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JUNT ACTA NÚM.47 
JUNTA DE GOVERN LOCAL  

EL DIA 7 DE DESEMBRE DE 2022. 
 
 

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 7 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 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 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: 
 
- El divendres 2 de desembre acompanyat de la regidora Imma Muñoz, va felicitar a 

la Sra. Maria Devesa, en el seu 100è aniversari, celebrat a la residència Sant Jaume. 
A la tarda a l’Espai Cràter, va assistir a la presentació dels treballs i dels projectes 
guanyadors dels XXII Premis Salvador Reixach organitzats pel PEHOC. 
 

- El dissabte 3 de desembre va inaugurar Pessebres Olot en acte que va tenir lloc a 
Can Trincheria i que va continuar amb un recorregut per les diferents seus. A 
continuació, i també a Can Trincheria, va prendre part de la presentació del llibre de 
Lluís Busquets ‘Embastes i piripius’.  

 
 
Tot seguit, acompanyat de diferents regidors, va participar en el reconeixement als 
membres del Grup Gran i Grup Júnior del CPA Olot. El Grup Gran, es varen 
proclamar aquest mes de novembre subcampiones del món en grups de xou amb 
“Escalant” en els mundials celebrats a l’Argentina. El Grup Júnior va guanyar aquest 
estiu,  el títol Europeu amb el ball “Decisió final”. 
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- Dimarts 6 de desembre, va assistir a l’estrena de la primera Nadala de l'any, acte 

organitzat dins la programació de la Fira del Pessebre. 
 
 

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. - CULTURA. SUBVENCIÓ CULTURAL ORFEÓ POPULAR OLOTÍ 
 

Núm. de referència : X2022016820     
 
En relació a l’expedient SIC22022000009, 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’Orfeó Popular Olotí, amb NIF G17127267, per un import de 
6000.00 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 22400334480020 en fase 
“AD” 2200831042, 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 2200831042001 Despeses 22400  334  480020 6000.00 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. 
 

 
4.2. - CULTURA. SUBVENCIÓ CULTURAL LLUÈRNIA ASSOCIACIÓ CULTURAL 

 
Núm. de referència : X2022018223     
 
En relació a l’expedient SIC22022000018, 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 Lluèrnia Associació Cultural, amb NIF G55180871, per un import 
de 36000.00 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 22400334480037 en 
fase “AD” 2204185001, una vegada supervisats: el formulari de justificació, la memòria 
de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la subvenció. 
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Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200300 2204185001001 Despeses 22400  334  480037 36000.00 SUBVENCIO LLUERNIA ASSOCIACIO 
CULTURAL LLAC 

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. 
 

 
4.3. - CULTURA. SUBVENCIÓ CULTURAL ASSOCIACIÓ OLOT FOTOGRAFIA 

 

Núm. de referència : X2022019549     
 
En relació a l’expedient SIC22022000040, 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 Olot Fotografia, amb NIF G17560517, per un import 
de 16000.00 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 22400334480032 en 
fase “AD” 2204182001, 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 2204182001001 Despeses 22400  334  480032 9600.00 SUBVENCIO OLOT FOTOGRAFIA 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. 
 

 
4.4. - CULTURA. SUBVENCIÓ CULTURAL A L'ASSOCIACIÓ COLLA GEGANTERA 

SANT MIQUEL D'OLOT 
 

Núm. de referència : X2022020690     
 
En relació a l’expedient SIC22022000054, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat de Cultura proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents acords: 
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1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la 
subvenció cultural a l’Associació Colla Gegantera Sant Miquel d’Olot, amb NIF 
G55160782, per un import de 960.00 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 
22400334480020 en fase “AD” 2200831004, 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 2200831004001 Despeses 22400  334  480020 960.00 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. 
 

 
5.1. - CULTURA : SUBVENCIÓ PROGRAMA FUNCIONAL BIBLIOTECA OLOT 

 

Núm. de referència : X2022062720     
 
En relació a l’expedient SCU12022000026 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: SUBVENCIONS PER A LA REDACCIÓ DE PLANS DE CIUTAT, 

PROGRAMES FUNCIONALS, MOBILIARI, SENYALITZACIÓ I 
CONTRUCCIÓ BIBLIOTEQUES 

Referència: BOP NÚM. 226 DE 25/11/2022 
Núm disposició: NÚM. 10374 
Import: 7.600,00 € 

 
Segon.- Presentar a l’esmentada convocatòria el projecte: SUBVENCIÓ PROGRAMA 
FUNCIONAL BIBLIOTECA OLOT 
 
Tercer.- Facultar l’alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
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6.1. - EDUCACIÓ - CONTRACTAR DIFERENTS ESPECTACLES ESCÈNICS I 
MUSICALS A PORTAR TERME DURANT LA TEMPORADA/FESTIVAL RECURSOS 

EDUCATIUS 22-23.  ANKI I FULLES AMBULANTS 
 
Núm. de referència : X2022062553     
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
 

Antecedents:  

Primer.- Atès que és necessària la contractació dels espectacles ANKI i Fulles 

Ambulants de la companyia CIA ORTIGA dins la programació de RECURSOS 

EDUCATIUS 22-23, que realitza l'empresa ASSOCIACIÓ CIA ORTIGA com es desprèn 

de l'informe de data 01-12-2022 , emès per Susanna Alsina, Direcció Adjunta de l’Àrea 

de Cultura i Educació, amb el vistiplau de Ricard Sargatal Direcció de l’Àrea de Cultura 

i Educació. 

 

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 ASSOCIACIÓ CIA ORTIGA 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 les partides 22 599 326 226996 DESPESES 

RECURSOS EDUCATIUS i 999 Educatius Escènics Escoles Garrotxa 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. 
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Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics. 

