA PER A LA ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I EL 
DESENVOLUPAMENT D’ACTIVITATS VEÏNALS. 

 
Núm. de referència : X2022024199     
 
 
En relació a l’expedient SBS22022000013, 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 SUPORT ENTITATS, a favor ASSOCIACIO VEINS BARRI SANT MIQUEL, 

amb NIF:G17145954, per un import de 2800 euros, comptabilitzada a l’aplicació 

pressupostària 22 160 924 480003 en fase “AD” X202202419, 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 Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 2200844 Despeses 22160  924  480003 2800 SUBVENCIONS BARRIS 160 999 999 065 999 999 

 

 
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. 
 
 



 

9.4. - JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA 
COMPETITIVA PER A LA ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I EL 

DESENVOLUPAMENT D’ACTIVITATS VEÏNALS. 
 
Núm. de referència : X2022024215     
 
 
En relació a l’expedient SBS22022000020, 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 SUPORT ENTITATS, a favor l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL BARRI DE 
L'HOSTAL DEL SOL D'OLOT, amb NIF:G55225874 per un import de 1000 euros, 
comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 22 160 924 480003 en fase “AD” 
X202202421, 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 Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 2200844 Despeses 22160  924  480003 1000 SUBVENCIONS BARRIS 160 999 999 065 999 999 

 

 
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. 
 
 
10.1. - JUSTIFICACIÓ SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE 

FOMENT DE LA COOPERACIÓ, L'EDUCACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT, 
L'ENFORTIMENT DE LES ENTITATS SOCIALS. 

 
Núm. de referència : X2022024226     
 
 
En relació a l’expedient SBS22022000026, 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 SUPORT ENTITATS, a favor de l’ASSOCIACIO LA GARROTXA AMB EL 
SAHARA, amb NIF:G55031074, per un import de 2000 euros, comptabilitzada a 
l’aplicació pressupostària 22 600 231 480043 en fase “AD” X202202422, 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 Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 2200843 Despeses 22600  231  480043 2000 SUBVENCIONS COOPERACIO 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. 
 

 
11.1. - JUSTIFICACIÓ SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS 
QUE PROMOGUIN LA INCLUSIÓ I LA COHESIÓ SOCIAL PER A L’ANY 2022. 

 
Núm. de referència : X2022024246     
 
En relació a l’expedient SBS22022000032, 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 SUPORT ENTITATS, a favor de l’ASSOCIACIO DE MINUSVALIDS FISICS 
ASSOCIATS, amb NIF:G1705320-8 per un import de 2250 euros, comptabilitzada a 
l’aplicació pressupostària 22 600 231 480006 en fase “AD” X202202424, 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 Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 2200842 Despeses 22600  231  480006 2250 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 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. 
 
 



 

 
11.2. - JUSTIFICACIÓ SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS 
QUE PROMOGUIN LA INCLUSIÓ I LA COHESIÓ SOCIAL PER A L’ANY 2022. 

 
Núm. de referència : X2022024271     
 
 
En relació a l’expedient SBS22022000044 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 SUPORT ENTITATS, a favor de l’ASSOCIACIÓ PASTA DE SAL, amb 

NIF:G55302210, per un import de 400 euros, comptabilitzada a l’aplicació 

pressupostària 22 600 231 480006 en fase “AD” X202202427, 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 Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 2200842 Despeses 22600  231  480006 400 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 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. 
 

 
12.1. - CULTURA. SUBVENCIÓ CULTURAL PEHOC 

 

Núm. de referència : X2022017445     
 
En relació a l’expedient SIC22022000012, 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 al Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca- PEHOC, amb 
NIF G17207234, per un import de 9000.00 euros, comptabilitzada a l’aplicació 
pressupostària 22400334480020 en fase “AD” 2200831039, 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 Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200300 2200831039 Despeses 22400  334  480020 9000.00 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 100 001 001 001 000 000 



 
 
 

 

 
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. - CULTURA. SUBVENCIÓ CULTURAL ALTRAT ASSOCIACIÓ 
D'ARTTERÀPIA OLOT 

 

Núm. de referència : X2022018278     
 
 
En relació a l’expedient SIC22022000022, 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 a Altrart Associació d’Artteràpia Olot, amb NIF G55121941, per un 
import de 1100.00 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 22400334480020 
en fase “AD” 2200831033, 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 Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200300 2200831035 Despeses 22400  334  480020 1100.00 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 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. 
 
 
 
 

 



 

12.3. - CULTURA. SUBVENCIÓ CULTURAL AMICS DE LES LLETRES 
GARROTXINES 

 

Núm. de referència : X2022019463     
 
 
En relació a l’expedient SIC22022000031, 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 als Amics de les Lletres Garrotxines, amb NIF G17462169, per un 
import de 2000.00 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 22400334480020 
en fase “AD” 2200831028, 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 Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200300 2200831028 Despeses 22400  334  480020 2000.00 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 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. 
 

 
 

12.4. - CULTURA. SUBVENCIÓ CULTURAL AGRUPACIÓ SARDANISTA OLOT 
 
Núm. de referència : X2022019472     
 
 
En relació a l’expedient SIC22022000033, 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 a l’Agrupació Sardanista Olot, amb NIF G17064908, per un import 
de 13.800 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 22400334480020 en fase 
“AD” 2200831027, 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 Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200300 2200831027001 Despeses 22400  334  480020 13800.00 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 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. 
 

13.1. - CONTRACTE PER A LA DONACIÓ DEL FONS DEL CENTRE 
EXCURSIONISTA D'OLOT A L'AJUNTAMENT D'OLOT 

 
Núm. de referència : X2022059693 

 

Els diversos grups excursionistes que van proliferar a Olot entre finals del segle XIX i el 
primer terç del segle XX, l’octubre de 1934 es van unir per constituir la delegació local 
de la Unió Excursionista de Catalunya (UEC), establerta al número 5 del passeig de 
Miquel Blay. La Guerra Civil va estroncar la seva activitat i el franquisme va fer 
desaparèixer l’entitat. D’aquesta llavor naixeria, l’any 1943, la delegació del Centre 
Excursionista de Catalunya (CEC), que el 1970 es constituí com a entitat autònoma amb 
el nom de Centre Excursionista d’Olot (CEO), en el mateix domicili inicial.  
 
La documentació que dona aquesta entitat, encara en plena vida, comprèn 9,5 metres 
linials de documentació textual, que inclouen la documentació de la Delegació d’Olot del 
Centre Excursionista de Catalunya (1947-1970); 400 cartells i 9.500 imatges (55 de les 
quals són pel·lícules en format Super 8, U-MATIC, Vídeo 8, Mini DV i VHS), dels anys 
1942 a 2017. 
    
L’Ajuntament d’Olot és coneixedor del valor cultural del ‘Fons Centre Excursionista 
d’Olot’, alhora que reconeix l’interès públic col·lectiu que té i la conveniència de garantir-
ne la conservació i la divulgació entre els investigadors i la societat en general. 
 
L’Ajuntament considera que pot garantir la conservació i difusió d’aquesta documentació 
a través de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa. 
 
Vist l’expedient AX032022000003 i els antecedents corresponents, que serveixen de 
motivació per a la proposta presentada, l'Alcalde proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Acceptar la donació i cessió dels drets d’explotació del ‘Fons Centre 
Excursionista d’Olot’ amb destí a l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa. 
 
Segon.- Facultar el Sr. Alcalde per fer les gestions per al compliment i desenvolupament 
d’aquests acords i per a la signatura del contracte de donació i cessió dels drets 
d’explotació del ‘Fons Centre Excursionista d’Olot’. 
 
S’aprova per unanimitat. 



 

14.1. - PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT 
D’OLOT, L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, 

MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ, I INTEGRA, ASSOCIACIÓ PER 
LA INCLUSIÓ DE COL·LECTIUS DE RISC PER AL DESENVOLUPAMENT DEL 

PROJECTE PONT, DEL CEE JOAN XXIII, D’OLOT, PER ALS CURSOS 2022-2023; 
2023-2024; 2024-2025 I 2025-2026. 

 
  

Núm. de referència : X2022060089     
 
 
ANTECEDENTS 
 
Vist que la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, en l’apartat 4 de l’article 59 
assenyala que l'ordenació de l'educació secundària obligatòria ha d'establir 
programes de diversificació curricular orientats a la consecució de la titulació. Aquests 
programes poden comprendre activitats regulars fora dels centres, en col·laboració, si 
escau, amb les administracions locals. 

 

Vist el Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc 
d’un sistema educatiu inclusiu, estableix a l’article 4.6 que les escoles i els instituts 
també han de participar i intervenir en els programes i actuacions municipals o 
supramunicipals que, en tant  que plans socioeducatius, tenen per objectiu donar 
resposta a les necessitats dels infants i joves a través de projectes i recursos 
compartits entre diferents entitats i institucions. 
 

Vist que l’article 6 exposa que una de les funcions que correspon als centres educatius 
és promoure i  participar en programes socioeducatius i treballar en xarxa amb altres 
agents de l'entorn amb l'objectiu de donar una resposta comunitària als reptes 
educatius. 

 

Vist que l’article 9 defineix les mesures i suports addicionals que són actuacions 
educatives que permeten ajustar la resposta pedagògica de forma flexible i temporal, 
focalitzant la intervenció educativa en aquells aspectes del procés d'aprenentatge i 
desenvolupament personal que poden comprometre l'avenç personal i escolar. Al punt 
5 d’aquest article s’estableix que els programes de diversificació curricular 
constitueixen una d’aquestes mesures. 

 
Vist que l’Ajuntament d’Olot, l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant 
el Departament d’Educació, i INTEGRA, Associació per la Inclusió de Col·lectius de 
Risc, comparteixen l’interés per al desenvolupament del projecte PONT, del CEE Joan 
XXIII, d’Olot, el qual representa una mesura d’atenció educativa addicional en l’última 
etapa de l’escolaritat obligatòria, amb la finalitat d’incrementar l’autonomia personal i les 
competències professionals de l’alumnat, i així facilitar la seva transició a la vida adulta 
i la inclusió social i laboral. 
 



 
 
 

En relació a l’expedient ED012022000128 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 el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot, l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, i INTEGRA, 
Associació per la Inclusió de Col·lectius de Risc per al desenvolupament del projecte 
PONT, del CEE Joan XXIII, d’Olot, per als cursos 2022-2023; 2023-2024; 2024-2025 i 
2025-2026. 
 
Segon.- Facultar l’alcalde d’Olot per a la signatura de la documentació necessària per 
fer efectius els acords esmentats en aquest conveni. 
 
Tercer.-Notificar aquest acord als interessats. 
 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 

15.1. - ESPORTS_PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA 
SUBVENCIÓ SUPORT A ENTITATS DE JOVENTUT SANT PERE MÀRTIR. 

 
 

Núm. de referència : X2022019760     
 
 
En relació a l’expedient SP062022000021, 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 Joventut Sant Pere 
Màrtir,  per un import de 2863.6 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 2022 
330 341 4800002 en fase “AD” 2200830019, 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 Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 2200830019 Despeses 22330  341  480002 2863.60 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. 



 

 
 

 
15.2. - ESPORTS_PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA 
SUBVENCIÓ SUPORT A ENTITATS DE L’AFA INSTITUT ESCOLA GREDA 

 
Núm. de referència : X2022019820     
 
En relació a l’expedient SP062022000028, 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’AFA Institut Escola 
Greda,  per un import de 481.79 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 2022 
330 341 4800002 en fase “AD” 2200830037, 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 Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 2200830037 Despeses 22330  341  480002 481.79 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. 
 

 
15.3. - ESPORTS_PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA 

SUBVENCIÓ SUPORT A ENTITATS DE INTEGRA, ASSOCIACIÓ PER LA 
INCLUSIÓ DE COL.LECTIUS DE RISC. 

 
Núm. de referència : X2022019864     
 
 
En relació a l’expedient SP062022000032, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la 
subvenció SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES, a favor de INTEGRA, Associó 
per la Inclusió de Col.lectius de Risc, per un import de 240 euros, comptabilitzada a 
l’aplicació pressupostària 2022 330 341 4800002 en fase “AD” 2200830014, 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 Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 2200830014 Despeses 22330  341  480002 240 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. 
 
 

15.4. - ESPORTS_PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA 
SUBVENCIÓ SUPORT A ENTITATS DE L’AMPA ESCOLA MALAGRIDA 

 

Núm. de referència : X2022019880     
 
 
En relació a l’expedient SP062022000035, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la 
subvenció SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES, a favor de l’AMPA Escola 
Malagrida, per un import de 771.94 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 
2022 330 341 4800002 en fase “AD” 2200830013, 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 Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 2200830013 Despeses 22330  341  480002 771.94 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. 
 
 



 

 
15.5. - ESPORTS_PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA 

SUBVENCIÓ SUPORT A ENTITATS DEL CLUB BÀSQUET OLOT 
 
Núm. de referència : X2022019894     
 
 
En relació a l’expedient SP062022000037, 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 Bàsquet Olot, 
per un import de 3787.75 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 2022 330 
341 4800002 en fase “AD” 2200830011, 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 Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 2200830011 Despeses 22330  341  480002 3787.75 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. 
 
 

15.6. - ESPORTS_PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA 
SUBVENCIÓ SUPORT A ENTITATS DEL CLUB DE FUTBOL SANT ROC OLOT. 

 
Núm. de referència : X2022019907     
 
 
En relació a l’expedient SP062022000039, 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 de Futbol Sant 
Roc Olot,  per un import de 1446.58 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 
2022 330 341 4800002 en fase “AD” 2200830038, 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 Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 2200830038 Despeses 22330  341  480002 1146.58 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. 
 
 

16.1. - ESPORTS_PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA 
SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL CLUB NATACIÓ OLOT 

 
Núm. de referència : X2022024304     
 
 
En relació a l’expedient SP062022000054, 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 SUBVENCIO NOMINATIVA, a favor del Club Natació Olot, per un import de 
5000 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 2022 330 341 480044 en fase 
“AD” 2204010001, 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 Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 2204010001 Despeses 22330  341  480044 5000 SUBVENCIO CLUB NATACIO OLOT 330 015 167 065 999 999 

 

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

S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 



 

17.1. - ESPORTS_PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA 
SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA DE JOVENTUT SANT PERE MÀRTIR 

 

Núm. de referència : X2022019761     
 
 
En relació a l’expedient SP062022000022, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la 
subvenció SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES, a favor de Joventut Sant Pere 
Màrtir,  per un import de 400 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 2022 
330 341 4800002 en fase “AD” 2200830005, 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 Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 2200830005 Despeses 22330  341  480002 400 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. 
 
