
 
 
 

JUNT ACTA NÚM.46 
JUNTA DE GOVERN LOCAL  

EL DIA 1 DE DESEMBRE DE 2022. 
 
 
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 1 de desembre 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,  Immaculada Muñoz i Díaz, Jordi Güell i Güell, Maria Assumpció Camps 
i Bosch, Aniol Sellabona i Aguilera i Gemma Canalias i Rafel. 
 
També hi assisteixen com a regidors delegats expressament convidats per tal de 
presentar els assumptes de la seva àrea, sense poder intervenir, en cap cas, en la part 
resolutiva ni en la resta d’assumptes que no afectin a la seva àrea ni prendre part en la 
votació, i segons informe dels Serveis de Secretaria del dia 1 de juliol de 2003, els 
Srs./es: Agustí Arbós i Torrent, Adriana Francés i Planellas i Lluc Charles Flaqué. 
 
Hi assisteixen com a regidors de l’oposició Josep Guix Feixas i Jordi Gasulla Flavià. 
 
Hi assisteix l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí 
 
Actua com a secretària, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera 
 
 

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

2. - DESPATX OFICIAL 
 
El Sr. Alcalde dona compte als membres de la Junta de Govern dels actes i reunions a 
les quals ha assistit, des de la sessió celebrada el dia 1 de desembre: 
 
- Divendres 25 de novembre, coincidint amb el Dia Internacional per a l'eliminació de 

la Violència Envers les Dones, va assistir a la lectura del manifest del 25N que va 
tenir lloc davant l’Ajuntament d’Olot. A continuació, va assistir a la Junta del Consorci 
SIGMA. A la tarda va prendre part de la presentació del Torró Amic que va organitzar 
la Pastisseria Ferrer i, a continuació, va poder saludar els assistents a la presentació 
del punt de llibre del poema de Joan Mercader “Volcans adormits” del Café d’Art 
Fontanella. Al vespre es va traslladar a l’Orfeó Popular Olotí per seguir l’obra de 
teatre "YOU SAY TOMATO", dins la programació del festival Petit Format. 
 
 



 

- Dissabte 26 de novembre va assistir a l’acte de presentació de les millores fetes a 
la Plaça de les Rodes del barri de Sant Francesc. A la tarda va saludar a les persones 
que col·laboren fent de voluntàries del Gran Recapte d’Aliments. A continuació. va 
participar de lectura del manifest que les dones ALBA varen llegir amb motiu del dia 
contra la violència de gènere davant l’església de Sant Esteve. Seguidament va 
assistir al partit del Club Hoquei Olot i el CP Congres. Al vespre va assistir a l’entrega 
dels Premis Trabucaires que organitza els Amics de l’Alta Garrotxa. 

- Diumenge 27 de novembre va assistir al dinar amb motiu del 30è aniversari de la 
Casa Cultural d’Andalusia. A la tarda va anar a veure l’obra Pòsit, dins la 
programació del Petit Format. 

- Dilluns 28 de novembre va visitar les noves instal·lacions de la Carnisseria 
Planagumà. A continuació va participar de la celebració del 8è aniversari de la Plaça 
Mercat. A la tarda va assistir a la Comissió Permanent d’Innovac que es va fer de 
forma telemàtica.   

- Dimarts 29 de novembre va assistir al Patronat i al Consell Rector de la Fundació 
Antic Hospital Sant Jaume. 

- Dimecres 30 de novembre va assistir a l’entrega de la distinció d’establiments 
històrics a les empreses Esteve Espuña pels seus 75 anys i Transports Minguet, que 
compleix el centenari de la seva creació. 

 
 

3. - DISPOSICIONS.- ASSABENTATS DE LES DISPOSICIONS PUBLICADES EN 
ELS BUTLLETINS OFICIALS 

 
Tot seguit la Secretària dona compte a la Junta de Govern dels edictes i anuncis de 
l'Ajuntament d'Olot apareguts als Butlletins Oficials BOE, BOP i DOGC, des de la darrera 
sessió. I se n'acorda l'assabentat. 
 

 
4.1. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST CNO 

 
Núm. de referència : X2022061265     
 
 
En relació a l’expedient SAL32022000016, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Subvenció 
nominativa del pressupost a favor de l’entitat CLUB 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 2.500 euros. Autoritzar i Disposar la despesa de 
2.500 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 22 330 341 480007 (segons el 
conveni de referència adjunt). 
 

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

200240  Despeses 22330  341  480044 2500 SUBVENCIO CLUB NATACIO OLOT 100 001 999 065 999 999 

 

 



 
 
 

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

 
4.2. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST CLUB ATLETISME 

GARROTXA 
Núm. de referència : X2022061551     
 
En relació a l’expedient SAL32022000017, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Subvenció 
nominativa del pressupost a favor de l’entitat CLUB ATLETISME GARROTXA, amb 
NIF:G1724910-3, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número 
FEN12020000012, per un import de 5.000 euros. Autoritzar i Disposar la despesa de 



 

5.000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 22 330 341 480006 (segons el 
conveni de referència adjunt). 
 

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

200240  Despeses 22330  341  480006 5000 SUBVENCIO CLUB ATLETISME GARROTXA 100 001 999 065 999 999 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

4.3. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST CLUB ESCACS OLOT 
 

Núm. de referència : X2022061572     
 
En relació a l’expedient SAL32022000018, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Subvenció 
nominativa del pressupost a favor de l’entitat CLUB ESCACS OLOT, amb 
NIF:G1725136-4, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número 
FEN12013000017, per un import de 4.000 euros. Autoritzar i Disposar la despesa de 
4.000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 22 330 341 480008 (segons el 
conveni de referència adjunt). 
 

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

200240  Despeses 22330  341  480008 4000 SUBVENCIO CLUB ESCACS OLOT 100 001 999 065 999 999 

 

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



 

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

4.4. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST FUNDACIÓ IMPULSA 
 
Núm. de referència : X2022061700     
 
En relació a l’expedient SAL32022000019 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: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Subvenció 
nominativa del pressupost a favor de l’entitat FUNDACIO IMPULSA, amb 
NIF:G6654269-7, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número 
FEN12020000077, per un import de 26.000 euros. Autoritzar i Disposar la despesa de 
26.000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 22 500 326 480048 (segons el 
conveni de referència adjunt). 
 

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

200240  Despeses 22500  326  480048 26000 SUBVENCIO FUNDACIO IMPULSA 100 001 999 065 999 999 

 

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



 
 
 

5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
5.1. - CULTURA. SUBVENCIÓ CULTURAL ASSOCIACIÓ JUVENIL COR JUVENIL 

GAIA D'OLOT 
Núm. de referència : X2022018239     
 
En relació a l’expedient SIC22022000020, 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’Associació Juvenil Cor Juvenil Gaia d’Olot, amb NIF 
G17964958, per un import de 1972.97 euros, comptabilitzada a l’aplicació 
pressupostària 22400334480020 en fase “AD” 2200831035, 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 1972.97 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

5.2. - CULTURA. SUBVENCIÓ CULTURAL CANTABILE COR DE CAMBRA 
 
 

Núm. de referència : X2022019473     
 
En relació a l’expedient SIC22022000034, 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 Cantàbile Cor de Cambra, amb NIF G17605189, per un import de 
3300.00 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 22400334480020 en fase 
“AD” 2200831026, 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 2200831026001 Despeses 22400  334  480020 3300.00 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. 
 

 
 

5.3. - CULTURA. SUBVENCIÓ CULTURAL ASSOCIACIÓ OFOLK - BALL A LA 
PLAÇA 

Núm. de referència : X2022019530     
 
En relació a l’expedient SIC22022000038, 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’Associació Ofolk-Ball a la plaça, amb NIF G55112288, per un 
import de 2106.95 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 22400334480020 
en fase “AD” 2200831021, 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 2200831021 Despeses 22400  334  480020 2106.95 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. 
 
 

5.4. - CULTURA. SUBVENCIÓ CULTURAL ASSOCIACIÓ DE MÚSICS I 
INTÈRPRETS D'OLOT I COMARCA 

 
Núm. de referència : X2022020461     
 
En relació a l’expedient SIC22022000052, 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’Associació de Músics i Intèrprets d’Olot i Comarca, amb NIF 
G17293242, per un import de 7500.00 euros, comptabilitzada a l’aplicació 
pressupostària 22400334480020 en fase “AD” 2200831007, 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 2200831007 Despeses 22400  334  480020 7500.00 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6.1. - CULTURA: CONVENI CESSIÓ PLAÇA DE BRAUS PER ACTIVITAT MARATÓ 
DE TV3 A ASSOCIACIÓ ESPORTIVA GASTANT KEKS PEL 18/12/2022 

 
Núm. de referència : X2022061812     
 
Vist que la Plaça de Braus d’Olot és un bé propietat de l’Ajuntament d’Olot, qualificat de 
domini públic amb destí a serveis públics i culturals.  
 
Vist que l’ ASSOCIACIÓ ESPORTIVA GASTANT KEKS ha demanat poder fer ús de la 
Plaça de Braus d’Olot el dia 18 de desembre de 2022 per portar a terme un laberint / 
cursa d’orientació per la Marató de TV3 (registre d’entrada Ajuntament d’Olot núm. 
E2022019243 de 28/09/2022).  
 
Vist que la Plaça de Braus està lliure aquest dia i és una de les activitats que encaixa 
amb el tipus d’equipament.  
 
En relació a l’expedient CU012022000146 de Cultura, vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 

Primer.- Aprovar el CONVENI DE CESSIÓ DE LA PLAÇA DE BRAUS ENTRE 

L’AJUNTAMENT D’OLOT I L’ ASSOCIACIÓ ESPORTIVA GASTANT KEKS pel 
dia 18/12/2022 
 
Segon.- Facultar l’alcalde i regidor de cultura de l’Ajuntament d’Olot per la signatura 
d’aquest conveni. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

7.1. - CULTURA: APROVAR CALENDARI I HORARIS OBERTURA MUSEUS 
D'OLOT 2023 

 
Núm. de referència : X2022061433     
 
 
Els Museus d’Olot són uns equipaments culturals eminentment enfocats al servei de la 
societat, en els quals s’adquireix, conserva, exposa i comunica els béns representatius 
de de les col·leccions i del fons municipal d’Olot, a fi de salvaguardar-los, d'augmentar 
els coneixements i d'afavorir el desenvolupament del patrimoni, de l'educació i de la 
cultura. 
 
Vist el gran nombre d’activitats obertes a tota la ciutadania, més enllà de les exposicions 
temporals i permanents. 
 
Vista la voluntat de màxim servei divulgatiu i pedagògic dels Museus d’Olot -Museu de 
la Garrotxa, Museu dels Sants i Casa Museu Can Trincheria -. 
 



 
 
 

Vist el serveis al visitants i la seva component d’atracció turística. 
 
I vista la proposta de calendari i horaris d’obertura per a l’any 2023 presentada per la 
directora dels Museus d’Olot, Montserrat Mallol, amb el vistiplau de l’Àrea de Turisme 
de l’Ajuntament d’Olot 
 
En relació a l’expedient CU062022000004 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Proposar l’aprovació del calendari i horaris d’obertura dels Museus d’Olot per 
l’any 2023 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
8.1. - CULTURA: SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ ADQUISICIÓ EQUIPS TECNOLOGIA 

RFID PER BIBLIOTECA MARIÀ VAYREDA OLOT 
 
Núm. de referència : X2022061442     
 
 
En relació a l’expedient SCU12022000025 de Cultura, vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Sol·licitar la subvenció: 
 
Organisme: DIPUTACIO DE GIRONA  
Programa: SUBVENCIÓ ADQUISICIÓ EQUIPS TECNOLOGIA RFID PER A 

BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES 
Referència: BOP NÚM. 217 DE 14/11/2022 
Núm disposició: EDICTE 10041 
Import: 10.000,00 € 

 
Segon.- Presentar a l’esmentada convocatòria el projecte: ADQUISICIÓ MÀQUINA 
AUTOPRÉSTEC BIBLIOTECA MARIÀ VAYREDA 
 
Tercer.- Facultar l’alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 



 

9.1. - PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL DEPARTAMENT 
D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  PER A L'ENCÀRREC DEL 

TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE LES ACTIVITATS 
COMPLEMENTÀRIES ESPECÍFIQUES DE L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 

OBLIGATÒRIA, ADREÇADES A L’ALUMNAT AMB NECESSITATS EDUCATIVES 
ESPECÍFIQUES DERIVADES DE LA INADAPTACIÓ AL MEDI ESCOLAR, EN 

UNITATS D’ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA (UEC), DURANT EL CURS 2022-
2023 

 
Núm. de referència : X2022036111     
 
 
Vist que en data 06/09/2022, el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya 
i l’Ajuntament d’Olot van signar un conveni amb l’objectiu d’establir els termes de 
col·laboració per a la realització del servei d’activitats complementàries específiques de 
l’educació secundària obligatòria, en unitats d’escolarització compartida (UEC), per al 
curs 2022-2023, per mitjà d’una entitat privada contractada per la corporació local.  
 
Vist que les activitats educatives complementàries s’adrecen a l’alumnat amb 
necessitats educatives específiques derivades de la inadaptació al medi escolar i es 
realitzen fora del centre ordinari, de tal manera que esdevenen un espai idoni per 
desenvolupar els àmbits (lingüístic i social, científic i tecnològic i pràctic) que configuren 
el programa de diversificació curricular.  
 
Atès que l’execució del conveni per part de l’ens local comporta tractar dades personals 
de les quals és responsable el Departament d’Educació, mitjançant la direcció del centre 
educatiu de procedència de l’alumnat, la corporació local té la consideració 
d’encarregada del tractament, d’acord amb el Reglament 2016/679 del Parlament 
Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les 
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació 
d’aquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE i la Llei orgànica 3/2018, 
de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals 
(LOPDGDD).  
 
Vist que l’Ajuntament disposa de la capacitat i els recursos necessaris per tal de garantir 
que, en la seva qualitat d’encarregat del tractament, aplica les mesures tècniques i 
organitzatives apropiades per complir amb el que estableix la legislació de protecció de 
dades esmentada.  
 
