
 
 
 

JUNT ACTA NÚM.3 
JUNTA DE GOVERN LOCAL  

EL DIA 19 DE GENER DE 2023. 
 
 

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 19 de gener de 2023 es reuneix en aquesta Casa 
Consistorial la Junta de Govern d’aquets Ajuntament sota la presidència del Sr. 
ESTANIS VAYREDA I PUIGVERT, en substitució de l’Alcalde titular 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 Montserrat Torras i 
Surroca, Immaculada Muñoz i Díaz, Jordi Güell i Güell, Maria Assumpció Camps i 
Bosch, Aniol Sellabona i Aguilera i Gemma Canalias i Rafel. 
 
També hi assisteixen com a regidors delegats expressament convidats per tal de 
presentar els assumptes de la seva àrea, sense poder intervenir, en cap cas, en la part 
resolutiva ni en la resta d’assumptes que no afectin a la seva àrea ni prendre part en la 
votació, i segons informe dels Serveis de Secretaria del dia 1 de juliol de 2003, els 
Srs./es: Agustí Arbós i Torrent, Adriana Francés i Planellas i Lluc Charles Flaqué. 
 
Hi assisteixen com a regidors de l’oposició Josep Guix i Feixas i Jordi Gasulla 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, 
el Secretari llegeix l'acta de la sessió anterior, que s'aprova per unanimitat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
 

2. - DESPATX OFICIAL 
 
El Sr. Alcalde accidental dona compte als membres de la Junta de Govern dels actes i 
reunions a les quals ha assistit l’alcalde, des de la sessió celebrada el dia 12 de gener: 
 

- Divendres 13 de gener va assistir a l’assemblea de l’Associació Aules de Difusió 
Cultural de la Garrotxa (ACUGA) en la que es va nomenar Xevi Verges com a 
nou president de l’entitat. Al vespre va assistir a la representació de l’obra de 
teatre "l'Oreneta", al Teatre Principal. 

- Dimarts 17 de gener va mantenir una reunió de coordinació de temes de 
Seguretat amb els responsables de la Policia Municipal i de Mossos d’Esquadra. 
A la tarda, va prendre part del Patronat de la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal 
de la Garrotxa. 

- Dimecres 18 de gener va presentar la XXII jornada de Delegades i Delegats que 
va reunir prop de 200 representants d’alumnes al Casal Marià.  



 

 
 

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. - APROVAR BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE 

SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A LA 
REALITZACIÓ D’ACTIVITATS QUE PROMOGUIN LA INCLUSIÓ I LA COHESIÓ 

SOCIAL PER A L’ANY 2023. 
Núm. de referència : X2023002817     

Considerant que a l’Ajuntament d’Olot l’interessa fomentar la col·laboració amb les 
entitats del municipi per tal que s’organitzin activitats que fomentin el coneixement de 
l’entorn social, promoguin la convivència i la participació social dels diferents col·lectius 
i que combatin l’exclusió, la marginació i les desigualtats. 

Considerant que en el pressupost municipal hi ha consignats en la partida 23 600 231 
480006 Subvencions Acció Social un import de 22.000,00.-€ per a l’atorgament de 
subvencions a les entitats del municipi per tal que s’organitzin activitats que fomentin el 
coneixement de l’entorn social, promoguin la convivència i la participació social dels 
diferents col·lectius i que combatin l’exclusió, la marginació i les desigualtats. 

Vist el que preveuen els articles  22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; els 58 i següents del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions; els articles 124 i 125 següents 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de d’Obres activitats 
i serveis; la base 10 de l’ordenança general de subvencions aprovada per l’Ajuntament 
d’Olot i l’article 15 de la Llei 19/12014, de 28 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 

En relació a l’expedient SG092023000001 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d' Acció Social i Cooperació, proposa 
a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Incoar expedient i aprovar la convocatòria de subvencions en règim de 
concurrència competitiva per a  entitats que promoguin la inclusió i la cohesió social, 
que per a l’anualitat 2023 es fixa en un import màxim a concedir de 22.000€ amb càrrec 
a la partida 23 600 231 480006 Subvencions Acció Social del pressupost de l’Ajuntament 
de l’any 2023 i aprovar-ne les bases específiques reguladores. 

 
Segon.-  Designar el/la Regidor/a Delegat/a d’Acció Social i Cooperació, instructor/a 
dels expedients de concessió de subvencions per a la realització d’activitats que 
promoguin la inclusió i la cohesió social. 
 

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

200200  Despeses 23600  231  480006 22000 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 100 001 001 001 000 000 



 
 
 

El nomenament es realitzarà per Decret d’Alcaldia. 
 
Tercer.- Constituir l’òrgan col·legiat de valoració, que estarà integrat pels següents 
membres: 
 

1. PRESIDENT: Iltre. Sr. Alcalde de la corporació o persona en qui delegui. 
2. VOCAL: Sr/a Regidor/a d’Acció Social i Cooperació de l’Ajuntament d’Olot. 
3. VOCAL: Sr/a Tècnica de l’àrea de cohesió social i d’atenció a les persones. 
4. SECRETARI/A: Secretari/a General de l’Ajuntament d’Olot o persona en qui 

delegui. 
 

El nomenament es realitzarà per Decret d’Alcaldia. 
 
Quart.- Publicar anunci d’aprovació de les bases al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona (BOPG), en un setmanari comarcal i al Taulell d’edictes d’aquest Ajuntament, en 
el portal de transparència i exposar-ho al públic per un termini de 20 dies hàbils, 
comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP, perquè s’hi puguin 
presentar reclamacions. Si no es presenten reclamacions les bases, la designació 
d’instructor i la constitució de l’òrgan de valoració, quedaran aprovats definitivament 
sense necessitat de cap més tràmit. 
  
Cinquè.- Així mateix s’acorda, obrir primera convocatòria pública per la concessió de 
subvencions que promoguin la inclusió i la cohesió social per a l’any 2023,  amb el 
benentès que aquesta no tindrà eficàcia ni es publicarà fins que les bases hagin quedat 
definitivament aprovades. Es podrà obrir una segona convocatòria dins el segon 
semestre de l’any, que tindrà caràcter excepcional i estarà sotmès a disponibilitat 
pressupostària. 
  
Sisè.- Comunicar la convocatòria d’aquesta subvenció, un cop les bases hagin quedat 
aprovades definitivament, a la base nacional de subvencions. D’acord amb l’article 20.8 
de la L 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aquesta comunicació de 
l’obertura de la convocatòria de les subvencions a la Base Nacional de Subvencions 
serà prèvia a qualsevol altra publicació que es pugui fer d’aquesta convocatòria.  
  
Setè.-  El període de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils, a comptar a partir 
de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOP. En cas que el termini de 
presentació de sol·licituds finalitzi un dissabte, s’entendria prorrogat fins al dia hàbil 
següent. 
  
Vuitè.- Les presents subvencions es concediran mitjançat acord de Junta de Govern 
Local, en el termini màxim de 3 mesos de la data de sol·licitud, en cas contrari es 
considerarà desestimada la petició. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 



 

5.1. - APROVAR LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA 
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, 

PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS QUE FOMENTIN LA COOPERACIÓ, 
L’EDUCACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT, L’ENFORTIMENT I ARTICULACIÓ DE 

LES ENTITATS LOCALS L’ANY 2023. 
 
Núm. de referència : X2023002824     
 
Considerant que a l’Ajuntament d’Olot l’interessa fomentar la col·laboració amb les 
entitats del municipi per tal que s’organitzin projectes de cooperació; activitats que 
sensibilitzin la ciutadania sobre la realitat de les desigualtats, la igualtat de gènere, la 
diversitat cultura; i activitats que enforteixin i articulin les entitats locals que treballen per 
la cooperació, la solidaritat i la justícia social i projectes. 

Considerant que en el pressupost municipal hi ha consignats en la partida 23 600 231 
480043 Subvencions Cooperació un import de 16.000 € per a l’atorgament de 
subvencions a les entitats del municipi que s’organitzin projectes de cooperació. 

Vist el que preveuen els articles  22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; els 58 i següents del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions; els articles 124 i 125 següents 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de d’Obres activitats 
i serveis; la base 10 de l’ordenança general de subvencions aprovada per l’Ajuntament 
d’Olot i l’article 15 de la Llei 19/12014, de 28 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 

En relació a l’expedient SG092023000002 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d' Acció Social i Cooperació, proposa 
a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
 

Primer.- Incoar expedient i aprovar la convocatòria de subvencions en règim de 
concurrència competitiva per a  entitats que fomentin la cooperació, l’educació pel 
desenvolupament, l’enfortiment i articulació de les entitats locals que per a l’anualitat 
2023 es fixa en un import màxim a concedir de 16.000  € amb càrrec a la partida 23 600 
231 480043 Subvencions Cooperació del pressupost de l’Ajuntament de l’any 2023 i 
aprovar-ne les bases específiques reguladores. 

 
Segon.-  Designar el/la Regidor/a Delegat/a d’Acció Social i Cooperació, instructor/a 
dels expedients de concessió de subvencions per a la realització d’activitats que 
fomentin la cooperació, l’educació pel desenvolupament, l’enfortiment i articulació de les 
entitats locals. 
 
El nomenament es realitzarà per Decret d’Alcaldia. 
 
 
Tercer.- Constituir l’òrgan col·legiat de valoració, que estarà integrat pels següents 
membres: 
 

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

200200  Despeses 23600  231  480043 16000 SUBVENCIONS COOPERACIO 100 001 001 001 000 000 



 
 
 

1. PRESIDENT: Iltre. Sr. Alcalde de la corporació o persona en qui delegui. 
2. VOCAL: Sr/a Regidor/a d’Acció Social i Cooperació de l’Ajuntament d’Olot. 
3. VOCAL: Sr/a Tècnica de l’àrea de cohesió social i d’atenció a les persones. 
4. SECRETARI/A: Secretari/a General de l’Ajuntament d’Olot o persona en qui 

delegui. 
 

El nomenament es realitzarà per Decret d’Alcaldia. 
 
Quart.- Publicar anunci d’aprovació de les bases al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona (BOPG), en un setmanari comarcal i al Taulell d’edictes d’aquest Ajuntament, en 
el portal de transparència i exposar-ho al públic per un termini de 20 dies hàbils, 
comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP, perquè s’hi puguin 
presentar reclamacions. Si no es presenten reclamacions les bases, la designació 
d’instructor i la constitució de l’òrgan de valoració, quedaran aprovats definitivament 
sense necessitat de cap més tràmit. 
  