 
 

17.2. - ESPORTS_PROPOSTA DE CONVENI EXTRAORDINARI AMB EL CLUB 
TRIATLÓ NAN OLIVERAS TEAM 

 
Núm. de referència : X2022057159     
 
 
En relació a l’expedient SP062022000070, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de concurrència 
competitiva a favor de l’entitat CLUB NAN OLIVERAS, amb NIF:G5533184-7, inscrita 
en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12021000002, per 
un import de 300 euros. Disposar la despesa de 300 euros amb càrrec a l’aplicació 



 
 
 

pressupostària: 2022 330 341 4800002 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 
(segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2200830 Despeses 22330  341  480002 300 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 015 167 001 000 000 

 

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

 



 

17.3. - ESPORTS_PROPOSTA DE CONVENI EXTRAORDINARI AMB EL CLUB 
VOLEIBOL OLOT 

Núm. de referència : X2022057163     
 
 
En relació a l’expedient SP062022000071, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de concurrència 
competitiva a favor de l’entitat CLUB VOLEIBOL OLOT, amb NIF:G1715316-4, inscrita 
en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12013000031, per 
un import de 850 euros. Disposar la despesa de 850 euros amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària: 2022 330 341 4800002 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 
(segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2200830 Despeses 22330  341  480002 850 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 015 167 001 000 000 

 

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



 
 
 

 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

 
17.4. - ESPORTS_PROPOSTA DE CONVENI EXTRAORDINARI AMB EL CLUB 

NATACIÓ OLOT 
 

Núm. de referència : X2022057266     
 
 
En relació a l’expedient SP062022000073, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de concurrència 
competitiva a favor de l’entitat CLUB NATACIO OLOT, amb NIF:G1706739-8, inscrita 
en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12013000025, per 
un import de 850 euros. Disposar la despesa de 850 euros amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària: 2022 330 341 4800002 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 
(segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2200830 Despeses 22330  341  480002 850 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 015 167 001 000 000 

 

 
 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 



 

4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

18.1. - ESPORTS. PROPOSTA D’ACORD AMB L’ESPORTISTA D’ELIT MARTÍ 
VAYREDA VENDRELL 

 
Núm. de referència : X2022042623     
 
 
En relació a l’expedient SP062022000059, 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 ESPORTISTES D’ELIT, a favor de Martí Vayreda Vendrell, 
per un import de 1589.74 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 2022 330 
341 480014 en fase “AD” 2203452002, 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 Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 2203452002 Despeses 22330  341  480014 1589.74 SUBVENCIONS ESPORTISTES D'ELIT 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. 
 

 
 



 
 
 

 
 

 
18.2. - ESPORTS. PROPOSTA D’ACORD AMB L’ESPORTISTA D’ELIT ARASHBIR 

SINGH BAIDWAN 
 
Núm. de referència : X2022042638     
 
 
En relació a l’expedient SP062022000060, 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 ESPORTISTES D’ELIT, a favor de Arashbir Singh Baidwan, 
per un import de 205.13 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 2022 330 
341 480014 en fase “AD” 2203452001, 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 Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 2203452001 Despeses 22330  341  480014 205.13 SUBVENCIONS ESPORTISTES D'ELIT 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. 
 
 

19.1. - ESPORTS. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA BECA ESPORTIVA DE 
L’ESCOLA PIA D’OLOT 

 
Núm. de referència : X2022055933     
 
 
En relació a l’expedient SP072022000001, 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 de la beca esportiva, de caràcter de concurrència competitiva, 
a favor de l’entitat ESCOLA PIA D’OLOT, amb NIF R1700058I, inscrita en el Registre 
d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12020000044, per un import de 
1.1136,00€.  



 

 
Disposar la despesa de 1.1136,00 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2022 
399 341 480001 BEQUES ESPORTIVES 
 

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

200300 2204799 Despeses 22399  341  480001 1136 BEQUES ESPORTIVES 330 015 167 065 999 999 

 

 
2n) Lliurar l’import de la beca prèvia presentació d’un certificat del secretari/ària de 
l’entitat, segons les bases dels ajuts. 
 
 3r) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
 4t) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la beca, al gestor responsable i a la 
secció de Comptabilitat i Pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

19.2. - ESPORTS. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA BECA ESPORTIVA DEL 
CLUB TAEKWONDO OLOT 

 

Núm. de referència : X2022055937     
 
 
En relació a l’expedient SP072022000002, 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 de la beca esportiva, de caràcter de concurrència competitiva, 
a favor de l’entitat CLUB TAEKWONDO OLOT, amb NIF G55033138, inscrita en el 
Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12020000030, per un 
import de 1.817,60€. 
 

 Disposar la despesa de 1.817,60 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
2022 399 341 480001 BEQUES ESPORTIVES. 
 
 

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

200300 2204799 Despeses 22399  341  480001 1817.60 BEQUES ESPORTIVES 330 015 167 001 000 000 

 

 
 
2n) Lliurar l’import de la beca prèvia presentació d’un certificat del secretari/ària de 
l’entitat, segons les bases dels ajuts. 
 
 3r) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades.  
 



 
 
 

4t) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la beca, al gestor responsable i a la 
secció de Comptabilitat i Pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 

19.3. - ESPORTS. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA BECA ESPORTIVA DEL 
CLUB VOLEIBOL OLOT 

 

Núm. de referència : X2022056032     
 
 
En relació a l’expedient SP072022000003, 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 de la beca esportiva, de caràcter de concurrència competitiva, 
a favor de l’entitat CLUB VOLEIBOL OLOT, amb NIF G17153164 inscrita en el Registre 
d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12013000031, per un import de 
2.488,00€.  
 
Disposar la despesa de 2.488,00 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2022 
399 341 480001 BEQUES ESPORTIVES. 
 
 

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

200300 2204799 Despeses 22399  341  480001 2488 BEQUES ESPORTIVES 330 015 167 065 999 999 

 

 
 
2n) Lliurar l’import de la beca prèvia presentació d’un certificat del secretari/ària de 
l’entitat, segons les bases dels ajuts. 
 
 3r) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
 4t) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la beca, al gestor responsable i a la 
secció de Comptabilitat i Pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 



 

20.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2022060333     
 
 
En relació a l’expedient CPG22022000067 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 la relació d’ordenacions de despeses annexada número 22/046 per un import 
de 2.053.338,52 euros. 
 

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

200240  Despeses 99999 2053338.52 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
21.1. - APROVACIO LIQUIDACIONS - 1R, 2N I 3R TRIMESTRE 2022 DE L'IMPOST 

D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
 
 
Núm. de referència : X2022059463     
 

En relació a l’expedient administratiu AE012022000038 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.  Aprovar les liquidacions corresponents a les altes del 1r,  2n i 3r. trimestre 

de l’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES que importen les 
següents quantitats i notificar-les als titulars afectats: 

 

1r trimestre 2022 

 
IAE  . . .   .  .  35.793,37.-€ 
RECÀRREC DIPUTACIÓ .  .      4.066,77.-€ 

 
   TOTAL.  .    39.860,14.-€ 
 

 
2n trimestre 2022 

 
IAE    . . .   1.245,79.-€ 
RECÀRREC DIPUTACIÓ . . .      182,96.-€ 

 
        TOTAL.   1.428.75.-€ 
 
 
 



 
 
 

3r trimestre 2022 

 
IAE   .   . . .   12.714,15.-€ 
RECÀRREC DIPUTACIÓ . . .     1.393,22.-€ 

 
        TOTAL.   14.107,37.-€ 

  
 
Segon.  El període de cobrament en voluntària serà fins el dia 20 de gener de 

2023. Transcorregut aquest termini, els deutes que no s’hagin fet efectius, 
seran exigits en via de constrenyiment i acreditaran el recàrrec de 
constrenyiment, interessos de demora i, en el seu cas, les costes que es 
produeixin. 

 
Tercer.   Procedir a la notificació de la liquidació individual als interessats afectats. 
 
 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 

22.1. - ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ PER PREPARACIÓ NOU PROGRAMA 
EUROPEU FESTIVAL SISMÒGRAF 

 
Núm. de referència : X2022044402     
 
 
En relació a l’expedient SCU12022000018 d’acceptació de subvenció per promoure la 
internacionalització dels ens de l’Administració local de Catalunya, s’acorda: 
 
Primer- Acceptar la subvenció atorgada per GENERALITAT DE CATALUNYA, amb 
destinació Sismògraf local: un projecte cultural de dimensió local amb projecció global, 
per un import de 18.750,00 euros. 
 
Segon.- Agrair a la Generalitat de Catalunya, la concessió de l’esmentada subvenció. 

 
Tercer.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la qual 
donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als 
efectes de fiscalització. 
 
 
Quart.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de 
Seguretat Social. 
 
Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari 
vinculat amb l’expedient. 
 



 

Sisè.- Que Es procedeixi al reconeixement comptable d’aquesta subvenció. El dret 
reconegut s’anotarà a la partida del pressupost d’ingressos 2022 400 4508010 TRANSF. 
GENERALITAT PROGRAMA EUROPEU SISMOGRAF. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
23.1. - MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES DE RESTAURACIÓ DEL CAMÍ 
RAL DE BATET, DES DE CAN MASCLET FINS A CAN PERICOT (FASES 2,3 I 4) 

 
Núm. de referència : X2022007179     
 
 
Antecedents 
 

Per acord de Junta de Govern Local de data 14 d’octubre de 2021, es va aprovar 
definitivament el projecte de les obres de restauració del camí Ral de Batet, des de Can 
Masclet fins a Can Pericot.(UPOM2021000025) 

 
Per Acord de Junta de Govern Local de data 17 de desembre de 2022, es va aprovar 
l’expedient de contractació administrativa de les “Obres de restauració del camí Ral de 
Batet, des de Can Masclet fins a Can Pericot. (Fases 2, 3 i 4).” mitjançant procediment 
obert simplificat. 
 

El pressupost base de licitació es planteja amb 3 anualitats per un pressupost total de  
100.673,42 € IVA inclòs. Aquest import es desglossa en 83.201,17 € de pressupost net 
i 17.472,25 € en concepte d’IVA calculat al tipus del 21%. 
 

 Fase 2 Fase 3 Fase 4 TOTAL 

 2022 2023 2024   

Base Imposable: 34.850,52 € 27.743,84 € 20.606,81 € 83.201,17 € 

IVA 7.318,61 € 5.826,21 € 4.327,43 € 17.472,25 € 

Total  42.169,13 € 33.570,04 € 24.934,24 € 100.673,42 € 

 
 
Per acord de Junta de Govern Local de 12 de maig de 2022 , es va adjudicar el contracte 
“Obres de restauració del camí Ral de Batet, des de Can Masclet fins a Can Pericot. 
(Fases 2, 3 i 4).” a favor de l’empresa CONSTRUO CONSTRUCCIONS GENERALS, 
SL ,  amb NIF. B-17915927 amb un import per les 3 anualitats de : vuitanta un mil 
cinquanta-un euros amb vuitanta-cinc cèntims (81.051,85 €), que es desglossa en 
seixanta-sis mil nou-cents vuitanta-cinc euros (66.985,00 €) de pressupost net i catorze 
mil seixanta-sis euros amb vuitanta-cinc cèntims (14.066,85 €)  d’iva calculat al 21%., 
amb la següent distribució: 

 

 



 
 
 

 Fase 2 Fase 3 Fase 4 TOTAL 

 2022 2023 2024   

Base Imposable: 29.995,00 € 21.995,00 € 14.995,00 € 66.985,00 € 

IVA 6.298,95 € 4.618,95 € 3.148,95 € 14.066,85 € 

Total  36.293,95 € 26.613,95 € 18.143,95 € 81.051,85 € 

 

El contracte es va formalitzar amb efectes a 16 de juny de 2022. 
 
Vist l’informe NI022022002410 emès pel Sr. Ramon Prat Molas, cap d’Àrea de Territori 
de l’Ajuntament d’Olot i responsable del contracte, en base a l’informe de l’Enginyera 
Directora de les obres indica que cal introduir unes variacions en l’execució de les obres 
en relació al projecte per tal de mantenir l’objecte previst degut a unes causes 
sobrevingudes  impossibles de preveure i que suposen un increment de cost en cada 
una de les fases. 
 
 
Vista la necessitat de modificar el contracte i segons la clàusula 44 del plec de clàusules 
administratives particulars de la licitació preveu que les causes de modificació no 
previstes segueixin l’article 205 de la LCSP. 
 
Fonaments legals 
 
L’article 205  de la LCSP inclou les modificacions de contracte que no preveu el plec de 
clàusules administratives particulars: prestacions addicionals, circumstàncies 
imprevisibles i modificacions no substancials en els termes següents: 
 
Quan la necessitat de modificar un contracte vigent derivi de circumstàncies 
sobrevingudes i que siguin imprevisibles en el moment en què va tenir lloc la licitació 
del contracte, sempre que es compleixin les tres condicions següents: 
 

1r. Que la necessitat de la modificació derivi de circumstàncies que una Administració 
diligent no hauria pogut preveure. 

2n. Que la modificació no alteri la naturalesa global del contracte. 
3r. Que la modificació del contracte impliqui una alteració en la seva quantia que no 

excedeixi, aïlladament o conjuntament amb altres modificacions acordades de 
conformitat amb aquest article, el 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclòs. 

 
Quan les modificacions no siguin substancials. En aquest cas se n’ha de justificar 
especialment la necessitat, i s’han d’indicar les raons per les quals aquestes prestacions 
no es van incloure en el contracte inicial. Una modificació d’un contracte es considera 
substancial quan tingui com a resultat un contracte de naturalesa materialment diferent 
del subscrit en un principi. 
 