  

PROPOSA  

 

Primer.- Adjudicar, a favor de ASSOCIACIÓ CIA ORTIGA, amb CIF. G55371033, de 

BANYOLES, GIRONA, ESPANYA el contracte privat que té per objecte els espectacles 

Anki i Fulles Ambulants pel preu de nou mil cinc-cents cinquanta-nou (9.559€), 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:  

 

Suport a la producció: 1.600€ euros 

% IVA: 336 euros 

 

Caixet actuació: 6.300 €  

% IVA 21: 1.323 €  

 

Segon.- ANKI i FULLES AMBULANTS es portarà a terme entre el dia 11 i 16/03/2023  

 

Tercer.- Aprovar i Disposar la despesa d'import 1.936€, IVA inclòs, i efectuar-ne el 

pagament a l'empresa ASSOCIACIÓ CIA ORTIGA en els termes que consten en el 

contracte que se signarà entre les parts.  

 

1.936 euros amb càrrec a la partida 22 599 326 226996 DESPESES RECURSOS 

EDUCATIUS del Pressupost de l'Ajuntament d'Olot.  

 

7.623 euros amb càrrec a la partida 9999 Educatius Escènics Escoles Garrotxa. 

 

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 ASSOCIACIÓ CIA ORTIGA.  
 
 

Setè.- ANKI i FULLES AMBULANTS adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura 
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012022001048. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

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

200220  Despeses 99999 7623 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 500 012 035 099 000 000 
200220  Despeses 22599  326  226996 1936 DESPESES RECURSOS EDUCATIUS 500 012 035 099 000 000 
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6.2. - CULTURA - CONTRACTAR DIFERENTS ESPECTACLES ESCÈNICS I 
MUSICALS A PORTAR TERME DURANT LA TEMPORADA HIVERN-PRIMAVERA 

22-23. REQUIEM 
 

Núm. de referència : X2022062674     
 
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 

Antecedents:  

Primer.- Atès que és necessària la contractació de REQUIEM NOCTURN de la 

companyia PERE FAURA dins la programació de HIVERN-PRIMAVERA 22-23, que 

realitza l'empresa PLATAFORMA CULTURAL LA DIÜRNA SL com es desprèn de 

l'informe de data 30-11-2022 , Susanna Alsina, Direcció Adjunta de l’Àrea de Cultura i 

Educació, amb el vistiplau de Ricard Sargatal Direcció de l’Àrea de Cultura i Educació. 

 

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 PLATAFORMA CULTURAL LA DIÜRNA 

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.  
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PROPOSA  

 

Primer.- Adjudicar, a favor de PLATAFORMA CULTURAL LA DIÜRNA SL, amb CIF. 

B67158964, de BARCELONA, ESPANYA el contracte privat que té per objecte 

l'espectacle REQUIEM NOCTURN pel preu de VUIT MIL QUATRE-CENTS SETANTA 

euros (8.470 €), 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: 7.000€  

IVA (21)%: 1.470€  

 

Segon.- REQUIEM NOCTURN es portarà a terme el dia 29/04/2023. 

 

Tercer.- Aprovar i Disposar la despesa d'import 8.470€, IVA inclòs, i efectuar-ne el 

pagament a l'empresa PLATAFORMA CULTURAL LA DIÜRNA 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.  

 

Sisè.- Notificar aquest acord a l'empresa PLATAFORMA CULTURAL LA DIÜRNA SL.  
 
Setè.- PLATAFORMA CULTURAL LA DIURNA  SL adjuntarà una còpia d’aquest acord 
a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012022001051. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 

7.1. - ESPORTS_PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA 
SUBVENCIÓ SUPORT A ENTITATS DEL GARROTXA RUGBY CLUB 

 
Núm. de referència : X2022019875     
 
En relació a l’expedient SP062022000034, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
 
 

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

200220  Despeses 99999 8470 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
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1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la 
subvenció SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES, a favor del Garrotxa Rugby Club, 
per un import de 1877.85 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 2022 330 
341 4800002 en fase “AD” 2200830030, 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 2200830030 Despeses 22330  341  480002 1877.85 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 015 167 065 999 999 

 

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

 
 

8.1. - ESPORTS_PROPOSTA DE CONVENI EXTRAORDINARI AMB EL CLUB 
PATINATGE ARTÍSTIC OLOT 

Núm. de referència : X2022057148     
 
En relació a l’expedient SP062022000067, 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 de concessió directa a favor de 
l’entitat CLUB PATINATGE ARTISTIC D'OLOT, amb NIF:G1738098-1, inscrita en el 
Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12013000022, per un 
import de  euros. Disposar la despesa de  euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 
2022 330 341 4800002 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES (segons el conveni 
de referència adjunt). 
 

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

200230 2200830 Despeses 22330  341  480002 650 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 015 167 065 999 999 

 

 
 
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 
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subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

8.2. - ESPORTS_PROPOSTA DE CONVENI PER CONCESSIÓ DIRECTA AMB 
L’ASSOCIACIÓ ESPORTIVA BATEC GARROTXÍ 

 

Núm. de referència : X2022057153     
 
 
En relació a l’expedient SP062022000068, 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 de concessió directa a favor de 
l’entitat ASSOCIACIO ESPORTIVA BATEC GARROTXI, amb NIF:G5524302-6, inscrita 
en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12022000008, per 
un import de  euros. Disposar la despesa de  euros amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària: 2022 330 341 4800002 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 
(segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200230 2200830 Despeses 22330  341  480002 250 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 015 167 065 999 999 

 

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

8.3. - ESPORTS_PROPOSTA DE CONVENI PER CONCESSIÓ DIRECTA AMB EL 
CLUB TENIS TAULA OLOT 

 

Núm. de referència : X2022057157     
 
En relació a l’expedient SP062022000069, 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 concessió 
directa a favor de l’entitat CLUB TENIS TAULA OLOT, amb NIF:G1781045-8, inscrita 
en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12020000015, per 
un import de  euros. Disposar la despesa de  euros amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària: 2022 330 341 4800002 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 
(segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200230 2200830 Despeses 22330  341  480002 400 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 015 167 065 999 999 

 

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

8.4. - ESPORTS_PROPOSTA DE CONVENI PER CONCESSIÓ DIRECTA AMB EL 
CLUB HORSEBALL GARROTXA 

 

Núm. de referència : X2022057257     
 
 
En relació a l’expedient SP062022000072, 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 concessió 
directa a favor de l’entitat CLUB HORSEBALL GARROTXA, amb CIF: G17885294, 
inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número 
FEN12020000016, per un import de  euros. Disposar la despesa de  euros amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària: 2022 330 341 4800002 SUBVENCIONS ENTITATS 
ESPORTIVES (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200230 2200830 Despeses 22330  341  480002 350 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 015 167 065 999 999 
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2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
9.1. - CONVENI SPONSORS FESTES DEL TURA 2022 