Vist que ambdues parts consideren la necessitat de signar un acord d’encàrrec de 
tractament de dades de caràcter personal en els termes que estableixen els articles 28 
del RGPD i 33 de la LOPDGDD, 
 
PROPOSO 
 
 
Primer.- Aprovar el conveni amb el Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya  per a l'encàrrec del tractament de dades de caràcter personal de les activitats 
complementàries específiques de l’educació secundària obligatòria, adreçades a 



 
 
 

l’alumnat amb necessitats educatives específiques derivades de la inadaptació al medi 
escolar, en Unitats d’Escolarització Compartida (UEC), durant el curs 2022-2023 
 
Segon.-Facultar l’alcalde d’Olot per a la signatura de la documentació necessària per fer 
efectius l’acord esmentat.  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

10.1. - ESPORTS. PROPOSANT APROVAR RENÚNCIA SUBVENCIÓ A LA 
DIPUTACIÓ DE GIRONA PER PROJECTE DE RENOVACIÓ DEL PAVIMENT DELS 

EQUIPAMENTS ESPORTIUS MUNICIPALS (A4). 
 
Núm. de referència : X2022011600     
 
 
En relació a l’expedient SES12022000004, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 

 
Vist que la Diputació de Girona, va denegar en primera instància, a data 6 de juny de 
2022, a l’Ajuntament d’Olot una subvenció pel projecte de renovació del paviment 
esportiu dels equipaments esportius municipals per un import de 25.000,00€ (expedient 
2022/449). 
 
Vist que la Diputació de Girona, a data 5 d’octubre de 2022 va ampliar la despesa per el 
programa de subvencions per el finançament de l’acció de promoció i foment de 
l’activitat física i l’esport a les comarques gironines. 
 
Vist que la Diputació de Girona, a data 6 d’octubre de 2022,  va concedir a l’Ajuntament 
d’Olot una subvenció pel projecte de renovació  del paviment esportiu dels equipaments 
esportius municipals per un import de 25.000,00€ (expedient 2022/449). 
 
Vist que en data 6 d’octubre, l’Ajuntament no disposava de l’import destinat per a fer la 
renovació del paviment. 
 
Vist que el procediment de contractació requereix un mínim de dos mesos per la 
tramitació, impossibilita fer l’execució durant l’any 2022. 
 
Vist la poca viabilitat de tancament durant uns 10 dies del pavelló durant les obres de 
renovació del paviment, donada l’activitat per part dels clubs. 
 

 
 El regidor delegat d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
 



 

Primer.-  Renunciar a la subvenció concedida per la Diputació de Girona pel projecte 
de de renovació del paviment esportiu dels equipaments esportius municipals, per un 
import de 25.000,00 € (expedient 2022/449). 
 
Segon.- Posposar el projecte de renovació del paviment per l’estiu de l’any 2023, 
període de tancament dels equipaments esportius.  
 
Tercer.- Convalidar aquest Decret a la primera Junta de Govern Local que es celebri. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

 
11.1. - ESPORTS. PROPOSTA D’ACORD AMB L’ESPORTISTA D’ELIT ROMAN 

NATYNA 
 

Núm. de referència : X2022042643     
 
En relació a l’expedient SP062022000061, 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 Roman Natyna, per un 
import de 205.13 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 2022 330 341 
480014 en fase “AD” 2203452003, 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 2203452003 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

12.1. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST 
 
Núm. de referència : X2022019118     
 
 
Vista la instància presentada per l’Associació d’Hostalatge de la Garrotxa en data 
29/09/2022 amb registre E2022019346 per la qual sol·liciten la reformulació i acceptació 
de noves activitats per aquest 2022 de la subvenció aprovada amb núm. d’expedient 
SD012022000008 i que contemplava tres activitats: La ruta de les Tapes d’Olot 2022, la 
campanya enogastronòmica “el teu moment amb gin volcànic” i el “tasta i guanya a Olot. 
 
Vist que l’entitat proposa reformular la segona activitat “El teu moment amb gin volcànic” 
i substituir-la per l’activitat Jornada ponència i taula rodona: Gastronomia a la Garrotxa 
i els menús gastronòmics de la Garrotxa. L’activitat es realitza el mes de novembre.  
 
Vist l’informe de valoració de la reformulació de data 28 de novembre i firmada per la 
tècnica responsable. 
 
Vist que l’entitat a la mateixa instància de registre E2022019646, sol·licita una segona 
bestreta corresponents al 40% de l’import total de la subvenció de 20.200€ 
 
Vist el formulari justificatiu, revisada la memòria i/o justificacions presentades pel 
beneficiari pel que fa a la primera bestreta del 40% de l’import total de la subvenció, 
relatiu a la primera activitat subvencionada ( La ruta de les Tapes d’Olot 2022) 
 
 
En relació a l’expedient SD012022000008 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Promoció de la ciutat, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
 
1r) Aprovar la reformulació de la memòria de sol·licitud de subvenció per part de 
l’Associació d’Hostalatge de la Garrotxa pel 2022 modificant la segona activitat. 

 
- “El teu moment amb Gin Volcànic” per la “Jornada ponència i taula rodona: 

Gastronomia de la Garrotxa i els menús gastronòmics de la Garrotxa. 
L’activitat es realitza el novembre del 2022. Amb una despesa total prevista 
de l’activitat de 14.464,80€ i un ajut atorgat per l’Ajuntament d’Olot per import 
de 6.630,09€ 

 
2n) Aprovar la 2na bestreta de la subvenció atorgada amb caràcter de nominativa a 
l’entitat Associació d’Hostalatge de la Garrotxa, per un import de 8.080 € 
comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 22200432480041 en fase “AD” 
2202857001, una vegada supervisats: el formulari de la 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 

200220 2202857001 Despeses 22200  432  480041 8080 SUBV. ASSOCIACIO HOSTALATGE 
GARROTXA 

200 999 147 065 017 012 

 



 

 
3r) Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i 
pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

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

CIUTAT 
Núm. de referència : X2022017239     
 
En relació a l’expedient SD012022000007 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Promoció de la ciutat, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la 
subvenció Mercat de la joguina atorgada a l’AOAPIX, per un import de 724.60 euros, 
comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 22200430480001 en fase “AD” 2200828, 
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 2200828 Despeses 22200  430  480001 724.60 SUBVENCIONS ESDEVENIMENTS CIUTAT 200 999 006 065 015 011 

 

 
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. 
 

 
 

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

Núm. de referència : X2022019445     
 
En relació a l’expedient SD012022000010 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Promoció de la ciutat, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la 
subvenció Cursa de la Moixina 2022 atorgada a l’ASSOCIACIÓ LINKINESIS amb NIF 
num. G55232615, per un import de 445.54 euros, comptabilitzada a l’aplicació 
pressupostària 22200430480001 en fase “AD” 2200828, 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 2200828 Despeses 22200  430  480001 445.54 SUBVENCIONS ESDEVENIMENTS CIUTAT 200 999 123 065 015 011 

 

 
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. 
 

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

CIUTAT 
Núm. de referència : X2022019754     
 
En relació a l’expedient SD012022000012 i antecedents corresponents, el regidor 
delegat  de Promoció de la ciutat, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la 
subvenció Organització de trobades del sector agrícola durant el mercat dels 
dilluns a Olot, atorgada a  la CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ INDÚSTRIA I 
NAVEGACIÓ DE GIRONA amb NIF núm. Q1773001A per un import de 483.07 euros, 
comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 22200 430 480001 en fase “AD” 2200828, 
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 2200828 Despeses 22200  430  480001 483.07 SUBVENCIONS ESDEVENIMENTS CIUTAT 200 999 150 065 022 012 

 

 
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. 
 
 



 

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

CIUTAT 
Núm. de referència : X2022019898     
 
En relació a l’expedient SD012022000013 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Promoció de la ciutat, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la 
subvenció 67a Fira del Dibuix, per un import de 2318.74 euros, comptabilitzada a 
l’aplicació pressupostària 22200430480001 en fase “AD” 2200828, 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 2200828 Despeses 22200  430  480001 2318.74 SUBVENCIONS ESDEVENIMENTS CIUTAT 200 999 006 065 015 011 

 

 
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. 
 

 
14.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 

 

Núm. de referència : X2022061757     
 
En relació a l’expedient CPG22022000068 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 22/47per un import de 
440.109,84 euros 
 

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

200240  Despeses 99999 440109.84 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 



 
 
 

15.1. - APROVAR MODEL FINANCER DE LA GESTIO DEL SUBMNISTRAMENT DE 
L'AIGUA POTABLE A OLOT (EXERCICI 2022-2023) 

 
 

Núm. de referència : X2022061533     
 
 
En relació a l’expedient CPG62022000005 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Una vegada valorada la proposta de model financer presentada per l’empresa AGBAR, 
concessionària del servei de subministrament d’aigua potable a la ciutat d’Olot, pel que 
fa als exercicis 2022 i 2023, i valorats els paràmetres econòmics: m3 facturats, ingressos 
totals previstos, retribució en favor de l’empresa, inversions a realitzar, costos financers 
de les inversions realitzades i cànon a favor de l’Ajuntament d’Olot, es proposa:  
 
Primer.- Aprovar el model financer de la gestió del subministrament de l’aigua potable a 
la ciutat Olot (exercicis 2022 i 2023), s’acompanya a l’expedient. 
 
Segon.- Revisar el model financer en el darrer trimestre de 2023 en base a l’evolució del 
cabal realment facturat, dels increments dels costos de gestió i de les inversions 
pendents de realitzar segons el contracte vigent. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
16.1. - APROVACIÓ LIQUIDACIONS IMPOST SOBRE DESPESES SUMPTUÀRIES 

EXERCICI 2022 
 
Núm. de referència : X2022061264     
 
En relació a l’expedient IG102022000001, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
L’ordenança fiscal núm. 2.2.3 estableix l’obligació de satisfer l’impost municipal sobre 
despeses sumptuàries a tots els titulars de vedats de cacera ubicats al terme municipal. 
 
Atenent les dades facilitades per la Generalitat de Catalunya, Departament de Medi 
Ambient, relatives al total de la renda cinegètica de cada un dels vedats. 
 
S’acorda: 
 
Primer.- Aprovar les liquidacions de l’impost sobre despeses sumptuàries de l’exercici 
2022 que es detallen: 
 



 

ÀREA 
PRIV.DE 
CAÇA 

NOM NIF ASSOCIACIÓ 
SENSE ANIM 
DE LUCRE 

SUP. Renda 
cinegètica 

Exempt 
(no arriba 
a l'import 

mínim) 

Núm. liquidació Despeses 
sumptuàries 

(15%) 

G-10282 Associació esportiva de caçadors de 
les Preses 

G17358334 SI 158,60 96,74   VCL-2022-800001 14,51 

      

G-10275 Associació de caçadors de Batet de 
la Serra 

G17345794 SI 1208,00 736,88   VCL-2022-800002 110,53 

    

G-10292 Societat de G17488347 SI 102,70 62,67   VCL-2022-800003 9,40 

Caçadors de Riudaura     

G-10300 Societat de Caçadors G17360256 SI 0,70 0,45 X VCL-2022-800004   

Capsec-Vall de Bianya     

G-10296 Associació de  G17758848 NO 6,50 11,43 X VCL-2022-800005   

Propietaris de la Vall de Bianya     

G-10013 Associació esportiva de caça Colla 
de Garrotxa 

G55326847 SI 252,20 153,81   VCL-2022-800006 23,07 

       SUMA 157,51 
 
El termini de pagament és el següent: 
 
* Si la notificació és entre els dies 1 i 15 de cada mes, fins el dia 20 del mes següent o 
l’immediatament hàbil posterior. 
 
* Si la notificació és entre els dies 16 i l’últim de cada mes, fins el dia 5 del segon mes 
posterior o immediatament hàbil posterior. 
 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
17.1. - APROVACIÓ PREUS PÚBLICS PROGRAMACIÓ D'ARTS ESCÈNIQUES DE 

LA TEMPORADA D'HIVERN-PRIMAVERA 2022-2023 
 
Núm. de referència : X2022061294     
 
 
Vist que l’àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Olot programa les activitats d’arts 
escèniques temporada Hivern-Primavera 2022-2023. 
 
Vist que amb aquesta finalitat i d’acord amb el previst als articles 41 i següents del Reial 
Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora 
de les Hisendes Locals (TRLRHL), es fa necessari aprovar el preu públic corresponent. 
 



 
 
 

Donat que el preu públic no cobreix el cost del servei, com es detalla a l’informe adjunt. 
 
Vist la regulació dels preus públics que es conté en l’ordenança de preus públics 
aprovada per l’Ajuntament. 
 