 
Vist l’expedient administratiu CCS12022000006 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 



 

 
Primer.-  Aprovar la modificació del contracte “Obres de restauració del camí Ral de 
Batet, des de Can Masclet fins a Can Pericot. (Fases 2, 3 i 4).”, adjudicat a l’empresa 
CONSTRUO CONSTRUCCIONS GENERALS, SL ,  amb NIF. B-17915927 
 
Segon.- El cost d’aquesta modificació per les 3 anualitats serà de cinc mil vuit-cents 
onze euros amb vuitanta-un cèntims (5.811,81 €) Iva Inclòs, desglossat en quatre mil 
vuit-cents tres euros amb quinze cèntims (4.803,11 €) de pressupost net i mil vuit euros 
amb seixanta-sis cèntims (1.008,66€ ) corresponents a l’IVA calculat al 21%, seguint la 
següent distribució: 
 
 

 Fase 2 Fase 3 Fase 4 TOTAL 

 2022 2023 2024   

Base Imposable: 1.737,98 € 2.037,84 € 1.027,32 € 2.102,96 € 

IVA 364,98 € 427,95 € 215,74 € 2.465,79 € 

Total  2.102,96 € 2.465,79 € 1.243,06 € 1.243,06 € 

 
 
Tercer.- L’increment de despesa prevista en la modificació del contracte anirà a càrrec 
de la partida corresponent a cada un dels exercicis: 
 

2022 1532 151 61917  Restauració Camí Ral de Batet (Masclet/Pericot)      
2.102,96 € 
2023  L’import seria de   2.465,79 € 
2024  L’import seria de   1.243,06 € 
 

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

200220  Despeses 22140  1532 61917 2102.96 RESTAURACIO CAMI RAL DE BATET (PR22) 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 99999 2465.79 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 99999 1243.06 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
Quart.- L’increment total del contracte 4.803,11 €  (pressupost net )  representa un 7,17 
%  del pressupost d’adjudicació. 
 
Cinquè.- REQUERIR a l’adjudicatària del contracte de les  “Obres de restauració del 
camí Ral de Batet, des de Can Masclet fins a Can Pericot. (Fases 2, 3 i 4), l’empresa 
CONSTRUO CONSTRUCCIONS GENERALS, SL ,  amb NIF. B-17915927, per tal que 
en el termini màxim  de 10 dies hàbils següents a la recepció de la notificació del present 
acord, formalitzi la modificació del contracte, prèvia ampliació de la garantia definitiva 
per import de 240,16 €, corresponent al 5% de l’import de la modificació sense IVA. 

 
L’ingrés de la garantia definitiva podrà fer-se mitjançant transferència bancària al compte 
corrent núm. ES31 2100 0008 2502 0050 0013, fent constar que correspon a la 
“Garantia definitiva modif. de contracte Obres de restauració camí Ral de Batet des de 
Can Masclet fins a Can Pericot. (Fases 2, 3 i 4 “, Expedient CCS12022000006”. El 
justificant de l’ingrés es farà arribar mitjançant  instància electrònica. 
 
S’aprova per unanimitat. 



 
 
 

 
23.2. - OBRES MÍNIMES D’ADEQUACIÓ PER L’ÚS PROVISIONAL ASSOCIATIU, 

CULTURAL I DE LLEURE DE DUES ENTITATS A L’EDIFICI DE LA SEU A LA 
GARROTXA DEL COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I 

ENGINYERS DE L’EDIFICACIÓ DE GIRONA 
 
Núm. de referència : X2022057320     
 

Tipus de Contracte: OB D'OBRES 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 
 
Primer.- Atès que és necessari executar les obres mínimes d’adequació per l’ús 
provisional associatiu, cultural i de lleure a l’edifici de la delegació per l’ús provisional 
associatiu, cultural i de lleure a l’edifici de la seu a la Garrotxa del Col·legi d’Aparelladors, 
Arquitectes tècnics, i Enginyers de l’Edificació de Girona, com es desprèn de l’informe 
de data 7 de novembre de 2022, emès pel Sr. Ramon Prat Molas, enginyer de Camins, 
Canals i Ports, i cap d’àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Segon.- Atès que es tracta d’una obra amb una unitat funcional tal i com es desprèn de 
la memòria valorada. 
 
Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per executar les obres 
mínimes d’adequació per l’ús provisional associatiu, cultural i de lleure a l’edifici de la 
delegació per l’ús provisional associatiu, cultural i de lleure a l’edifici de la seu a la 
Garrotxa del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes tècnics, i Enginyers de l’Edificació de 
Girona: 
 

- Edificacions Coromina SL 
- Grederes 2020 SLU 
- Construccions Josep Molas SL 

Quart.- D’acord amb l’informe emès en data 17 de novembre, han estat presentades 
dins del termini establert a l’efecte, dues ofertes subscrites per “Grederes 2020 SLU” i 
“Construccions Josep Molas SL”; i vist l’informe de valoració s’informa favorablement 
l’oferta presentada per l’empresa GREDERES 2020 SLU, per haver presentat l’oferta 
més econòmica. 

Cinquè.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals 
de contractació. 
 
Sisè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa GREDERES 2020 SLU i atès que aquesta 
compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del 
contracte. 

 



 

Fonament jurídic 

La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article 
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant 
LCSP) i correspon a la modalitat d’obres regulada a l’article 13 de la mateixa. 

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

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

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

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics 

PROPOSO 

Primer.-  Aprovar l’informe NI022022002432, emès pel Sr. Ramon Prat Molas, enginyer 
de Camins, Canals i Ports, i cap d’àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot, de data 7 de 
novembre de 2022, en el que es motiven les necessitats de contractar. 

Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a 
favor de l’empresa GREDERES 2020 SLU, amb NIF núm. B55359426, el contracte 
menor de les obres mínimes d’adequació per l’ús provisional associatiu, cultural i de 
lleure a l’edifici de la delegació per l’ús provisional associatiu, cultural i de lleure a l’edifici 
de la seu a la Garrotxa del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes tècnics, i Enginyers de 
l’Edificació de Girona, pel preu de vint-i-nou mil trenta-tres euros amb noranta-cinc 
cèntims (29.033,95 €), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en vint-i-tres mil nou-cents noranta-cinc euros (23.995,00 
€) de pressupost net i cinc mil trenta-vuit euros amb noranta-cinc cèntims (5.038,95 €) 
d’IVA calculat amb un tipus del 21 % 
 
Tercer.- El termini d’execució de les obres serà de 1 mes, a comptar de la data de 
recepció de la notificació de l’adjudicació.  
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 29.033,95 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida núm. 22140 924 63217 “Actuacions local Av. Europa, 36”  del Pressupost 
municipal. 

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

200220  Despeses 22140  924  63217 29033.95 ACTUACIONS LOCAL AV.EUROPA 36 100 001 001 001 000 000 

 
Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses que han presentat pressupost. 
 
S’aprova per unanimitat. 



 
 
 

 
 
23.3. - SERVEI D'ALLOTJAMENT PER NECESSITATS SOCIALS DURANT EL MES 

D'OCTUBRE DE 2022 
 
Núm. de referència : X2022059719     
 
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
 Antecedents  
El Consorci d’Acció Social de la Garrotxa presta els serveis socials a tota la comarca de 
la Garrotxa, inclosa la ciutat d’Olot. 
  
L’Ajuntament d’Olot té delegades les polítiques de benestar social al Consorci d’Acció 
Social de la Garrotxa. 
  
El Consorci d’Acció Social de la Garrotxa es considera mitjà propi personificat de 
l’Ajuntament d’Olot i del Consell Comarcal de la Garrotxa, als efectes del què s’estableix 
a l’art. 32.2 de la Llei, 9/2017 de 8 de novembre (LCSP).  
 
Atès que ha estat necessari realitzar serveis d’allotjament a usuaris en risc d’exclusió 
social.  
Atès que es valora favorablement la capacitat de l’empresa NARCIS VILA SOMS i atès 
que aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació 
del servei.  
 
I vist l’informe de la Directora del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, de data 31 
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: CC012022000977 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 



 

 
 
 
 
Primer.- APROVAR l’informe tècnic emès per la Sra. Teia Fàbrega Pairó, com a 
directora del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, de data 31 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 d’octubre de 
2022, per import de dotze mil vuit-cents vint-i-tres euros (12.823,00 €), IVA inclòs.  
 
L’esmentat preu es desglossa en onze mil sis-cents cinquanta-set euros amb vint-i-set 
cèntims (11.657,27 €) de base imposable i mil cent seixanta-cinc euros amb setanta-
tres cèntims (1.165,73 €) d’IVA calculat al 10%.  
 
Tercer.- Aprovar, Disposar i Ordenar la despesa per import de 12.823,00 € IVA inclòs, 
amb càrrec a la partida núm. 22 600 231 227999 “Prestacions socials (pensions i altres)” 
del pressupost. 
 

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

200240  Despeses 22600  231  227999 12823.00 PRESTACIONS SOCIALS (PENSIONS I 
ALTRES) 

600 999 288 099 999 999 

 
 
 
 

S’aprova per unanimitat. 
 

 
23.4. - APROVAR L’EXPEDIENT, PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I 

PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ PER 
PROCEDIMENT OBERT DEL SERVEI  DE NETEJA DE LA XARXA DE 

CLAVEGUERAM D’ÀMBIT COMPETENCIAL DE L’AJUNTAMENT D’OLOT 
 
Núm. de referència : X2022048861    
 

Tipus contracte SE DE SERVEIS 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

  
Antecedents  
 
Atès que és necessari contractar el servei de neteja de la xarxa de clavegueram d’àmbit 
competencial de l’Ajuntament d’Olot.  
 
La prestació del servei comprèn l’execució de les següents activitats: 

a) Serveis de neteja preventius: 
- Neteja preventiva de col·lectors.  
- Neteja preventiva dels embornals i interceptors lineals amb reixa. 
- Neteja preventiva dels dipòsits de retenció de primeres escorrenties. 
 



 
 
 

b) Serveis de neteja correctius: 
- Desembussos de la xarxa de col·lectors. 
- Desembussos dels embornals i interceptors lineals amb reixa. 
- Desembussos de les escomeses, arquetes i fosses dels edificis 
municipals. 
 

c) Filmació interior dels col·lectors amb circuit tancat de televisió i presentació 
d’acta de la inspecció efectuada. 

 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics de l’Àrea de Territori, Espai Públic i Medi 
Ambient. 
 
El contracte no es divideix en lots, atès que els serveis objecte de licitació conformen 
una única unitat funcional, tant des del punt de vista de manteniment com de gestió de 
la ’infraestructura, instal·lacions i serveis, de tal manera que des d’un punt de vista tècnic 
la realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte del 
contracte dificultaria la correcta execució del mateix. 
 
La durada del contracte s’estableix per dos (2) anys, amb possibilitat d’una pròrroga d’un 
any, de conformitat amb l’article 29.4 LCSP. 
 

El pressupost base de licitació, d’acord amb l’article 100 LCSP, comprèn l’import total 
per la durada del contracte i és de 171.911,04 €, IVA inclòs, amb el desglossament 
següent: 156.282,76 € de pressupost net sense IVA, i 15.628,28 € corresponent al 10% 
d’IVA.   
 

 Base imposable IVA 10 % Total 

Any 1  78.141,38 € 7.814,14 € 85.955,52 € 

Any 2 78.141,38 € 7.814,14 € 85.955,52 € 

Total  156.282,76 € 15.628,28 € 171.911,04 € 

 
Als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat del contracte 
subjecte a licitació, el valor estimat del contracte és de dos cents trenta-quatre mil quatre 
cents vint-i-quatre euros amb catorze cèntims   (234.424,14 €), IVA exclòs. 
 

 Contracte 
(s/IVA) 

Pròrroga 
(s/IVA) 

Total  

Any 1  78.141,38 €  78.141,38 € 

Any 2 78.141,38 €  78.141,38 € 

Any 1  78.141,38 € 78.141,38 € 

Total VEC 156.282,76 € 78.141,38 € 234.424,14 € 

 
D’acord amb l’article 101 aquest valor s’ha calculat incloent les eventuals pròrrogues. 
No es preveuen modificacions. 
 
Aquest contracte està subjecte a regulació harmonitzada i és susceptible de recurs 
especial en matèria de contractació. 
 



 

Es tipifica com a contracte administratiu de serveis, de conformitat amb el que disposa 
l’article 17 de la LCSP. 
 
El procediment a seguir per a l'adjudicació del contracte és l’obert, i adjudicació amb 
més d’un criteri d’adjudicació, de conformitat amb el que disposen els articles 145, 146, 
156 i concordants de la LCSP. La tramitació de l’expedient serà l’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 Plec de condicions tècniques, 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, 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. 
 
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12022000067 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- INICIAR l'expedient de contractació del servei de neteja de la xarxa de 
clavegueram d’àmbit competencial de l’Ajuntament d’Olot a la ciutat d’Olot, incorporant-
hi la documentació a què fa referència l'article 116 del LCSP. 
 
Segon.- APROVAR, de conformitat amb l’article 117 de la LCSP, l'expedient de 
contractació administrativa del servei de neteja de la xarxa de clavegueram d’àmbit 
competencial de l’Ajuntament d’Olot, amb el següent import màxim de licitació: cent 
setanta-un mil nou-cents onze euros amb quatre cèntims (171.911,04 €), IVA inclòs, 
desglossat en 156.282,76 € de pressupost net sense IVA, i 15.628,28 € corresponent al 
10% d’IVA. 
 
La durada del contracte és de dos (2) anys, amb possibilitat d’una pròrroga d’un any.  
 
Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el Plec de clàusules 
tècniques que han de regir la contractació del servei abans esmentat, tal i com 
determinen els articles 122 i 124 de la LCSP. 
 
Quart.- Les despeses corresponents a l’any 2023 es pagaran amb càrrec a la partida 
següent: 23140160210002 CLAVEGUERAM I SANEJAMENT, supeditat a l’aprovació 
definitiva del Pressupost municipal. 



 
 
 

 
Operaci
ó 

Referència Tipus Partida Import Descripció CC
1 

CC
2 

CC
3 

CC
4 

CC
5 

CC
6 

200200  Despese
s 

99999 71629.60 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

200200  Despese
s 

99999 85955.52 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

200200  Despese
s 

99999 14325.92 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
Pels anys següents, es consignarà la despesa en els pressupostos dels exercicis 
corresponents amb càrrec a la partida Clavegueram i Sanejament. 
 

Anys 2023 2024 2025 Total 

Any 1 del 
contracte 

71.629,60 € 14.325,92 €  85.955,52 € 

Any 2 del 
contracte 

 71.629,60 € 14.325,92 € 85.955,52 € 

Total 71.629,60 € 85.955,52 € 14.325,92 € 171.911,04 € 

 
 
En tractar-se d’una despesa plurianual, queda subordinada a l’existència de  crèdit 
adequat i suficient en el pressupost dels exercicis respectius. 
 
Cinquè.- CONVOCAR la licitació que es tramitarà de forma ordinària, per procediment 
obert i es durà a terme atenent diversos criteris d’adjudicació; de conformitat amb el que 
disposen els articles 145, 146, 156 i concordants de la LCSP, i procedir a la seva 
publicació en el DOUE i en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament d’Olot.  
 