Cinquè.- Així mateix s’acorda, obrir primera convocatòria pública per la concessió de 
subvencions que fomentin la cooperació, l’educació pel desenvolupament, l’enfortiment 
i articulació de les entitats locals per a l’any 2023,  amb el benentès que aquesta no 
tindrà eficàcia ni es publicarà fins que les bases hagin quedat definitivament aprovades. 
Es podrà obrir una segona convocatòria dins el segon semestre de l’any, que tindrà 
caràcter excepcional i estarà sotmès a disponibilitat pressupostària. 
  
Sisè.- Comunicar la convocatòria d’aquesta subvenció, un cop les bases hagin quedat 
aprovades definitivament, a la base nacional de subvencions. D’acord amb l’article 20.8 
de la L 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aquesta comunicació de 
l’obertura de la convocatòria de les subvencions a la Base Nacional de Subvencions 
serà prèvia a qualsevol altra publicació que es pugui fer d’aquesta convocatòria.  
  
Setè.-  El període de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils, a comptar a partir 
de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOP. En cas que el termini de 
presentació de sol·licituds finalitzi un dissabte, s’entendria prorrogat fins al dia hàbil 
següent. 
  
Vuitè.- Les presents subvencions es concediran mitjançat acord de Junta de Govern 
Local, en el termini màxim de 3 mesos de la data de sol·licitud, en cas contrari es 
considerarà desestimada la petició. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6.1. - APROVAR LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA 
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA 

PER A LA ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT 
D’ACTIVITATS VEÏNALS, ANY 2023. 

Núm. de referència : X2023002827     
 
Considerant que a l’Ajuntament d’Olot l’interessa fomentar la col·laboració amb les 
entitats veïnals del municipi per tal que s’organitzin activitats que fomentin la identitat 
dels barris, que en tinguin en compte la diversitat de la seva gent i facilitin la participació, 
així com que es dinamitzin els equipaments de barri. 
 
Considerant que en el pressupost municipal hi ha consignats en la partida 23 160 924 
480003 Subvencions Barris un import de 47.000,00€ per a l’atorgament de subvencions 
a les entitats veïnals. 
 
Vist el que preveuen els articles  22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; els 58 i següents del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions; els articles 124 i 125 següents 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de d’Obres activitats 
i serveis; la base 10 de l’ordenança general de subvencions aprovada per l’Ajuntament 
d’Olot i l’article 15 de la Llei 19/12014, de 28 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 
 
En relació a l’expedient SG092023000003 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d' Acció Social i Cooperació, proposa 
a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 

Primer.- Incoar expedient, aprovar la convocatòria de subvencions en règim de 
concurrència competitiva per a l’organització, participació i desenvolupament d’activitats 
veïnals que per a l’anualitat 2023 es fixa en un import màxim a concedir de 47.000,00.-
€ amb càrrec a la partida 23 160 924 480003 Subvencions Barris del pressupost de 
l’Ajuntament de l’any 2023 i aprovar-ne les bases específiques reguladores. 

 
Segon.-  Designar el/la Regidor/a delegada de Barris de l’Ajuntament d’Olot  instructor/a 
dels expedients de concessió de subvencions per a la organització, participació i 
desenvolupament d’activitats veïnals. 
 
El nomenament es realitzarà per Decret d’Alcaldia. 
 
Tercer.- Constituir l’òrgan col·legiat de valoració, que estarà integrat pels següents 
membres: 
 

1. PRESIDENT: Iltre. Sr. Alcalde de la corporació o persona en qui delegui. 
2. VOCAL: Sr/a Regidor/a de Barris de l’Ajuntament d’Olot. 
3. VOCAL: Sr/a Tècnica de l’àrea de cohesió social i d’atenció a les persones. 
4. SECRETARI/A: Secretari/a General de l’Ajuntament d’Olot o persona en qui 

delegui. 
 

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

200200  Despeses 23160  924  480003 47000 SUBVENCIONS BARRIS 100 001 001 001 000 000 



 
 
 

El nomenament es realitzarà per Decret d’Alcaldia. 
 
Quart.- Publicar anunci d’aprovació de les bases al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona (BOPG), en un setmanari comarcal i al Taulell d’edictes d’aquest Ajuntament, en 
el portal de transparència i exposar-ho al públic per un termini de 20 dies hàbils, 
comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP, perquè s’hi puguin 
presentar reclamacions.   Si no es presenten reclamacions les bases, la designació 
d’instructor i la constitució de l’òrgan de valoració quedaran aprovats definitivament 
sense necessitat de cap més tràmit. 
  
Cinquè.- Així mateix s’acorda, obrir primera convocatòria pública per la concessió de 
subvencions per a la organització, participació i desenvolupament d’activitats veïnals per 
a l’any 2023,  amb el benentès que aquesta no tindrà eficàcia ni es publicarà fins que 
les bases hagin quedat definitivament aprovades. Es podrà obrir una segona 
convocatòria dins el segon semestre de l’any, que tindrà caràcter excepcional i estarà 
sotmès a disponibilitat pressupostària. 

 
 Sisè.- Comunicar la convocatòria d’aquesta subvenció, un cop les bases hagin quedat 
aprovades definitivament, a la base nacional de subvencions. D’acord amb l’article 20.8 
de la L 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aquesta comunicació de 
l’obertura de la convocatòria de les subvencions a la Base Nacional de Subvencions 
serà prèvia a qualsevol altra publicació que es pugui fer d’aquesta convocatòria.  
  
Setè.-  El període de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils, a comptar a partir 
de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOP. En cas que el termini de 
presentació de sol·licituds finalitzi un dissabte, s’entendria prorrogat fins al dia hàbil 
següent. 
  
Vuitè.- Les presents subvencions es concediran mitjançat acord de Junta de Govern 
Local, en el termini màxim de 3 mesos de la data de sol·licitud, en cas contrari es 
considerarà desestimada la petició. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

7.1. - CONVENI REGULADOR DE LES CONDICIONS DE COL·LABORACIÓ I 
FINANÇAMENT ENTRE L'AJUNTAMENT D'OLOT I EL CASG PER L'EXECUCIÓ 

DEL PROJECTE D'ÚS D'ENERGIES RENOVABLES I CLIMATITZACIÓ DE LA 
RESIDÈNCIA MONTSACOPA 

Núm. de referència : X2023001471     
 
I.- Que per Ordre DSO/109/2022, de 13 de maig, es van aprovar les bases que han de 
regir les convocatòries de subvencions del Departament de Drets Socials en el marc del 
Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea mitjançant 
el programa Next Generation EU. 
 
II.- Que per resolució DSO/2055/2022, de 28 de juny es va obrir la convocatòria de 
subvencions del Departament de Drets Socials, la qual preveia entre d’altres, la línia 1 



 

relativa a la inversió per a nous centres residencials i d’atenció diürna i de remodelació 
de centres existents. 
 
III.- Que des del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa s’ha impulsat la presentació a la 
referida convocatòria de subvenció un projecte d’ús d’energies renovables i climatització 
de la Residència Montsacopa, consistent en una actuació de subministra i d’instal·lació 
de plaques fotovoltaiques per valor estimat de 152.273,05€ i d’una darrera actuació de 
la climatització de les instal·lacions per import estimat de 122.625,19€, resultant un cost 
global estimat de 274.898,24€ amb Iva inclòs, sense perjudici d’addicionar la suma de 
18.851,80€  amb IVA inclòs, en concepte d’honoraris tècnics per la redacció dels 
projectes executius i la direcció d’obres. Per tant, el cost total de l’actuació es preveu en 
la suma total de 293.750€ amb Iva inclòs.  
 
IV.- Que en el marc de la referida convocatòria d’ajuts, l’Ajuntament d’Olot, en sessió de 
Junta de Govern Local de 28 de juliol de 2022, va acordar sol·licitar al Departament de 
Drets Socials de la Generalitat de Catalunya una subvenció 227.188,63€, import 
coincident amb la base imposable estimada d’ambdues actuacions, sense perjudici de 
l’import que finalment es concedeixi. 
 
V.- Que el cost de l’impost sobre el valor afegit (Iva) d’ambdues actuacions, que s’estima 
en 47.709,61€, i els honoraris tècnics per la redacció dels projectes executius i la 
direcció de les obres, que s’estimen en 18.851,80€ amb Iva inclòs, s’hauran d’assumir 
amb fons propis del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa.  
 
VI.- Que des del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa es manifesta la voluntat 
d’executar el referit projecte al marge de la resolució de la sol·licitud de subvenció 
presentada, instant a l’Ajuntament d’Olot l’inici dels procediments de contractació 
oportuns previ al dictat de la resolució corresponent.  
 
VII.- Que el Consorci ha manifestat el compromís d’aportar els recursos econòmics 
necessaris per cobrir el cost de les actuacions en la quantia que no resulti coberta per 
resolució de la sol·licitud de subvenció, en qualsevol dels possibles escenaris, i en els 
termes detallats en el Conveni. Així mateix, en cas de resolució desfavorable, el 
Consorci també manifesta el compromís d’abonar íntegrament el cost de les actuacions 
a càrrec dels seus recursos pressupostaris.  
 
VIII.- Que en el pressupost de despeses de la Corporació per a l’exercici del 2023 es va 
preveure la corresponent partida pressupostaria amb codi 23 140NG1721 6321, 
denominada APORTACIO CASG CLIMATITZACIO RESID. MONTSACOPA, i en el 
pressupost d’ingressos pel mateix exercici, els conceptes pressupostaris amb codi 23 
NG 76701, denominada APORTACIO CASG CLIMATITZACIO RESID. MONTSACOPA, 
i amb codi 23 NG 79703, denominada SUBV. CLIMATITZACIO RESID. MONTSACOPA 
NEXT GENER. 
 
Que donat la insuficiència de les referides partides per a cobrir la totalitat de despesa 
prevista de l’actuació en la quantia de 293.750€, en sessió plenària del mes de gener, 
la Corporació procedirà als ajustos i dotacions pressupostaris corresponents.  
 



 
 
 

IX.- En virtut dels antecedents exposats, i per tal de regular la col·laboració entre 
l’Ajuntament d’Olot i el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, les parts reunides 
formalitzen un Conveni regulador de les condicions de col·laboració i finançament per 
l’execució del projecte d’ús d’energies renovables i climatització de la Residència 
Montsacopa. 
 