En relació a l’expedient IG112022000032 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.-  Aprovar els següents preus públics corresponents als espectacles d’arts 
escèniques de la Temporada Hivern-Primavera 2022-2023. 
A 

OLOTCultura / ARTS ESCÈNIQUES 
 
 

DIA ESPECTACLE COMPANYIA PREUS SA VARIS OC ALTRES  AC  
COL.LECTIUS 

50% 

DIVENDRES 13 
DE GENER L'ORENETA FOCUS 22/18/12/6 

 
16/12/6/4  

 
20/16/10/6     5,00 €  NO   3,00 €  50% 

DIJOUS 19 
GENER 

EL TEMPS DE 
LES 
TORTUGUES 

DORA 
CANTERO/JOAN 
BRAMON 10,00 € 

             
7,00 €  

               
9,00 €     5,00 €   NO  NO  50% 

DIVENDRES 27 
GENER IMMUNITAT FOCUS 22/18/12/6 

 
16/12/6/4  

 
20/16/10/6     5,00 €  NO   3,00 €  50% 

DIVENDRES 3 
FEBRER 

EL MAR: VISIÓ 
D'UNS NENS 
QUE NO 

XAVI BOBÉS 
ALBERTO 
CONEJERO 22/18/12/6 

 
16/12/6/4  

 
20/16/10/6     5,00 €  NO   3,00 €  50% 

DIJOUS 9 
FEBRER 

HIT ME IF I'M 
PRETTY 

JUANA 
DOLORES 10,00 € 

             
7,00 €  

               
9,00 €     5,00 €  NO   NO  50% 

DIUMENGE 12 
FEBRER 

DANSEM 
GARROTXA 23 CÀRITAS 12,00 € 

           
12,00 €   NO   NO  NO   3,00 €  50% 

DIJOUS 2 
MARÇ SERRUTXO 

INTERIOR 
NOCHE 10,00 € 

             
7,00 €  

               
9,00 €     5,00 €   NO  NO  50% 

DIUMENGE 5 
MARÇ YERMA TEATRE LLIURE 22/18/12/6 

 
16/12/6/4  

 
20/16/10/6     5,00 €  NO   3,00 €  50% 

DIVENDRES 10 
MARÇ LA TRENA LA PERLA 22/18/12/6 

 
16/12/6/4  

 
20/16/10/6     5,00 €  NO   3,00 €  50% 

11/12 MARÇ AN-KI CIA ORTIGA 
          

10,00€  
           

10,00 €   NO   NO  

> 12 
ANYS 

5€ 3   50% 

DIUMENGE 12 
MARÇ CANTA GRAN L'AUDITORI 

            
6,00€  

             
6,00 €   NO   NO  NO   3,00 €  50% 

DIJOUS 16 
MARÇ META CICUTA 10,00 € 

             
7,00 €  

               
9,00 €     5,00 €  NO  NO  50% 

DISSABTE 25 
MARÇ 

BIBLIOTECA DE 
LA CURIOSITAT MARGA SOCIAS 

          10,00 
€  

             
4,00 €   NO     5,00 €  

> 12 
ANYS 

5€ NO  50% 

27/28/29 
MARÇ 

C.A.M.E.S 
VISITA GUIADA 

ESCARLATA 
CIRCUS 

            1,00 
€  

             
1,00 €  

               
1,00 €   NO  NO  NO  50% 

DIVENDRES 31 
MARÇ AMÈRICA  FOCUS 22/18/12/6 

 
16/12/6/4  

 
20/16/10/6     5,00 €  NO   3,00 €  50% 

DIJOUS 20 
ABRIL SOLAR MOS MAIORUM 10,00 € 

             
7,00 €  

               
9,00 €     5,00 €  NO   NO  50% 



 

DISSABTE 29 
ABRIL 

RÈQUIEM 
NOCTURN 

LA 
DIURNA/PERE 
FAURA 22/18/12/6 

 
16/12/6/4  

 
20/16/10/6     5,00 €  NO   3,00 €  50% 

DIVENDRES 5 
MAIG TERRA BAIXA TNC  22/18/12/6 

 
16/12/6/4  

 
20/16/10/6     5,00 €  NO   3,00 €  50% 

DIJOUS 18 
MAIG FULLA BLANCA FROBVIA 10,00 € 

             
7,00 €  

               
9,00 €     5,00 €   NO  NO  50% 

DIJOUS 1 JUNY 
DONDE ACABA 
EL BOSQUE MONTE ISLA 10,00 € 

             
7,00 €  

               
9,00 €     5,00 €   NO  NO  50% 

 
 

• S.A = Club de fidelitat Societat Anònima 
• VARIS =  Estudiants / Jubilats / Aturats / TRESC 
• O.C = Treballadors Olot Cultura 
• AP: Apropa Cultura 
• Col·lectius 50% 
• Altres descomptes 

 
 

 

Segon.- Aprovar els següents preus públics dels següents abonaments per a cicle 
d’espectacles: 
 

PAQUET BUTACA PREU 

L'ORENETA 15,00 € 

EL TEMPS DE LES TORTUGUES 6,00 € 

IMMUNITAT 15,00 € 

EL MAR: VISIÓ D'UNS NENS QUE NO 15,00 € 

HIT ME IF I'M PRETTY 6,00 € 

INTERIOR NOCHE 6,00 € 

YERMA 15,00 € 

LA TRENA 15,00 € 

META 6,00 € 

AMÈRICA  15,00 € 

SOLAR 6,00 € 

RÈQUIEM NOCTURN 15,00 € 

TERRA BAIXA 15,00 € 

FULLA BLANCA 6,00 € 

DONDE ACABA EL BOSQUE 6,00 € 

TOTAL 162 € 
 
 
Tercer.- Aprovar els següents preus públics corresponents als espectacles de música 
de la Temporada Hivern-Primavera 2023 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

OLOT CULTURA /MÚSICA  

Data  Hora Formació Preus  Anticipades S.A. O.C. Apropa Estudiants 
música 

21/01/2023 20,00 Manel Fortià Trio 12€ 10€ 7€ 5€ 3€ 3€ 

22/02/2023 11,00 Rumba Menuda 7€ 5€ 4€ 5€ 3€ 3€ 

28/01/2023 22,00 Saxorama 12€ 10€ 7€ 5€ 3€  

29/01/2023 17,00 Falsterbo 10, 7, 5, 3€ no 8, 5, 3, 1€ 5€ 3€ 3€ 

04/02/2023 16 i 
18 

Garrotxinarius 
Tallers 

10€ 12€ 7€ 5€ 3€  

04/02/2023 22,00 garrotxinarius 12€ 10€ 7€ 5€ 3€ 3€ 

11/02/2023 18,00 Desconcerto 15-13-8-5€ 12-10-7-5€ 10-8-5-3€ 5€ 3€ 3€ 

17/02/2023 20,00 Marala 12-10-7-5€ 10-8-5-3€ 8-6-3-1€ 5€ 3€ 3€ 

19/02/2023 18,00 Concert de Lied 5€ no gratuït 5€ 3€ 3€ 

26/02/2023 18,00 Nexes Project 5€ no gratuït 5€ 3€ 3€ 

03/03/2023 20,00 Alexandre Cavallier 12€ 10€ 7€ 5€ 3€ 3€ 

04/03/2023 16,00 Quartet Vivancos 5€ no gratuït 5€ 3€ 3€ 

11/03/2023 20,00 A contrablues 12€ 10€ 7€ 5€ 3€ 3€ 

17/03/2023 23,00 Milicians 8€ 6€ 5€ 5€ 3€ 3€ 

18/03/2023 16,30 El Pot petit 15-13-8-6€ 12-10-7-5€ 10-8-5-3€ 5€ 3€ 3€ 

22/04/2023 20,00 Les Isabeles 12€ 10€ 7€ 5€ 3€ 3€ 

28/04/2023 22,00 Mazoni + maria 
jaume 

12€ 10€ 7€ 5€ 3€ 3€ 

13/05/2023 20,00 Chicuelo 12€ 10€ 7€ 5€ 3€ 3€ 

17/06/2023 20,00 Orquestra Fireluche 8€ 6€ 5€ 5€ 3€ 3€ 

18/06/2023 18,30 Magalí Sare + Dani 
Lopez 

8€ 6€ 5€ 5€ 3€ 3€ 

 
• S.A = Club de fidelitat Societat Anònima 
• VARIS =  Estudiants / Jubilats / Aturats / TRESC 
• O.C = Treballadors Olot Cultura 
• APROPA: Apropa Cultura 

PAQUETS 

 

Paquet Preus  S.A. 

Paquet de Jazz 25€ 20€ 

Paquet Garrotxinarius 18€ no 

 
 
Quart.- Publicar aquests preus públics al BOP, d’acord a la normativa reguladora . 
 
 
S’aprova per unanimitat. 



 

18.1. - APROVACIÓ LIQUIDACIÓ I ESTAT DE COMPTES CORRESPONENT AL 3R 
TRIMESTRE DE 2022 

 

Núm. de referència : X2022061459     
 
 
En relació a l’expedient IG192022000014 a nom de SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS 
DE BARCELONA SAU amb NIF A08000234 corresponent a la liquidació del servei 
d’aigua i clavegueram del 3r trimestre de 2022 i vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l’import liquidat en concepte de cànon a ingressar pel subministrament 
d’aigua potable 3r trimestre 2022: 82.565,94 €. 
 
Segon: Aprovar l’excedent de tarifes d’aigua 3r trimestre 2022 (a favor de SOCIEDAD 
GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA SAU):  4.766,14 €. 
 
Tercer.- Aprovar l’import liquidat en concepte de taxa clavegueram 3r trimestre 2022: 
66.033,87 €. 
 
Quart.- Aprovar l’import liquidat en concepte de drets de connexió període 2022/03: 
3.335,80€. 
 
Cinquè.- Aprovar el cost de les taxes de la Generalitat “ACA” en concepte d’edificis 
municipals, corresponents al període 2022/03: 17.200,47 €. 
 
Sisè.- Aprovar l’import de 0,00 € corresponent al cost a suportar pel període 3r trimestre 
2022 per l’Ajuntament d’Olot, amb càrrec al Fons Social de Solidaritat creat entre 
SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA SAU (50%) i el mateix Ajuntament 
(50%). 
 
L’esmentat Fons, així com el Protocol regulador de mesures contra la pobresa energètica 
i la vulnerabilitat econòmica entre l’Ajuntament d’Olot i SOCIEDAD DE AGUAS DE 
BARCELONA SAU va ser aprovat per Decret d’Alcaldia de data 27/11/2015 i ratificat per 
acord de Junta de Govern de data 03/12/2015. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

19.1. - ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ PEL FINANÇAMENT DE LES OFICINES 
MUNICIPALS D'ESCOLARITZACIÓ 2021-2022 

 
Núm. de referència : X2022045911     
 
En relació a l’expedient SED12022000007 d’acceptació de subvenció per al finançament 
de les oficines municipals d’escolarització per al curs 2021-2022, s’acorda: 
 
Primer- Acceptar la subvenció atorgada per GENERALITAT DE CATALUNYA , amb 
destinació per al finançament de les oficines municipals d’escolarització per al curs 
2021-2022, per un import de 15.000,00 euros. 
 
Segon.- Agrair a la Generalitat de Catalunya, la concessió de l’esmentada subvenció. 
 
Tercer.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la qual 
donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als 
efectes de fiscalització. 
 
Quart.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de 
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 corresponent del 2023 del pressupost d’ingressos. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

19.2. - ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ ESCOLA DE MÚSICA XAVIER 
MONTSALVATGE 2020-2021 

 
Núm. de referència : X2022047927     
 
En relació a l’expedient SED12022000008 d’acceptació de subvenció per al finançament 
de les escoles de música curs 2020-2021, s’acorda: 
 
Primer- Acceptar la subvenció atorgada per GENERALITAT DE CATALUNYA , amb 
destinació per al finançament de les escoles de música curs 2020-2021, per un import 
de 23.598,44 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 corresponent  del pressupost d’ingressos del 2023. 
 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

20.1. - OBRES D'URGÈNCIA PER A LA REHABILITACIÓ DE LA COBERTA 
ESFONDRADA DE L'EDIFICI CATALOGAT ANOMENAT TORRE CASTANYS 

(FITXA 48)  DE PROPIETAT MUNICIPAL 
 
Núm. de referència : X2022058839     
 

Tipus de Contracte: OB D'OBRES 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar les obres d’urgència per a la rehabilitació de la 
coberta esfondrada de l’edifici catalogat anomenat Torre Castanys (Fitxa 48) de 
propietat municipal; com es desprèn de l’informe de data 8 de novembre de 2022,  emès 
per la Sra. la Sra. Carme Yeste Casado, arquitecta municipal i Ramon Prat Molas, cap 
de l’Àrea de Territori. 

Segon.- Atès que es tracta d’una obra amb una unitat funcional tal i com es desprèn del 
projecte aprovat per la Junta de Govern Local de data 29 de setembre de 2022. 

Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per executar l’obra obres 
d’urgència per a la rehabilitació de la coberta esfondrada de l’edifici catalogat anomenat 
Torre Castanys (Fitxa 48) de propietat municipal: 

-“Construccions J. Pallàs, SL” 

-“Construccions Sa.la -Les Preses, SL” 

- “Construccions Josep Molas, SL”. 

Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, emès per la Sra. Carme Yeste Casado, 
arquitecta municipal i Ramon Prat Molas, cap de l’Àrea de Territori en data 17 de 
novembre de 2022, la millor proposta és la presentada per l’empresa 
“CONSTRUCCIONS J. PALLÀS, 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 CONSTRUCCIONS J PALLAS SL i atès 
que aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació 
objecte del contracte. 

Fonament jurídic 

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

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

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

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

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012022000969 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 

Primer.-  Aprovar l’informe núm. NI022022002436  emès per la Sra. Carme Yeste 
Casado, arquitecta municipal i Ramon Prat Molas, cap de l’Àrea de Territori  de data 8  
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 CONSTRUCCIONS J PALLAS SL, amb NIF núm. B1704616-0, el 
contracte menor de les obres d’urgència per a la rehabilitació de la coberta esfondrada 
de l’edifici catalogat anomenat Torre Castanys (Fitxa 48) de propietat municipal;  pel 
preu de  trenta-quatre mil nou-cents vint-i-cinc euros (34.925 €), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en vint-i-vuit mil vuit-cents seixanta-tres euros amb 
seixanta-quatre cèntims (28.863,64 €) de pressupost net i sis mil seixanta-un euros amb 
trenta-sis cèntims (6.061,36 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 % 
 
Tercer.- El termini d’execució de les obres serà d’un mes a comptar de la data de 
notificació de l’acord d’adjudicació. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 34.925.€, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida núm. 22.140.333.63218 “obres de rehabilitació coberta Torre Castanys” del 
Pressupost municipal. 



 

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

200220  Despeses 22140  333  63218 34925 OBRES REHABILITACIO COBERTA TORRE 
CASTANYS 

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 
CC012022000969 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses: “Construccions J. Pallàs, SL”; 
“Construccions Sala-Les Preses, SL”; “ Construccions Josep Molas, SL”. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

20.2. - APROVAR L'EXPEDIENT, PLECS DE CLÀUSULES  ADMINISTRATIVES  
PARTICULARS I TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT 

PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, DEL SERVEI DE 
MANTENIMENT DEL CERCADOR D'IMATGES DE L'ARXIU  COMARCAL DE LA 

GARROTXA 
Núm. de referència : X2022061520    
 

Tipus contracte SE DE SERVEIS 

Procediment NE PROCEDIMENT NEGOCIAT 

Criteris SP SENSE PUBLICITAT 

  
Antecedents 
 
Atesa la necessitat de contractar el servei de manteniment del cercador d’imatges 
“Pandora” de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa, amb l’empresa “CRAN CONSULTING 
SL”, d’acord amb l’informe emès per la cap de l’àrea de l’Arxiu Municipal d’Olot.  
 
Atès que d’acord amb l’informe emès per la cap de l’àrea de l’Arxiu Municipal d’Olot, les 
tasques les tasques de manteniment únicament les pot fer l’empresa CRAN 
CONSULTING SL, que és l’empresa propietària i desenvolupadora del programari 
“Pandora”, per tant aquesta serà l’única empresa convidada. 
 
Vist que el procediment a seguir per a l’adjudicació és el negociat sense publicitat, en 
aplicació dels articles 166 i 168.a)2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (en endavant LCSP) 
 
Vist l’informe tècnic emès per la cap de l’àrea de l’Arxiu Municipal d’Olot. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern, en virtut 
de la delegació de la qual es va donar compte en la sessió extraordinària del Ple de 
l’Ajuntament d’Olot, celebrada el dia 27 de juny de 2019. 
 