Sisè.- NOMENAR, com a Responsable del Contracte, el Sr. Ramon Prat Molas, 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. 
 
Setè.- DELEGAR a l’Alcaldia la competència per aprovar tots els actes de tràmit que 
s’hagin de dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des del seu inici fins a 
la seva definitiva finalització o resolució. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

23.5. - SERVEIS DE REDACCIÓ DE MEMÒRIA VALORADA PER LA 
CONSTRUCCIÓ D’UNA PISTA ESPORTIVA DE BICICLETES PER A 

ENTRENAMENT I COMPETICIÓ 
 
Núm. de referència : X2022059328     
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 



 

Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar el servei de redacció de memòria valorada per 
a la construcció d’una pista esportiva de bicicletes per a entrenament i competició, com 
es desprèn de l’informe de data 22 de novembre de 2022, emès pel Sr. Ramon Prat 
Molas, cap de l’àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot. 

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

Tercer.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals 
de contractació. 
 
Quart.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa ARQTIVID6581 S.L. 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 16 de la mateixa. 

Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de 
l’expedient administratiu. 

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

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

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics 

Vist l’expedient administratiu núm. CC012022000976 i antecedents corresponents, la 
regidora-delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 

Primer.-  Aprovar l’informe NI022022002579, emès pel Sr. Ramon Prat Molas, cap de 
l’àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot, de data 22 de novembre de 2022 en el que es 
motiven les necessitats de contractar. 

Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a 
favor de l’empresa ARQTIVID6581 S.L., amb NIF núm. B65948820, el contracte menor 
de serveis de redacció d’una memòria valorada per a la construcció d’una pista esportiva 
de bicicletes per a entrenament i competició, pel preu de disset mil sis-cents seixanta-
sis euros (17.666,00 €), IVA inclòs. 



 
 
 

L’esmentat preu es desglossa en catorze mil sis-cents euros (14.600,00 €) de 
pressupost net i tres mil seixanta-sis euros (3.066,00 €) d’IVA calculat amb un tipus del 
21 %. 
 

OBLIGACIONS DE L’EMPRESA:  
El contractista dels serveis de redacció del projecte s’obliga a l’execució dels serveis 
urbanístics següents:  
- Avantprojecte amb memòria, plànols generals i pressupost d’execució material i de 
contracte desglossat per capítols.  

- Calendari d’obra en annex a la memòria.  
 
Els documents esmentats s’hauran de presentar per instància i registre d’entrada a 
l’Ajuntament d’Olot. 
  
La documentació gràfica s’encaixarà sobre una base topogràfica de vol aeri. No es 
disposa de taquimetria de camp. 
 
Tercer.- El termini per a la redacció del projecte serà de 2 mesos, a partir de la data de 
recepció de la notificació de l’adjudicació. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 17.666,00 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida núm. 22140 151 64001 “Plànols i projectes” del Pressupost municipal. 
 

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

200220  Despeses 22140  151  64001 17666.00 PLANOLS I PROJECTES (PR22-82775) 100 001 001 001 000 000 

 
Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació i adjuntarà 
una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient 
CC012022000976. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa: ARQTIVID6581 S.L. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

23.6. - SERVEI DE MILLORA DE LES ÀREES DELS CONTENIDORS 
 
Núm. de referència : X2022059730     
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar el servei de renovació d’imatge de les àrees 
dels contenidors, fent una neteja acurada dels contenidors i de l’àrea i canviant els 
adhesius, com es desprèn de l’informe de data 11 de novembre de 2022, emès per la 



 

Sra. Isabel Barluenga Rojas, tècnica adscrita a l’àrea de Residus del Consorci de Medi 
Ambient i Salut Pública de la Garrotxa, i amb el vistiplau del Sr. David Llongarriu 
Reixach, com a director del SIGMA i gestor de la partida pressupostària. 

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.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals 
de contractació. 
 
Quart.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa IGFA SA--URBASER SA UTE 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. 

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

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

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics 

Vist l’expedient administratiu núm. CC012022000978 i antecedents corresponents, la 
regidora-delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 

Primer.-  Aprovar l’informe NI022022002504, emès per la Sra. Isabel Barluenga Rojas, 
tècnica adscrita a l’àrea de Residus del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la 
Garrotxa, i amb el vistiplau del Sr. David Llongarriu Reixach, com a director del SIGMA 
i gestor de la partida pressupostària, de data 11 de novembre de 2022, en el que es 
motiven les necessitats de contractar. 

Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a 
favor de l’empresa IGFA SA--URBASER SA UTE, amb NIF núm. U55111645, el 
contracte menor de serveis de millora de la imatge i estat dels contenidors de recollida 
de deixalles d’Olot, pel preu de catorze mil set-cents quaranta-set euros amb cinc 
cèntims (14.747,05 €), IVA inclòs. 



 
 
 

L’esmentat preu es desglossa en tretze mil quatre-cents sis euros amb quaranta-un 
cèntims (13.406,41 €) de pressupost net i mil tres-cents quaranta euros amb seixanta-
quatre cèntims (1.340,64 €) d’IVA calculat amb un tipus del 10 %. 
 
Tercer.- Els serveis es portaran a terme durant el període de novembre de 2022 a abril 
de 2023. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 14.747,05 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida núm. 22700 1721 227004 “Campanya sensibilització reciclatge” del 
Pressupost municipal. 
 

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

200230  Despeses 22700  1721 227004 14747.05 CAMPANYA SENSIBILITZACIO RECICLATGE 100 001 001 001 000 000 

 
Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació i adjuntarà 
una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient 
CC0120220000978. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa IGFA SA--URBASER SA UTE.  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
23.7. - ADJUDICAR EL SERVEI DE MANTENIMENT DELS ESPAIS VERDS 

PÚBLICS D’OLOT, RESERVAT A CENTRES ESPECIALS DE TREBALL 
D’INICIATIVA SOCIAL (CETIS), EMPRESES D’INSERCIÓ (EI), I PROGRAMES DE 

TREBALL PROTEGIT 
 
Núm. de referència : X2022036689     
 
 
Antecedents 
 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 28 de juliol de 2022 s’inicià i aprovà 
l’expedient de contractació administrativa del servei de manteniment dels espais verds 
públics d’Olot, reservat a centres especials de treball d’iniciativa social (CETIS), 
empreses d’inserció (EI), i programes de treball protegit, es va aprovar el plec de 
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques, la despesa i es 
va convocar la licitació.  
 
El contracte no es dividia en lots. 
 
El termini de presentació d’ofertes va finalitzar el dia 19 de setembre de 2022 a les 14 
h., havent presentat oferta una única empresa, LA FAGEDA FUNDACIÓ. 
 
D’acord amb els antecedents obrants a l’expedient CCS12022000043, en data 20 de 
setembre de 2022 es va reunir la Mesa de Contractació per obrir el sobre A, que contenia 



 

la documentació general, i en data 30 de setembre es va reunir de nou per obrir el Sobre 
B, que contenia la documentació relativa als criteris avaluables mitjançant judici de valor. 
 
En data 27 d’octubre la Mesa de Contractació es va reunir per donar compte de l’informe 
emès pels serveis tècnics del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública SIGMA, relatiu 
als criteris avaluables mitjançant judici de valor. El resum de les puntuacions obtingudes 
va ser el següent: 
 

 
 
En la mateixa sessió es va obrir el Sobre C, relatiu als criteris d’adjudicació avaluables 
automàticament.  
 
La Mesa de Contractació es va reunir de nou en data 10 de novembre de 2022 per donar 
compte de l’informe emès pels serveis tècnics del Consorci de Medi Ambient i Salut 
Pública SIGMA, de valoració dels criteris avaluables automàticament o mitjançant 
fórmula i fer proposta d’adjudicació. La puntuació va ser la següent: 
 

 
 
El resum de les puntuacions obtingudes per La Fageda Fundació és el següent: 
 

 
 
En la mateixa sessió, la Mesa de Contractació va proposar l’adjudicació del contracte 
del servei de manteniment dels espais verds públics d’Olot a La Fageda Fundació. 
 
En data 17 de novembre de 2022 es va requerir a l’empresa La Fageda Fundació, amb 
NIF G17808247, per tal que presentés tota la documentació necessària per procedir a 



 
 
 

l’adjudicació del contracte, en els termes de l’article 150.2 de la LCSP. No procedia 
constituir garantia definitiva, en tractar-se d’un contracte reservat a centres especials de 
treball d’iniciativa social (CETIS),  a empreses d’inserció (EI), d’acord amb l’article 107.1 
de la LCSP i tal com es recull a la clàusula 26 del Plec de clàusules administratives 
particulars de la licitació (en endavant PCAP). 
  
Atès que La Fageda Fundació va donar compliment al requeriment esmentat dins el 
termini establert a l’efecte, presentant la documentació requerida. 
 
De conformitat amb el punt 3 de l’article 150 de la LCSP i amb la Disposició Addicional 
Segona de la LCSP. 
 
 
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12022000043 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords:  
 
Primer.-  ADJUDICAR el contracte del servei de manteniment dels espais verds públics 
d’Olot, reservat a centres especials de treball d’iniciativa social (CETIS), empreses 
d’inserció (EI), i programes de treball protegit, a favor de l’empresa LA FAGEDA 
FUNDACIÓ, amb NIF G17808247, pel preu total màxim d’un milió cent vint-i-un mil vuit-
cents vuitanta-cinc euros amb noranta-un cèntims (1.121.885,91 €) per als dos anys de 
durada del contracte, dels quals 962.299.79 € de base imposable i 155.586,12 € d’IVA, 
d’acord amb l’oferta presentada i amb el desglossament següent: 
 

Despesa per als dos anys de durada del contracte 

Tipus 
treballs 

Base imposable   
IVA 

aplic. 
Import IVA  Total IVA inclòs 

Neteja 430.334,90 € 10% 43.033,49 € 473.368,39 € 

Manteniment 525.964,89 € 21% 110.452,63 € 636.417,52 € 

Total 956.299,79 €  153.486,12 € 1.109.785,91 € 

Treballs extraordinaris  
(import màxim) 

10.000,00 € 21%  2.100,00 € 12.100,00 € 

TOTAL 962.299.79 €  155.586,12 € 1.121.885,91 € 

 
L’import corresponent als treballs extraordinaris és un import màxim, que es contractarà 
segons necessitats del servei per preus unitaris, i per aquest motiu  l’Ajuntament no està 
obligat a esgotar el pressupost indicat, tal i com es recull en el PCAP. 
 
La despesa màxima per any de contracte és la següent: 
 

Tipus 
treballs 

Base 
imposable   

IVA 
aplic. 

Import IVA  
Total IVA 

inclòs 

Neteja 215.167,45 € 10% 21.516,75 € 236.684,20 € 

Manteniment 262.982,45 € 21% 55.226,31 € 318.208,76 € 

Total 478.149,90 €  76.743,06 € 554.892,95 € 

Treballs extraordinaris  
(import màxim) 

5.000,00 € 21% 1.050,00 € 6.050,00 € 

TOTAL 483.149,90 €  77.793,06 € 560.942,95 € 



 

 
Segon.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de 
clàusules administratives particulars i el plec de clàusules tècniques reguladores de la 
contractació, aprovats per la Junta de Govern Local de data 28 de juliol de 2022; així 
com amb l’oferta presentada per l’adjudicatària. 
 
Tercer.- Les característiques i avantatges de l’oferta, queden acreditades a l’informe de 
la Mesa de Contractació celebrada el dia 10 de novembre de 2022. 
 
Les millores ofertes per La Fageda Fundació són les següents: 
 
- Increment de freqüències del servei: 14.000 € 
- Aportació de planta i materials de jardineria:   10.000 € 
- Aportació de serveis addicionals:             4.000 € 
- Preu unitari pels treballs extraordinaris inclosos en el contracte:      46 € s/IVA  
  (per hora de servei) 
 
Tota la informació necessària que justifica la present adjudicació es troba publicada en 
el Perfil del contractant de l’Ajuntament d’Olot.  
 
Quart.- La durada del contracte s’estableix per dos (2) anys, a comptar des del dia 1 del 
mes següent a la data de la formalització del contracte, amb la possibilitat de  3  
pròrrogues, de forma acordada, d’un any cadascuna, de conformitat amb l’article 29.4 
LCSP. 
 
Cinquè.- D’acord amb els terminis establerts a la clàusula 5 del PCAP, les despeses 
corresponents es pagaran amb la partida Jardineria i espais verds. 
 
La despesa màxima per a cadascun dels anys, amb IVA inclòs, serà la següent: 
 
 

Any 2023 560.942,95 € 

Any 2024 560.942,95 € 

Total: 1.121.885,91 € 

 
 

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

200300 2300075 Despeses 23700  171  210000 554892.95 JARDINERIA I ESPAIS VERDS 700 006 999 022 999 999 
200300 2300076 Despeses 23700  171  210000 6050.00 JARDINERIA I ESPAIS VERDS 700 006 999 022 999 999 
200210 2300075 Despeses 23700  171  210000 -2788.42 JARDINERIA I ESPAIS VERDS 700 006 999 022 999 999 
200300 2400017 Despeses 24700  171  210000 554892.95 JARDINERIA I ESPAIS VERDS 700 006 999 022 999 999 
200300 2400018 Despeses 24700  171  210000 6050.00 JARDINERIA I ESPAIS VERDS 700 006 999 022 999 999 
200210 2400017 Despeses 24700  171  210000 -2788.42 JARDINERIA I ESPAIS VERDS 700 006 999 022 999 999 

 
 
Atès el caràcter plurianual de la despesa, la seva autorització o realització se subordina 
al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos municipals.  
 
Sisè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i als candidats, de conformitat amb 
l’article 151 de la LCSP.  
 



 
 
 

Setè.- Publicar l’adjudicació del contracte mitjançant anunci en el Perfil del Contractant. 
 
Vuitè.- Requerir a l’empresa LA FAGEDA FUNDACIÓ, per tal que un cop transcorreguts 
15 dies hàbils des que es remeti la notificació de l’adjudicació comparegui per a la 
formalització del contracte, de conformitat amb l’article 153.3 de la LCSP, atès que el 
contracte és susceptible de recurs especial en matèria de contractació. 
 