 
Núm. de referència : X2022061416     
 
En relació a l’expedient FE022022000041 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Festes, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1.- L’Empresa  SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA SAU. SGAB, 
serà col·laboradora  empresarial de les Festes del Tura  
 
2.- La col·laboració de les Festes del Tura 2022  queda establert en les següents 
contraprestacions de l`Àrea de Festes: 
 
 
3.- L’Empresa  SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA SAU. SGAB, 
amb motiu de les prestacions que li atorga el present conveni, ingressarà a l’Ajuntament 
la quantitat de: 3000   €. 
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És per això que s’aprova la liquidació núm: BFL-2022-600065 per l’esmentat import de: 3000     
€. 
El lloc, terminis, forma de pagament i recursos que es podem interposar contra l’acte de 
liquidació, són els que es determinen a la liquidació que s’adjunta a l’acord. 
 
4.- L’Empresa  SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA SAU. SGAB  
haurà de fer arribar a l’Àrea de Festes de l’Ajuntament d’Olot, o bé a festes@olot.cat el 
logotip o imatge que vulgui que aparegui en els llocs especificats en l’apartat 2n.-  
 
 

S’aprova per unanimitat. 
 

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

CIUTAT 
 
Núm. de referència : X2022015157     
 
En relació a l’expedient SD012022000002 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Promoció de la ciutat, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la 
subvenció VIII Trepitja Garrotxa Solidària, atorgada al CENTRE EXCURSIONISTA 
D’OLOT amb NIF núm. G17132747 per un import de 891.88 euros, comptabilitzada a 
l’aplicació pressupostària 22200430480001 en fase “AD” 2200828003, 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 2200828003 Despeses 22200  430  480001 891.88 SUBVENCIONS ESDEVENIMENTS CIUTAT 230 999 211 065 017 025 

 

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

 
 

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

Núm. de referència : X2022016840     
 
En relació a l’expedient SD012022000004 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 XVIII Clàssic dels Volcans/ prova de vehicles històrics, atorgada a 
CERDANYA RACING CLUB amb NIF núm. G55163547, per un import de 966.14 euros, 
comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 22200430480001 en fase “AD” 2200828, 
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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 966.14 SUBVENCIONS ESDEVENIMENTS CIUTAT 200 999 147 065 017 011 

 

 
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. 
 

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

CIUTAT 
 

Núm. de referència : X2022016843     
 
En relació a l’expedient SD012022000005 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 Mostra de bonsais en el marc de la Fira 1 de maig, atorgada a 
l’ASOCIACIÓ GARROTXINA D’AMICS DEL BONSAI amb NIF núm. G17429721 per 
un import de 356.43 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 356.43 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. 
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10.4. - (DIN1) ACTIVITATS DE FOMENT DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA 

CIUTAT 
Núm. de referència : X2022020016     
 
En relació a l’expedient SD012022000014 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 Catàleg d'art, disseny i artesania de proximitat 2022/23, atorgada a 
l’ASSOCIACIÓ DE CREADORS DE LA GARROTXA amb NIF núm. G55299333 per un 
import de 2229.71 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 22 200 430 
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 2229.71 SUBVENCIONS ESDEVENIMENTS CIUTAT 200 999 143 065 019 012 

 

 
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. 
 

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

CIUTAT 
 
Núm. de referència : X2022023193     
 
 
En relació a l’expedient SD012022000016 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 Exposició monogràfic 75è aniversari Montesa, atorgada al CLUB MOTOR 
ANTIC GARROTXA amb NIF núm. G17701483 per un import de 441.97 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 441.97 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 
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Corporació i atenent al que disposa la normativa vigent i l’Ordenança general de 
subvencions de l’Ajuntament d’Olot (article 16) 
 
3r) Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i 
pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
11.1. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST 

 
Núm. de referència : X2022059237     
 
En relació a l’expedient SD012022000020 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Promoció de la ciutat, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
  
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Subvenció 
nominativa del pressupost a favor de l’entitat ASSOCIACIO DE PLACERS DEL 
MERCAT D'OLOT, amb NIF:G1768059-6, inscrita en el Registre d’entitats de 
l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12020000030, per un import de 16.650 euros. 
Autoritzar i Disposar la despesa de 16.650 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 
22 220 4312 4800051 SUBVENCIO ASSOCIACIO PLACERS (segons el conveni de 
referència adjunt). 
 
2n) Procedir a la bestreta de 6.660 euros a l’ASSOCIACIÓ DE PLACERS DEL MERCAT 
D’OLOT en concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import de 16.650 
euros, destinada a l’organització d’activitats de dinamització de la Plaça Mercat d’Olot: 
Campanya de Nadal, Campanya pel Carnaval d’Olot, Campanya per Sant Jordi, 
Campanya compra als migdies, participació al Garrotxa Approp, Espectacle el Petit 
Format, Dinamització de la Plaça Mercat i l’Aula Tast, Activitats de l’Aula Tast i Vídeos i 
contingut promocional de Nadal. Aquest avançament es correspon al 40% de l’import 
total atorgat en virtut del que estableix l’article 16 de l’Ordenança general de 
subvencions de l’Ajuntament d’Olot, modificada i revisada segons acord de ple de 20 de 
maig de 2021 i el pla estratègic de subvencions, revisat i modificat en sessió plenària de 
16 de juny de 2022 
 

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

200220  Despeses 22220  4312 480051 6660 SUBVENCIO ASSOCIACIO PLACERS 100 001 001 001 000 000 

 

 
 
3r) 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 i el pla estratègic de subvencions, 
revisat i modificat en sessió plenària de 16 de juny de 2022 
 
4t) 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 
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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. 
 
5è) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
6è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
7è) 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. 
 
8è) 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. 
 
 

12.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2022062695     
 
 
En relació a l’expedient CPG22022000069 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 22/048 per un import 
de 503.869,47 euros. 
 