En relació a l’expedient SG102023000001, 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 regulador de les condicions de col·laboració i 
finançament entre l’Ajuntament d’Olot i el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa per 
l’execució del projecte d’ús d’energies renovables i climatització de la Residència 
Montsacopa, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat 
per la Unió Europea mitjançant el fons Next Generation EU. 
 
Que l’aprovació del present Conveni queda supeditada a la posterior convalidació pel 
Ple de la Corporació, i així com a l’aprovació en sessió plenària dels ajustos i dotacions 
pressupostaris corresponents. 
 
SEGON.- FACULTAR a l’Alcalde per signar tota la documentació necessària.  
 
TERCER.- TRASLLADAR aquest acord al Consorci d’Acció Social de la Garrotxa. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
8.1. - JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ PER L'ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I 

DESENVOLUPAMENT ACTIVITATS VEÏNALS 
 
Núm. de referència : X2022024171     
 
En relació a l’expedient SBS22022000007 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d' Acció Social i Cooperació, proposa 
a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la 
subvenció SUPORT ENTITATS, a favor ASSOCIACIO DE VEÏNS BARRI DE LA CAIXA, 
amb NIF:G17287418, per un import de 1600 euros, comptabilitzada a l’aplicació 
pressupostària 22 160 924 480003 en fase “AD” X202202417, una vegada supervisats: 
el formulari de justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del 
tècnic gestor de la subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 2200844 Despeses 22160  924  480003 1600 SUBVENCIONS BARRIS 160 999 999 065 999 999 

 

 
2n) Procedir als tràmits escaients per a ordenar el pagament (fase “P”) de la despesa 
esmentada en funció de les disponibilitats i previsions del Pla de tresoreria de la 



 

Corporació i atenent al que disposa la normativa vigent i l’Ordenança general de 
subvencions de l’Ajuntament d’Olot (article 16) 
 
3r) Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i 
pressupostos. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

 
8.2. - JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ PER L'ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I 

DESENVOLUPAMENT ACTIVITATS VEÏNALS 
 
Núm. de referència : X2022024177     
 
En relació a l’expedient SBS22022000009 de , 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: 
 
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la 
subvenció SUPORT ENTITATS, a favor de l’ ASSOC.VEINS DEL BARRI DE LES 
PLANOTES, amb NIF:G17665613 per un import de 2600 euros, comptabilitzada a 
l’aplicació pressupostària 22 160 924 480003 en fase “AD” X202202417, una vegada 
supervisats: el formulari de justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe 
favorable del tècnic gestor de la subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 2200844 Despeses 22160  924  480003 2600 SUBVENCIONS BARRIS 160 999 999 065 999 999 

 

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



 
 
 

9.1. - APROVAR BASES ESPECÍFIQUES PER A L'ATORGAMENT DE 
SUBVENCIONS DESTINADES A PROPIETARIS D'HABITATGES DESOCUPATS 

QUE ELS POSIN A LLOGUER. 
 
Núm. de referència : X2023001748     
 
L’objecte de les presents bases és definir el procediment de concessió per l’Ajuntament 
d’Olot, en règim de competència competitiva, de subvencions per a propietaris 
d’habitatges que els posin en lloguer, amb la finalitat d’incrementar el parc de lloguer 
social, i que compleixin els requisits establerts en la Secció 3a del Capítol 2 del Decret 
75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge. 

 
En relació a l’expedient HA212023000001, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar les Bases específiques per a l’atorgament de subvencions 
destinades a propietaris d’habitatges desocupats que els posin en lloguer per al període 
2023. 
 
SEGON.- Procedir a la publicació íntegra de les BASES ESPECÍFIQUES PER A 
L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES A PROPIETARIS 
D’HABITATGES DESOCUPATS QUE ELS POSIN EN LLOGUER al BOP de Girona. 
 
TERCER.- Donar per aprovades definitivament aquestes Bases transcorregut el termini 
de 20 dies hàbils, a partir de la seva publicació íntegra al BOP de Girona, en el cas que 
no s'hagin presentat al·legacions i essent efectives mentre no es modifiquin o deroguin 
expressament. 
 
QUART.- Obrir la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, 
de subvencions per a propietaris d’habitatges que els posin en lloguer, al dia següent de 
la publicació de l’aprovació definitiva de les presents Bases. 
 
CINQUÈ.- Comunicar la convocatòria d’aquesta subvenció, un cop les bases hagin 
quedat aprovades definitivament, a la base nacional de subvencions. D’acord amb 
l’article 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aquesta 
comunicació de l’obertura de la convocatòria de les subvencions a la Base Nacional de 
Subvencions serà prèvia a qualsevol altra publicació que es pugui fer d’aquesta 
convocatòria. 
 
 

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

200200  Despeses 23143  1521 480034 30000 SUBVENCIONS HABITATGE 143 999 999 099 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 

 



 

10.1. - CULTURA: APROVACIÓ DE LES BASES PER SOL.LICITUDS DE 
SUBVENCIÓ ACTIVITATS CULTURALS 2023 

 
Núm. de referència : X2023003137     

 

Considerant que a l’Ajuntament d’Olot l’interessa fomentar l’organització, participació i 
desenvolupament de les activitats culturals, donant suport a les entitats culturals del 
municipi que enriqueixin l’agenda lúdica i cultural de la ciutat durant l’any 2023. 

Considerant que en el pressupost municipal hi ha consignats en la partida 23 400 334 
480020 Subvencions Activitats Ciutadanes un import de 245.000,00 € per a l’atorgament 
de subvencions a les entitats culturals. 

Vist el que preveuen els articles  22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; els 58 i següents del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions; els articles 124 i 125 següents 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de d’Obres activitats 
i serveis; la base 10 de l’ordenança general de subvencions aprovada per l’Ajuntament 
d’Olot i l’article 15 de la Llei 19/12014, de 28 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 

En relació a l’expedient CU022023000001 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.- Incoar expedient, aprovar la convocatòria de subvencions en règim de 
concurrència competitiva per a  entitats culturals  que per a l’anualitat 2023 es fixa en un 
import màxim a concedir de 245.000,00  € amb càrrec a la partida 23 400 334 480020 
Subvencions Activitats Ciutadanes del pressupost de l’Ajuntament de l’any 2023 i 
aprovar-ne les bases específiques reguladores. 
 
Segon.-  Designar el Regidor de Cultura de l’Ajuntament d’Olot, instructor dels 
expedients de concessió de subvencions d’activitats culturals. 

El nomenament es realitzarà per Decret d’Alcaldia. 

Tercer.-Constituir l’òrgan col·legiat de valoració, que estarà integrat pels següents 
membres: 

1. PRESIDENT: Iltre. Sr. Alcalde de la corporació o persona en qui delegui. 
2. VOCAL: Sr. Regidor de Cultura de l’Ajuntament d’Olot 

3. VOCAL: Sr. Director tècnic de l’àrea de cultura de l’Ajuntament d’Olot 

4. SECRETARI/A: Secretari/a General de l’Ajuntament d’Olot o persona en qui 

delegui. 

 

El nomenament es realitzarà per Decret d’Alcaldia. 

 

 

 



 
 
 

Quart.- Publicar anunci d’aprovació de les bases al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona (BOPG), en un setmanari comarcal i al Taulell d’edictes d’aquest Ajuntament, en 
el portal de transparència i exposar-ho al públic per un termini de 20 dies hàbils, 
comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP, perquè s’hi puguin 
presentar reclamacions.   Si no es presenten reclamacions les bases, el nomenament 
d’instructor i la constitució de l’òrgan col·legiat quedaran aprovats definitivament sense 
necessitat de cap més tràmit. 
  
Cinquè.- Així mateix s’acorda, obrir primera convocatòria pública per la concessió de 
subvencions de cultura per l’any 2023,  amb el benentès que aquesta no tindrà eficàcia 
ni es publicarà fins que les bases hagin quedat definitivament aprovades. Es podrà obrir 
una segona convocatòria dins el segon semestre de l’any, que tindrà caràcter 
excepcional i estarà sotmès a disponibilitat pressupostària. 

 
Sisè.- Comunicar la convocatòria d’aquesta subvenció, un cop les bases hagin quedat 
aprovades definitivament, a la base nacional de subvencions. D’acord amb l’article 20.8 
de la L 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aquesta comunicació de 
l’obertura de la convocatòria de les subvencions a la Base Nacional de Subvencions 
serà prèvia a qualsevol altra publicació que es pugui fer d’aquesta convocatòria.  
  
Setè.-  El període de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils, a comptar a partir 
de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOP. En cas que el termini de 
presentació de sol·licituds finalitzi un dissabte, s’entendria prorrogat fins al dia hàbil 
següent. 
  
Vuitè.- Les presents subvencions es concediran mitjançat acord de Junta de Govern 
Local, en el termini màxim de 3 mesos de la data de sol·licitud, en cas contrari es 
considerarà desestimada la petició. 
 

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

200200  Despeses 23400  334  480020 245000.00 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 999 070 065 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
11.1. - CULTURA. SUBVENCIÓ CULTURAL ASSOCIACIÓ DE DONES GARROTXA 

- ALBA 
Núm. de referència : X2022017090     
 
En relació a l’expedient SIC22022000010, 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 Dones Garrotxa -Alba-, amb NIF G17341314, per 
un import de 4000.00 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 
22400334480020 en fase “AD” 2200831044, 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 2200831044 Despeses 22400  334  480020 4000.00 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. 
 

 
11.2. - CULTURA. SUBVENCIÓ CULTURAL AMICS DE L'ALTA GARROTXA 

 
Núm. de referència : X2022018234     
 
 
En relació a l’expedient SIC22022000019, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat de Cultura proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la 
subvenció cultural als Amics de l’Alta Garrotxa, amb NIF G17348756, per un import 
de 300.00 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 22400334480020 en fase 
“AD” 2200831031, 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 2200831031 Despeses 22400  334  480020 300.00 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. 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

11.3. - CULTURA. SUBVENCIÓ CULTURAL ASSOCIACIÓ NÚRIA SOCIAL 
 

Núm. de referència : X2022019332     
 
En relació a l’expedient SIC22022000026, 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 Núria Social, amb NIF G55250005, per un import de 
3000.00 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 22400334480020 en fase 
“AD” 2200831024, 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 2200831024 Despeses 22400  334  480020 3000.00 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. 
 