 
 
 

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponent, la regidora delegada 
d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- INICIAR l’expedient de contractació del servei de manteniment del cercador 
d’imatges de “Pandora” de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa, ACGAX, amb l’empresa 
“CRAN CONSULTING SL”, amb NIF B83375451. 
  
Segon.- APROVAR l’expedient de contractació administrativa del servei de 
manteniment del cercador d’imatges de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa, d’acord amb el 
previst a l’article 117 de la LCSP. 
 
El pressupost base de licitació és de tres mil sis-cents cinquanta-cinc euros amb 
quaranta-un cèntims (3.655,41 €), IVA inclòs. Aquest import es desglossa en tres mil 
vint-i-un euros (3.021,00 €) de pressupost net, més sis-cents trenta-quatre euros amb 
quaranta-un cèntims (634,41 €) d’IVA calculat al 21%. 
 
La durada del contracte s’estableix pel termini de termini de tres (3) anys, amb efectes 
des del dia 1 de gener de 2023. 
 
Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
condicions tècniques, d’acord amb el previst als articles 122 i 124 de la LCSP.  
 
Quart.- APROVAR la despesa del primer any de contracte, per import de 1.218,47 €  
amb càrrec a la partida 2023 400 3322 227990 Arxiu Municipal, supeditat a l’aprovació 
definitiva del Pressupost de la Corporació. 
 
La despesa prevista per cada anualitat és la següent: 
2023: 1.218,47 € 
2024: 1.218,47 € 
2025: 1.218,47 € 
 

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

200200  Despeses 99999 1218.47 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200200  Despeses 99999 1218.47 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200200  Despeses 99999 1218.47 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

En tractar-se d’una despesa plurianual, queda subordinada a l’existència de  crèdit 
adequat i suficient en el pressupost dels exercicis respectius. 
 
El pagament del manteniment és fa a l’avançada. 
 
Cinquè.- CONVIDAR, en aplicació de l’article 168.a) 2n. i 170 de la LCSP, a l’empresa 
“CRAN CONSULTING SL”, amb NIF B83375451, de conformitat amb l’informe que 
consta a l’expedient, per tal que si ho desitja, presenti oferta en els termes recollits en el 
plec de clàusules administratives particulars i el plec de condicions tècniques. 
 
Sisè.- NOMENAR responsable del contracte la Sra. Anna Bonfill Plana, cap de l’àrea de 
l’Arxiu Municipal d’Olot, d’acord amb l’article 62 de la LCSP. 
 
Setè.- DELEGAR a l’Alcalde la competència per aprovar tots els actes de tràmit que 
s’hagin de dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des del seu inici fins a 



 

la seva definitiva finalització o resolució, d’acord amb el previst als articles 9 i 12 de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i l’article 11 de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions 
Públiques de Catalunya. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

20.3. - CULTURA - CONTRACTAR DIFERENTS ESPECTACLES ESCÈNICS I 
MUSICALS A PORTAR TERME DURANT LA TEMPORADA HIVERN-PRIMAVERA 

22-23. 
 
Núm. de referència : X2022061478     
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 

Antecedents:  

 

Primer.- Atès que és necessària la contractació d’AMÈRICA de la companyia FOCUS 

dins la programació d’HIVERN-PRIMAVERA 22-23, que realitza l'empresa SERVEIS DE 

L’ESPECTACLE FOCUS SA com es desprèn de l'informe de data 22-11-2022, emès 

per TENA BUSQUETS, DIRECTORA D'ARTS ESCÈNIQUES, amb el vistiplau de 

SUSANNA ALSINA COLL, DIRECTORA ADJUNTA A L'ÀREA DE CULTURA. 

 

Codi CPV: 92312110-5 Serveis Artístics de Productors de Teatre 

 

Segon.- Atès que la necessitat a satisfer s'integra dins les competències de l'Ajuntament 

d'Olot.  

 

Tercer.- Vista la capacitat d'obrar de l'empresa SERVEIS DE L’ESPECTACLE FOCUS 

SA i atès que aquesta compta amb l'habilitació professional necessària per realitzar la 

prestació objecte del contracte. 

 

Quart.- Atès que hi ha crèdit suficient a la partida 9999 TEATRE, DANSA, CIRC i pot 

ordenar-se la despesa proposada.  

 

Cinquè.- Atès que ens trobem davant d'un contracte de serveis artístics, aquesta 

contractació ha de considerar-se de caràcter privat de conformitat amb allò que disposa 

l'article 25.1.a).1º de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 

(en endavant LCSP).  

 

 



 
 
 

 

 

 

Fonament Jurídic:  

Article 25.1 a) 1er de la LCSP pel que fa als contractes privats. 

Article 26.2 i 168.2 169 i 170 pel que fa a la tramitació del procediment.  

Article 28 LCSP pel que fa a la motivació de la necessitat.  

 

Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions 

efectuades  

pel cartipàs municipal.  

 

Atès el Reial Decret Llei 3/2020 de 4 de febrer.  

 

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics.  

 

PROPOSA  

Primer.- Adjudicar, a favor de SERVEIS DE L’ESPECTACLE FOCUS SA, amb CIF. 

A58116369, de BARCELONA, BARCELONA, ESPANYA el contracte privat que té per 

objecte l'espectacle AMÈRICA pel preu de DOTZE MIL CENT euros (12.100 €), IVA 

inclòs.  

 

Aquest preu es desglossa en els conceptes que es relacionen a continuació i que hauran 

de constar en la/les factura/es corresponent/s:  

Caixet actuació: 10.000€  

IVA (21)%: 2.100€  

 

Segon.- AMÈRICA es portarà a terme el dia 31-03-2023  

 

Tercer.- Aprovar i Disposar la despesa d'import 12.100€, IVA inclòs, i efectuar-ne el 

pagament a l'empresa SERVEIS DE L’ESPECTACLE FOCUS SA en els termes que 

consten en el contracte que se signarà entre les parts.  

Amb càrrec a la partida 9999 TEATRE, DANSA, CIRC del Pressupost de l'Ajuntament 

d'Olot.  

 

Quart.- Informar a l'adjudicatari que el pagament s'efectuarà contra presentació de la 

factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació. 

 

Cinquè.-Facultar el director de l'àrea de Cultura per a la signatura del contracte 

d'actuació entre les parts.  

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

200200  Despeses 99999 12100 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 400 012 070 099 000 000 



 

 
Sisè.- Notificar aquest acord a l'empresa SERVEIS DE L’ESPECTACLE FOCUS SA. 
  
Setè.- SERVEIS DE L'ESPECTACLE FOCUS, S.A.  adjuntarà una còpia d’aquest acord 
a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012022001020. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

20.4. - CULTURA - CONTRACTAR DIFERENTS ESPECTACLES ESCÈNICS I 
MUSICALS A PORTAR TERME DURANT LA TEMPORADA HIVERN-PRIMAVERA 

22-23. YERMA 
 
 

Núm. de referència : X2022061480     
 
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
 

Antecedents:  

Primer.- Atès que és necessària la contractació de YERMA de la companyia TEATRE 

LLIURE dins la programació de HIVERN-PRIMAVERA 22-23, que realitza l'empresa 

FUNDACIÓ TEATRE LLIURE-TEATRE PÚBLIC DE CATALUNYA com es desprèn de 

l'informe de data 22-11-2022 , emès per TENA BUSQUETS, DIRECTORA D'ARTS 

ESCÈNIQUES, amb el vist-i-plau de SUSANNA ALSINA COLL, DIRECTORA ADJUNTA 

A L'ÀREA DE CULTURA.  

 

Codi CPV: 92312110-5 Serveis artístics de productors de Teatre 

  

Segon.- Atès que la necessitat a satisfer s'integra dins les competències de l'Ajuntament 

d'Olot.  

 

Tercer.- Vista la capacitat d'obrar de l'empresa FUNDACIÓ TEATRE LLIURE-TEATRE 

PÚBLIC DE CATALUNYA i atès que aquesta compta amb l'habilitació professional 

necessària per realitzar la prestació objecte del contracte.  

 

Quart.- Atès que hi ha crèdit suficient a la partida 9999 TEATRE, DANSA, CIRC i pot 

ordenar-se la despesa proposada.  

 

Cinquè.- Atès que ens trobem davant d'un contracte de serveis artístics, aquesta 

contractació ha de considerar-se de caràcter privat de conformitat amb allò que disposa 



 
 
 

l'article 25.1.a).1º de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 

(en endavant LCSP).  

 

Fonament Jurídic:  

Article 25.1 a) 1er de la LCSP pel que fa als contractes privats.  

Article 26.2 i 168.2 169 i 170 pel que fa a la tramitació del procediment.  

Article 28 LCSP pel que fa a la motivació de la necessitat.  

 

Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions 

efectuades pel cartipàs municipal.  

 

Atès el Reial Decret Llei 3/2020 de 4 de febrer.  

 

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics.  

 

PROPOSA  

Primer.- Adjudicar, a favor de FUNDACIÓ TEATRE LLIURE-TEATRE PÚBLIC DE 

CATALUNYA, amb CIF. G58658931, de BARCELONA (ESPANYA) el contracte privat 

que té per objecte l'espectacle YERMA pel preu de DOTZE MIL CENT euros (12.100 €), 

IVA inclòs.  

 

Aquest preu es desglossa en els conceptes que es relacionen a continuació i que hauran 

de constar en la/les factura/es corresponent/s:  

 

Caixet actuació: 10.000€  

IVA (21)%: 2.100€  

 

Segon.- YERMA es portarà a terme el dia 05-03-2023  

 

Tercer.- Aprovar i Disposar la despesa d'import 12.100€, IVA inclòs, i efectuar-ne el 

pagament a l'empresa FUNDACIÓ TEATRE LLIURE-TEATRE PÚBLIC DE 

CATALUNYA en els termes que consten en el contracte que se signarà entre les parts.  

 

Amb càrrec a la partida 9999 TEATRE, DANSA, CIRC del Pressupost de l'Ajuntament 

d'Olot.  

 

Quart.- Informar a l'adjudicatari que el pagament s'efectuarà contra presentació de la 

factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació. 

 

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

200220  Despeses 99999 12100 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 400 012 070 099 000 000 



 

Cinquè.-Facultar el director de l'àrea de Cultura per a la signatura del contracte 

d'actuació entre les parts.  

 

Sisè.- Notificar aquest acord a l'empresa FUNDACIÓ TEATRE LLIURE-TEATRE 

PÚBLIC DE CATALUNYA.  
 
 
Setè.- FUNDACIO TEATRE LLIURE adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura 
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012022001021. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

20.5. - CULTURA - CONTRACTAR DIFERENTS ESPECTACLES ESCÈNICS I 
MUSICALS A PORTAR TERME DURANT LA TEMPORADA/FESTIVAL HIVERN-

PRIMAVERA 22-23. LA TRENA 
 
Núm. de referència : X2022061485     
 
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 

Antecedents:  

Primer.- Atès que és necessària la contractació de LA TRENA de la companyia LA 

PERLA 29 dins la programació de HIVERN-PRIMAVERA 22-23, que realitza l'empresa 

La Perla 29 Sl com es desprèn de l'informe de data 22-11-2022 , emès per TENA 

BUSQUETS, DIRECTORA D'ARTS ESCÈNIQUES, amb el vist-i-plau de SUSANNA 

ALSINA COLL, DIRECTORA ADJUNTA A L'ÀREA DE CULTURA.  

 

Codi CPV: 92312110-5 Serveis artístics de productors de Teatre 

 

Segon.- Atès que la necessitat a satisfer s'integra dins les competències de l'Ajuntament 

d'Olot.  

 

Tercer.- Vista la capacitat d'obrar de l'empresa La Perla 29 Sl i atès que aquesta compta 

amb l'habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del contracte.  

 

Quart.- Atès que hi ha crèdit suficient a la partida 9999 TEATRE, DANSA, CIRC i pot 

ordenar-se la despesa proposada.  

 

Cinquè.- Atès que ens trobem davant d'un contracte de serveis artístics, aquesta 

contractació ha de considerar-se de caràcter privat de conformitat amb allò que disposa 



 
 
 

l'article 25.1.a).1º de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 

(en endavant LCSP).  

 

Fonament Jurídic:  

Article 25.1 a) 1er de la LCSP pel que fa als contractes privats.  

Article 26.2 i 168.2 169 i 170 pel que fa a la tramitació del procediment.  

Article 28 LCSP pel que fa a la motivació de la necessitat.  

 

Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions 

efectuades pel cartipàs municipal.  

 

Atès el Reial Decret Llei 3/2020 de 4 de febrer.  

 

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics. 

 

PROPOSA  

Primer.- Adjudicar, a favor de La Perla 29 Sl, amb CIF. B62843974, de BARCELONA, 

BARCELONA, ESPANYA el contracte privat que té per objecte l'espectacle LA TRENA 

pel preu de DEU MIL SIS-CENTS QUARANTA-VUIT euros 10.648 €, IVA inclòs.  

 

Aquest preu es desglossa en els conceptes que es relacionen a continuació i que hauran 

de constar en la/les factura/es corresponent/s:  

Caixet actuació: 8.800€  

IVA (21)%: 1.848€  

 

Segon.- LA TRENA es portarà a terme el dia 10-03-2023 

 

Tercer.- Aprovar i Disposar la despesa d'import 10.648€, IVA inclòs, i efectuar-ne el 

pagament a l'empresa La Perla 29 Sl en els termes que consten en el contracte que se 

signarà entre les parts.  

 

Amb càrrec a la partida 9999 TEATRE, DANSA, CIRC del Pressupost de l'Ajuntament 

d'Olot.  

 

Quart.- Informar a l'adjudicatari que el pagament s'efectuarà contra presentació de la 

factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació.  

 

Cinquè.-Facultar el director de l'àrea de Cultura per a la signatura del contracte 

d'actuació entre les parts.  

 

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

200220  Despeses 99999 10648 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 400 012 070 099 000 000 



 

Sisè.- Notificar aquest acord a l'empresa La Perla 29 Sl.  
 