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

200240  Despeses 99999 503869.47 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

13.1. - CONVENI AMB L'ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS D'OLOT (ACO) I 
L'AJUNTAMENT PER ALS LLUMS DE NADAL 2022-2023 

 
Núm. de referència : X2022061702     
 
Que l’Ajuntament d’Olot té com a objectiu la promoció global de la ciutat i l’organització 
de tots aquells esdeveniments que contribueixin a aquesta finalitat, i en particular al 
foment i dinamització del sector i l’activitat comercial. 
 
Que l’ACO és l’entitat que agrupa els establiments comercials de la ciutat d’Olot i que té 
com a objectiu principal consolidar Olot com a centre comercial a cel obert, mitjançant 
la realització d’activitats diverses vinculades al mon del comerç. 
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Per altra banda, la campanya comercial de Nadal és la campanya comercial més 
important de la ciutat. És durant aquesta campanya que es produeixen un major nombre 
de vendes i una major capacitat d’atracció de consumidors al centre. Aquesta atracció 
genera externalitats positives mes enllà de les derivades de l’activitat comercial dels 
establiments. 
 
L’ajuntament d’Olot ha contractat mitjançant un lloguer la il·luminació nadalenca de l’eix 
comercial de la ciutat per la campanya de Nadal 2022-2023. 
 
En relació a l’expedient SRE12022000001 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat d’Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el conveni amb l’Associació de comerciants d’Olot (ACO) i 
l’Ajuntament per als llums de Nadal 2022-2023, d’acord amb el qual l’ACO farà una 
aportació de 3.000,00 € a l’Ajuntament d’Olot. 
 
Segon.- Facultar a l’alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

14.1. - ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ PROGRAMA MUNICIPAL D'ARTS 
ESCÈNIQUES I MÚSICA EN L'ÀMBIT DE L'ENSENYAMENT REGLAT OLOT 2022-

2023 
 
Núm. de referència : X2022047993     
 
 
En relació a l’expedient SCU12022000020 d’acceptació de subvenció per als programes 
d’arts escèniques, música i arts visuals en l’àmbit de l’ensenyament reglat, s’acorda: 
 
Primer- Acceptar la subvenció atorgada per GENERALITAT DE CATALUNYA , amb 
destinació Programa municipal d’arts escèniques i música en l’àmbit de l’ensenyament 
reglat – Olot 2022/23, per un import de 22.000 euros. 
 

- 2022:   6.600 €. 
- 2023: 15.400 €. 

 
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. 
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Sisè.- Que Es procedeixi al reconeixement comptable d’aquesta subvenció. El dret 
reconegut s’anotarà a la partida del pressupost d’ingressos: 
 
 

2022 - A la partida corresponent el 2023. 
2023 - A la partida corresponent el 2023. 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
14.2. - ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ GENERALITAT PER MILLORA DE LA 

SEGURETAT DE LA MAQUINÀRIA ESCÈNICA TEATRE PRINCIPAL D’OLOT 2022-
2023 

 
Núm. de referència : X2022053962     
 
En relació a l’expedient SCU12022000023 d’acceptació de subvenció per a la millora de 
les infraestructures en equipaments culturals s’acorda: 
 
Primer- Acceptar la subvenció atorgada per la GENERALITAT DE CATALUNYA, amb 
destinació millora de la seguretat de la maquinària escènica teatre principal d’Olot 2022-
2023, per un import de 20.000 euros. 
 

- 2022: 10.000 €. 
- 2023: 10.000 €. 

 
Segon.- Agrair a la Generalitat de Catalunya, la concessió de l’esmentada subvenció. 
 
Tercer.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la qual 
donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als 
efectes de fiscalització. 
 
Quart.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de 
Seguretat Social. 
 
Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari 
vinculat amb l’expedient. 
 
Sisè.- Que Es procedeixi al reconeixement comptable d’aquesta subvenció. El dret 
reconegut s’anotarà a la partida del pressupost d’ingressos:  
 

2022 - A la partida corresponent el 2023. 
2023 - A la partida corresponent el 2023. 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
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15.1. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- ESTIMAR LA INDEMNITZACIÓ 
RECLAMADA PER LA COMUNITAT DE PROPIETARIS BISBE GUILLAMET 12, 

PER DANYS A LA PROPIETAT. 
 
Núm. de referència : X2022016785     

 
Vist l’escrit presentat per l’advocada Sra. ****, en nom i representació de la Comunitat 
de Propietaris Bisbe Guillamet 12, en el que formula reclamació patrimonial contra 
l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats a la propietat i atesos els següents  
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
Primer.- La representació de la Comunitat de Propietaris Bisbe Guillamet, 12 va formular 
reclamació patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, pels desperfectes causats a la paret 
de l’edifici de  la Comunitat quan es van retirar una càmera de vigilància i un focus de 
llum que l’Ajuntament hi havia instal·lat, sense haver obtingut autorització expressa per 
col·locar-los. En aquest escrit es demana que, com a contraprestació dels desperfectes 
i de la maca d’autorització, l’Ajuntament es faci càrrec de pintar la part baixa de 
l’esmentada paret, des de la rapissa fins al terra.  
 
En data 24 de novembre de 2022, l’administrador de la de la Comunitat de Propietaris 
Bisbe Guillamet, 12 va aportar a l’expedient administratiu el pressupost de data 29 
d’agost de 2002 (Ref. núm. 000112), emès per “Gerard, obres i reformes”, per un import 
de 354.- euros, que és la quantitat que es reclama. 
 
Segon.- En informe del sotsinspector en cap de la Policia Municipal, de data 7 d’abril de 
2022, s’assenyala que, a l’edifici núm. 12 del passeig Bisbe Guillamet, hi havia hagut 
instal·lada una càmera de vigilància municipal i que, per traslladar-la a una nova 
ubicació, es va desmuntar la càmera de la paret i hi van quedar un forats. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- L’article 32.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
d’acord amb l’article 106.2 de la Constitució, assenyala que “els particulars tenen dret a 
ser indemnitzats per les administracions públiques corresponents de tota lesió que 
pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui conseqüència del 
funcionament normal o anormal dels serveis públics, excepte en els casos de força 
major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar d’acord amb la Llei”. 
En igual sentit, l’article 81 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. Aquests articles 
determinen que la  responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques sigui de 
caràcter objectiu i que, per tant, esdevingui imprescindible acreditar que el dany o lesió 
sofert pel reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis 
públics, en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense intervenció 
estranya que pugui interferir alterant el nexe causal. 
 