Novè.- PUBLICAR la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del 
Contractant. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

23.8. - SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I LEGALITZACIÓ D’UNA 
INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM A LA ZONA 

D’EQUIPAMENTS SOCIALS (LLAR D’INFANTS – CENTRE CÍVIC) DE SANT 
MIQUEL 

 
Núm. de referència : X2022057303     
 
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 
 
Primer.- Atès que és necessari executar el subministrament, instal·lació i legalització 
d’una instal·lació solar fotovoltaica en règim d’autoconsum, a la coberta de la zona 
d’equipaments socials (llar d’infants – sala polivalent) de Sant Miquel, per tal de poder 
reduir el consum energètic dels equipaments municipals i alhora disminuir les emissions 
de CO2 dels edificis i equipaments municipals seguint amb els objectius fixats en el Pla 
d’Acció per a l’Energia Sostenible d’Olot, com es desprèn de l’informe de data 4 de 
novembre de 2022, emès pel Sr. Manel Serrat Juanola, tècnic de l’àrea de Territori, i 
amb el vistiplau del Sr. Ramon Prat Molas, cap de l’àrea de Territori de l’Ajuntament 
d’Olot. 

Segon.-  Atès que es tracta d’un subministrament 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 el subministrament, 
instal·lació i legalització d’una instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum a la zona 
d’equipaments socials (llar d’infants – centre cívic) de Sant Miquel: 

- Voltaic Energia Solar SLU 

- Electricitat Lluís Riera SLU 

- Figueras Fills SL  



 

 
Quart.- D’acord amb l’informe emès en data 18 de novembre de 2022, han estat 
presentades dins del termini establert a l’efecte, dues ofertes subscrites per “Voltaic 
Energia Solar SLU” i “Figueras Fills SL”; i vist l’informe de valoració s’informa 
favorablement l’oferta presentada per l’empresa FIGUERAS FILLS SL, per haver 
presentat l’oferta més econòmica. 

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

Sisè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa FIGUERAS FILLS 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 subministrament regulada a l’article 16 de la 
mateixa. 

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

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

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

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics 
 
Vist l’expedient administratiu núm. CC012022000947 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 

Primer.-  Aprovar l’informe NI022022002421, emès pel Sr. Manel Serrat Juanola, tècnic 
de l’àrea de Territori, i amb el vistiplau del Sr. Ramon Prat Molas, cap de l’àrea de 
Territori de l’Ajuntament d’Olot, de data 4 de novembre de 2022, en el que es motiven 
les necessitats de contractar. 

Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a 
favor de l’empresa FIGUERAS FILLS SL, amb NIF núm. B17292111, el contracte menor 
de subministrament, instal·lació i legalització d’una instal·lació solar fotovoltaica 
d’autoconsum a la zona d’equipaments socials (llar d’infants – centre civil) de Sant 
Miquel, pel preu de divuit mil vuitanta-nou euros amb cinquanta cèntims (18.089,50 €), 
IVA inclòs. 



 
 
 

L’esmentat preu es desglossa en catorze mil nou-cents cinquanta euros (14.950,00 €) 
de pressupost net i tres mil cent trenta-nou euros amb cinquanta cèntims (3.139,50 €) 
d’IVA calculat amb un tipus del 21 %. 
 
Tercer.- El termini màxim per a l’execució dels serveis serà de 2 mesos, a partir de la 
data de recepció de la notificació de l’adjudicació 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 18.089,50 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida núm. 22140 172 163301 “Estalvi energètic” del Pressupost municipal: 
 

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

200220  Despeses 22140  1721 63301 18089.50 ESTALVI ENERGETIC (PR22) 100 001 001 001 000 000 

 
Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació i adjuntarà 
una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient 
CC012022000947. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa: FIGUERAS FILLS SL. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

23.9. - APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT I  PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER LA CONTRACTACIÓ MIXTE DEL 
SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE JOCS INFANTILS AL PARC DE LES 

MORES,  MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT 
 
Núm. de referència : X2022060096    
 
 

Tipus contracte SU DE SUBMINISTRAMENT 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

  
Antecedents  
 
Atès que el Parc de les Mores és un dels parcs infantils més amplis i més utilitzats de la 
ciutat, i a la vegada un dels que ha sofert menys actualitzacions, l’Ajuntament a fi de 
millorar l’oferta lúdica existent ha considerat convenient dotar d’un major nombre i 
tipologia de jocs a l’espai. 
 
Vist l’informe emès pel Sr. Ramon Prat Molas, Cap d’àrea d’Infraestructures, Obra 
Pública i Brigada., en el qual es proposa l’inici de l’expedient del contracte referit. 
La durada del contracte s’estableix en un màxim de 16 setmanes. 
 
El pressupost base de licitació és de cent onze mil set-cents cinquanta-dos euros 
(111.752,00 €), IVA inclòs, amb el desglossament següent: 92.357,02 € de pressupost 
net sense IVA, i 19.394,98 € corresponent al 21% d’IVA.   



 

Als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat subjecte a la 
licitació, el valor estimat del contracte és noranta-dos mil tres-cents cinquanta-set euros 
amb dos cèntims (92.357,02 €) , IVA exclòs. 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 116 de la LCSP, la celebració de contractes 
per part de les administracions púbiques requerirà la prèvia tramitació de l’expedient, 
que s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els 
termes previstos a l’article 28 de l’esmentada LCSP. 
 
Vist que a l’expedient s’han incorporat el Plec de clàusules administratives particulars i 
el Plec de clàusules tècniques d’acord amb el que disposa l’article 116.3 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP). 
 
Atès que el procediment a seguir per a l’adjudicació del contracte és l’obert simplificat , 
d’acord amb l’article 159 de la LCSP, i que la tramitació de l’expedient serà ordinària, de 
conformitat amb l’article 116 i següents de la LCSP. 
 
Vist que a l’expedient consta l’informe emès per la Secretària general de l’Ajuntament, 
en compliment de la Disposició Addicional Tercera de la LCSP. 
 
Vist el que disposa l’apartat 1 de la Disposició Addicional Segona de la LCSP i atès que 
l’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local per la delegació conferida per 
l’Alcaldia en data 26 de juny de 2019. 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12022000070 com a regidora delegada 
d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. INICIAR l’expedient de contractació administrativa que ha de regir la licitació pel 
contracte mixt de “Subministrament i muntatge de jocs infantils al Parc de les Mores” ,  
incorporant-hi la documentació que fa a què fa referència l’article 116 de la LCSP.  
 
Segon. APROVAR, de conformitat amb l’article 116 de la LCSP, l’expedient de 
contractació administrativa mixta que ha de regir la licitació pel contracte mixt de 
“Subministrament i muntatge de jocs infantils al Parc de les Mores”, pel preu de cent 
onze mil set-cents cinquanta-dos euros (111.752,00 €), IVA inclòs, amb el 
desglossament següent: 92.357,02 € de pressupost net sense IVA, i 19.394,98 € 
corresponent al 21% d’IVA.   
La durada del contracte s’estableix en un màxim de 16 setmanes. 
 
Tercer. APROVAR el Plec de clàusules administratives que han de regir la contractació 
mixta del subministrament i muntatge abans esmentat, tal i com determina l’article 122 i 
124 de la LCSP. 
 
Quart.- La despesa màxima prevista és de 111.752,00 €  amb càrrec a la partida:  
 

2022 140 171 61908   PARCS URBANS 

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

200200  Despeses 22140  171  61908 111752.00 PARCS URBANS (PR22-133730,98) 100 001 001 001 000 000 



 
 
 

 
Cinquè.- DISPOSAR l’obertura del procediment d’adjudicació que es tramitarà de forma 
ordinària, pel procediment obert simplificat , i es durà a terme  atenent a diversos criteris 
d’adjudicació;  d’acord amb el que disposen els articles 145 i 146 de la LCSP, i procedir 
a la seva publicació en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament d’Olot.  
 
Sisè. NOMENAR, com a Responsable del Contracte, pel Sr. Ramon Prat Molas,  Cap 
d’àrea d’Infraestructures, Obra Pública i Brigada.de l’Ajuntament d’Olot, amb les 
facultats determinades a l’article 62 de la LCSP, i haurà de supervisar  la seva execució, 
adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la 
correcta realització de la prestació pactada dins de l’àmbit de facultats que l’òrgan de 
contractació li atribueixi. 
 
Setè. DELEGAR a l’Alcaldia la competència per aprovar tots els actes de tràmit que 
s’hagin de dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des del seu inici fins a 
la seva definitiva finalització o resolució. 
 
En relació a l’expedient CCS12022000070 vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Contractar, mitjançant concurs per procediment obert, l’adjudicació de 
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT I PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 
PARTICULARS PER LA CONTRACTACIÓ MIXTE DEL SUBMINISTRAMENT I 
MUNTATGE DE JOCS INFANTILS AL PARC DE LES MORES, MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT. 
 
Segon.- Aprovar el plec de condicions economicoadministratives que regiran l’esmentat 
concurs i disposar la seva exposició al públic durant el termini de quinze dies, anunciant-
ho al BOP i al DOGC per tal que s’hi puguin presentar reclamacions, les quals seran 
resoltes pel mateix òrgan de contractació. 
 
Tercer.- Simultàniament s’anuncia la convocatòria de concurs en el benentès que 
s’ajornarà el temps que calgui, en el supòsit de què es formulin reclamacions. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

24.1. - AUTORITZAR LA REALITZACIÓ D'ESTADA D'EMPRESA A L'ÀREA DE 
PROMOCIÓ ECONÒMICA (OFICINA TURISME) UNA ALUMNA DEL IES BOSC DE 

LA COMA 
Núm. de referència : X2022059813     
 
Atès que al Institut Bosc de la Coma d’Olot es cursa el Cicle formatiu de grau mig en 
Gestió administrativa, en el programa educatiu del qual s’estableix l’obligació dels 
estudiants de realitzar pràctiques en les empreses o en les administracions públiques.  
 



 

Atès que l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament d’Olot està disposada a 
col·laborar amb el Institut Bosc de la Coma d’Olot per tal que el seu alumnat pugui 
adquirir coneixements relacionats amb les tasques relacionades amb el funcionament 
normal del departament esmentat.  
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’Organització i Atenció Ciutadana, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords:  
 
Primer.- Autoritzar la realització de pràctiques a l’àrea de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament d’Olot a la senyora ****, alumna d’intercanvi del Cicle formatiu de mig en 
Gestió administrativa del Institut Bosc de la Coma d’Olot, durant el període comprès 
entre el 28/11/2022 i fins el 09/12/2022 i amb horari que estableix el Conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i el Institut Bosc de la Coma d’Olot, per realitzar 
les tasques derivades del normal funcionament del departament, i sense percebre cap 
tipus de remuneració.  
 
Segon.- Incloure a la senyora **** a l’assegurança de responsabilitat civil d’aquest 
Ajuntament el temps que estigui realitzant les pràctiques. 
 
Que es traslladi aquest acord als interessats de l’expedient 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

25.1. - AUTORITZAR A UNA ALUMNA DE L'ESCOLA D'ART D'OLOT LA 
REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES AL MUSEU DE LA GARROTXA 

 
Núm. de referència : X2022059470  
 
Atès que a l’Escola d’Art d’Olot es cursa el Cicle formatiu de grau superior de Fotografia 
en el programa educatiu del qual s’estableix l’obligació dels estudiants de realitzar 
pràctiques en les empreses o en les administracions públiques.  
 
Atès que el Museu Comarcal de la Garrotxa està disposat a col·laborar amb l’Escola 
d’Art d’Olot per tal que el seu alumnat pugui adquirir coneixements relacionats amb les 
tasques relacionades amb el funcionament normal del departament esmentat.  
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’Organització i Atenció Ciutadana, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords:  
 
Primer.- Autoritzar la realització de pràctiques a l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa a la 
senyora ****, alumna del Cicle formatiu de grau superior de Fotografia de l’Escola d’Art 
d’Olot, durant el període comprès entre el 29/11/2022 i fins el 28/02/2023 i amb horari 
de dimarts a dijous de 16 a 20 hores, segons estableix el Conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament d’Olot i l’Escola d’Art d’Olot, per realitzar les tasques derivades del normal 
funcionament del departament, i sense percebre cap tipus de remuneració.  



 
 
 

 
Segon.- Incloure a la senyora **** a l’assegurança de responsabilitat civil d’aquest 
Ajuntament el temps que estigui realitzant les pràctiques. 
  
S’aprova per unanimitat. 
 
 

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

DE NOVEMBRE DE 2022 
 
 

Núm. de referència : X2022059822     
 
Atès l’informe del Sotsinspector de la Policia Municipal PS052022000013 de data de 15 
de novembre de 2022. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132022000171 i antecedents corresponents, la regidora 
delegada d'Organització i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
D’acord amb el que estableix l’annex 1, aprovat pel Ple d’aquesta Corporació en la 
sessió celebrada el dia 26 de març de 1992, sobre els serveis de nocturnitat de la Policia 
Municipal. 
 
D’acord amb l’acta número 1/2018 de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament 
d’Olot de data 12 de juny de 2018, sobre la modificació del import de les hores 
extraordinàries i les condicions laborals de la Policia Municipal. 
 
Primer.- Pagament d’un complement de nocturnitat al personal de la Policia Municipal 
que es relaciona a continuació pels serveis realitzats des del dia 16 d’octubre al 15 de 
novembre  de 2022: 
 
 
 

Nom i Cognoms Dies Serveis Import (€) 

CAPORALS    
**** 1 Nocturnitat 27,29 € 

**** 7 Nocturnitat 191,03 € 

**** 7 Nocturnitat 191,03 € 
    

AGENTS    

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



 

**** 7 Nocturnitat 132,30 € 

**** 7 Nocturnitat 132,30 € 

**** 7 Nocturnitat 132,30 € 

**** 6 Nocturnitat 113,40 € 

**** 3 Nocturnitat 56,70 € 
**** 6 Nocturnitat 113,40 € 
**** 7 Nocturnitat 132,30 € 

**** 10 Nocturnitat 189,00 € 

**** 7 Nocturnitat 132,30 € 

**** 6 Nocturnitat 113,40 € 
**** 7 Nocturnitat 132,30 € 
**** 7 Nocturnitat 132,30 € 
**** 3 Nocturnitat 56,70 € 
**** 1 Nocturnitat 18,90 € 

**** 3 Nocturnitat 56,70 € 

**** 3 Nocturnitat 56,70 € 
**** 7 Nocturnitat 132,30 € 

TOTAL  151  2.979,75 € 

 
 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 

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

0  Despeses 22180  132  121031 2979.75 ALTRES COMPLEMENTS NOCTURNITAT 
SEGURETAT 

180 008 999 999 999 999 

 

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

D'OCTUBRE AL 15 DE NOVEMBRE DE 2022 
Núm. de referència : X2022059829     
 
Atès l’informe del director de l’àrea d’Infraestructura i Urbanisme de data de 14 de 
novembre de 2022 d’expedient NI022022002529, del director tècnic de la Brigada 
Municipal de data de 17 de novembre de 2022 amb número d’expedient 
NI022022002556, l’informe del cap de l’àrea d’Informàtica de data de 14 de novembre 
de 2022 amb número d’expedient NI022022002521 i l’informe del cap d’àrea d’Esports 
de data de 11 de novembre de 2022 amb número d’expedient NI022022002510. 
 