Setè.- LA PERLA 29, S.L. adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o 
hi farà constar el número d’expedient CC012022001022. 
 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
20.6. - CULTURA - CONTRACTAR DIFERENTS ESPECTACLES ESCÈNICS I 

MUSICALS A PORTAR TERME DURANT LA TEMPORADA/FESTIVAL HIVERN-
PRIMAVERA 22-23. TERRA BAIXA 

 

Núm. de referència : X2022061495     
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 

Antecedents:  

Primer.- Atès que és necessària la contractació de TERRA BAIXA (RECONSTRUCCIÓ 

D'UN CRIM) de la companyia TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA dins la 

programació de HIVERN-PRIMAVERA 22-23, que realitza l'empresa TEATRE 

NACIONAL DE CATALUNYA SA com es desprèn de l'informe de data 22-11-2022 , 

emès per TENA BUSQUETS, DIRECTORA D'ARTS ESCÈNIQUES, amb el vist-i-plau 

de SUSANNA ALSINA COLL, DIRECTORA ADJUNTA A L'ÀREA DE CULTURA.  

 

Codi CPV: 92312110-5 Serveis artístics de productors de Teatre  

 

Segon.- Atès que la necessitat a satisfer s'integra dins les competències de l'Ajuntament 

d'Olot.  

 

Tercer.- Vista la capacitat d'obrar de l'empresa TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA 

SA i atès que aquesta compta amb l'habilitació professional necessària per realitzar la 

prestació objecte del contracte.  

 

Quart.- Atès que hi ha crèdit suficient a la partida 9999 TEATRE, DANSA, CIRC i pot 

ordenar-se la despesa proposada.  

 

Cinquè.- Atès que ens trobem davant d'un contracte de serveis artístics, aquesta 

contractació ha de considerar-se de caràcter privat de conformitat amb allò que disposa 

l'article 25.1.a).1º de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 

(en endavant LCSP).  

 

 



 
 
 

Fonament Jurídic:  

Article 25.1 a) 1er de la LCSP pel que fa als contractes privats.  

Article 26.2 i 168.2 169 i 170 pel que fa a la tramitació del procediment.  

Article 28 LCSP pel que fa a la motivació de la necessitat.  

 

Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions 

efectuades pel cartipàs municipal.  

 

Atès el Reial Decret Llei 3/2020 de 4 de febrer.  

 

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics.  

 

PROPOSA  

Primer.- Adjudicar, a favor de TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA SA, amb CIF. 

A60942851, de BARCELONA, BARCELONA, ESPANYA el contracte privat que té per 

objecte l'espectacle TERRA BAIXA (RECONSTRUCCIÓ D'UN CRIM) pel preu de 

DOTZE MIL CENT euros (12.100 €), IVA inclòs.  

 

 

Aquest preu es desglossa en els conceptes que es relacionen a continuació i que hauran 

de constar en la/les factura/es corresponent/s:  

Caixet actuació: 10.000€  

IVA (21)%: 2.100€  

 

Segon.- TERRA BAIXA (RECONSTRUCCIÓ D'UN CRIM) es portarà a terme el dia/dies 

05-05-2023  

 

Tercer.- Aprovar i Disposar la despesa d'import 12.100€, IVA inclòs, i efectuar-ne el 

pagament a l'empresa TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA SA en els termes que 

consten en el contracte que se signarà entre les parts.  

Amb càrrec a la partida 9999 TEATRE, DANSA, CIRC del Pressupost de l'Ajuntament 

d'Olot.  

 

Quart.- Informar a l'adjudicatari que el pagament s'efectuarà contra presentació de la 

factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació.  

 

Cinquè.-Facultar el director de l'àrea de Cultura per a la signatura del contracte 

d'actuació entre les parts.  

 
Sisè.- Notificar aquest acord a l'empresa TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA SA. 

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

200220  Despeses 99999 12100 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 400 012 070 099 000 000 



 

 
 
Setè.- TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA adjuntarà una còpia d’aquest acord a la 
factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012022001023. 
 
 

S’aprova per unanimitat. 
 

 
20.7. - CULTURA - CONTRACTAR DIFERENTS ESPECTACLES ESCÈNICS I 

MUSICALS A PORTAR TERME DURANT LA TEMPORADA HIVERN-PRIMAVERA 
22-23. L'ORENETA 

 
Núm. de referència : X2022061501     
 

Tipus de Contracte: PA PATRIMONIALS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
 

Antecedents:  

Primer.- Atès que és necessària la contractació de L'ORENETA de la companyia 

FOCUS dins la programació de HIVERN-PRIMAVERA 22-23, que realitza l'empresa 

SERVEI DE L'ESPECTACLE FOCUS SA com es desprèn de l'informe de data 22-11-

2022 , emès per TENA BUSQUETS, DIRECTORA D'ARTS ESCÈNIQUES, amb el vist-

i-plau de SUSANNA ALSINA COLL, DIRECTORA ADJUNTA A L'ÀREA DE CULTURA.  

 

Codi CPV: 92312110-5 Serveis artístics de productors de Teatre 

 

Segon.- Atès que la necessitat a satisfer s'integra dins les competències de l'Ajuntament 

d'Olot.  

 

Tercer.- Vista la capacitat d'obrar de l'empresa SERVEI DE L'ESPECTACLE FOCUS 

SA i atès que aquesta compta amb l'habilitació professional necessària per realitzar la 

prestació objecte del contracte.  

 

Quart.- Atès que hi ha crèdit suficient a la partida 9999 TEATRE, DANSA, CIRC i pot 

ordenar-se la despesa proposada.  

 

Cinquè.- Atès que ens trobem davant d'un contracte de serveis artístics, aquesta 

contractació ha de considerar-se de caràcter privat de conformitat amb allò que disposa 

l'article 25.1.a).1º de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 

(en endavant LCSP).  

 

 



 
 
 

Fonament Jurídic:  

Article 25.1 a) 1er de la LCSP pel que fa als contractes privats.  

Article 26.2 i 168.2 169 i 170 pel que fa a la tramitació del procediment.  

Article 28 LCSP pel que fa a la motivació de la necessitat. 

 

Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions 

efectuades pel cartipàs municipal.  

 

Atès el Reial Decret Llei 3/2020 de 4 de febrer.  

 

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics.  

 

PROPOSA  

 

Primer.- Adjudicar, a favor de SERVEI DE L'ESPECTACLE FOCUS SA, amb CIF. 

A58116369, de BARCELONA, BARCELONA, ESPANYA el contracte privat que té per 

objecte l'espectacle L'ORENETA pel preu de NOU MIL QUATRE -CENTS TRENTA-

VUIT euros (9.438 €), IVA inclòs.  

 

Aquest preu es desglossa en els conceptes que es relacionen a continuació i que hauran 

de constar en la/les factura/es corresponent/s:  

Caixet actuació: 7.800€  

IVA (21)%: 1.638€  

 

Segon.- L'ORENETA es portarà a terme el dia/dies 13-01-2023  

 

Tercer.- Aprovar i Disposar la despesa d'import 9.438€, IVA inclòs, i efectuar-ne el 

pagament a l'empresa SERVEI DE L'ESPECTACLE FOCUS SA en els termes que 

consten en el contracte que se signarà entre les parts.  

 

Amb càrrec a la partida 9999 TEATRE, DANSA, CIRC del Pressupost de l'Ajuntament 

d'Olot.  

 

Quart.- Informar a l'adjudicatari que el pagament s'efectuarà contra presentació de la 

factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació.  

 

Cinquè.-Facultar el director de l'àrea de Cultura per a la signatura del contracte 

d'actuació entre les parts.  

 

Sisè.- Notificar aquest acord a l'empresa SERVEI DE L'ESPECTACLE FOCUS SA. 

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

200220  Despeses 99999 9438 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 121 012 070 099 000 000 



 

 

Quart.- Informar a l'adjudicatari que el pagament s'efectuarà contra presentació de la 

factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació.  

 

Cinquè.-Facultar el director de l'àrea de Cultura per a la signatura del contracte 

d'actuació entre les parts.  

 

Sisè.- Notificar aquest acord a l'empresa SERVEI DE L'ESPECTACLE FOCUS SA.  
 
Setè.- SERVEIS DE L'ESPECTACLE FOCUS, S.A.  adjuntarà una còpia d’aquest acord 
a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012022001024. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
20.8. - CULTURA - CONTRACTACIÓ DE IMMUNITAT DE LA COMPANYIA FOCUS 

DINS LA PROGRAMACIÓ DE HIVERN-PRIMAVERA 22-23.  INMUNITAT 
 
 

Núm. de referència : X2022061506     
 
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 

Antecedents:  

Primer.- Atès que és necessària la contractació de IMMUNITAT de la companyia 

FOCUS dins la programació de HIVERN-PRIMAVERA 22-23, que realitza l'empresa 

SERVEI DE L'ESPECTACLE FOCUS SA com es desprèn de l'informe de data 22-11-

2022 , emès per TENA BUSQUETS, DIRECTORA D'ARTS ESCÈNIQUES, amb el 

vistiplau de Susanna Alsina Coll, directora adjunta a l'àrea de Cultura.  

 

Codi CPV: 92312110-5 Serveis artístics de productors de teatre  

 

Segon.- Atès que la necessitat a satisfer s'integra dins les competències de l'Ajuntament 

d'Olot.  

 

Tercer.- Vista la capacitat d'obrar de l'empresa SERVEI DE L'ESPECTACLE FOCUS 

SA i atès que aquesta compta amb l'habilitació professional necessària per realitzar la 

prestació objecte del contracte. 

  

Quart.- Atès que hi ha crèdit suficient a la partida 9999 TEATRE, DANSA, CIRC i pot 

ordenar-se la despesa proposada.  



 
 
 

 

Cinquè.- Atès que ens trobem davant d'un contracte de serveis artístics, aquesta 

contractació ha de considerar-se de caràcter privat de conformitat amb allò que disposa 

l'article 25.1.a).1º de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 

(en endavant LCSP).  

 

Fonament Jurídic: 

  

Article 25.1 a) 1er de la LCSP pel que fa als contractes privats.  

Article 26.2 i 168.2 169 i 170 pel que fa a la tramitació del procediment.  

Article 28 LCSP pel que fa a la motivació de la necessitat.  

 

Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions 

efectuades pel cartipàs municipal.  

 

Atès el Reial Decret Llei 3/2020 de 4 de febrer.  

 

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics.  

 

PROPOSA  

Primer.- Adjudicar, a favor de SERVEI DE L'ESPECTACLE FOCUS SA, amb CIF. 

A58116369, de BARCELONA, BARCELONA, ESPANYA el contracte privat que té per 

objecte l'espectacle IMMUNITAT pel preu de DOTZE MIL CENT euros 12.100 €, IVA 

inclòs.  

Aquest preu es desglossa en els conceptes que es relacionen a continuació i que hauran 

de constar en la/les factura/es corresponent/s:  

Caixet actuació: 10.000€  

IVA (21)%: 2.100€  

 

Segon.- IMMUNITAT es portarà a terme el dia/dies 27-01-2023  

 

Tercer.- Aprovar i Disposar la despesa d'import 12.100€, IVA inclòs, i efectuar-ne el 

pagament a l'empresa SERVEI DE L'ESPECTACLE FOCUS SA en els termes que 

consten en el contracte que se signarà entre les parts.  

Amb càrrec a la partida 9999 TEATRE, DANSA, CIRC del Pressupost de l'Ajuntament 

d'Olot.  

 

Quart.- Informar a l'adjudicatari que el pagament s'efectuarà contra presentació de la 

factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació.  

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

200220  Despeses 99999 12100 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 400 012 070 099 000 000 



 

 

Cinquè.-Facultar el director de l'àrea de Cultura per a la signatura del contracte 

d'actuació entre les parts.  

 

Sisè.- Notificar aquest acord a l'empresa SERVEI DE L'ESPECTACLE FOCUS SA.  
 
Setè.- SERVEIS DE L'ESPECTACLE FOCUS, S.A.  adjuntarà una còpia d’aquest acord 
a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012022001025. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
20.9. - CULTURA - CONTRACTACIÓ DE TICKET TO RIDE: BSCH. THE BEATLES, 

GLASS, BERIO, BOWIE DE LA COMPANYIA GIO SYMPHONIA DINS LA 
PROGRAMACIÓ DE TARDOR-HIVERN 22 

 

Núm. de referència : X2022061845     
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012022001035 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
 
Antecedents:  

Primer.- Atès que és necessària la contractació de Ticket to Ride: Bsch. The Beatles, 
Glass, Berio, Bowie de la companyia Gio Symphonia dins la programació de Tardor-
Hivern 22, que realitza l'empresa Gio Produccions, SL com es desprèn de l'informe de 
data 25-11-2022 , emès per Jordi Serrat Cruz, Tècnic adscrit a l'Àrea de Cultura de 
l'Ajuntament d'Olot, amb el vistiplau de Susanna Alsina Coll, directora adjunta a l'àrea 
de Cultura.  
 
Codi CPV: 92312130-1 Serveis artístics de bandes de músics  
 
Segon.- Atès que la necessitat a satisfer s'integra dins les competències de l'Ajuntament 
d'Olot.  
 
Tercer.- Vista la capacitat d'obrar de l'empresa Gio Produccions, SL i atès que aquesta 
compta amb l'habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del 
contracte.  
 
Quart.- Atès que hi ha crèdit suficient a la partida 2022 499 333 226095 
PROGRAMACIÓ DE MÚSICA i pot ordenar-se la despesa proposada. 
  
Cinquè.- Atès que ens trobem davant d'un contracte de serveis artístics, aquesta 



 
 
 

contractació ha de considerar-se de caràcter privat de conformitat amb allò que disposa 
l'article 25.1.a).1º de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 
(en endavant LCSP).  
 
Fonament Jurídic:  
 
Article 25.1 a) 1er de la LCSP pel que fa als contractes privats.  
 
Article 26.2 i 168.2 169 i 170 pel que fa a la tramitació del procediment.  
 
Article 28 LCSP pel que fa a la motivació de la necessitat.  
 
Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions 
efectuades pel cartipàs municipal. 
  
Atès el Reial Decret Llei 3/2020 de 4 de febrer.  
 
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics.  
 
PROPOSA  
Primer.- Adjudicar, a favor de Gio Produccions, SL, amb CIF. B55288351, de Tortellà, 
Girona, Espanya el contracte privat que té per objecte l'espectacle Ticket to Ride: Bsch. 
The Beatles, Glass, Berio, Bowie pel preu de vuit mil quatre-cents setanta euros 
(8.470,00€), IVA inclòs.  
 