En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i 174 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis causats 
als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament dels serveis 
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públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents, en els termes establerts 
per la legislació general sobre responsabilitat administrativa” 
 
Segon.- La responsabilitat patrimonial de les administracions públiques es basa en un 
sistema de responsabilitat objectiva, la qual cosa implica que no cal que hi hagi culpa o 
negligència, sinó únicament un funcionament normal o anormal dels serveis públics, un 
dany avaluable econòmicament i una relació de causalitat entre un i altre. També que el 
ciutadà afectat no tingui el deure jurídic de suportar aquest dany, que no hi hagi força 
major i que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons l’estat dels coneixements 
o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la producció dels danys. 
 
Així doncs, esdevé imprescindible acreditar que el dany o lesió sofert per la part 
reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, en 
relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense intervenció estranya que 
pugui interferir alterant el nexe causal. 
 
En el present cas, a la vista de l’informe del sotsinspector en cap de la Policia Municipal 
de data 7 d’abril de 2022, és raonable apreciar la relació causal entre els danys 
reclamats i el funcionament dels serveis municipals, d’acord amb els articles 25 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril i 66  del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d‘abril, pel que fa a les 
competències atorgades als municipis en matèria de seguretat en llocs públics.  
 
Vist l’expedient administratiu SRP12022000007 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada d’Hisenda, 
proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Acceptar la reclamació patrimonial formulada per la representació de la 
COMUNITAT DE PROPIETARIS BISBE GUILLAMET 12 (H55291009), pels 
desperfectes causats a la paret de l’edifici de la Comunitat quan es van retirar una 
càmera de vigilància i un focus de llum que l’Ajuntament hi havia instal·lat, sense haver 
obtingut autorització expressa per col·locar-los.  
 
Segon.- Efectuar un pagament de TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS (354.- 
€) a favor de la Comunitat de Propietaris Bisbe Guillamet 12 
 

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

200240  Despeses 22130  920  224000 354 ASSEGURANCES 130 001 999 052 999 999 

 

Aquest import s’ingressarà en el número de compte bancari que la persona interessada 
ha de facilitar a les Oficines de Tresoreria. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
16.1. - SUBMINISTRAMENT DE GASOIL PER ESCOLES MUNICIPALS DESEMBRE 

2022 
Núm. de referència : X2022062627     

Tipus de Contracte: SU DE SUBMINISTRAMENT 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar el subministrament de gasoil de calefacció per 
a les escoles municipals, com es desprèn de l’informe de data 1 de desembre de 2022, 
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emès pel Sr. Xavier Viñolas Boix, enginyer tècnic de l’àrea de Territori de l’Ajuntament 
d’Olot. 

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

Tercer.- 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 CARBURANTS TARAVAUS  SL i atès que 
aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació 
objecte del contracte. 

Fonament jurídic 

La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article 
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant 
LCSP) i correspon a la modalitat de subministrament regulada a l’article 16 de la 
mateixa. 

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

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

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

Vist l’expedient administratiu núm. CC012022001050 i antecedents corresponents, 
l’Alcalde avoca les competències i proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 

Primer.-  Aprovar l’informe emès pel Sr. Xavier Viñolas Boix, enginyer tècnic de l’àrea 
de Territori de l’Ajuntament d’Olot, de data 1 de desembre 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 CARBURANTS TARAVAUS  SL, amb NIF núm. B17292426, el 
contracte menor de subministrament de gasoil de calefacció per a les escoles 
municipals, pel preu de divuit mil cent dinou euros amb setanta-cinc cèntims (18.119,75 
€), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en catorze mil nou-cents setanta-cinc euros (14.975,00 
€) de pressupost net i tres mil cent quaranta-quatre euros amb setanta-cinc cèntims 
(3.144,75 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 %. 
 
Tercer.- El termini màxim per a l’execució dels serveis serà el 31 de desembre de 2022. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 18.119,75 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida núm. 22144 323 221031 “Gasoil edificis educació” del Pressupost municipal. 
 

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

200220  Despeses 22144  323  221031 18119.75 GASOIL EDIFICIS EDUCACIO 100 001 001 001 000 000 
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Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
16.2. - EDUCACIÓ - MODIFICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS DE GESTIO EME 

 
 

Núm. de referència : X2022062579     
 
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
 
En data 7 d’octubre de 2022, l’empresa Artavis Serveis Artístics SL, concessionària dels 
serveis de l’Escola Municipal d’Expressió d’Olot, va presentar un informe a l’Ajuntament 
d’Olot en el qual exposava l’increment d’inscripcions a diverses especialitats del centre 
per al curs 22-23, que ha comportat la creació de nous grups. 
 
Per aquest motiu, Artavis ha sol·licitat, a través d’aquest informe, un increment 
econòmics de l’aportació de l’Ajuntament d’Olot a l’empresa per a poder gestionar 
l’augment de demanda. 
 
La proposta de nous cursos d’Artavis, amb les seves corresponents despeses i 
ingressos és la següent: 
 

Especialitat Despeses previstes 
professors nous curs 22-
23 (en €) 

Ingressos previstos nous 
grups curs 22-23 (en €) 

Explorat 1.904,22 1.719,00 

Ceràmica (adults) 2.538,99 3.256,60 

Escriptura creativa 1.269,48 1.162,00 

Joieria artística (adults) 3.332,42 3.674,25 

L’art de parlar bé en públic 1.902,22 1.926,00 

   

TOTAL 10.947,33 11.737,85 

 
 
Vist que el punt 7 del Plec de Clàusules Administratives estableix que si el nombre 
d’activitats supera el nombre d’hores contractades, caldrà autorització expressa de 
l’àrea d’Educació de l’Ajuntament d’Olot, ja que caldrà fer una modificació del contracte, 
si les possibilitats pressupostàries ho permeten. 
 