 
11.4. - CULTURA. SUBVENCIÓ CULTURAL A L'ASSOCIACIÓ GOSPEL DE LA 

GARROTXA 
Núm. de referència : X2022020886     
 
En relació a l’expedient SIC22022000056, 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 Gòspel de la Garrotxa, amb NIF G55158810, per un 
import de 1800.00 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 22400334480020 
en fase “AD” 2200831005, 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 2200831005 Despeses 22400  334  480020 1800.00 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. 
 

 
11.5. - CULTURA. SUBVENCIÓ CULTURAL A LA CORAL CROSCAT D'OLOT 

 

Núm. de referència : X2022021678     
 
En relació a l’expedient SIC22022000057, 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 la Coral Croscat d’Olot, amb NIF G17297151, per un import de 
3000.00 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 22400334480020 en fase 
“AD” 2200831003, 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 2200831003 Despeses 22400  334  480020 3000.00 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 012 070 099 014 008 

 

 
2n) Procedir als tràmits escaients per a ordenar el pagament (fase “P”) de la despesa 
esmentada en funció de les disponibilitats i previsions del Pla de tresoreria de la 
Corporació i atenent al que disposa la normativa vigent i l’Ordenança general de 
subvencions de l’Ajuntament d’Olot (article 16). 
 
3r) Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i 
pressupostos. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
12.1. - EDUCACIÓ - APROVAR LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE 
LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA 

PER A L’ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE 
L’ACTIVITAT D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE PER A L’ANY 2023 

 

Núm. de referència : X2023002779     
 
Considerant que és d’interès per l’Ajuntament d’Olot fomentar la col·laboració 

amb les entitats juvenils del municipi en tant que es fomenta la realització 

d’activitats que promouen l’educació especialment entre la població juvenil. 



 
 
 

Considerant que en el pressupost municipal hi ha consignada la quantitat de 

43.000,00.-€ en la partida 23 520 326 480022 SUBVENCIONS JOVENTUT per a 

l’atorgament de subvencions a les entitats per a la organització, participació i 

desenvolupament de l’activitat d’educació en el lleure per a l’any 2023. 

Vist el que preveuen els articles 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 

de subvencions; els 58 i següents del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 

qual s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions; els articles 124 i 

125 següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 

de d’Obres activitats i serveis; la base 10 de l’ordenança general de subvencions 

aprovada per l’Ajuntament d’Olot i l’article 15 de la Llei 19/12014, de 28 de 

desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

En relació a l’expedient ED042023000001 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d'Educació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 

 

Primer.- Incoar expedient, aprovar la convocatòria de subvencions en règim de 

concurrència competitiva per a l'organització, participació i desenvolupament de 

l'activitat d'educació en el lleure per l’any 2023. Es fixa en un import màxim 

concedit de 43.000,00.-€ en càrrec la partida 23 520 326 480022 SUBVENCIONS 

JOVENTUT del pressupost de l’Ajuntament d’Olot per a l’exercici 2023 i aprovar-

ne les bases específiques reguladores. 

 

 

Segon.-  Designar el/la regidor/a d’educació de l’Ajuntament d’Olot, instructor/a 
dels expedients de concessió de subvencions per a l’organització, participació i 
desenvolupament de les activitats d’educació en el lleure. 

El nomenament es realitzarà per Decret d’Alcaldia. 

 

Tercer.-Constituir l’òrgan col·legiat de valoració, que estarà integrat pels següents 
membres: 

1. PRESIDENT: Iltre. Sr. Alcalde de la corporació o persona en qui delegui. 
2. VOCAL: Sr/a regidor/a d’educació de l’Ajuntament d’Olot 
3. VOCAL: Sr/a. Director/a tècnic/a de l’àrea de cultura i educació de l’Ajuntament d’Olot 
4. SECRETARI/A: Secretari/a General de l’Ajuntament d’Olot o persona en qui delegui. 
 
El nomenament es realitzarà per Decret d’Alcaldia. 
 

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

200200  Despeses 23520  326  480022 43000 SUBVENCIONS JOVENTUT 500 012 035 099 000 000 



 

Quart.- Publicar anunci d’aprovació de les bases al Butlletí Oficial de la Província 

de Girona (BOPG), en un diari comarcal i al Taulell d’edictes d’aquest Ajuntament, 

en el portal de transparència i exposar-ho al públic per un termini de vint dies 

hàbils, comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP, perquè 

s’hi puguin presentar reclamacions. Si no es presenten reclamacions les bases, 

el nomenament d’instructor i la constitució de l’òrgan col·legiat quedaran aprovats 

definitivament sense necessitat de cap més tràmit. 

Cinquè.- Així mateix s’acorda, obrir primera convocatòria pública per la concessió 

de subvencions en règim de concurrència competitiva per a l’organització, 

participació i desenvolupament de l’activitat d’educació en el lleure per a l’any 

2023, amb el ben entès que aquesta no tindrà eficàcia ni es publicarà fins que les 

bases hagin quedat definitivament aprovades. Es podrà obrir una segona 

convocatòria dins el segon semestre de l’any, que tindrà caràcter excepcional i 

estarà sotmesa a disponibilitat pressupostària. 

Sisè.- Comunicar la convocatòria d’aquesta subvenció, un cop les bases hagin 

quedat aprovades definitivament, a la Base de Dades Nacional de Subvencions 

(BDNS) d’acord amb l’article 20.8 de la L 38/2003, de 17 de novembre, General 

de Subvencions, aquesta comunicació de l’obertura de la convocatòria de les 

subvencions a la Base Nacional de Subvencions serà prèvia a qualsevol altra 

publicació que es pugui fer d’aquesta convocatòria. 

Setè.- El període de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils, a comptar 

a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOP. En cas que el 

termini de presentació de sol·licituds finalitzi un dissabte, s’entendria prorrogat fins 

al dia hàbil següent. 

Vuitè.- Les presents subvencions es concediran mitjançant acord de Junta de 

Govern Local, en el termini màxim de 3 mesos de la data de sol·licitud, en cas 

contrari es considerarà desestimada la petició. 

 
S’aprova per unanimitat. 

 
 

13.1. - EDUCACIÓ : SUBVENCIÓ OFICINA JOVE OLOT 2023 
 
Núm. de referència : X2023002588     
 
En relació a l’expedient SED12023000003 d’Educació, vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada d'Educació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Sol·licitar la subvenció: 
 
 



 
 
 

Organisme: DIPUTACIO DE GIRONA  
Programa: SUBVENCIONS PER AL FINANÇAMENT D'ACTIVITATS I 

PROJECTES CULTURALS OFICINES JOVES 
Referència: BOP NÚM. 211 DE 04/11/2022 
Núm disposició: EDICTE NÚM. 9741 
Import: 5.000,00 € 

 
Segon.- Presentar a l’esmentada convocatòria el projecte: OFICINA JOVE OLOT 2023 
 
 
Tercer.- Facultar l’alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
 

S’aprova per unanimitat. 
 

 
14.1. - ESPORTS_APROVACIÓ DE LES BASES PER SOL·LICITUDS DE 

SUBVENCIONS D'ACTIVITATS ESPORTIVES PER LA TEMPORADA 2022-2023 
 

Núm. de referència : X2023002784    
 
  
Considerant que a l’Ajuntament d’Olot l’interessa fomentar l’organització, 
participació i desenvolupament de les activitats esportives, donant suport a les 
entitats esportives del municipi, que n’enriqueixen l’agenda. 

 

Considerant que en el pressupost municipal hi ha consignat en la partida 2023 
330 341 480002 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES l’import de 75.000€ 
per a l’atorgament de subvencions a les entitats esportives. 

 

Vist el que preveuen els articles 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; els 58 i següents del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions; els articles 124 i 125 següents 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis; la base 10 de l’Ordenança general de subvencions aprovada per l’Ajuntament 
d’Olot i l’article 15 de la Llei 19/2014, de 28 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern 
 
En relació a l’expedient SP022023000001, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Incoar expedient, aprovar la convocatòria de subvencions en règim de 
concurrència competitiva per a entitats esportives que per a l’anualitat 2023 es 
fixa en un import màxim a concedir de 75.000€ amb càrrec a la partida 2023 330 
341 480002 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES del pressupost de 
l’Ajuntament per a l’any 2023 i aprovar-ne les bases específiques reguladores. 



 

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

200200  Despeses 23330  341  480002 75000 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 015 167 001 000 000 

 

 
Segon.-Designar, el Regidor d’Esports de l’Ajuntament d’Olot, instructor dels 
expedients de concessió de subvencions d’activitats esportives. 

 

El nomenament es realitzarà per Decret d’Alcaldia. 

 

Tercer.-Constituir l’òrgan col·legiat de valoració, que estarà integrat pels 
següents membres: 

 

1. PRESIDENT: Iltre. Sr. Alcalde de la corporació o persona en qui delegui. 
2. VOCAL: Sr/a Regidor/a d’Esports de l’Ajuntament d’Olot 

3. VOCAL: Sr/a Director/a tècnic/a de l’àrea d’esports de l’Ajuntament d’Olot 

4. SECRETARI/A: Secretari/a General de l’Ajuntament d’Olot o persona en qui 

delegui. 

 
El nomenament es realitzarà per Decret d’Alcaldia. 
 

Quart.- Publicar l’anunci d’aprovació de les bases al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona (BOPG), en un setmanari i al taulell d’edictes d’aquest 
Ajuntament, en el portal de transparència, i exposar-ho al públic per un termini 
de vint dies hàbils, comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci 
al BOP, perquè s’hi puguin presentar reclamacions. Si no es presenten 
reclamacions, les bases, el nomenament d’instructor i la constitució de l’òrgan 
col·legiat, quedaran aprovats definitivament sense necessitat de cap més 
tràmit. 

 

Cinquè.- Així mateix, s’acorda obrir primera convocatòria pública per la 
concessió de subvencions d’activitats esportives per a la temporada 2022-
2023, amb el benentès que aquesta no tindrà eficàcia ni es publicarà fins que 
les bases hagin quedat definitivament aprovades. Es podrà obrir una segona 
convocatòria dins el segon semestre de l’any, que tindrà caràcter excepcional 
i estarà sotmès a disponibilitat pressupostària. 

 

Sisè.- Comunicar la convocatòria d’aquesta subvenció, un cop les bases hagin 
quedat aprovades definitivament, a la Base Nacional de Subvencions. D’acord amb 
l’article 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aquesta 
comunicació de l’obertura de la convocatòria a la Base Nacional de Subvencions 
serà prèvia a qualsevol altra publicació que es pugui fer d’aquesta convocatòria.  