Aquest preu es desglossa en els conceptes que es relacionen a continuació i que hauran 
de constar en la factura corresponent:  
Caixet actuació: 7.000,00€  
IVA (21)%: 1.470,00€  
 
Segon.- Ticket to Ride: Bsch. The Beatles, Glass, Berio, Bowie es portarà a terme el dia 
23-12-2022  
 
Tercer.- Aprovar i Disposar la despesa d'import 8.470,00€, IVA inclòs, i efectuar-ne el 
pagament a l'empresa Gio Produccions, SL en els termes que consten en el contracte 
que se signarà entre les parts.  
 
Amb càrrec a la partida 9999 PROGRAMACIÓ DE MÚSICA del Pressupost de 
l'Ajuntament d'Olot.  

 

Quart.- Informar a l'adjudicatari que el pagament s'efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació.  
 
Cinquè.-Facultar el director de l'àrea de Cultura per a la signatura del contracte 
d'actuació entre les parts.  
 
Sisè.- Notificar aquest acord a l'empresa Gio Produccions, SL. 

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

200220  Despeses 99999 8470 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 131 012 070 099 000 000 



 

 
 
Setè.- GIO PRODUCTIONS SL  adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura 
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012022001035. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

21.1. - ESMENAR LES BASES DEL PROCÉS SELECTIU PER A 
L'ESTABILITZACIÓ DE L'OCUPACIÓ TEMPORAL PER A LA COBERTURA 

DEFINITIVA DE DUES PLACES D’EDUCADOR/A DE SUPORT 
 
Núm. de referència: X2022051729     
 
 
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot, en la sessió ordinària celebrada el dia 
13 d’octubre de 2022, va aprovar les bases i la convocatòria del procés selectiu per a 
l’estabilització de l’ocupació temporal per a la cobertura definitiva, pel sistema de 
concurs oposició en torn lliure, de dues places d’educador/a de suport, grup C, subgrup 
C1, vacants a la plantilla de personal i incloses a l’oferta d’ocupació pública 
d’estabilització de l’ocupació temporal. 

L’article 11 del Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de 
l'educació infantil i els requisits dels centres estableix que els professionals que 
imparteixen el primer cicle de l’educació infantil han d’estar en possessió del títol de 
mestre especialista en educació infantil o del títol de grau equivalent, o del de tècnic 
superior en educació infantil, o de qualsevol altre títol declarat equivalent, 
acadèmicament i professional, a algun dels anteriors. 

S’ha detectat d’ofici un error que afecta a la base segona apartat c) de les bases 
esmentades que estableix que per prendre part a la convocatòria les persones aspirants 
hauran d’estar en possessió de la titulació de Cicle formatiu de Grau Superior, 
Batxillerat, Formació Professional de segon grau o titulació equivalent o superior. 
Aquestes titulacions no són les que estableixen l’article 11 del Decret 282/2006, per la 
qual cosa, s’han d’esmenar.  
 
D’acord amb l’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques que regula la revocació d’actes i la rectificació 

d’errors. 
 
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.- Esmenar les bases del procés selectiu per a l’estabilització de l’ocupació 
temporal per a la cobertura definitiva, pel sistema de concurs oposició en torn lliure, de 
dues places d’educador/a de suport, grup C, subgrup C1, aprovades a la Junta de 
Govern del 13 d’octubre de 2022, que afecta a la base segona apartat c): 
 
 



 
 
 

 
On diu: 
“Estar en possessió de la titulació de Cicle formatiu de Grau Superior, Batxillerat, 
Formació professional de segon grau o titulació equivalent o superior. En cas de 
titulacions obtingudes a l’estranger caldrà acompanyar l’ordre ministerial corresponent 
de reconeixement, de conformitat amb la normativa reguladora de la homologació i 
consolidació dels títols i estudis estrangers d’educació no universitària.”  
 
Ha de dir: 
“Estar en possessió de la titulació de tècnic/a superior en educació infantil o titulació 
equivalent o del títol de mestre especialista en educació infantil o títol de grau equivalent. 
En cas de titulacions obtingudes a l’estranger caldrà acompanyar l’ordre ministerial 
corresponent de reconeixement, de conformitat amb la normativa reguladora de la 
homologació i consolidació dels títols i estudis estrangers d’educació no universitària.”  
 
Segon.- Publicar l’esmena de les bases en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i 
en el tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament d’Olot. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
22.1. - PROJECTE D’ACTUALITZACIÓ TÈCNICA URBANITZACIÓ DEL PAU-13.02 
CARRER FRANÇA I CONNEXIONS VIÀRIES AMB EL SÒL URBÀ CONSOLIDAT.- 

PROPOSANT APROVAR INICIALMENT 
 
Núm. de referència : X2021033261     
 
La Junta de Govern Local en sessió celebrada en data 21 d’octubre de 2021 va adoptar, 
entre d’altres, l’acord d’aprovar definitivament el projecte d’urbanització del PAU-13.02 
carrer França i connexions viàries amb el sòl urbà consolidat. 
 
Vist el projecte d’actualització tècnica de la urbanització del PAU 13.02 carrer França i 
connexions viàries amb el sòl urbà consolidat, redactat pel Director de l’Àrea de Territori 
en data novembre de 2022, que té per objecte l’actualització dels preus de les partides 
d’obra, després del període d’inflació excepcional de materials de la construcció entre el 
segon semestre de 2021 i el primer semestre del 2022, així com la inclusió en el projecte 
de la variant de la línia de baixa tensió actualment engrapada per façana, entre el CT de 
Endesa del carrer Ausiàs March i l’immoble número 9 del carrer Vescomtat de Bas.  

 
Per tant, amb aquesta actualització, l’objecte d’aquest projecte és definir les obres de 
nova urbanització de: 
 

- El sistema de vialitat i d’espais lliures de l’àmbit urbanístic del PA 13.02, que 
totalitzen en conjunt 13.425 m2 d’espai públic a urbanitzar. 

- El tram de 34m2 del carrer Rocacorba comprès entre el límit est del PA 13.02 i 
el sol urbà consolidat del barri del Morrot. Aquest tram és una càrrega urbanística 
del Pla Parcial del Serrat. D’aquest tram es preveu urbanitzar la secció mínima 



 

de 8 metres lineals (vorera nord i calçada), deixant per una fase posterior la 
vorera sud del carrer inclosa com a càrrega urbanística del PP Serrat. 

- El tram de 47 metres lineals del carrer Vescomtat de Bas en sol urbà consolidat, 
comprès entre el límit oest del PA 13.02 i l’entroncament amb el carrer Consell 
de Cent. D’aquest tram es preveu urbanitzar la secció mínima de 8 metres lineals 
(vorera nord i calçada), deixant per una fase posterior la vorera sud del carrer 
inclosa com a càrrega urbanística del PP Serrat. 

 
Vistos els articles 89.6 i 119.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. 
 
En relació a l’expedient UPL12021000010, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el projecte d’actualització tècnica de la 
urbanització del PAU 13.02 carrer França i connexions viàries amb el sòl urbà consolidat, 
redactat pel Director de l’Àrea de Territori en data novembre de 2022. 
 
SEGON.- SOTMETRE’L a informació pública durant el termini d’un mes mitjançant la 
publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província, a un dels diaris de 
premsa periòdica de més divulgació al municipi, al tauler d’anuncis i al web de 
l’Ajuntament. 
 
TERCER.- SOL·LICITAR informe als organismes oficials i a  les companyies de serveis 
afectades, si s’escau. 
 
QUART.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
23.1. - CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT AL C DE LA VERGE 

DE FÀTIMA N.0012 
 

Núm.- LLICENCIA D’OBRES 
****-C DE LA VERGE DE FÀTIMA N.0012 

 
Núm. de referència : X2022041442 

 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE 
UNIFAMILIAR AÏLLAT, al C DE LA VERGE DE FÀTIMA N.12, del municipi d’Olot.  

 
Identificació de l’expedient: OMA32022000088   
Situació: C DE LA VERGE DE FÀTIMA N.0012  
 



 
 
 

1.- En data 11/08/2022, *** amb DNI *** , representat per ***, presenta projecte d’obres 
majors per CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, amb situació al 
carrer C DE LA VERGE DE FÀTIMA N.12, d’Olot. 
 
2.- En data 8/11/2022 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 d’edificació aïllada unifamiliar 
d’intensitat 4 (clau 12.4). 
  
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, 
estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les llicències d’obres. 
És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme. 
 
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local, 
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, que va delegar 
aquesta competència en aquest òrgan municipal. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Atorgar a *** amb DNI: *** , representat per *** , llicència d’obres 
(OMA32022000088), per CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, amb 
situació al C DE LA VERGE DE FÀTIMA N.12, 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 36 mesos. La llicència urbanística caducarà a tots els efectes si, en finir qualsevol 
d’aquests terminis o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no s’han acabat 
les obres, essent necessari sol·licitar nova llicència ajustada a l’ordenament urbanístic 
vigent.  
 
QUART. Donar compte de la liquidació de l'ingrès de l'/les autoliquidacions que es 
detalla/m seguidament 
 
 Num liquidció  Import 
 CRA2022600077 30827.2 
     



 

 
Liquidació de Drets i Garanties: 

Drets 
 
Per: Un pressupost de: 735228.82 euros  
  

Base liquidable 
(3) 

Drets % 
bonifica
ció 

Drets definitius Taxes Total Drets 

735228.82 29409.15 0 29409.15 1118.05 30527.20 

 
Garanties: 

   
   Garantia reposició paviments  300.00 euros 

 

Total Liquidació Euros 

Per Drets 30527.20 

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 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. D’acord amb l’Estudi de gestió de residus del projecte, es preveu la reutilització de 
1.237,20 m3 de terres en altra obra autoritzada. Abans d’iniciar els treballs de 
moviment de terres, caldrà comunicar a l’Ajuntament el destí d’aquestes terres, atès 
que els Serveis tècnics municipals n’hauran d’acreditar la gestió mitjançant visita de 
comprovació, d’acord amb l’establert a l’article 15.3 del Decret 89/2010 
(PROGROC) (modificat pel Reial Decret 210/2018). Amb la comunicació 
esmentada s’aportarà una fotografia de l’estat actual del terreny on es dipositaran 
les terres. 

4. 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”. 

5. Aquesta  llicència  no  autoritza  l’ocupació  de  la  via  pública  amb materials o 
altres elements propis de l’obra. 

6. L’excavació prevista s’executarà d’acord amb les condicions determinades a la 
vigent Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública. 

7. 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. 

8. D’acord amb l’article 75.1 del Decret 64/2014 pel qual s’aprova el Reglament sobre 
la protecció de la legalitat urbanística, per a la primera utilització i ocupació de 
l’edifici, la persona promotora ha de comunicar prèviament la finalització de les 
obres a l’ajuntament. La comunicació ha d’anar acompanyada del certificat final d’ 
obra expedit per la direcció facultativa de les obres en què han de constar els fets 



 
 
 

següents: a) Data de finiment de les obres. b) Que les obres han estat executades 
de conformitat amb el projecte tècnic autoritzat i, si s’escau, les seves modificacions 
i les condicions de la llicència urbanística atorgada. c) Que l’edificació està en 
condicions de ser utilitzada de conformitat amb l’ús autoritzat 

9. El termini per declarar les obres davant el Cadastre, és de 2 mesos a partir de la 
data de l’acabament que consta en el Certificat Final d’Obra. Cal presentar el 
formulari 900D disponible a la seu electrònica de la Direcció General de Cadastre 
on trobareu també l’assistent de declaracions cadastrals. Les persones jurídiques, 
personal tècnic col·legiat o gestors, estan obligats a presentar la declaració per 
mitjans telemàtics. Si no es disposa de mitjans informàtics es pot tramitar a l’oficina 
del cadastre de l’Ajuntament d’Olot. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

23.2. - CONSTRUCCIÓ DE 5 HABITATGES UNIFAMILIARS EN FILERA C DE LA 
BARRETINA N.55 

 
 

Núm.- LLICENCIA D’OBRES 
ALOU INVERSIONS SL-C DE LA BARRETINA N.0055 

 
Núm. de referència : X2022035356 

 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de ALOU INVERSIONS SL per 
CONSTRUCCIÓ DE 5 HABITATGES UNIFAMILIARS EN FILERA, al C DE LA 
BARRETINA N.55 , del municipi d’Olot.  

 
Identificació de l’expedient: OMA32022000070   
Situació: C DE LA BARRETINA N.0055  
 
1.- En data 7/07/2022, ALOU INVERSIONS SL amb DNI: B1797123-5, presenta projecte 
d’obres majors per CONSTRUCCIÓ DE 5 HABITATGES UNIFAMILIARS EN FILERA, 
amb situació al carrer C DE LA BARRETINA N.55, d’Olot. 
 
2.- En data 19/08/2022 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. Edificació en filera intensitat 2. 
 
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, 



 

estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les llicències d’obres. 
És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme. 
 
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local, 
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, que va delegar 
aquesta competència en aquest òrgan municipal. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Atorgar a ALOU INVERSIONS SL amb DNI: B1797123-5, llicència d’obres 
(OMA32022000070), per CONSTRUCCIÓ DE 5 HABITATGES UNIFAMILIARS EN 
FILERA, amb situació al C DE LA BARRETINA N.0055 , 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 
 CRA2022600056 23403.13 
     
Liquidació de Drets i Garanties: 
 
Drets 
 
Per: Un pressupost de: 438591.54 euros  
5 LL_Connexió desguassos habitatges 
5 Núm Guals 
1 Inslal·lació de grues 
 

Base liquidable 
(3) 

Drets % 
bonifica
ció 

Drets definitius Taxes Total Drets 

438591.54 21985.08 0 21985.08 1118.05 23103.13 

 
Garanties: 

    
   Garantia reposició paviments  300.00 euros 
   



 
 
 

Total Liquidació Euros 

Per Drets 23103.13 

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. 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.  
 
2. El Pla de seguretat de l’obra subscrit pel contractista i aprovat per la direcció 
facultativa de l’obra haurà de contenir la documentació referida a les prescripcions que 
dimanen de la normativa del Ministeri de Sanitat, establertes al document anomenat 
“Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente 
a la exposición al Sars-Cov-2”.  
 
3. En aplicació de la normativa tècnica sobre prevenció i seguretat en cas d’incendi DB 
SI del CTE: 
 



 
 
 

− Cada unitat d’extintor, es situarà, a una alçada respecte al terra, de 0,80-1,20 metre. 
Segons el punt 4 de l’annex I, del RD 513/20174.  