Vist que l’empresa concessionària ha presentat una sol·licitut d’autorització formal a 
l’Ajuntament d’Olot per a l’increment de l’activitat docent, mitjançant l’informe de 7 
d’octubre. 
 
Vist la regidora d’educació de l’Ajuntament d’Olot considera idoni aquest increment 
d’activitat. 
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Vist que la proposta, per tant, suposa un increment de despesa per al curs 22-23 de 
10.947,33 euros. 
 
Vist, això no obstant, que l’Ajuntament d’Olot ingressarà per aquest nous cursos un total 
de 11.737,85 euros, la qual cosa suposa un increment net de la despesa de 790,52 
euros. 
 
Vist que hi ha crèdit disponible a la partida 2022 599 326 227996 Gestió Escola 
Expressió. 
 
PROPOSO 
 
Primer.- Modificar el contracte de serveis de gestió de l’EME, incrementant la despesa 
per al curs 2022-2023 en 10.947,33 euros, exempts d’IVA. 
 
Segon.- El preu de la modificació pel que fa les prestacions a executar durant el trimestre 
de l’any 2022 serà de 3.649,11 euros (iva exempt) i es pagarà amb càrrec a la partida 
22 599 326 227996 GESTIO ESCOLA D’EXPRESSIÓ.  

 
La resta de la despesa, corresponent als dos trimestres de l’any 2022, de 7.298,22 
euros, es pagarà amb càrrec al pressupost municipal de 2023.  
 
Atès el caràcter plurianual de la despesa, la seva autorització o realització se subordina 
al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos municipals.  
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a ARTAVIS SERVEIS ARTÍSTICS SL. 
PROPOSO  
 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
16.3. - ESPORTS_ ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEIS DE FORMACIÓ EN LA 

DISCIPLINA D’ESCACS 
 
Núm. de referència : X2022062545     
 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar el contracte de serveis de formació en la 
disciplina d’escacs, per tal de formar als alumnes de primària i secundària d’Olot., com 
es desprèn de l’informe de data 15 de novembre de 2022, emès pel  director tècnic de 
l’àrea d’Esports i Lleure. 

Segon.-  Atès que es tracta d’un servei esporàdic i puntual. 

 
Tercer.- Atès que el Club Escacs Olot és l’única entitat d’aquesta disciplina de la ciutat, 
i en conseqüència, l’única que pot oferir aquest servei, s’ha demanat pressupost a les 
per prestar el  servei de formació en la disciplina d’escacs. 

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

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

200220  Despeses 22599  326  227996 3649.11 GESTIO ESCOLA EXPRESSIO 100 001 001 001 000 000 
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Cinquè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa Club Escacs Olot i atès que aquesta 
compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del 
contracte. 

Fonament jurídic 

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

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

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

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

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012022001047 i antecedents corresponents, el 
regidor delegat 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 

Primer.-  Aprovar l’informe emès pel director tècnic de l’àrea d’Esports i Lleure,  de data 
15 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 Club Escacs Olot, amb NIF núm. G17251364, el contracte menor de 
de servei de formació en la disciplina d’escacs, per tal de formar als alumnes de primària 
i secundària d’Olot, pel preu de catorze mil quatre-cents trenta-set euros amb cinquanta 
cèntims (14.437,50€), exempt d’IVA.  
 
Aquesta activitat està exempta d’IVA segons l’article 20 -1-13 de la Llei 37/92, de 28 de 
desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit.  
 
Tercer.- 

a) Els serveis es portaran a terme durant el curs 2022-2023. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 5.907,00€, exempt d’IVA, amb 
càrrec a la partida  PRESTACIÓ SERVEIS CLUB ESCACS OLOT (CEO)  del 
Pressupost municipal. 

Atès que el termini d’execució del contracte comprèn més d’un exercici pressupostari, 
la despesa es distribuirà d’acord amb les següents anualitats: 

Any 2022: 5.907,00 €, IVA exempt. 
Any 2023: 8.530,50 €, IVA exempt. 
 
Donat que aquesta contractació comporta obligacions per a 2023, l’Ajuntament d’Olot 
es compromet a aprovar en el pressupost de l’exercici 2023 la consignació necessària 
per afrontar aquesta despesa. 
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Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220  Despeses 22399  341  227992 5907 PRESTACIO SERVEIS CLUB ESCACS OLOT 
(CEO) 

330 015 167 001 000 000 

 

 

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

 
 

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

DEFINITIVA DE CINC PLACES DE CONSERGE/VIGILANT PEL SISTEMA DE 
CONCURS OPOSICIÓ 

 
Núm. de referència: X2022062708     
 
 
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot, en la sessió ordinària del 5 de maig 
de 2022, va aprovar l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2022 d’estabilització de 
l’ocupació temporal en compliment del que estableix la Llei 20/2021, de 28 de desembre, 
la qual conté cinc places vacants de personal laboral fix, categoria conserge/vigilant, 
grup AP, pel sistema de concurs oposició en torn lliure pel procés d’estabilització. 
 
L’acord d’aprovació de l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2022 d’estabilització de 
l’ocupació temporal es van publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 
89 de 10 de maig de 2022 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8669 
de 17 de maig de 2022.  
 
La Llei 20/2021, de 28 de desembre, estableix que la publicació de les convocatòries 
d'aquests processos selectius per a la cobertura de les places incloses en les ofertes 
d'ocupació pública haurà de produir-se abans del 31 de desembre de 2022 i la resolució 
dels processos haurà de finalitzar abans del 31 de desembre de 2024. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’Organització i Atenció Ciutadana proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords:  
 
Primer.- Aprovar les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la cobertura 
definitiva de cinc places de personal laboral fix, categoria conserge/vigilant, grup AP, pel 
sistema de concurs oposició en torn lliure pel procés d’estabilització, vacants a la 
plantilla de personal de l’Ajuntament d’Olot i incloses a les ofertes d’ocupació pública 
d’estabilització de l’ocupació temporal.  
 