 



 
 
 

Setè.- El període de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils, a comptar a 
partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP. En cas que el termini de 
presentació de sol·licituds finalitzi en dia inhàbil, s’entendria  prorrogat fins al dia hàbil 
següent. 

 

Vuitè.- Les presents subvencions es concediran mitjançant acord de Junta de 
Govern Local, en el termini màxim de 3 mesos de la data de sol·licitud. En cas 
contrari, la petició es considerarà desestimada. 

 

S’aprova per unanimitat. 
 
 

15.1. - ESPORTS_PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA 
SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA 2NA CONVOCATÒRIA DEL 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 el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la 
subvenció SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES 2NA CONVOCATÒRIA, a favor del 
Club Tenis Taula Olot, per un import de 400 euros, comptabilitzada a l’aplicació 
pressupostària 2022 330 341 480002 en fase “AD” 2207895001, 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 2207895001 Despeses 22330  341  480002 400 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 015 167 065 999 999 

 

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

S’aprova per unanimitat. 
 
 
 



 

15.2. - ESPORTS_PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA 
SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA 2NA CONVOCATÒRIA DEL CLUB NAN 

OLIVERAS 
Núm. de referència : X2022057159     
 
 
En relació a l’expedient SP062022000070, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la 
subvenció SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES 2NA CONVOCATÒRIA, a favor del 
Club Nan Oliveras, per un import de 300 euros, comptabilitzada a l’aplicació 
pressupostària 2022 330 341 480002 en fase “AD” 2200830047, 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 2200830047 Despeses 22330  341  480002 300 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 015 167 065 999 999 

 

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

15.3. - ESPORTS_PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA 
SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA 2NA CONVOCATÒRIA DEL CLUB HORSEBALL 

OLOT 
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 el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la 
subvenció SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES 2NA CONVOCATÒRIA, a favor del 
Club Horseball Olot, per un import de 350 euros, comptabilitzada a l’aplicació 
pressupostària 2022 330 341 480002 en fase “AD” 2200830048, 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 2200830048 Despeses 22330  341  480002 350 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 015 167 065 999 999 

 

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

16.1. - ESPORTS. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LES 
BEQUES ESPORTIVES DE L’ESCOLA PIA OLOT 

 

Núm. de referència : X2022055933     
 
En relació a l’expedient SP072022000001, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a les 
beques esportives concedides a l’Escola Pia Olot (NIF R1700058I), per un import de 
1.136,00 euros, comptabilitzades a l’aplicació pressupostària 2022 399 341 480001 en 
fase “AD” 2204799003, una vegada supervisat el certificat emès per la secretaria de 
l’entitat 
 

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

200400 2204799002 Despeses 22399  341  480001 1136 BEQUES ESPORTIVES 330 015 167 065 999 999 

 

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



 

16.2. - ESPORTS. Proposta d’aprovació de la justificació de les beques 
esportives del Club Taekwondo Olot 

 
Núm. de referència : X2022055937     
 
En relació a l’expedient SP072022000002, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a les 
beques esportives concedides al Club Taekwondo Olot (NIF G55033138), per un import 
de 1.817,60 euros, comptabilitzades a l’aplicació pressupostària 2022 399 341 480001 
en fase “AD” 2204799003, una vegada supervisat el certificat emès per la secretaria de 
l’entitat 
 

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

200400 2204799001 Despeses 22399  341  480001 1817.60 BEQUES ESPORTIVES 330 015 167 065 999 999 

 

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

17.1. - APROVACIÓ BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS PER 
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 2023 

 
Núm. de referència : X2023002900     
 

Considerant que a l’Ajuntament d’Olot l’interessa fomentar la organització, participació i 
desenvolupament d’activitats de promoció econòmica per a la ciutat d’Olot durant l’any 
2023. 

Considerant que en el pressupost municipal hi ha consignats en la partida 23 200 430 
480001 Subvencions Esdeveniments Ciutat un import de 6.540,00 € per a l’atorgament 
de subvencions a les entitats que fomentin l’activitat econòmica. 

Vist el que preveuen els articles  22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; els 58 i següents del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions; els articles 124 i 125 següents 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de d’Obres activitats 
i serveis; la base 10 de l’ordenança general de subvencions aprovada per l’Ajuntament 
d’Olot i l’article 15 de la Llei 19/12014, de 28 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 



 
 
 

En relació a l’expedient IM052023000001 de promoció de la ciutat, vist l’expedient 
administratiu i antecedents corresponents, el Regidor de Promoció de la Ciutat, proposa 
a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
Primer.- Incoar expedient, aprovar la convocatòria de subvencions en règim de 
concurrència competitiva per a  entitats que fomentin l’activitat econòmica  que per a 
l’anualitat 2023 es fixa en un import màxim a concedir de 6.540,00.-€ amb càrrec a la 
partida 23 200 430 480001 Subvencions Esdeveniments Ciutat del pressupost de 
l’Ajuntament de l’any 2023 i aprovar-ne les bases específiques reguladores. 
 

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

200200  Despeses 23200  430  480001 6540 SUBVENCIONS ESDEVENIMENTS CIUTAT 200 999 147 065 019 011 

 
 
Segon.-  Designar el/la Regidor/a de Promoció de la Ciutat de l’Ajuntament d’Olot, 
instructor dels expedients de concessió de subvencions de foment de l’activitat 
econòmica. 

El nomenament es realitzarà per Decret d’Alcaldia. 

Tercer.-Constituir l’òrgan col·legiat de valoració, que estarà integrat pels següents 
membres: 

 

1. PRESIDENT: Iltre. Sr. Alcalde de la corporació o persona en qui delegui. 
2. VOCAL: Sr/a. Regidor/a de Promoció de la Ciutat de l’Ajuntament d’Olot. 

3. VOCAL: Sr/a. Director/a tècnic/a de l’àrea de Promoció de la Ciutat de 

l’Ajuntament d’Olot 

4. SECRETARI/A: Secretari/a General de l’Ajuntament d’Olot o persona en qui 

delegui. 

 

El nomenament es realitzarà per Decret d’Alcaldia. 

 
Quart.- Publicar anunci d’aprovació de les bases al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona (BOPG), en un setmanari comarcal i al Taulell d’edictes d’aquest Ajuntament, en 
el portal de transparència i exposar-ho al públic per un termini de 20 dies hàbils, 
comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP, perquè s’hi puguin 
presentar reclamacions.   Si no es presenten reclamacions les bases, la designació 
d’instructor i la constitució de l’òrgan col·legiat quedaran aprovats definitivament sense 
necessitat de cap més tràmit. 
  
Cinquè.- Així mateix s’acorda, obrir primera convocatòria pública per la concessió de 
subvencions per al foment de l’activitat econòmica per l’any 2023,  amb el benentès que 
aquesta no tindrà eficàcia ni es publicarà fins que les bases hagin quedat definitivament 
aprovades. Es podrà obrir una segona convocatòria dins el segon semestre de l’any, 
que tindrà caràcter excepcional i estarà sotmès a disponibilitat pressupostària. 

 
Sisè.- Comunicar la convocatòria d’aquesta subvenció, un cop les bases hagin quedat 
aprovades definitivament, a la base nacional de subvencions. D’acord amb l’article 20.8 



 

de la L 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aquesta comunicació de 
l’obertura de la convocatòria de les subvencions a la Base Nacional de Subvencions 
serà prèvia a qualsevol altra publicació que es pugui fer d’aquesta convocatòria.  
  
Setè.-  El període de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils, a comptar a partir 
de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOP. En cas que el termini de 
presentació de sol·licituds finalitzi un dissabte, s’entendria prorrogat fins al dia hàbil 
següent. 
  
Vuitè.- Les presents subvencions es concediran mitjançat acord de Junta de Govern 
Local, en el termini màxim de 3 mesos de la data de sol·licitud, en cas contrari es 
considerarà desestimada la petició. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

18.1. - APROVAR JUSTIFICACIÓ FINAL DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL 
PRESSUPOST 

Núm. de referència : X2022027864     
 
En relació a l’expedient SD012022000017 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 Dinamització comercial: Rebaixes d’hivern, Botiga al carrer d’hivern, 
campanya Tot el que busques ho trobes a Olot, Emprimavera’t, OlotShopping nit, 
web Olot.shop, campanya Ens reconeixes?, La gran cagada del Tió i campanya de 
Reis, per un import de 20.520,00 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 
2022 220 433 480050 en fase “AD” 2204721001, 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 2204721001 Despeses 22220  433  480050 20520 SUBVENCIO ACO - DINAMITZACIO 
COMERCIAL 

200 999 143 065 017 012 

 

 
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. 
 
 
 



 
 
 

18.2. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST 
 

Núm. de referència : X2022032697     
 
En relació a l’expedient SD012022000018 de , 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 restant (fase “O”) per import 
de 18.248,07€ corresponent a la subvenció atorgada a ASSOCIACIÓ PER AL FOMENT 
DEL CONSUM LOCAL DE LA GARROTXA amb NIF G0497549-6 en virtut del conveni 
aprovat per Junta de Govern de 14/07/2022 per un import de 45.000 euros, 
comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 22200  433  480028 en fase “AD” 
220441700, una vegada supervisats: el formulari de justificació, la memòria de 
l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la subvenció. 
 

Operaci
ó 

Referència Tipus Partida Import Descripció CC
1 

CC
2 

CC
3 

CC
4 

CC
5 

CC
6 

200400 2204417001 Despese
s 

22200  433  480028 18248.07 CONVENI CAMPANYA GARROTXA 
APPROP 

200 999 143 065 023 012 

 

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) Aprovar la renúncia parcial de la subvenció atorgada per import de 8.751,93€ 
corresponent a l’import no justificat i donar de baixa l’Autorització i Disposició 
pressupostària comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 22200  433  480028 per 
import de 8.751,93€.  
 
4r) Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i 
pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

18.3. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST DINAMITZACIÓ PLAÇA 
MERCAT 

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 el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la 
subvenció per la Dinamització de la Plaça Mercat: Promoció campanya de Nadal, 
Promoció campanya Carnaval, Promoció campanya Sant Jordi, Promoció 
campanya Compra als migdies, Participació Garrotxa Approp, Espectacle Petit 



 

Format, Dinamització Plaça Mercat i Aula tast, Activitats Aula Tast, Vídeos i 
contingut Promocional de Nadal, per un import de 9.990 euros, comptabilitzada a 
l’aplicació pressupostària 22 220 4312 4800051 en fase “AD” 2207912001, una vegada 
supervisats: el formulari de justificació, la memòria de l’activitat i l’informe favorable del 
tècnic gestor de la subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 2207912001 Despeses 22220  4312 480051 9990 SUBVENCIO ASSOCIACIO PLACERS 200 999 143 065 017 012 

 

 
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. 
 