− Un cop finalitzada l’obra, caldrà presentar el certificat final d’obra, juntament amb les 
certificacions corresponents de col·locació de mesures contra incendis, a l’Ajuntament. 
Segons article 20 de la Llei 3/2010 i l’article 20 del RD 513/2017, respectivament.  
 
4. Les tanques de parcel·la hauran d’observar les condicions de l’article 2.2.5 del Pla 
Parcial Mas la Faja, i coincidir, en quan a dimensions, materials i colors d’acabat, amb 
les característiques unitàries de les tanques del sector, en aplicació del criteri de l’article 
128 del POUM.  
 
5. Els ràfecs de coberta no poden tenir un cantell de gruix superior a 0,20 m ni la seva 
volada ultrapassarà els 0,60 m del pla de façana (art. 153 POUM).  
 
6. Aquesta llicència no autoritza l'ocupació de la via pública amb materials o altres 
elements propis de l'obra.  
 
7. Aquesta llicència no autoritza el funcionament de grua-torre desmuntable, en el cas 
que s’instal·li a l'obra, fins que no es presenti en aquest Ajuntament el document GR-1 
expedit i segellat per entitat d'Inspecció i Control concessionària del Departament 
d'Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya. (Segons ITC-MIE-AEM2).  
 
8. Caldrà justificar la disponibilitat dels contenidors de deixalles homologats necessaris 
segons l’Ordenança general de Gestió de Residus aprovada el 15/03/2002 i modificada 
el 28/07/2005 mitjançant, aportant document acreditatiu de la seva adquisició. Aquest 
requisit serà indispensable per obtenir la llicència de primera utilització. Els contenidors 
de rebuig hauran de ser de 1.100 litres, de plàstic verd, amb tapa corbada i de càrrega 
posterior. Els contenidors de matèria orgànica hauran de ser de 240 litres, de plàstic de 
color beige amb tapa plana marró i de càrrega posterior.  
 
9. Aquesta llicència no autoritza la instal·lació de rètols comercials visibles des de la via 
pública.  
 
10. 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.  
 
11. 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.  
 
12. 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. 
 
 

23.3. - CONSTRUCCIÓ DE 4 HABITATGES UNIFAMILIARS EN FILERA C DEL 
SEGADOR N.0042 

 
Núm.- LLICENCIA D’OBRES 

ALOU INVERSIONS SL-C DEL SEGADOR N.0042 
 

Núm. de referència : X2022017532 

 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de ALOU INVERSIONS SL per 
CONSTRUCCIÓ DE 4 HABITATGES UNIFAMILIARS EN FILERA, al C DEL SEGADOR 
N.42, C DEL SEGADOR N.44, C DEL SEGADOR N.46, C DEL SEGADOR N.48, del 
municipi d’Olot.  

 
Identificació de l’expedient: OMA32022000031   
 
 
Situació: C DEL SEGADOR N.0042  

C DEL SEGADOR N.0044 
C DEL SEGADOR N.0046 
C DEL SEGADOR N.0048  

 
1.- En data 1/04/2022, ALOU INVERSIONS SL amb DNI: B1797123-5 presenta projecte 
d’obres majors per CONSTRUCCIÓ DE 4 HABITATGES UNIFAMILIARS EN FILERA, 
amb situació al carrer C DEL SEGADOR N.42, C DEL SEGADOR N.44, C DEL 
SEGADOR N.46, C DEL SEGADOR N.48, d’Olot. 
 
2.- En data 11/08/2022 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 URBANITZABLE DELIMITAT Edificació en filera intensitat 
1. 
 



 
 
 

2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, 
estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les llicències d’obres. 
És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme. 
 
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local, 
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, que va delegar 
aquesta competència en aquest òrgan municipal. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Atorgar a ALOU INVERSIONS SL amb DNI: B1797123-5, llicència d’obres 
(OMA32022000031), per CONSTRUCCIÓ DE 4 HABITATGES UNIFAMILIARS EN 
FILERA, amb situació al C DEL SEGADOR N.42, C DEL SEGADOR N.44, C DEL 
SEGADOR N.46, C DEL SEGADOR N.48, 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 
 CRA2022600052 16253.95 
  
Liquidació de Drets i Garanties: 

Drets 
 
Per: Un pressupost de: 374046.18 euros  
4 LL_Connexió desguassos habitatges 
4 Núm Guals 
 

Base liquidable 
(3) 

Drets % 
bonifica
ció 

Drets definitius Taxes Total Drets 

374046.18 15394.95 0 15394.95 559.00 15953.95 

 
Garanties: 

   Garantia reposició paviments  300.00 euros 
 



 

Total Liquidació Euros 

Per Drets 15953.95 

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. 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.  
 
2. El Pla de seguretat de l’obra subscrit pel contractista i aprovat per la direcció 
facultativa de l’obra haurà de contenir la documentació referida a les prescripcions que 
dimanen de la normativa del Ministeri de Sanitat, establertes al document anomenat 
“Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente 
a la exposición al Sars-Cov-2”.  
 
3. Aquesta llicència no autoritza l'ocupació de la via pública amb materials o altres 
elements propis de l'obra.  
 
4. Aquesta llicència no autoritza el funcionament de grua-torre desmuntable, en el cas 
que s’instal·li a l'obra, fins que no es presenti en aquest Ajuntament el document GR-1 



 

expedit i segellat per entitat d'Inspecció i Control concessionària del Departament 
d'Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya. (Segons ITC-MIE-AEM2).  
 
5. Aquesta llicència no autoritza la instal·lació de rètols comercials visibles des de la via 
pública. 
 
6. Les tanques de parcel·la hauran d’observar les condicions de l’article 2.2.5 del Pla 
Parcial Mas la Faja, i coincidir, en quan a dimensions, materials i colors d’acabat, amb 
les característiques unitàries de les tanques del sector, en aplicació del criteri de l’article 
128 del POUM.  
 
7. Caldrà justificar la disponibilitat dels contenidors de deixalles homologats necessaris 
segons l’Ordenança general de Gestió de Residus aprovada el 15/03/2002 i modificada 
el 28/07/2005 mitjançant, aportant document acreditatiu de la seva adquisició. Aquest 
requisit serà indispensable per obtenir la llicència de primera utilització. Els contenidors 
de rebuig hauran de ser de 1.100 litres, de plàstic verd, amb tapa corbada i de càrrega 
posterior. Els contenidors de matèria orgànica hauran de ser de 240 litres, de plàstic de 
color beige amb tapa plana marró i de càrrega posterior.  
 
8. 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.  
 
9. 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.  
 
10. 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. 
 
 
 
 
 



 
 
 

23.4. - CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES, PREVI 
ENDERROC D'EDIFICI EXISTENT C DE SANTA SABINA N.0031 

 
 

Núm.- LLICENCIA D’OBRES 
***-C DE SANTA SABINA N.0031 

 
Núm. de referència : X2022001975 

 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE 
UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES, PREVI ENDERROC D'EDIFICI EXISTENT al C DE 
SANTA SABINA N.31, del municipi d’Olot.  

 
Identificació de l’expedient: OMA32022000006   
Situació: C DE SANTA SABINA N.0031  
 
1.- En data 12/01/2022, **** amb DNI: ****, representat per ****, presenta projecte 
d’obres majors per CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES, 
PREVI ENDERROC D'EDIFICI EXISTENT, amb situació al carrer C DE SANTA SABINA 
N.0031 , d’Olot. 
 
2.- En data 26/10/2022 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.  
 
FONAMENT DE DRET 
 
1. Vist el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per 
acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 18 de juny de 
2003 i quin Text Refós fou aprovat pel mateix òrgan en sessió de data 25 de setembre 
de 2003, havent estat publicada la seva normativa al Diari Oficial de la Generalitat de 
data 2 de febrer de 2004, i posteriors modificacions, qualifica la finca on es situa 
l’edificació existent de sòl URBÀ 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 **** amb DNI: **** , representat per ****, llicència d’obres 
(OMA32022000006), per CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE 
MITGERES, PREVI ENDERROC D'EDIFICI EXISTENT, amb situació al C DE SANTA 
SABINA N.31, 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 
 CRA2022600072 6380.01 
    
Liquidació de Drets i Garanties: 
Drets 
 
Per: Un pressupost de: 143725.27 euros  
   
1 Núm Guals 
1 Núm Tanques 
 
 

Base liquidable 
(3) 

Drets % 
bonifica
ció 

Drets definitius Taxes Total Drets 

143725.27 5749.01 0 5749.01 331.00 6080.01 

 
Garanties: 
     
   Garantia reposició paviments  300.00 euros 
    

Total Liquidació Euros 

Per Drets 6080.01 

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. La primera utilització de l’edifici podria veure’s limitada si la parcel·la no reuneix tots 
els elements d’urbanització previstos en el corresponent projecte d’urbanització, d’acord 
amb l’art. 65 del Pla d’ordenació urbanística municipal i arts. 41 i 44 de la Llei 
d’urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010).  
 
5. Els responsables de l’obra es faran càrrec de comunicar amb antelació l’inici de l’obra 
a la Policia Municipal i s’observaran les indicacions que pugui disposar en relació a les 
condicions de seguretat i senyalització de l’ocupació de la via pública prevista, que 
correrà a càrrec del promotor i contractista de l’obra. Es compliran les normes de 
l’Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública aprovada el 27/04/95.  
 



 
 
 

6. Mentre s’executin obres que afectin les façanes de carrer o la coberta de l’edifici caldrà 
disposar d’una tanca de protecció a la via pública que permeti un pas de vianants de 
0,90 m d’amplada mínima.  
 
7. L’enderroc s’executarà d’acord amb les condicions determinades a la vigent 
Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública.  
 
8. 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).  
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

23.5. - MODIFICACIÓ DE PROJECTE D'EDIFICI DESTINAT A ESCORXADOR, AV 
D'EUROPA N.8. 

 
 

Núm.- LLICENCIA D’OBRES 
OLOT MEATS SA-AV D'EUROPA N.0008 

 

Núm. de referència : X2022036604 

 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de OLOT MEATS SA per MODIFICACIÓ 
DE PROJECTE D'EDIFICI DESTINAT A ESCORXADOR, a l’AV D'EUROPA N.8, del 
municipi d’Olot.  

 
Identificació de l’expedient: OMA32022000079   
Situació: AV D'EUROPA N.0008  
 
1.- En data 18/07/2022, OLOT MEATS SA amb DNI: A1708053-2, representat per **** , 
presenta projecte d’obres majors per MODIFICACIÓ DE PROJECTE D'EDIFICI 
DESTINAT A ESCORXADOR, amb situació al carrer AV D'EUROPA N.8, d’Olot. 
 
2.- En data 3/10/2022 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.  
 
FONAMENT DE DRET 
 
1. Vist el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per 
acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 18 de juny de 
2003 i quin Text Refós fou aprovat pel mateix òrgan en sessió de data 25 de setembre 
de 2003, havent estat publicada la seva normativa al Diari Oficial de la Generalitat de 
data 2 de febrer de 2004, i posteriors modificacions, qualifica la finca on es situa 
l’edificació existent de sòl URBÀ CONSOLIDAT. Zona d’indústria aïllada d’intensitat 
5 (clau 16.5). 
 
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, 
estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les llicències d’obres. 
És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme. 
 
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local, 
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, que va delegar 
aquesta competència en aquest òrgan municipal. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Atorgar a OLOT MEATS SA amb DNI: A1708053-2, representat per **** , 
llicència d’obres (OMA32022000079), per MODIFICACIÓ DE PROJECTE D'EDIFICI 
DESTINAT A ESCORXADOR, amb situació al AV D'EUROPA N.0008 , del municipi 
d’Olot. 
 



 
 
 

SEGON. Informar que no podran iniciar-se les obres en tant no es doni compliment als 
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències d’Urbanisme 
d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran les 
corresponents actuacions sancionadores.  
 
TERCER. El termini per començar les obres és de 12 mesos i el termini per acabar-les 
és de 24 mesos. La llicència urbanística caducarà a tots els efectes si, en finir qualsevol 
d’aquests terminis o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no s’han acabat 
les obres, essent necessari sol·licitar nova llicència ajustada a l’ordenament urbanístic 
vigent.  
 
QUART. Donar compte de la liquidació de l'ingrès de l'/les autoliquidacions que es 
detalla/m seguidament 
 
 Num liquidció  Import 
 COA2022600071 5534.24 
 
Liquidació de Drets i Garanties: 
Drets 
 
Per: Un pressupost de: 136650.89 euros  
 
Base liquidable (3) Drets % 

bonificació 
Drets definitius Taxes Total Drets 

136650.89 5466.04 0 5466.04 68.20 5534.24 

 
Garanties: 

   

Total Liquidació Euros 

Per Drets 5534.24 

Per Garanties  0 

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



 

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



 
 
 

 
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li 
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En cas 
d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les sancions 
que corresponguin. 
 
 
Condicions particulars 
 
1. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: Document signat per contractista o 
contractistes assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra, així com documentació 
que acrediti la seva condició de contractista.  
 
2. El Pla de seguretat de l’obra subscrit pel contractista i aprovat per la direcció 
facultativa de l’obra haurà de contenir la documentació referida a les prescripcions que 
dimanen de la normativa del Ministeri de Sanitat, establertes al document anomenat 
“Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente 
a la exposición al Sars-Cov-2”. 
 
3. Aquesta llicència d’obres s’atorga sense perjudici de les condicions que puguin 
derivar-se de l’expedient d’autorització o comunicació de l‘ampliació de la superfície de 
l’activitat i la modificació de les seves condicions.  
 
4. Aquesta llicència no autoritza l’ocupació de la via pública amb materials o altres 
elements propis de l’obra.  
 
5. Aquesta llicència no autoritza la instal·lació de rètols comercials visibles des de la via 
pública.  
 
6. Un cop finalitzades les obres, caldrà presentar el certificat final d’obra, juntament amb 
el certificat de posada en servei de les instal·lacions de protecció activa i passiva de 
mesures contra incendis de l’ampliació projectada. Segons l’article 20 de la llei 
esmentada i l’article 20 del RD 513/20174 .  
 
7. Es manté la fiança de 1.200,00 € imposada en la llicència d’obres del projecte que es 
modifica, en concepte de garantia de 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.  
 