Segon.- Publicar el text íntegre de les bases i de la convocatòria en el Butlletí Oficial de 
la Província de Girona i en extracte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
 

S’aprova per unanimitat. 
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18.1. - APROVAR LES BASES I LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU 
PER A L'ESTABILITZACIÓ DE L'OCUPACIÓ TEMPORAL PER A LA COBERTURA 
DEFINITIVA D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A MITJÀ/NA DE PROTECCIÓ CIVIL PEL 

SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ 
 
Núm. de referència: X2022062711     
 
 
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot, en la sessió ordinària del 5 de maig 
de 2022, va aprovar l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2022 d’estabilització de 
l’ocupació temporal en compliment del que estableix la Llei 20/2021, de 28 de desembre, 
la qual conté una plaça vacant de personal funcionari de carrera, categoria tècnic/a 
mitjà/na de protecció civil, grup A, subgrup A2, pel sistema de concurs oposició en torn 
lliure pel procés d’estabilització. 
 
L’acord d’aprovació de l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2022 d’estabilització de 
l’ocupació temporal es van publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 
89 de 10 de maig de 2022 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8669 
de 17 de maig de 2022.  
 
La Llei 20/2021, de 28 de desembre, estableix que la publicació de les convocatòries 
d'aquests processos selectius per a la cobertura de les places incloses en les ofertes 
d'ocupació pública haurà de produir-se abans del 31 de desembre de 2022 i la resolució 
dels processos haurà de finalitzar abans del 31 de desembre de 2024. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’Organització i Atenció Ciutadana proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords:  
 
Primer.- Aprovar les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la cobertura 
definitiva d’una plaça de personal funcionari de carrera, categoria tècnic/a mitjà/na de 
protecció civil, grup A, subgrup A2, pel sistema de concurs oposició en torn lliure pel 
procés d’estabilització, vacant a la plantilla de personal de l’Ajuntament d’Olot i inclosa 
a les ofertes d’ocupació pública d’estabilització de l’ocupació temporal.  
 
Segon.- Publicar el text íntegre de les bases i de la convocatòria en el Butlletí Oficial de 
la Província de Girona i en extracte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

19.1. - APROVAR LES BASES I LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU 
PER A L'ESTABILITZACIÓ DE L'OCUPACIÓ TEMPORAL PER A LA COBERTURA 
DEFINITIVA D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A AUXILIAR PER OCUPAR UN LLOC DE 

TREBALL DE COORDINADOR/A ESPORTIU/VA PEL SISTEMA DE CONCURS 
OPOSICIÓ 

Núm. de referència: X2022062703     
 
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot, en la sessió ordinària del 5 de maig 
de 2022, va aprovar l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2022 d’estabilització de 
l’ocupació temporal en compliment del que estableix la Llei 20/2021, de 28 de desembre, 
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la qual conté una plaça vacant de personal laboral fix, categoria tècnic/a auxiliar, per 
ocupar un lloc de treball de coordinador/a esportiu/va, grup C, subgrup C1, pel sistema 
de concurs oposició en torn lliure pel procés d’estabilització. 
 
L’acord d’aprovació de l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2022 d’estabilització de 
l’ocupació temporal es van publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 
89 de 10 de maig de 2022 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8669 
de 17 de maig de 2022.  
 
La Llei 20/2021, de 28 de desembre, estableix que la publicació de les convocatòries 
d'aquests processos selectius per a la cobertura de les places incloses en les ofertes 
d'ocupació pública haurà de produir-se abans del 31 de desembre de 2022 i la resolució 
dels processos haurà de finalitzar abans del 31 de desembre de 2024. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’Organització i Atenció Ciutadana proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords:  
 
Primer.- Aprovar les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la cobertura 
definitiva d’una plaça de personal laboral fix, categoria tècnic/a auxiliar, per ocupar un 
lloc de treball de coordinador/a esportiu/va, grup C, subgrup C1, pel sistema de concurs 
oposició en torn lliure pel procés d’estabilització, vacant a la plantilla de personal de 
l’Ajuntament d’Olot i inclosa a les ofertes d’ocupació pública d’estabilització de l’ocupació 
temporal.  
 
Segon.- Publicar el text íntegre de les bases i de la convocatòria en el Butlletí Oficial de 
la Província de Girona i en extracte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
 

S’aprova per unanimitat. 
 
 
20.1. - EXECUCIÓ DE TÍTOLS JUDICIALS NÚM. 52/2018-A.- PROPOSANT OBRIR 

TERMINI PER A AL·LEGACIONS 
 
Núm. de referència : X2021003751     
 
La Junta de Govern Local en sessió del dia 24 de novembre, ha acordat, resumidament, 
l’aprovació de l’informe tècnic d’actualització del projecte d’enderroc redactat pels 
serveis tècnics municipals amb referència UPOM2021000003, suposant una aplicació 
del 13,10% d’augment en el pressupost de contracte donat el temps transcorregut entre 
la seva aprovació i la data d’avui, procedir a la contractació de les obres amb 
l’actualització de preus citada, nomenant com a responsables de la direcció de l’obra els 
tècnics municipals, i efectuant els trasllats dels acords corresponents. 
 
Atès la variació de preu descrita, i el fet que l’actuació municipal dimana de 
l’acompliment d’una sentència judicial que afecta també a les parts codemandades, no 
és menys cert que l’enderroc del Mas i la Cabana número 1 a la finca de La Canova 
requereix també de la col·laboració i/o autorització de la propietat en poder ser executat. 
També, tenint en compte que com a part codemandada hi consta l’empresa Pla d’Olot 
SL, que va figurar com a constructor en l’expedient de llicència d’obres controvertit. 
 
En relació a l’expedient UPOM2021000003, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
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PRIMER.- OBRIR un període d’audiència durant quinze dies hàbils, per tal que totes les 
parts codemandades en les actuacions d’execució de títols judicials núm. 52/2018-A, 
dimanant del procediment 335//2013 Recurs ordinari - Jutjat Contenciós administratiu 1 
Girona (UPSD  Cont. Administrativa 1), puguin al·legar el que considerin convenient als 
seus interessos, en ordre a la contractació per part de la Corporació de les obres 
d’enderroc descrites en els antecedents. 
 
SEGON.- Pel cas que transcorri el citat termini sense que es produeixi cap comunicació 
al respecte, continuarà la corporació amb l’execució en els termes indicats, de 
contractació de les obres corresponents. 
 