D’acord amb el que estableix el punt 7 de l’acta de la Comissió de seguiment del conveni 
número 66, de data 14 de maig de 2018, i la seva ratificació per la Mesa General de 
Negociació de l’Ajuntament d’Olot en data 12 de juny de 2018 sobre els retens de 
Brigada Municipal, Informàtica i tècnics d’Urbanisme. 
 



 
 
 

Vist l’acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot de data 28/01/2022 amb 
número d’expedient RH132022000009 en la qual signava l’import unitari de les hores de 
serveis extraordinaris i altres conceptes de personal de l’Ajuntament d’Olot i organismes 
autònoms per a l’any 2022. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132022000172 i antecedents corresponents, la regidora 
delegada d'Organització i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Pagament d’un complement en concepte de reten al personal de la Brigada 
Municipal, d’informàtica, dels serveis tècnics d’urbanisme i d’esports que es relaciona a 
continuació pels serveis de reten realitzats del 16 d’octubre al 15 de novembre de 2022. 
 
 

Nom i Cognoms Servei 
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Import 
(€) 

**** Brigada 1 1 - - - 195,41 € 

**** Brigada 1 5 - - 0,8 442,45 € 

**** Brigada 1 - - - - 137,68 € 

**** Brigada 1 1 - - - 195,41 € 

**** Informàtica 1 - - - - 141,72 € 

**** Informàtica 1 - - - - 141,72 € 

**** Informàtica 1 - - - - 141,72 € 

**** Informàtica 1 - - - - 141,72 € 

**** Infra. i 
Urbanisme 

1 - - - - 141,72 € 

**** Infra. i 
Urbanisme 

2 - - - - 283,44 € 

**** Infra. i 
Urbanisme 

1 - 
- - 

- 
141,72 € 

**** Esports 1 1 - - - 199,45 € 

**** Esports 2 2 - - -  398,90 € 

**** Esports 1 - - - - 141,72 € 

TOTAL 
 

   
  2.844,78 

€ 

 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 

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

0  Despeses 22142  165  15300 970.95 RETENS ENLLUMENAT BRIGADA 142 002 999 999 999 999 
0  Despeses 22140  151  15300 425.16 RETENS URBANISME 140 001 999 999 999 999 
0  Despeses 22141  134  15300 141.72 RETENS MOBILITAT 140 001 999 999 999 999 
0  Despeses 22330  342  15300 740.07 RETENS PERSONAL ESPORTS 

INSTAL.LACIONS 
330 015 999 999 999 999 

0  Despeses 22120  920  15300 566.88 RETENS INFORMATICA 120 001 999 999 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 



 

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

D'OCTUBRE AL 15 DE NOVEMBRE DE 2022 
Núm. de referència : X2022059849     
 
Atès l’informe del Sotsinspector de la Policia Municipal de data 15 de novembre de 2022, 
amb número d’expedient PS032022000012. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132022000173 i antecedents corresponents, la regidora 
delegada d'Organització i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció del següent acord: 
 
D’acord amb l’acta número 1/2018 de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament 
d’Olot de data 12 de juny de 2018, sobre la modificació del import de les hores 
extraordinàries i les condicions laborals de la Policia Municipal. 
 
Primer.- Pagament de serveis extraordinaris al personal de la Policia Municipal que es 
relaciona a continuació realitzats des del 16 de d’octubre al 15 de novembre de 2022: 
 

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

****– Sergent   

31/10/22 HALLOWENN– 951 1  27,08 € 

   

****– Grua   

12/11/22 FESTIVAL LLUÈRNIA – 963 8 188,96 € 

12/11/22 FESTIVAL LLUÈRNIA – 964 4 107,04 € 

   

****– Agent   

12/11/22 FESTIVAL LLUÈRNIA - 252 8 226,72 € 

13/11/22 FESTIVAL LLUÈRNIA – 253 3 96,36 € 

   

****– Agent   

31/10/22 HALLOWENN– 951 2 40,30 € 

31/10/22 HALLOWENN - 952 2 45,14 € 

31/10/22 HALLOWENN – 964 6 160,56 € 

12/11/22 FESTIVAL LLUÈRNIA - 252 8 226,72 € 

12/11/22 FESTIVAL LLUÈRNIA - 253 3 96,36 € 

   

****– Agent   

15/10/22 REFORÇ TORN – 964 8 214,08 € 

11/11/22 FESTIVAL LLUÈRNIA – 252 3 85,02 € 

12/11/22 FESTIVAL LLUÈRNIA – 253 3 96,36 € 

   

****– Agent   

12/11/22 FESTIVAL LLUÈRNIA - 252 8 226,72 € 

13/11/22 FESTIVAL LLUÈRNIA – 253 3 96,36 € 

   



 
 
 

****– Agent   

31/10/22 HALLOWEEN - 952 2 45,14 € 

01/11/22 HALLOWEEN – 964 6 160,56 € 

31/10/22 HALLOWEEN – 951 1 20,15 € 

12/11/22 FESTIVAL LLUÈRNIA - 252 8 226,72 € 

13/11/22 FESTIVAL LLUÈRNIA – 253 3  96,36 € 

   

****– Agent   

11/11/22 FESTIVAL LLUÈRNIA – 252 3 85,02 € 

12/11/22 FESTIVAL LLUÈRNIA - 253 3 96,36 € 

   

****– Caporal   

22/10/22 REFORÇ TORN – 963 12 311,04 € 

31/10/22 REFORÇ TORN – 951 2  44,30 € 

01/11/22 HALLOWEEN – 952 2  49,54 € 

01/11/22 HALLOWEEN – 964 6 175,68 € 

12/11/22 FESTIVAL LLUÈRNIA - 252 8 248,88 € 

12/11/22 FESTIVAL LLUÈRNIA - 253 3 105,42 € 

   

****– Agent   

16/10/22 REFORÇ TORN – 963 11,25  265,73 € 

   

****– Caporal   

24/09/22 REFORÇ TORN – 952 8  198,16 € 

   

****– Sergent   

24/10/22 TASQUES FORA DE SERVEI – 951 1 27,08 € 

26/10/22 TASQUES FORA DE SERVEI – 951 1 27,08 € 

27/10/22 TASQUES FORA DE SERVEI – 951 1 27,08 € 

10/11/22 TASQUES FORA DE SERVEI – 952 2 60,46 € 

12/11/22 FESTIVAL LLUÈRNIA - 252 8 303,28 € 

12/11/22 FESTIVAL LLUÈRNIA – 253 3 121,29 € 

   

****– Agent   

16/10/22 REFORÇ TORN – 963 11,25 265,73 € 

   

****– Agent   

16/10/22 REFORÇ TORN – 963 11,25 265,73 € 

   

****– Agent   

12/11/22 FESTIVAL LLUÈRNIA - 252 8 226,72 € 

12/11/22 FESTIVAL LLUÈRNIA – 253 3 96,36 € 

   

TOTAL 197,75 5.483,65€ 

 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:  
 



 

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

0  Despeses 22180  132  13001 5187.65 HORES EXTRAORDINARIES SEGURETAT 180 008 999 999 999 999 
0  Despeses 22180  133  13001 296 HORES EXTRAORDINARIES SEGURETAT 

(GRUA) 
180 008 999 999 999 999 

 

S’aprova per unanimitat. 
 
 

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

D'OCTUBRE AL 15 DE NOVEMBRE DE 2022 
Núm. de referència : X2022059857     
 
Vist l’expedient administratiu RH132022000174 i antecedents corresponents i atès 
l’informe del Director tècnic de la Brigada Municipal amb número NI022022002500 de 
data de 14 de novembre de 2022, la Regidora delegada d'Organització i Atenció al 
ciutadà, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 

Pagament de serveis extraordinaris al personal de la Brigada Municipal que es relaciona 
a continuació, per les hores extres realitzades des del dia 16 d’octubre al 15 de 
novembre de 2022: 

Cognoms i Nom Data 
Brigada / Tipus 
servei 

Hores  Import 

****  Electricistes Oficial 1º 11,08 250,65 € 

De 00:00 a 03:11 h - Diversos carrers - Festes 

del Tura - Connexions i desconnexions, 

cobertura actes i atenció urgències elèctriques 

10/09/2022 S. Nocturn Festiu 3,18 85,10 € 

De 00:00 a 00:35 h - Diversos carrers - Festes 

del Tura - Connexions i desconnexions, 
cobertura actes i atenció urgències elèctriques 

11/09/2022 S. Nocturn Festiu 0,58 15,52 € 

De 20:17 a 21:01 h - Plaça de Sant Miquel / 

Pista esportiva Can Tané - Festival Entranyes / 

Festival Tribus Urbanes - Connexió elèctrica / 
Connexió focus 

22/10/2022 S. Diürn Festiu 0,73 17,24 € 

De 15:04 a 21:59 h - Diversos carrers - Lluèrnia 
- Connexions i desconnexions i cobertura actes 

11/11/2022 S. Diürn 6,59 132,79 € 

****  ELECTRICISTES Oficial 
1º 

4,35 115,30 € 

De 21:38 a 21:59 h - Diversos carrers - Lluèrnia 
- Connexions i desconnexions i cobertura actes 

12/11/2022 S. Diürn Festiu 0,35 8,27  € 

De 22:00 a 23:59 h - Diversos carrers - Lluèrnia 

- Connexions i desconnexions i cobertura actes 

12/11/2022 S. Nocturn Festiu 1,98 

 

52,98 € 

De 00:00 a 02:01 h - Diversos carrers - Lluèrnia 

- Connexions i desconnexions i cobertura actes 

13/11/2022 S. Nocturn Festiu 2,02 54,05 € 

****  ELECTRICISTES Oficial 
1º 

2,05 48,42  € 

De 14:48 a 16:51 h - Sant Pere Màrtir - Suport 

incidència - Reparar avaria enllumenat públic 

20/08/2022 S. Diürn Festiu 2,05 48,42 € 

****  ELECTRICISTES Oficial 
1º 

13,50 328,76 € 

De 16:00 a 23:59 h - Diversos carrers - Festes 

del Tura - Connexions i desconnexions, 
cobertura actes i atenció urgències elèctriques 

09/09/2022 S. Diürn Festiu 6 141,72 € 

De 16:00 a 23:59 h - Diversos carrers - Festes 

del Tura - Connexions i desconnexions, 
cobertura actes i atenció urgències elèctriques 

09/09/2022 Nocturn festiu 1,98 52,98 € 

De 17:39 a 23:59 h - Diversos carrers - Festes 10/9/2022 S. Diürn Festiu 4,35 102,75 € 



 
 
 

del Tura - Connexions i desconnexions, 
cobertura actes i atenció urgències elèctriques 

De 17:39 a 23:59 h - Diversos carrers - Festes 

del Tura - Connexions i desconnexions, 

cobertura actes i atenció urgències elèctriques 

10/9/2022 
Nocturn festiu 1,17 31,31 €  

****  JARDINERS Oficial 1º 5  118,10€ 

De 06:25 a 12:54 h - Diversos carrers - Festes 
del Tura - Muntatge, desmuntatge i transport 

elements festes 

10/09/2022 S. Diürn Festiu 5 118,10€ 

****  JARDINERS Oficial 1º 30 714,50 € 

De 08:03 a 13:13 h - Diversos carrers - Festes 

del Tura - Muntatge, desmuntatge i transport 

elements festes 

08/09/2022 S. Diürn Festiu 5,17 122,04€ 

De 15:28 a 23:59 h - Diversos carrers - Festes 
del Tura - Muntatge, desmuntatge i transport 

elements festes 

09/09/2022 S. Diürn Festiu 6,53 154,24 € 

De 15:28 a 23:59 h - Diversos carrers - Festes 

del Tura - Muntatge, desmuntatge i transport 
elements festes 

09/09/2022 S. Nocturn Festiu 1,98 52,98 € 

De 06:19 a 12:22 h - Diversos carrers - Festes 
del Tura - Muntatge, desmuntatge i transport 

elements festes 

10/09/2022 S. Diürn Festiu 6,05 142,90 € 

De 16:28 a 19:45 h - Diversos carrers - Festes 

del Tura - Muntatge, desmuntatge i transport 
elements festes 

11/09/2022 S. Diürn Festiu 3,28 77,47 € 

De 06:21 a 13:20 h - Diversos carrers - Festes 

del Tura - Muntatge, desmuntatge i transport 

elements festes 

11/09/2022 S. Diürn Festiu 6,98 164,87 € 

****  JARDINERS OFICIAL 1º 7,45 166,75 € 

De 15:47 a 18:59 h - Diversos carrers - Festes 
del Tura - Desmuntatge elements festes 

20/09/2022 S. Diürn 3,20 64,48 € 

De 18:21 a 22:36 h - Diversos carrers - Festes 

del Tura - Muntatge, desmuntatge i transport 

elements festes 

10/09/2022 S. Diürn Festiu 3,65 86,21 € 

De 18:21 a 22:36 h - Diversos carrers - Festes 

del Tura - Muntatge, desmuntatge i transport 

elements festes 

10/09/202 S. Nocturn Festiu 0,60 16,06 € 

****  MAGATZEM Encarregat 6,87 181,71  € 

De 06:28 a 13:20 h - Diversos carrers - Festes 
del Tura - Muntatge, desmuntatge i transport 

elements festes 

11/09/2022 
S. Diürn Festiu 6,87 181,71  € 

****  OPERATIVA Oficial 1º 15,25 362,10 € 

De 18:12 a 22:36 h - Diversos carrers - Festes 
del Tura - Muntatge, desmuntatge i transport 
elements festes 

10/9/2022 S. Diürn Festiu 3,80 89,76  € 

De 18:12 a 22:36 h - Diversos carrers - Festes 
del Tura - Muntatge, desmuntatge i transport 
elements festes 

10/9/2022 S. Nocturn Festiu 0,60 16,06 € 

De 16:32 a 20:27 h - Diversos carrers - Festes 

del Tura - Muntatge, desmuntatge i transport 
elements festes 

11/9/2022  S. Diürn Festiu 3,92 

 