 
19.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES ANY 2022 I  2023 

 

Núm. de referència : X2023002815     
 
 
En relació a l’expedient CPG22023000004 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 la relació annexada número 22/053 corresponent a les ordenacions de 
despeses de l’any 2022 per un import 545.903,92 euros. 
 

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

200240  Despeses 99999 545.903,92 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 
Segon .- Aprovar la relació annexada número 23/002 corresponent a les ordenacions de 
despeses de l’any 2023 per un import 41.874,56  euros. 
 

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

200240  Despeses 99999 41.874,56 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

20.1. - APROVAR CERTIFICIACIÓ D'OBRA 
 

Núm. de referència : X2023002794     
 
En relació a l’expedient CPG22023000003 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 certificació n.3 de PROSEÑAL SLU corresponent a les obres de 
CONSTRUCCIÓ D’UN CARRIL BICI A LA CARRETERA DE LES TRIES  amb 
càrrec a la partida 22 140NG 15161916 “ACT.BICI-OLOT PEDALA PR22-81.000) 
NEXT G” per un import de 87.906,70 euros. 

 
 

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

000400  Despeses 22 140NG151 61916 87906.7 ACT. BICI-OLOT PEDALA PR22 100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
21.1. - APROVAR EL PLA DE TREBALL ANUAL SOBRE EL CONTROL FINANCER 

DE LA CORPORACIÓ EXERCICI 2022 
 

Núm. de referència : X2023002799     
 
 
En relació a l’expedient CPG52023000002 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 el pla de treball anual sobre el control financer de la Corporació 
(Ex.2022) per tal de donar compliment al que disposa el RD 424/2017, de 12 de maig, 
pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local 
(RCIL) que té per objecte el desplegament previst en l’article 2013 del text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 març, (TRLRHL). 
 
Segon.- D’aquest acord caldrà donar-ne compte en una propera sessió plenària. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

22.1. - APROVACIÓ PREUS PÚBLICS DE LA PROGRAMACIÓ DE TALLERS 
D'ARTESANIA AL MUSEU DELS SANTS GENER - JUNY 2023 

 
Núm. de referència : X2023002315     
 
Vist que l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Olot programa l’activitat de tallers 
d’artesania al Museu dels Sants període Gener-Juny 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 IG112023000001 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 preus públics corresponents als tallers d’artesania al Museu dels 
Sants període Gener-Juny 2023 
 
A 

TÍTOL TALLER DATA 
TALLER 

DURADA 
TALLER 

Nº PERSONES PVP TALLER 

Taller argila polimèrica 28/01/2023 3 hores 10 5€ 

Taller de pintar ceràmica 11/02/2023 3 hores 10 5€ 

Taller de cistells 18/03/2023 3 hores 10 5€ 

Taller de sandàlies 20/05/2023 6 hores 6 10€ 

Taller de pintures naturals 03/06/2023 3 hores 10 5€ 

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



 
 
 

23.1. - APROVAR L’EXPEDIENT, PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PER 
A LA DE LES OBRES RELATIVES A L’EXECUCIÓ DE TÍTOLS JUDICIALS NÚM 

52/2018-A, DERIVADA DEL PROCEDIMENT 335/2013 RECUS ORDINARI – 
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 1 GIRONA (UPSD CONT. 

ADMINISTRATIVA 1)., I APROVAR CONVOCATÒRIA 
Núm. de referència : X2023002951     
 

Antecedents  

Vista la necessitat de contractar les obres d’enderroc de la Casa i la Cabanya 1 del  Mas 
La Canova Petita de Batet de la Serra,  d'acord amb l'informe tècnic emès pel Sr. Josep 
Coromina Vilarrasa, Lletrat d’Urbanisme de l’Ajuntament d’Olot en data 3 de març de 
2021, en odre de la sentència dictada en el procés relatiu a  l’Execució de títols judicials 
núm. 52/2018-A, derivada del procediment 335//2013 Recurs ordinari - Jutjat Contenciós 
administratiu 1 Girona (UPSD  Cont. Administrativa 1) 

El projecte tècnic de les obres d’enderroc redactat pels serveis municipals , va ser 
aprovar per Junta de Govern Local de data 18 de febrer de 2021, incloent les edificacions 
que fa referència la sentència número 791 de data 23 de novembre de 2017 del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, recaiguda en el recurs d’apel·lació 261/2015, en 
relació a l’execució de títols judicials 52/2018, i en compliment de la interlocutòria 1/2021 
de 14 de gener. 
 

Mitjançant resolució judicial del dia 10 de juny de 2021, es va suspendre el procés 

d’execució judicial per un termini de seixanta dies.  En data 18 de juliol de 2022 va ser 

notificat a la Corporació l’escrit de la demandant, sol·licitant la continuació del 

procediment. 

 

Atès el temps transcorregut des de la redacció i l’aprovació del projecte (febrer 2021) 

fins a la data de continuació (juliol de 2022), Vist l’informe emès pels serveis tècnics de 

la Corporació en data 23 de novembre en relació a l’actualització de preus del projecte 

d’enderroc amb referència UPOM2021000003, s’extreu com a l’augment del preu 

d’execució material en un 13’10%, suposant un total de pressupost de contracte de 

114.186,15 euros, enfront als 100.960,34 euros referits en el moment de l’inici de 

l’expedient de contractació. La variació fou justificada atenent a la variació de l’índex de 

Preus del Consum segon l’índex general per províncies (Girona), segons el sistema 

base 2021 des de Gener de 2021 fins a Setembre de 2022. 

Es va notificar al lletrat senyor **** el dia 21 de desembre de 2022 a les 11:48:54, l’acord 
de la Junta de Govern Local de data 7 de desembre de 2022, obrint un període 
d’audiència de quinze dies hàbils per tal que pogués al·legar el que considerés 
convenient als seus interessos del seu representat, en ordre a la contractació per part 
de la Corporació de les obres d’enderroc corresponents. Termini que va finalitzar aquest 
passat divendres 13 de gener de 2023. 

 



 

A la data de finalització del termini no consta cap manifestació efectuada per part de la 
codemandada en relació a l’acord citat i es procedeix a continuar amb el procediment 
de licitació. 

El pressupost base de licitació ascendeix a 114.186,15 € IVA inclòs. Aquest import es 
desglossa en 94.368,72 € de pressupost net i 19.817,43 € en concepte d’IVA calculat al 
tipus del 21%. 

Pel que fa a la durada del contracte, s'estableix un termini màxim de 3 mesos, a comptar 
del dia següent a la signatura de l’acta de comprovació de replanteig. 

Als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat del contracte 
subjecte a licitació, el valor estimat del mateix ascendeix a 94.368,72 €, IVA exclòs. 

Aquest contracte no està subjecte a regulació harmonitzada i al seu expedient 
(CCS12023000004) hi consta el plec de clàusules administratives particulars, el projecte 
tècnic obres aprovat per Junta de Govern Local de data 18 de febrer de  2021, i demés 
documentació prevista a l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre del 2017 
(LCSP)  

Atès que aquest contracte es tipifica com a contracte administratiu d’obres d’acord amb 
el previst als articles 25 i 13 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic ( en endavant LCSP). 

Atès que el procediment a seguir per a l'adjudicació del contracte és l'obert simplificat, 
atenent a un únic criteri de valoració, en virtut dels articles 131, 145 i 159 de la LCSP, i 
que la tramitació de l’expedient serà la ordinària. 

De conformitat amb el que disposa l’article 116 de la LCSP, la celebració de contractes 
per part de les administracions públiques requerirà la prèvia tramitació de l’expedient 
que s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els 
termes previstos a l’article 28 de l’esmentada Llei. 

Vist que a l’expedient s’han incorporat el Plec de clàusules administratives particulars i 
el Projecte tècnic , d’acord amb el que disposa l’article 116.3 de la LCSP. 

Atès que d’acord amb la informació d’Intervenció hi ha crèdit suficient a la partida 
consignada. 

Vist que a l’expedient hi consta l’informe emès per la Secretària general de l’Ajuntament, 
en compliment d’allò establert a la Disposició Addicional Segona de la LCSP. 

Vist el que disposa l’apartat 1 de la Disposició Addicional Segona de la LCSP i atès que 
l’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local per la delegació conferida per 
l’Alcaldia en data 26 de juny de 2019. 

I vist l’expedient administratiu núm. CCS12023000004 com a regidora delegada 
d’Hisenda, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 

Primer.- RETROTREURE les accions iniciades, suspendre definitivament la licitació i 
tancar l’expedient corresponent a la licitació de les obres  d’enderroc de la casa i la 
Cabanya 1 del Mas la Canova Petita de Batet de la Serra  (Exp. CCS12021000022) 
incorporant-hi la documentació a què fa referència l'article 116 del LCSP. 



 
 
 

Segon.-  Deixar sense efecte les ofertes rebudes. 

Tercer.-  Alliberar l’import deixar sense efecte les ofertes rebudes. 

Quart.- INICIAR l'expedient de contractació de les obres d’enderroc de la casa i la 
cabanya 1 del  Mas La Canova Petita de Batet de la Serra incorporant-hi la 
documentació a què fa referència l'article 116 del LCSP. 

Cinquè .- APROVAR l'expedient de contractació administrativa de les obres d’enderroc 
de la casa i la cabanya 1 del  Mas La Canova Petita de Batet de la Serra, amb un import 
màxim de cent catorze mil cent vuitanta-sis euros amb quinze cèntims (114.186,15 €)  
IVA inclòs.  

Aquest import es desglossa en noranta-quatre mil tres-cents seixanta-vuit euros amb 
setanta-dos cèntims (94.368,72 €) de pressupost net i dinou mil vuit-cents disset euros 
amb quaranta-tres cèntims (19.817,43 €)  en concepte d’IVA calculat al tipus del 21%. 

La durada màxima del contracte és de 3 mesos, a comptar del dia següent a la signatura 
de l’acta de comprovació de replanteig. 