TERCER.- NOTIFICAR els presents acords als interessats en l’expedient. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

21.1. - PROPOSANT DONAR COMPTE DE LES COMUNICACIONS D’INICI 
D’ACTIVITAT I DELS DECRETS DICTATS ENTRE ELS DIES 26 D’OCTUBRE I 23 

DE NOVEMBRE DE 2022 RELATIUS A L’ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
Núm. de referència : X2022061964     
 
En relació a l’expedient AG012022000022, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Prevenció i control ambiental de les activitats, 
proposa a la Junta de Govern Local, adoptar el següent acord: 
 
Únic.- Donar compte de les comunicacions d’inici d’activitat i dels decrets dictats entre 
els dies 26 d’octubre i 23 de novembre de 2022 relatius a l’Àrea de Medi Ambient, que 
es relacionen a continuació:  
 

Tràmit 
Activitats 

Nom / comercial Concepte Adreça Decret 
 

Assabentat 
inici 

Daniel Bermúdez 
Obrero  

Ensinistrament de 
gossos  

C/Iu Pascual 23 B 1a 04/11//2022 

Assabentat 
inici 

Paramvir Singh   Venda de mòbils C/Mossèn Jacint 
Verdaguer 12 B 13 

14/11/2022 

Assabentat 
inici 

El Morabit Alae Perruqueria C/Major 27 B 2  21/11/2022 

Assabentat 
inici 

Testigos Cristianos 
de Jehová 

Centre de culte C/Madrid 193 23/11/2022 

Assabentat 
inici 

Estrella Soler 
Llimona 

Bar C/Pic del Bac 5, porta 17 23/11/2022 

Assabentat 
canvi no 
substancial  

Simon SA Fabricació matèries 
plàstiques 
(Modificació procés 
productiu) 

Av. Europa 62  14/11/2022 

Assabentat 
canvi no 
substancial  

Consell Comarcal de 
la Garrotxa  

Planta de 
compostatge  
(Increment 
tractament) 

Ctra. de les Feixes 202 21/11/2022 
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Assabentat 
canvi de 
titularitat 

Mustapha Fellahi i 
Abdelkarim Bouaddi 

Peixateria C/Mossèn Jacint 
Verdaguer 12 B 2 

04/11/2022 

Assabentat 
canvi de 
titularitat 

Jéssica Cardús 
Andreu 

Saló d’estètica i 
bellesa 

C/Pou del Glaç 25 B  21/11/2022 

Assabentat 
canvi de 
titularitat 

2010 Star Pizza SL Restaurant bar C/Pintor Domenge 19 23/11/2022 

Assabentat 
canvi de 
titularitat 

Bar Monicar SC Restaurant bar Av. del Rei Jaume II 45 B 2 23/11/2022 

Assabentat de 
canvi de 
titularitat 

Cristian Adolfo 
Pérez Rocha 

Bar Pizzeria C/Pare Roca 3 B 1  23/11/2022 

Assabentat de 
baixa  

Alvi Dental Olot SLP Clínica dental  C/Esgleiers 7 baixos 14/11/2022 

Acord de 
baixa, d’ofici 

Bàrbara Fumadó 
Dubé 

Venda i elaboració 
de plats cuinats 

Ctra. de la Deu 12 B  23/11/2022 

 
Horts municipals 

Concessió ús ****  Ús hort municipal Les Planotes 14  26/10/2022 

Renovació ús 
hort 

****  Ús hort municipal Desemparats 5 26/10/2022 

Renovació ús 
hort 

****  Ús hort municipal Desemparats 15  16/11/2022 

Renovació ús 
hort 

****  Ús hort municipal Desemparats 20 16/11/2022 

Renovació ús 
hort 

****  Ús hort municipal Desemparats 7 22/11/2022 

Baixa ****  Ús hort municipal Desemparats 22 21/10/2022 

Baixa ****  Ús hort municipal  Desemparats 11 26/10/2022 

Baixa  ****  Ús hort municipal Les Planotes 33 02/11/2022 

Baixa ****  Ús hort municipal Pou del Glaç 9 11/11/2022 

Baixa ****  Ús hort municipal Bonavista 18 17/11/2022 

 
 
 
Llicències per a la tinença i conducció de gossos de raça potencialment perillosa 

Autorització  **** American 
Staffordshire 
Terrier 

C/Nicaragua 13 5è 1a  26/10/2022 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
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22.1. - PROPOSANT SOL·LICITAR ELS PROGRAMES DE PROTECCIÓ I 
PROMOCIÓ DE SALUT PÚBLICA DEL CATÀLEG DE SERVEIS DE DIPSALUT PER 

A L’ANY 2023 
 
Núm. de referència : X2022061870     
 
Dipsalut ofereix als ajuntaments el Catàleg de Serveis amb els diferents programes de 
protecció de la salut i el dia 21 de desembre d’enguany finalitza el termini per a sol·licitar 
els corresponents a les actuacions de l’any 2023. Aquest programes s’ofereixen amb un 
finançament parcial o total, en el marc del conveni entre l’Ajuntament d’Olot i el Dipsalut, 
signat l’any 2021. 
 
En relació a l’expedient SICO2022000004, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat de Medi ambient, proposa a la Junta de Govern Local, 
adoptar el següent acord: 
 
ÚNIC.- Aprovar la sol·licitud dels programes següents de protecció de la salut pública, 
del Catàleg de Serveis del Dipsalut, per a l’any 2023: 
 

Programa 

Pt01 
Programa de suport a la gestió i control de la salubritat de les instal·lacions 
d'alt risc de transmissió de legionel·losi 

Pt02 
Programa de suport a la gestió i control de la salubritat de les instal·lacions 
de baix risc de transmissió de legionel·losi 

Pt04 
Programa d'avaluació i control de la qualitat de l'aigua a l'aixeta del 
consumidor 

Pt05 Pt05. Programa d'avaluació de la salubritat de les piscines d'ús públic 

Pt06 
Programa de suport a la gestió de la salubritat de les piscines d'ús públic 
de titularitat i/o de gestió municipal 

Pt09 Programa de suport a la gestió de la salubritat de les sorreres infantils 

 

 
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 

 
 