92,59 € 

De 06:25 a 13:21 h - Diversos carrers - Festes 

del Tura - Muntatge, desmuntatge i transport 

elements festes 

11/09/2022 S. Diürn Festiu 6,93 163,69 € 

****  OPERATIVA Oficial 1º 19,15 454,21 € 

De 16:57 a 22:57 h - Diversos carrers - Festes 
del Tura - Muntatge, desmuntatge i transport 
elements festes 

07/09/2022 S. Diürn Festiu 6,00 141,72  € 

De 15:54 a 21:03 h - Diversos carrers - Festes 

del Tura - Muntatge, desmuntatge i transport 

08/09/2022 S. Diürn Festiu 5,15 121,64 € 



 

elements festes 

De 18:21 a 22:36 h - Diversos carrers - Festes 
del Tura - Muntatge, desmuntatge i transport 

elements festes 

10/09/2022 S. Diürn Festiu 3,65 86,21 € 

De 18:21 a 22:36 h - Diversos carrers - Festes 
del Tura - Muntatge, desmuntatge i transport 

elements festes 

10/09/2022 S. Nocturn Festiu 0,60 16,06 € 

De 16:00 a 19:45 h - Diversos carrers - Festes 

del Tura - Muntatge, desmuntatge i transport 
elements festes 

 
11/09/2022 

S. Diürn Festiu 3,75 88,58 € 

TOTAL 
  

 2.740,50€ 

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

0  Despeses 22142  165  13001 743.13 HORES EXTRAORDINARIES BRIGADA 
ENLLUMENAT 

142 002 999 999 999 999 

0  Despeses 22142  171  13001 999.35 HORES EXTRAORDINARIES BRIGADA 
JARDINERS 

142 002 999 999 999 999 

0  Despeses 22142  1532 13001 998.02 HORES EXTRAORDINARIES BRIGADA VIES 
PUBLIQUES 

142 002 999 999 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
30.1. - PAGAMENT DELS SERVEIS EXTRAORDINARIS A DIVERS PERSONAL DE 
L'AJUNTAMENT PER LES HORES EXTRES REALITZADES DEL 16 D'OCTUBRE 

AL 15 DE NOVEMBRE DE 2022 
Núm. de referència : X2022059867     
 
Vist l’expedient administratiu RH132022000175 i antecedents corresponents, atès 
l’informe de la cap de Dinamig de data de 10 de novembre de 2022, amb número 
d’expedient NI022022002478, la regidora delegada d'Organització i Atenció al ciutadà 
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Pagament dels serveis extraordinaris a divers personal de l’Ajuntament que es relaciona 
a continuació per les hores extres realitzades des del 16 d’octubre al 15 de novembre 
de 2022: 
 

Nom i Cognoms Subàrea Data Serveis 
 Núm/  

hores 
Import € 

**** 
Dinamig 15/10/22 

Assentament i 

organització Fira de 

Sant Lluc 

9,33 303,71 € 

**** Dinamig 15/10/22 Muntatge Fira St. Lluc 4 130,16 € 

**** 
Dinamig 15-16/10/22 

Muntatge i desmuntatge 

Fira St. Lluc 
10,43 339,50 € 

**** Dinamig 15-16/10/22 

Muntatge, seguiment i 

desmuntatge Fira St. 

Lluc 

17,25 561,32 €  

TOTAL      1.334,69€ 

 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 



 
 
 

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

0  Despeses 22200  4311 13001 865.03 HORES EXTRAORDINARIES PROM.ECON. 
FIRES 

200 009 999 999 999 999 

0  Despeses 22200  241  13001 469.66 HORES EXTRAORDINARIES DINAMIG 
OCUPACIO 

200 009 999 999 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

31.1. - APROVAR LES BASES I LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU 
PER A L’ESTABILITZACIÓ DE L’OCUPACIÓ TEMPORAL PER A LA COBERTURA 
DEFINITIVA DE TRES PLACES D’AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA PEL SISTEMA 

DE CONCURS DE MÈRITS 
 
Núm. de referència: X2022060053     
 
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot, en la sessió ordinària del 5 de maig 
de 2022, va adoptar l’acord de modificació de l’oferta d’ocupació pública per als anys 
2019 i 2020 que afecta a les places procedents del procés d’estabilització regulat en la 
Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018 i que encara no han estat 
convocades, la qual conté tres places vacants de personal funcionari de carrera, 
personal d’administració, categoria auxiliar administratiu/iva, grup C, subgrup C2, dues 
places adscrites a l’Àrea de Progrés Econòmic i una plaça adscrita a l’Àrea d’Esports i 
Lleure, pel sistema de selecció de concurs en torn lliure pel procés d’estabilització.  
 
L’acord de modificació de l’oferta d’ocupació pública per als anys 2019 i 2020 es va 
publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 89 de 10 de maig de 2022 i 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8669 de 17 de maig de 2022.  
 
La Llei 20/2021, de 28 de desembre, estableix que la publicació de les convocatòries 
d'aquests processos selectius per a la cobertura de les places incloses en les ofertes 
d'ocupació pública haurà de produir-se abans del 31 de desembre de 2022 i la resolució 
dels processos haurà de finalitzar abans del 31 de desembre de 2024. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’Organització i Atenció Ciutadana proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords:  
 
Primer.- Aprovar les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la cobertura 
definitiva de tres places de personal funcionari de carrera, personal d’administració, 
categoria auxiliar administratiu/iva, grup C, subgrup C2, dues places adscrites a l’Àrea 
de Progrés Econòmic i una plaça adscrita a l’Àrea d’Esports i Lleure, pel sistema de 
selecció de concurs en torn lliure pel procés d’estabilització, vacants a la plantilla de 
personal de l’Ajuntament d’Olot i incloses a l’oferta d’ocupació pública d’estabilització de 
l’ocupació temporal.  
 
Segon.- Publicar el text íntegre de les bases i de la convocatòria en el Butlletí Oficial de 
la Província de Girona i en extracte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
S’aprova per unanimitat. 



 

32.1. - APROVAR LES BASES I LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU 
PER A L’ESTABILITZACIÓ DE L’OCUPACIÓ TEMPORAL PER A LA COBERTURA 

DEFINITIVA DE CINC PLACES DE TÈCNIC/A MITJÀ/NA D’OCUPACIÓ PEL 
SISTEMA DE CONCURS DE MÈRITS 

 
Núm. de referència: X2022060082     
 
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot, en la sessió ordinària del 5 de maig de 
2022, va adoptar l’acord de modificació de l’oferta d’ocupació pública per als anys 2019 i 
2020 que afecta a les places procedents del procés d’estabilització regulat en la Llei de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018 i que encara no han estat convocades, la 
qual conté cinc places vacants de personal laboral fix, personal d’administració, categoria 
tècnic/a mitjà/na d’ocupació, grup A, subgrup A2, adscrites a l’Àrea de Progrés Econòmic, 
pel sistema de selecció de concurs en torn lliure pel procés d’estabilització.  
 
L’acord de modificació de l’oferta d’ocupació pública per als anys 2019 i 2020 es va publicar 
al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 89 de 10 de maig de 2022 i al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya número 8669 de 17 de maig de 2022.  
 
La Llei 20/2021, de 28 de desembre, estableix que la publicació de les convocatòries 
d'aquests processos selectius per a la cobertura de les places incloses en les ofertes 
d'ocupació pública haurà de produir-se abans del 31 de desembre de 2022 i la resolució dels 
processos haurà de finalitzar abans del 31 de desembre de 2024. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’Organització i Atenció Ciutadana proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords:  
 
Primer.- Aprovar les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la cobertura definitiva 
de cinc places de personal laboral fix, personal d’administració, categoria tècnic/a mitjà/na 
d’ocupació, grup A, subgrup A2, adscrites a l’Àrea de Progrés Econòmic, pel sistema de 
selecció de concurs en torn lliure pel procés d’estabilització, vacants a la plantilla de personal 
de l’Ajuntament d’Olot i incloses a l’oferta d’ocupació pública d’estabilització de l’ocupació 
temporal.  
 
Segon.- Publicar el text íntegre de les bases i de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona i en extracte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 

S’aprova per unanimitat. 
 
 

33.1. - APROVAR LES BASES I LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU 
PER A L’ESTABILITZACIÓ DE L’OCUPACIÓ TEMPORAL PER A LA COBERTURA 
DEFINITIVA D’UNA PLAÇA DE BIBLIOTECARI/A PEL SISTEMA DE CONCURS DE 

MÈRITS 
Núm. de referència: X2022060074     
 
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot, en la sessió ordinària del 5 de maig de 
2022, va acordar l’aprovació de l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2022 d’estabilització 
de l’ocupació temporal en compliment del que estableix la Llei 20/2021, de 28 de desembre, 
la qual conté una plaça vacant de personal laboral fix, categoria bibliotecari/a, grup A, 



 
 
 

subgrup A2, adscrita a l’Àrea de Cultura i Educació, pel sistema de concurs en torn lliure pel 
procés d’estabilització. 
 
L’acord d’aprovació de l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2022 d’estabilització de 
l’ocupació temporal es van publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 89 
de 10 de maig de 2022 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8669 de 17 
de maig de 2022.  
 
La Llei 20/2021, de 28 de desembre, estableix que la publicació de les convocatòries 
d'aquests processos selectius per a la cobertura de les places incloses en les ofertes 
d'ocupació pública haurà de produir-se abans del 31 de desembre de 2022 i la resolució dels 
processos haurà de finalitzar abans del 31 de desembre de 2024. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’Organització i Atenció Ciutadana proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords:  
 
Primer.- Aprovar les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la cobertura definitiva 
d’una plaça de personal laboral fix, categoria bibliotecari/a, grup A, subgrup A2, adscrita a 
l’Àrea de Cultura i Educació, pel sistema de concurs en torn lliure pel procés d’estabilització, 
vacant a la plantilla de personal de l’Ajuntament d’Olot i inclosa a l’oferta d’ocupació pública 
d’estabilització de l’ocupació temporal.  
 
Segon.- Publicar el text íntegre de les bases i de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona i en extracte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 

S’aprova per unanimitat. 
 
 
34.1. - MEMÒRIA VALORADA DE MILLORA D'ACCESSIBILITAT A L'EDIFICI D'ÚS 

PÚBLIC ANOMENAT HOSPICI (INSTAL·LACIÓ D'ASCENSOR)- PROPOSANT 
APROVAR 

 
Núm. de referència : X2022060678     
 
Vista la memòria valorada de millora d'accessibilitat a l'edifici d'ús públic anomenat 
hospici (Instal·lació d'ascensor), redactada pels serveis tècnics de l’Àrea de Territori en 
data juliol de 2022, que té per objecte la instal·lació d’un nou ascensor, atès que en 
l’actualitat hi ha un únic ascensor hidràulic amb una antiguitat de més de 25 anys, que 
ha patit sobrecàrregues tant de material pel museu de la tercera planta com d’usuaris, 
el qual resta obsolet i disfuncional amb l’increment actual d’usuaris i visitants que rep 
l’edifici. 
 
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 UPOM2022000041, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 



 

PRIMER.- APROVAR la memòria valorada de millora d'accessibilitat a l'edifici d'ús 
públic anomenat hospici (Instal·lació d'ascensor), redactada pels serveis tècnics de 
l’Àrea de Territori en data juliol de 2022. 
 
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler 
d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

35.1. - MEMÒRIA VALORADA DE MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT A L’ESPAI 
MUNICIPAL DEL CARRER PROA, 16 (CONSTRUCCIÓ D’UNA CAMBRA 

HIGIÈNICA ACCESSIBLE).- PROPOSANT APROVAR 
 
Núm. de referència : X2022060647     
 
Vista la memòria valorada de millora de l’accessibilitat a l’espai municipal del carrer 
Proa, 16 (construcció d’una cambra higiènica accessible), redactada pels serveis tècnics 
de l’Àrea de territori en data juny de 2022, que té per objecte la construcció d’una cambra 
higiènica adaptada, atès que l’actual lavabo és d’unes dimensions molt reduïdes i no 
dona confortabilitat als usuaris, a més, té una mancança important pel que fa a 
l’accessibilitat, ja que no disposa de lavabo adaptat. 
 
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 UPOM2022000039, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR la memòria valorada de millora de l’accessibilitat a l’espai 
municipal del carrer Proa, 16 (construcció d’una cambra higiènica accessible), redactada 
pels serveis tècnics de l’Àrea de territori en data juny de 2022. 
 
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler 
d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 



 
 
 

36.1. - MEMÒRIA VALORADA DE FORMACIÓ D'OBERTURA INTERIOR PER LA 
MILLORA DE LA VENTILACIÓ, PLANTA BAIXA, ALA SUD ESCOLA D´ART 

D´OLOT - ESDAP CATALUNYA-PROPOSANT APROVAR 
 
Núm. de referència : X2022060660     
 
Vista la memòria valorada de formació d´obertura interior per la millora de la ventilació, 
planta baixa, ala sud escola d´art d´Olot - ESDAP Catalunya, redactada pels serveis 
tècnics de l’Àrea de Territori en data juliol de 2022, que té per objecte millorar la 
ventilació de manera natural, obrint una finestra al passadís que ventila directament a 
través d’obertures que donen als claustres, atès que un cop finalitzades les obres 
d’adequació de la façana sud durant l’anualitat 2021, es va reduir la ventilació natural de 
dues aules. 
 
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 UPOM2022000040, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR la memòria valorada de formació d´obertura interior per la millora 
de la ventilació, planta baixa, ala sud escola d´art d´Olot - ESDAP Catalunya, redactada 
pels serveis tècnics de l’Àrea de Territori en data juliol de 2022. 
 
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler 
d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

37.1. - CONCEDIR LLICÈNCIA DE CONSTRUCCIÓ DE 3 HABITATGES 
UNIFAMILIARS EN FILERA AL C DE RIBES DE FRESER N.45 

 
 

Núm.- LLICENCIA D’OBRES 
CONSTRUCCIONS PERE BARCONS SL-C DE RIBES DE FRESER N.45 

 
Núm. de referència : X2022039158 

 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de CONSTRUCCIONS PERE BARCONS 
SL per CONSTRUCCIÓ DE 3 HABITATGES UNIFAMILIARS EN FILERA al C DE 
RIBES DE FRESER N.0045 - C DE RIBES DE FRESER N.0047, del municipi d’Olot.  