Sisè.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la 
contractació de obres d’enderroc de la casa i la cabanya 1 del  Mas La Canova Petita 
de Batet de la Serra 

Setè.- APROVAR la despesa de la present contractació que es finançarà amb càrrec a 
la següent partida del pressupost municipal:  

22.140.151.227991 “R21 Actuacions urbanístiques (sentències judicials)” – 100.960,39 
euros 
22.140.151.227992 “Actuacions urbanístiques (sentències judicials)” –          13.225,76 
euros 
 
Aquesta despesa anirà amb càrrec al romanent de crèdit provinent d’aquestes partides. 
 

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

200200 2201240 Despeses 22140  151  227991 -100960.39 R21 ACTUACIONS URBANISTIQUES (SENT. 
JUDICIALS) 

100 001 001 001 000 000 

200200 2201240 Despeses 22140  151  227991 100960.39 R21 ACTUACIONS URBANISTIQUES (SENT. 
JUDICIALS) 

100 001 001 001 000 000 

200200  Despeses 22140  151  227992 13225.76 ACTUACIONS URBANISTIQUES (SENT. 
JUDICIALS) 

100 001 001 001 000 000 

Vuitè.- NOMENAR, com a Responsable del Contracte, la Sra. Carme Yeste el Sr. Sra. 
Carme Yeste com arquitecte municipal de la Secció d’Urbanisme com a director 
facultatiu i responsable del contracte., amb les facultats determinades a l’article 62 de la 
LCSP, i haurà de supervisar  la seva execució, adoptar les decisions i dictar les 
instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta realització de la 
prestació pactada dins de l’àmbit de facultats que l’òrgan de contractació li atribueixi. 

Novè.- CONVOCAR la licitació i tramitar l'expedient de contractació de obres d’enderroc 
de la casa i la cabanya 1 del  Mas La Canova Petita de Batet de la Serra, que es tramitarà 
pel procediment obert simplificat i procedir a la publicació de l’anunci de licitació en el 
Perfil del Contractant de conformitat amb els articles 117 i 135 de la LCSP. 
 
S’aprova per unanimitat. 



 

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

PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT DELS SERVEIS PER A LA 
INSERCIÓ DE PUBLICITAT, REALITZACIÓ DE PROGRAMES ESPECIALS AMB 

MOTIU D’ESDEVENIMENTS DE LA CIUTAT I COBERTURA DE 
RETRANSMISSIONS ESPORTIVES A RÀDIO OLOT PER A L’ANY 2023 

 
Núm. de referència : X2023002782     
 
 
Antecedents 
 
Atesa la necessitat de contractar els serveis per a la inserció de publicitat, realització de 
programes especials amb motiu d’esdeveniments de la ciutat i cobertura de 
retransmissions esportives a Ràdio Olot per a l’any 2023, d’acord amb l’informe emès 
per la cap del Gabinet d’Alcaldia de l’Ajuntament d’Olot.  
 
D’acord amb l’informe esmentat, Ràdio Olot és la ràdio de referència per a la ciutadania 
d’Olot i la Garrotxa. És l’única emissora d’Olot que informa del dia a dia de la ciutat i 
comarca mitjançant informatius i programes especials i dona cobertura als principals 
actes que se celebren a la ciutat que es poden seguir en directe gràcies a les seves 
retransmissions.  Per aquest motiu Radio Olot SA 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 del Gabinet d’Alcaldia de l’Ajuntament 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 dels serveis per a la inserció de publicitat, 
realització de programes especials amb motiu d’esdeveniments de la ciutat i cobertura 
de retransmissions esportives a Ràdio Olot per a l’any 2023, amb l’empresa Ràdio Olot 
SA amb NIF A28795631. 
  
Segon.- APROVAR l’expedient de contractació administrativa dels serveis per a la 
inserció de publicitat, realització de programes especials amb motiu d’esdeveniments de 
la ciutat i cobertura de retransmissions esportives a Ràdio Olot per a l’any 2023, d’acord 
amb el previst a l’article 117 de la LCSP. 
 
El pressupost base de licitació és de vint mil euros amb dos cèntims (20.000,02 €), IVA 
inclòs. Aquest import es desglossa en setze mil cinc-cents vint-i-vuit euros amb noranta-
quatre cèntims (16.528,94 €) de pressupost net, més tres mil quatre-cents setanta-un 



 
 
 

euros amb vuit cèntims (3.471,08 €) d’IVA calculat al 21%.  Aquest pressupost inclou 
tots els costos d’execució del contracte. 
 
El preu del contracte pel que fa a les falques publicitàries i a la cobertura informativa de 
programes especials o esdeveniments considerats d’interès es determina en funció de 
preus unitaris, per aquest motiu la despesa global no es pot concretar anticipadament, 
ja que s’anirà determinant durant el període de vigència del contracte i segons les 
necessitats. Per aquest motiu, l’Ajuntament no resta obligat a exhaurir el pressupost 
base de licitació. 
 
Els preus unitaris que ofereixi l’empresa no podran sobrepassar els preus unitaris 
màxims següents: 
 
1.  Realització i emissió de falques: preu unitari màxim 5,21 € sense IVA (21 %). Previsió 

d’emissió des de l’1 de gener a 31 de desembre de 2023: 2047 falques 
 
2. Cobertura informativa de programes especials i/o cobertura informativa d’un 

esdeveniment considerat d’interès: preu unitari màxim 432,96 € sense IVA (21 %).  
Previsió d’emissió des de l’1 de gener a 31 de desembre de 2023: 4 programes 

 
3. Cobertura de retransmissions esportives dels clubs Unió Esportiva Olot, el Club 

Hoquei Olot i Club Patinatge Artístic Olot: no es determina per preus unitaris, el preu 
màxim a oferir serà de  4.132,23 € sense IVA (21 %). 
Previsió d’emissió des de setembre a desembre de 2023.  

 

  
Preus 

unitaris 
Unitats 

estimades 
Preu màxim 

sense IVA 
IVA 21% Total 

Realització i emissió de 
falques 

5,21 € 2047 10.664,87 € 2.239,62 € 12.904,49 € 

Cobertura informativa de 
programes especials 

432,96 € 4 1.731,84 € 363,69 € 2.095,53 € 

Cobertura de 
retransmissions 
esportives 

    4.132,23 € 867,77 € 5.000,00 € 

Total     16.528,94 € 3.471,08 € 20.000,02 € 

 

Tercer.- La durada del contracte s’estableix pel termini de termini d’un (1) any, amb 
efectes des del dia 1 de gener de 2023. 
 
Quart.- 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.  
 
Cinquè.- APROVAR la despesa del primer any de contracte per import de 20.000,02 €  
amb càrrec a la partida 23.100.491.227.061 Insercions mitjans comunicació. 
 

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

200200  Despeses 23100  491  227061 20000.02 INSERCIONS MITJANS COMUNICACIO 100 001 001 001 000 000 

 



 

Sisè.- CONVIDAR, en aplicació de l’article 168.a) 2n. i 170 de la LCSP, a l’empresa 
Ràdio Olot SA amb NIF A28795631, 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. 
 
Setè.- NOMENAR responsable del contracte la Sra. Anna Diago José, cap del Gabinet 
d’Alcaldia de l’Ajuntament d’Olot, d’acord amb l’article 62 de la LCSP. 
 
Vuitè.- 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. 
 
 

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

PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT DELS SEVEIS DE PRODUCCIÓ I 
EMISSIÓ DE PUBLICITAT A OLOT TELEVISIÓ PER A L’ANY 2023 

 
Núm. de referència : X2023002727     
 
 
Antecedents 
 
Atesa la necessitat de contractar els serveis de producció i emissió de publicitat a Olot 
Televisió per a l’any 2023, d’acord amb l’informe emès per la cap del Gabinet d’Alcaldia 
de l’Ajuntament d’Olot.  
 
D’acord amb l’informe esmentat, Olot Televisió és l’únic canal local de televisió de 
proximitat a la Garrotxa, té 20.000 usuaris únics i per aquest motiu és un suport 
indispensable per divulgar informació d’interès per a la ciutadania d’Olot; per això Olot 
Televisió SL 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 del Gabinet d’Alcaldia de l’Ajuntament 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 dels serveis de producció i emissió de 
publicitat a Olot Televisió per a l’any 2023, amb l’empresa Olot Televisió SL amb NIF 
B17477779. 
  
Segon.- APROVAR l’expedient de contractació administrativa dels serveis de producció 
i emissió de publicitat a Olot Televisió per a l’any 2023, d’acord amb el previst a l’article 
117 de la LCSP. 
 
El pressupost base de licitació és de dotze mil euros (12.000 €), IVA inclòs. Aquest 
import es desglossa en nou mil nou-cents disset euros amb trenta-sis cèntims (9.917,36 
€) de pressupost net, més dos mil vuitanta-dos euros amb seixanta-quatre cèntims 
(2.082,64 €) d’IVA calculat al 21%.  Aquest pressupost inclou tots els costos d’execució 
del contracte. 
 
El preu del contracte es determina en funció de preus unitaris, per aquest motiu la 
despesa global no es pot concretar anticipadament, ja que s’anirà determinant durant el 
període de vigència del contracte i segons les necessitats. Per aquest motiu, 
l’Ajuntament no resta obligat a exhaurir el pressupost base de licitació. 
Els preus unitaris que ofereixi l’empresa no podran sobrepassar els preus unitaris 
màxims següents: 
 

1. Producció dels anuncis: 300,00 € (sense IVA del 21%). 
 
2. Emissió dels anuncis:  

- Cost de l’emissió en “prime time”: 11,00 € (sense IVA del 21%). 
- Cost de l’emissió fora de “prime time”: 6,60 € (sense IVA del 21%). 

 
Tercer.- La durada del contracte s’estableix pel termini de termini d’un (1) any, amb 
efectes des del dia 1 de gener de 2023. 
 
Quart.- 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.  
 
Cinquè.- APROVAR la despesa del contracte per import de 12.000 €  amb càrrec a la 
partida 23.100.491.227.061 Insercions mitjans comunicació. 
 

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

200200  Despeses 23100  491  227061 12000.00 INSERCIONS MITJANS COMUNICACIO 100 001 001 001 000 000 

 
Sisè.- CONVIDAR, en aplicació de l’article 168.a) 2n. i 170 de la LCSP, a l’empresa Olot 
Televisió SL amb NIF B17477779, 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. 
 
Setè.- NOMENAR responsable del contracte la Sra. Anna Diago José, cap del Gabinet 
d’Alcaldia de l’Ajuntament d’Olot, d’acord amb l’article 62 de la LCSP. 
 



 

Vuitè.- 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. 
 