8. D’acord amb l’article 75.1 del Decret 64/2014 pel qual s’aprova el Reglament sobre la 
protecció de la legalitat urbanística, per a la primera utilització i ocupació de l’edifici, la 
persona promotora ha de comunicar prèviament la finalització de les obres a 
l’ajuntament. La comunicació ha d’anar acompanyada del certificat final d’ obra expedit 
per la direcció facultativa de les obres en què han de constar els fets següents: a) Data 
de finiment de les obres. b) Que les obres han estat executades de conformitat amb el 
projecte tècnic autoritzat i, si s’escau, les seves modificacions i les condicions de la 
llicència urbanística atorgada. c) Que l’edificació està en condicions de ser utilitzada de 
conformitat amb l’ús autoritzat.  
 



 

9. El termini per declarar les obres davant el Cadastre, és de 2 mesos a partir de la data 
de l’acabament que consta en el Certificat Final d’Obra. Cal presentar el formulari 900D 
disponible a la seu electrònica de la Direcció General de Cadastre on trobareu també 
l’assistent de declaracions cadastrals. Les persones jurídiques, personal tècnic col·legiat 
o gestors, estan obligats a presentar la declaració per mitjans telemàtics. Si no es 
disposa de mitjans informàtics es pot tramitar a l’oficina del cadastre de l’Ajuntament 
d’Olot.  
 
10. La primera utilització de l’edifici ampliat es veurà limitada a l’execució prèvia de les 
obres d’urbanització del polígon d’actuació PA13.03. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

23.6. - ADEQUACIÓ D'EDIFICI PER A OFICINES ADMINISTRATIVES - 
C DEL MESTRE FALLA N.0043 

 
 

Núm.- LLICENCIA D’OBRES 
SERVEI D'OCUPACIO DE CATALUNYA-C DEL MESTRE FALLA N.0043 

 
Núm. de referència : X2022051849 

 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de SERVEI D'OCUPACIO DE 
CATALUNYA per ADEQUACIÓ D'EDIFICI PER A OFICINES ADMINISTRATIVES, al 
C DEL MESTRE FALLA N.43 , del municipi d’Olot.  

 
Identificació de l’expedient: OMA32022000105   
Situació: C DEL MESTRE FALLA N.0043  
                 
1.- En data 6/10/2022, SERVEI D'OCUPACIO DE CATALUNYA amb DNI: Q0801272-

F, representat per **** , presenta projecte d’obres majors per ADEQUACIÓ D'EDIFICI 
PER A OFICINES ADMINISTRATIVES, amb situació al carrer C DEL MESTRE FALLA 
N.43, d’Olot. 
 
2.- En data 29/11/2022 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 Protecció i seguretat públiques (4.5) 
 
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, 



 
 
 

estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les llicències d’obres. 
És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme. 
 
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local, 
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, que va delegar 
aquesta competència en aquest òrgan municipal. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Atorgar a SERVEI D'OCUPACIO DE CATALUNYA amb DNI: Q0801272-F, 
representat per **** , llicència d’obres (OMA32022000105), per ADEQUACIÓ D'EDIFICI 
PER A OFICINES ADMINISTRATIVES, amb situació al C DEL MESTRE FALLA N.43, 
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.  L'Ajuntament girarà la corresponent liquidació de drets d'obres que s'us 
notificarà oportunament 
 
Liquidació de Drets i Garanties: 

Drets 
 
Per: Un pressupost de: 416382.45 euros  
  
1 Núm Tanques 
  
Base liquidable (3) Drets % 

bonificació 
Drets definitius Taxes Total Drets 

416382.45 16655.30 95 832.76 559.00 1391.76 

 
Garanties: 

 

Total Liquidació Euros 

Per Drets 1391.76 

Per Garanties  0 

 
CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats. 
 
 



 

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



 
 
 

quedant el contractista sotmès a la legislació vigent en la matèria i a les ordres que en 
aquest sentit li transmeti la Policia Municipal. 
 
12.- El davant de l’edifici o del solar on es realitzin les obres de nova construcció, o que 
afectin la façana o part anterior de la coberta, es tancaran sempre amb un clos de 
protecció d’acord amb les condicions de l’Ordenança d’obres a la via pública. Les 
bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació 
vigent. 
 
13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les 
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà 
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les 
prestacions de la Seguretat Social. 
 
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la corresponent 
llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals que causi. 
 
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li 
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En cas 
d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les sancions 
que corresponguin. 
 
Condicions particulars 
 

1. Aquesta llicència autoritza l’execució de les obres i l’ús administratiu de l’edifici 
segons les previsions del projecte presentat, que no inclou el pati de la parcel·la. 

2. 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. 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. Els responsables de l’obra es faran càrrec de comunicar amb antelació l’inici de 
l’obra a la Policia Municipal i s’observaran les indicacions que pugui disposar en 
relació a les condicions de seguretat i senyalització de l’ocupació de la via pública 
prevista, que correrà a càrrec del promotor i contractista de l’obra.  Es compliran 
les normes de l’Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública aprovada el 
27/04/95 

 

 



 

5. Caldrà  justificar  la disponibilitat  dels  contenidors  de deixalles homologats 
necessaris segons l’expedient d’activitat mitjançant  document  acreditatiu de la 
seva  adquisició.  Aquest requisit  serà indispensable per a obtenir la llicència de 
primera utilització. (Ordenança  general de Gestió de Residus  aprovada el 
15/03/2002 i modificada el 28/07/2005). 

6. Finalitzada l’obra cal presentar certificat final d’obra, juntament amb el certificat de 
les mesures actives i passives, de la posada en funcionament de la instal·lació de 
prevenció i seguretat contra incendi, segons l’article 20 de la Llei 3/2010 i l’article 
20 del RD 513/2017, respectivament. 

7. D’acord amb l’article 75.1 del Decret 64/2014 pel qual s’aprova el Reglament sobre 
la protecció de la legalitat urbanística, per a la primera utilització i ocupació de 
l’edifici, la persona promotora ha de comunicar prèviament la finalització de les 
obres a l’ajuntament. La comunicació ha d’anar acompanyada del certificat final d’ 
obra expedit per la direcció facultativa de les obres en què han de constar els fets 
següents: a) Data de finiment de les obres. b) Que les obres han estat executades 
de conformitat amb el projecte tècnic autoritzat i, si s’escau, les seves 
modificacions i les condicions de la llicència urbanística atorgada. c) Que 
l’edificació està en condicions de ser utilitzada de conformitat amb l’ús autoritzat. 

8. 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. 
 

 
24.1. - APROVACIÓ DEL PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER A LES FESTES DE 

NADAL I CAP D'ANY 2022 AL PAVELLÓ FIRAL 
 
Núm. de referència : X2022058596     
 
En relació a l’expedient PC012022000013 de protecció civil referent al PLA 
d’AUTOPROTECCIÓ de les Festes de Nadal i Cap d’any 2022 presentat per l’empresa 
The City Olot, SL, vist l’expedient administratiu i l’informe favorable referent al document, 
elaborat per l’àrea de protecció civil municipal, i els antecedents corresponents, la 
regidora delegada  de Seguretat, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
Aprovar el Pla d’autoprotecció de les Festes de Nadal i Cap d’any 2022 al pavelló firal 
d’Olot. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 



 
 
 

 
25.1. - ACORD RELATIU A L'ENTREGA D'UN VEHICLE A L'ASSOCIACIÓ DE 

VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL D'OLOT 
 
Núm. de referència : X2022061647     
 
I.- L’Ajuntament d’Olot, en sessió plenària de de data 25 de juliol de 2013, va acordar, 
per unanimitat, vincular l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil d’Olot (AVPCO), 
inscrita al Registre d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya, amb el codi 
4454-J/2, als Plans de protecció civil del municipi d’Olot. 
 
Aquest acord es va comunicar a la Direcció General de Protecció Civil, per tal d’inscriure 
a l’AVPCO en el Registre especial de les associacions de voluntaris de protecció civil de 
Catalunya. 
 
II.- En la normativa d’aplicació, tant la d’àmbit local com la d’àmbit sectorial en matèria 
de protecció civil, s’assenyala: 
 
1.- Els articles 25 LRBRL de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local (LRBRL) i 66 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 (TRLMRLC), atribueixen als 
municipis competències pròpies en matèria de protecció civil. També l’article 47 de la 
Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya (LPCC) assenyala que els 
municipis són les entitats bàsiques de la protecció civil a Catalunya i disposen de 
capacitat general d’actuació i de planificació en aquesta matèria. 
 
En els municipis amb una població superior als 20.000 habitants, com és el cas d’Olot, 
la protecció civil esdevé un servei de prestació obligatòria (26 LRBRL i 67 TRLMRLC). 
 
2.- La normativa de desenvolupament de la Llei de protecció civil de Catalunya incideix 
en la vinculació existent entre els ajuntaments (municipis) i l’associació de voluntaris de 
protecció civil del municipi reconeguda pel propi ajuntament: decret 27/2001, de 23 de 
gener, pel qual s’aprova el Reglament de les associacions de voluntaris de protecció 
civil de Catalunya; i Ordre INT/202/2017, de 28 de juliol, sobre les actuacions que han 
de desenvolupar les associacions de voluntaris de protecció civil de Catalunya. 
 
III.- La Policia Municipal tenia adscrit al seu parc mòbil el vehicle Pick-up, marca Toyota, 
model Hilux, matrícula 2299KCW. Aquest vehicle està amortitzat i ha estat substituït per 
un altre vehicle. En conseqüència, és procedent desvincular el vehicle matrícula 
2299KCW de la Policia Municipal i adscriure’l a un altre servei municipal, com ara el 
servei de protecció civil que, en el cas d’Olot, es desenvolupa no només a través de 
personal propi, sinó també a través de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil 
d’Olot, en tant que entitat vinculada a l’Ajuntament. 
 
Vist l’expedient administratiu  núm. SPT22022000001 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present resolució, el regidor delegat de protecció civil, 
proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 



 

Primer.- ENTREGAR el vehicle Pick-up, marca Toyota, model Hilux, matrícula **** a 
l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil d’Olot (AVPCO), per destinar-lo a fins 
d’utilitat pública vinculats a les tasques pròpies de protecció civil de competència 
municipal. 
 
Segon.- Correspon a l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil d’Olot la realització 
dels tràmits pertinents per canviar la titularitat del vehicle i per contactar l’assegurança 
obligatòria; així com assumir el cost dels treballs necessaris per logotipar el vehicle com 
a vehicle de protecció civil. 
 
-Que es traslladi aquest acord a: Associació de Voluntaris de Protecció Civil d’Olot; 
Departament de Protecció Civil; Policia Municipal; i Departament de Patrimoni. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 

26.1. - SUBVENCIONS DESTINADES A LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL I 
MODERNITZACIÓ DE LES ADMINISTRACIONS DE LES ENTITATS LOCALS, EN 

EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA, 
FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA - NEXTGENERATION EU 

 
 
Núm. de referència : X2022058864     
  
 
Vista l’Ordre TER/836/2022, de 29 d’agost, per la que el Ministeri de Política Territorial 
aprova les bases reguladores de subvencions destinades a la transformació digital i 
modernització de les administracions de les entitats locals, en el marc de la inversió 3 
del component 11 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la 
Unió Europea – NextGeneration EU, i s’efectua la convocatòria corresponent al 2022. 
 
Atès que per acord de la Junta de Govern Local de data 28 de gener de 2021 es va 
aprovar l’expedient de contractació administrativa del “Subministrament de Sistemes 
d’Informació, els sistemes de comunicació de dades Lan i els Serveis associats a 
l’Ajuntament d’Olot”. 
 
Atès que per acord de Junta de Govern Local de data 19 d’agost de 2021 es va adjudicar 
la licitació del referit contracte a l’empresa Estanys Blaus S.L. amb CIF B17496738. 
 
Atès que, desprès de la tramitació d’un recurs especial en matèria de contractació, per 
Junta de Govern Local de 7 de setembre de 2022 es va aprovar la modificació del cost 
i del termini d’execució del contracte de “Subministrament de Sistemes d’Informació, els 
sistemes de comunicació de dades Lan i els Serveis associats a l’Ajuntament d’Olot”, 
amb efectes des de l’1 d’octubre de 2022. 
 
Vist que l’article 11 de les bases reguladores de la referida subvenció fixa el termini 
d’execució de les actuacions subvencionables entre l’1 de febrer del 2020 i el 31 d’agost 
de 2023. 



 
 
 

 
Vist que el referit projecte consisteix en una actuació subvencionable relativa al Centre 
de Procés de Dades sostenibles, i que encaixa en la línia estratègia 4 sobre 
infraestructures digitals del referit programa de subvencions. 
 
En relació a l’expedient SNG12022000012 relatiu al programa de subvencions 
destinades a la transformació digital i modernització de les administracions de les 
entitats locals, i vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el regidor 
delegat  d'Innovació i tecnologia, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
PRIMER.- L’APROVACIÓ de sol·licitar la subvenció destinada a la transformació digital 
i modernització de les administracions de les entitats locals, del Ministeri de Política 
Territorial, pel projecte de “Subministrament de Sistemes d’Informació, els sistemes de 
comunicació de dades Lan i els Serveis associats a l’Ajuntament d’Olot i el seu 
manteniment”, que fou aprovat per acord de Junta de Govern Local de 28 de gener de 
2021. 
 
 
SEGON.- LA PARTICIPACIÓ I ACCEPTACIÓ del procediment regulat per l’Ordre 
TER/836/2022, de 29 d’agost, per la que s’aproven les bases reguladores de 
subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les administracions 
de les entitats locals, i la sol·licitud de subvenció.  
 
TERCER.- EL COMPROMÍS de que l’entitat disposarà de tots els recursos humans, 
tècnics i pressupostaris necessaris per executar el projecte aprovat i per garantir la seva 
operativitat durant el període de durabilitat. 
 
QUART.- EL COMPROMÍS de que l’entitat, al llarg de tot el procediment, adoptarà les 
mesures eficaces i proporcionals per evitar frau, corrupció, conflicte d’interessos o doble 
finançament, i desenvoluparà les actuacions oportunes, per donar ple compliment i 
satisfacció a les obligacions que corresponguin a l’entitat beneficiaria.  
 
CINQUÈ.- FACULTAR l’Alcalde per la firma de tota la documentació necessària.  
 
SISÈ.- EL TRASLLAT d’aquest acord al Ministeri de Política Territorial, amb tota la 
documentació necessària per a la sol·licitud de subvenció.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

LA SECRETÀRIA 

 