 
Identificació de l’expedient: OMA32022000083   
Situació: C DE RIBES DE FRESER N.0045  
               C DE RIBES DE FRESER N.0047 



 

 
1.- En data 28/07/2022, CONSTRUCCIONS PERE BARCONS SL amb DNI: B1748869-
3, representat per **** , presenta projecte d’obres majors per CONSTRUCCIÓ DE 3 
HABITATGES UNIFAMILIARS EN FILERA, amb situació al carrer C DE RIBES DE 
FRESER N.45 - C DE RIBES DE FRESER N.47, d’Olot. 
 
2.- En data 11/11/2022 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.  
 
FONAMENT DE DRET 
 
1. Vist el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per 
acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 18 de juny de 
2003 i quin Text Refós fou aprovat pel mateix òrgan en sessió de data 25 de setembre 
de 2003, havent estat publicada la seva normativa al Diari Oficial de la Generalitat de 
data 2 de febrer de 2004, i posteriors modificacions, qualifica la finca on es situa 
l’edificació existent de sòl URBÀ CONSOLIDAT. Zona suburbana d’intensitat 3 (clau 
11.3). 
 
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, 
estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les llicències d’obres. 
És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme. 
 
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local, 
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, que va delegar 
aquesta competència en aquest òrgan municipal. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Atorgar a CONSTRUCCIONS PERE BARCONS SL amb DNI: B1748869-3, 
representat per **** , llicència d’obres (OMA32022000083), per CONSTRUCCIÓ DE 3 
HABITATGES UNIFAMILIARS EN FILERA, amb situació al C DE RIBES DE FRESER 
N.0045 - C DE RIBES DE FRESER N.0047, 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 
CRA2022600076 14487.98 

     
Liquidació de Drets i Garanties: 
Drets 
 
Per: Un pressupost de: 330884.42 euros  
3 LL_Connexió desguassos habitatges 
3 Núm Guals 
1 Núm Tanques 
 

Base liquidable 
(3) 

Drets % 
bonifica
ció 

Drets definitius Taxes Total Drets 

330884.42 13628.98 0 13628.98 559.00 14187.98 

 
Garanties: 

   
      Garantia reposició paviments  300.00 euros 
    

Total Liquidació Euros 

Per Drets 14187.98 

Per Garanties  300.00 

 
CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats. 
 
Condicions Generals aprovades per la Comissió de Govern en sessió celebrada 
el dia 13 de febrer de 1988, modificades per acord de la Junta de Govern Local en 
sessió celebrada el dia 18 de juny de 2008 i modificades per la Junta de Govern 
Local en sessió celebrada el dia 17 de març de 2010. 
 
1.- La llicència s’atorga fent excepció del dret de propietat i sense perjudici de tercers. 
 
2.- L’execució de les obres que empara la present llicència, en tot allò no regulat 
expressament en aquestes condicions generals i a les particulars, s’haurà d’adaptar al 
que estableixen la Llei i les Ordenances Municipals. Aquesta llicència no eximeix el 
sol·licitant d’obtenir d’altres administracions les llicències que legalment corresponguin. 
 
3.- El termini de vigència de la llicència es comptarà a partir de la notificació a l’interessat 
de l’acord de concessió adoptat per la Junta de Govern Local, llevat que el propi 
interessat sol·licités per escrit el contrari i es resolgués favorablement aquesta petició. 
 
4.- Les obres hauran de concloure’s abans que s’esgoti el termini de vigència de la 
llicència, que s’assenyalarà en concedir-se, almenys en la seva part exterior. Si no fos 
així, l’Autoritat Municipal adoptarà les disposicions que calguin per posar-hi remei, i 
podrà ordenar que se n’executin les indispensables pel personal al servei de 
l’Ajuntament, amb càrrec a l’interessat. 
 



 

5.- La Junta de Govern Local podrà autoritzar, una pròrroga del termini d’inici i/o final de 
l’obra, sempre que l’interessat ho sol·liciti abans de finir el termini que correspongui. De 
no existir pròrroga, la llicència restarà caducada en acabar el termini de vigència 
assenyalat a l’esmentada llicència i caldrà sol·licitar una nova llicència per a finalitzar les 
obres. 
 
6.- L’obertura de portes i finestres de la planta baixa, tret d’una disposició en contra, no 
podran envair l’espai públic. 
 
7.- Els desguassos interiors de l’edifici hauran de contenir el corresponent sifó inodor. 
 
8.- Es prohibeix practicar als soterranis qualsevol obra que afecti la via pública o terrenys 
del seu domini. 
 
9.- No es permet que com a conseqüència de l’execució de les obres, s’embrutin els 
embornals de la via pública, essent obligació del promotor l’adopció de les mesures 
adequades per evitar-ho. L’incompliment d’aquesta condició comportarà la retenció de 
la fiança dipositada en concepte de moviment de terres o runes i reposició de paviments. 
 
10.- El titular de la llicència haurà de construir al seu càrrec la vorera, segons el model, 
rasant i amplada que figurin a les condicions particulars de la llicència o a la 
corresponent ordenança reguladora. Per construir un gual per a l’entrada i sortida de 
vehicles, s’haurà de disposar de l’oportuna llicència. 
 
11.- Quan per causes imperioses de l’obra emparada per la present llicència, s’hagi 
d’ocupar la via pública amb materials, grues, instal·lacions, etc, així com interrompre la 
normal circulació pel carrer o vorera, s’haurà de sol·licitar el corresponent permís, 
quedant el contractista sotmès a la legislació vigent en la matèria i a les ordres que en 
aquest sentit li transmeti la Policia Municipal. 
 
12.- El davant de l’edifici o del solar on es realitzin les obres de nova construcció, o que 
afectin la façana o part anterior de la coberta, es tancaran sempre amb un clos de 
protecció d’acord amb les condicions de l’Ordenança d’obres a la via pública. Les 
bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació 
vigent. 
 
13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les 
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà 
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les 
prestacions de la Seguretat Social. 
 
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la corresponent 
llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals que causi. 
 
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li 
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En cas 
d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les sancions 
que corresponguin. 
 



 
 
 

Condicions particulars 
 
1. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: 1) Document signat per contractista o 
contractistes assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra, així com documentació 
que acrediti la seva condició de contractista. 2) Document signat per arquitecte assumint 
la direcció de l’obra. 3) Document signat per arquitecte tècnic assumint la direcció de 
l’execució de l’obra.  
 
2. D'acord amb l'establert a l'art. 1 del Decret 282/1991, no es poden iniciar les obres de 
construcció si no s'ha presentat prèviament a l'Ajuntament el corresponent projecte 
executiu i el programa de control de qualitat. El projecte executiu haurà d’estar visat pel 
col·legi d’arquitectes en aplicació del Reial Decret 1000/2010, sobre visat col·legial 
obligatori. També caldrà presentar informe subscrit pel redactor del projecte sobre 
l’adequació del projecte executiu al projecte bàsic autoritzat, o de modificació del 
projecte en el seu cas.  
 
3. El Pla de seguretat de l’obra subscrit pel contractista i aprovat per la direcció 
facultativa de l’obra haurà de contenir la documentació referida a les prescripcions que 
dimanen de la normativa del Ministeri de Sanitat, establertes al document anomenat 
“Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente 
a la exposición al Sars-Cov-2”.  
 
4. L’ocupació s’haurà de senyalitzar amb llums vermells encesos durant la nit, tant les 
tanques com els contenidors. Si s’ocupa part de la calçada també caldrà col·locar els 
següents discos: perill per obres i perill per calçada estreta. En aquest cas, caldrà que 
prohibeixin l’estacionament i ocupin aquesta zona, per garantir que continuarà essent 
possible la circulació de vehicles en els dos sentits. La vorera en aquell lloc mesura 2,50 
m d’amplada. Quan els interessats col·loquin la tanca d’obra caldrà que garanteixin un 
pas per a vianants de 0,90 m d’amplada mínima. Si no fos possible, hauran de col·locar 
a cada extrem de l’ocupació un rètol visible amb la inscripció “VIANANTS PER L’ALTRA 
VORERA”. Aquesta garantia de pas segur per als vianants és especialment important 
perquè a prop hi ha una escola. Si cal reserva d’aparcament, caldrà complir l’Ordenança 
Municipal de Circulació (art. 7). Pel que fa als horaris de treball, caldrà tenir en compte 
el compliment de l’Ordenança de Soroll i Vibracions (art. 24).  
 
5. En aplicació de la normativa de seguretat contra incendi, caldrà tenir en compte: Els 
elements extintors es situaran a una alçada entre 0,8 - 1,20 m, respecta al terra. Segons 
l’annex I.4, del Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s’aprova el Reglament 
d’instal·lacions de protecció contra incendis.  
 
6. El rebaix de la vorera per a la formació dels guals d’accés de vehicles a les finques 
s’haurà d’executar segons les condicions de l’Ordre TMA/851/2021, de 23 de juliol, per 
la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no 
discriminació per a l’accés i la utilització dels espais públics urbanitzats. També segons 
l’Ordenança Municipal Reguladora de Guals, aprovada pel Ple Municipal el dia 21 de 
juny de 2018: 
(http://www.olot.cat/FitxersWeb/29161/2018_ORD_REGULADORA_GUALS.pdf). 
 



 

7. El cantell dels ràfecs de coberta no tindrà un gruix superior a 0,20 m ni la seva volada 
ultrapassarà els 0,60 m del pla de façana (art. 153 POUM).  
 
8. Aquesta llicència no autoritza la instal·lació de rètols comercials visibles des de la via 
pública.  
 
9. S’imposa una fiança de 300,00 € per garantir la neteja i/o reposició de paviments de 
la via pública que puguin afectar-se per l’execució de l’obra, especialment pels treballs 
de moviment i transport de terres o runes previstos. La fiança s’haurà de dipositar en el 
termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de la data de notificació de la concessió 
de la llicència d’obres. L’efectivitat d’aquesta llicència queda supeditada a l’ingrés de la 
fiança en el termini esmentat.  
 
10. D’acord amb l’article 75.1 del Decret 64/2014 pel qual s’aprova el Reglament sobre 
la protecció de la legalitat urbanística, per a la primera utilització i ocupació de l’edifici, 
la persona promotora ha de comunicar prèviament la finalització de les obres a 
l’ajuntament. La comunicació ha d’anar acompanyada del certificat final d’ obra expedit 
per la direcció facultativa de les obres en què han de constar els fets següents: a) Data 
de finiment de les obres. b) Que les obres han estat executades de conformitat amb el 
projecte tècnic autoritzat i, si s’escau, les seves modificacions i les condicions de la 
llicència urbanística atorgada. c) Que l’edificació està en condicions de ser utilitzada de 
conformitat amb l’ús autoritzat  
 
11. El termini per declarar les obres davant el Cadastre, és de 2 mesos a partir de la 
data de l’acabament que consta en el Certificat Final d’Obra. Cal presentar el formulari 
900D disponible a la seu electrònica de la Direcció General de Cadastre on trobareu 
també l’assistent de declaracions cadastrals. Les persones jurídiques, personal tècnic 
col·legiat o gestors, estan obligats a presentar la declaració per mitjans telemàtics. Si no 
es disposa de mitjans informàtics es pot tramitar a l’oficina del cadastre de l’Ajuntament 
d’Olot. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
37.2. - RECTIFICAR EL NOM DEL PROMOTOR DE LA LLICÈNCIA PER TAL QUE 

FIGURI LA SOCIETAT BOUSATTA JUANOLA SL 
 
 

Núm. de referència : X2022029201     
 
Vist que per Junta de Govern Local de data 25/08/2022 es va atorgar a **** , representats 
per **** amb DNI ****, llicència d’obres (OMA32022000056), per REFORMA D’EDIFICI 
PLURIFAMILIAR EN CANTONADA, amb situació al C DE L'AIGUA N.9, del municipi 
d’Olot, d’acord amb el projecte redactat per ****. 
 
Vist que en data 8/11/2022 **** presenta registre general d’entrada de referència 
E2022022587  segons la qual com a arquitecte corresponsable del projecte de reforma 



 
 
 

i canvi parcial d'us en un edifici situat al carrer de l'Aigua, 9, fa saber que els promotors 
actuals del projecte, **** , cedeixen els seus drets i obligacions a la societat BOUSATTA 
JUANOLA SL, NIF B76626310, amb domicili al carrer Pius V, 7 (zona Es Quers) 17488 
Cadaqués i sol.licita el canvi de nom de la llicència concedida i de l'expedient 
corresponent. 
 
En relació a l’expedient OMA32022000056, 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.- RECTIFICAR el nom del promotor de la llicència per tal que figuri la societat 
BOUSATTA JUANOLA SL, NIF B76626310, amb domicili al carrer Pius V, 7 (zona Es 
Quers) 17488 Cadaqués, amb la consideració que el nou titular de la llicència d’obres, 
al tractar-se de persona jurídica, cal que faciliti a aquest Ajuntament una adreça 
electrònica per a notificacions. 
 
Segon.- NOTIFICAR als interessats en l’expedient. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
38.1. - EXECUCIÓ SENTÈNCIA.- PROPOSANT ADOPTAR ACORD RELATIU A LA 

CONTINUACIÓ DE L’EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA RECAIGUDA EN EL 
PROCEDIMENT 335/2013 

 
Núm. de referència : X2021003751     
 
Per part del Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Girona, s’ha notificat la 
resolució de data 22 de novembre de 2022, d’execució de títols judicials número 
52/2018-A i en atenció al disposat en el seu contingut, en relació a l’expedient 
UPOM2021000003, 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 en els seus termes, l’informe emès pels serveis tècnics de la 

Corporació en data 23 de novembre d’enguany, en ordre a l’actualització de preus del 

projecte d’enderroc amb referència UPOM2021000003, de la Casa i Cabana del Mas la 

Canova i en conseqüència, 

SEGON.- COMUNICAR al departament de Contractació de la Corporació per tal que es 

procedeixi a l’inici de l’expedient de contractació de les obres contemplades en el 

projecte amb referència UPOM2021000003, de la Casa i Cabana del Mas la Canova. 

TERCER.- NOMENAR a l’arquitecte municipal i a l’arquitecte tècnic municipal, com a 

responsables de la direcció d’obra de l’execució del citat projecte. 

QUART.- TRAMETRE el citat informe i els presents acords a la representació jurídica 

de la Corporació senyor Narcís Pérez Moratones i al Jutjat Contenciós Administratiu 1. 

Girona (UPSD  Cont. Administrativa 1) de Girona, i a Secretaria-contractació. 



 

 
 
 
 
i no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a les 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 

 