 

23.4. - PRORROGAR EL SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU-NORMATIU I 
CORRECTIU DE LES INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

DELS EDIFICIS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT D’OLOT 
 
Núm. de referència : X2020028875     
 
 
Antecedents:  
 
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 10 de febrer de 2020 va acordar 
l’adjudicació del contracte del servei de manteniment preventiu-normatiu i correctiu de 
les instal·lacions de protecció contra incendis i la senyalització d’emergència dels edificis 
municipals, a favor de l’empresa PACISA FIRE SERVICE SL, amb NIF B87317228. 
 
El plec de clàusules administratives particulars de la licitació establia  una durada del 
contracte de dos (2) anys, a comptar des del dia 1 del mes següent a la data de la 
formalització del contracte, amb la possibilitat de dues pròrrogues. 
 
El contracte es va formalitzar el 28 de desembre de 2020, per tant va sorgir efecte a 
partir d’1 de gener de 2021. 
 
Vist l’informe NI022023000006 emès pel Sr. Xavier Viñolas Boix, enginyer tècnic i 
responsable del contracte, proposant fer efectiva la primera pròrroga del contracte del 
servei de manteniment preventiu-normatiu i correctiu de les instal·lacions de protecció 
contra incendis i la senyalització d’emergència dels edificis municipals i quantificant-ne 
la despesa. 
 
 
 
Fonaments jurídics 
 
Article 29.2 i 29.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de la Llei de Contractes del 
Sector Públic. 
 
Vist l’expedient administratiu CCS12020000029 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 



 
 
 

Primer.- Prorrogar el contracte del servei de manteniment preventiu-normatiu i correctiu 
de les instal·lacions de protecció contra incendis i la senyalització d’emergència dels 
edificis municipals,  adjudicat a PACISA FIRE SERVICE SL, amb NIF B87317228, amb 
efectes a 1 de gener de 2023 i fins a 31 de desembre de 2023. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa prevista per a l’any 2023 amb càrrec a les 
partides següents: 
 

 
 

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

200220  Despeses 23144  323  212001 1952.77 MANTENIMENT EDIFICIS EDUCACIO 
(ALTRES) 

100 001 001 001 000 000 

200220  Despeses 23144  333  212001 2826.97 MANTENIMENT EDIFICIS CULTURALS 
(ALTRES) 

100 001 001 001 000 000 

200220  Despeses 23144  342  212001 946.16 MANTENIMENT EDIFICIS ESPORTS I LLEURE 
(ALTRES) 

100 001 001 001 000 000 

200220  Despeses 23144  920  212001 1952.77 MANTENIMENT EDIFICIS CORPORACIO 
(ALTRES) 

100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

23.5..- RECTIFICAR L’ACORD DE RENOVACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ PER 
REALITZACIÓ DE CIRCUITS TURÍSTICS AMB UN TRENET. 

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

 
 

23.6. - SUBMINISTRAMENT DE GASOIL PER ESCOLES MUNICIPALS GENER 2023 
Núm. de referència : X2023002833     

 

Tipus de Contracte: SU DE SUBMINISTRAMENT 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
 
Antecedents 

 
La Junta de govern local, en sessió ordinària celebrada el dia 25 de novembre 2022, va 
aprovar l’adjudicació, mitjançant procediment obert, del subministrament de combustible 
gasoil tipus C per calefacció dels equipaments i aigua calenta sanitària pels edificis 
municipals a l’empresa Carburants Taravaus, SL (B17292426).  
 



 

La durada del contracte era d’un any amb possibilitat d’una pròrroga per a un any o fins 
a esgotar pressupost.  
 
El mes de desembre el crèdit del contracte va quedar esgotat; i el contracte extingit, i es 
van iniciar els treballs de la nova licitació del subministrament de gasoil.  

Atès que en aquest impàs és necessari executar el subministrament de gasoil tipus C 
de calefacció per a les escoles municipals, com es desprèn de l’informe de data 17 de 
gener de 2023, 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. 

Quart.- 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. CC012023000028 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 

PROPOSO 

Primer.-  Aprovar l’informe NI022023000087, emès pel Sr. Xavier Viñolas Boix, enginyer 
tècnic de l’àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot, de data 17 de gener de 2023, 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 a escoles municipals, pel 
preu de divuit mil cent vint-i-set euros amb vint cèntims (18.127,20 €), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en catorze mil nou-cents vuitanta-un euros amb setze 
cèntims (14.981,16 €) de pressupost net i tres mil cent quaranta-sis euros amb quatre 
cèntims (3.146,04 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 %. 
 
Tercer.- El termini màxim per al subministrament serà fins a adjudicació de la nova 
licitació o a l’esgotament de l’import. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 18.127,20 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida núm. 23144 323 221031 “Gasoil edificis educació” del Pressupost municipal. 
 

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

200220  Despeses 23144  323  221031 18127.20 GASOIL EDIFICIS EDUCACIO 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. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

23.6. - CULTURA: CONTRACTACIÓ SERVEI DE CONTRACTACIÓ DE LA 
LLICÈNCIA D'ÚS DEL SISTEMA DE GESTIÓ I VENDA D'ENTRADES PER A 

ESDEVENIMENTS 
Núm. de referència : X2023000485     
 
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris UN ÚNIC CRITER 

 
 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar el servei de contractació de la llicència d’ús del 
sistema de gestió i venda d’entrades per a esdeveniments, com es desprèn de l’informe 
de data 4 de gener de 2023 emès pel director de d’Àrea de Cultura i Educació de 
l’Ajuntament d’Olot 

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

Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar el servei de 
contractació de la llicència d’ús del sistema de gestió i venda d’entrades per a 
esdeveniments: 



 

 

1. KOOBIN EVENT  SL; **** 

2. Eventis Web&Ap&Tickets SL; **** 

3. WEB OLOT ; **** ;  
 
Quart.- De les 3 ofertes sol·licitades, s’han presentat únicament una proposta dins del 
termini establert a l’efecte. 

La valoració tècnica de l’oferta presentada, en base als criteris establerts en la sol·licitud, 
és la següent:  
 
KOOBIN EVENT  SL  
Preu: 13.920€ + 2.923,2 € en concepte d’IVA 
 
Analitzada l’oferta, s’informa favorablement a la contractació de l’oferta presentada per 
l’empresa Koobin Event 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 KOOBIN EVENT  SL  i atès que aquesta 
compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del 
contracte. 

Fonament jurídic 

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

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

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

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

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics 

PROPOSO 

Primer.-  Aprovar l’informe emès per 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 de data 4/1/2023 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 KOOBIN EVENT  SL , amb NIF B55075022, el contracte menor de 
servei contractació de la llicència d’ús del sistema de gestió i venda d’entrades per a 
esdeveniments. pel preu de setze mil vuit-cents quaranta-tres euros amb vint cèntims. 
(16.843,20€), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en tretze mil nou-cents vint euros (13.920€) de pressupost 
net i dos mil nou-cents vint-i-tres euros amb vint cèntims (2.923,20€) d’IVA calculat amb 
un tipus del 21 % 
 
Tercer.- El termini màxim per a l’execució dels serveis serà de 31 de desembre de 2023 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 16.843,20€, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida 23 400 333 227991 PRESTACIO SERVEIS TEATRE del Pressupost de 
l’Ajuntament d’Olot per a l’any 2023. 

 
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. 
 
 

24.1. - REGULAR EL SISTEMA DE CITA PRÈVIA DE L'AJUNTAMENT 
 
Núm. de referència : X2023003043     
 
En relació a l’expedient SG112023000001 de , 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: 
 
Vist l’informe elaborat per la Cap de l’oficina d’atenció ciutadana d’aquest ajuntament on 
analitza la utilitat de la cita prèvia per ser atès a l’Ajuntament i que ha elaborat a resultes 
d’una petició de la Síndica de Greuges de Catalunya en el que fa un seguit de 
recomanacions a totes les oficines de les administracions publiques catalanes. 
 
Com antecedents es constata que l’Ajuntament d’Olot va adoptar el mecanisme de cita 
prèvia com a mesura de regulació de l’atenció ciutadana l’agost de l’any 2020 coincidint 
amb l’adquisició d’una eina informàtica de gestió de cues i coincidint també amb les 
restriccions en motiu de la pandèmia per COVID. 
 
Actualment les característiques de la utilització de la cita prèvia a l’OAC són: 
1.- la cita prèvia és una bona solució com a via preferent d’atenció al ciutadà, però no 
pot ser un requisit absolut. 

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

200220  Despeses 23400  333  227991 16843.20 PRESTACIO SERVEIS TEATRE 400 012 070 099 000 000 



 

2.- L’ajuntament garanteix l’accés via electrònica a tots els subjectes obligats a 
relacionar-se electrònicament amb l’Ajuntament i a la vegada comprovar i facilitar que 
totes les persones disposin dels mitjans i la capacitat per relacionar-se electrònicament 
amb l’administració. 
 
3.- S’evita que la via electrònica sigui l’únic canal per obtenir cita prèvia per accedir a les 
oficines de l’OAC, així s’han habilitat 3 canals per demanar la cita prèvia: personalment 
a l’OAC, telefònicament i per la web municipal. 
 
4.- l’Ajuntament també ha implantat mecanismes per acompanyar i donar suport a les 
persones que voluntàriament vulguin fer us del canal digital per relacionar-se amb 
l’Ajuntament. Des de l’any 2019 l’Ajuntament compta amb un servei d’assistència directa 
durant 12 hires diàries per facilitar la tramitació electrònica. 
 
El resultat  de la cita prèvia al nostre Ajuntament és òptim,  però resta pendent el tema 
de facilitar als ciutadans  els altres tràmits que no depenen de l’OAC.  
La regidora d’organització i atenció ciutadana, seguint les recomanacions de la Sindica 
de Greuges proposa que es recuperi l’atenció presencial a tots els departaments de 
l’Ajuntament,  garantint una  atenció a la ciutadania correcta, àgil i eficient. 
 
En relació a l’expedient SG112023000001 de , 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. Mantenir la cita prèvia com a mitjà preferent per a relacionar-se amb l’oficina de 
l’OAC. 
 
Segon. Recuperar l’atenció presencial a tots els departaments de l’Ajuntament per tal 
de garantir una atenció a la ciutadania correcta, àgil i eficient 
 
Aquesta mesura s’aplicarà a partir de l’endemà de la seva aprovació 
 
Tercer. Que es comuniqui aquest acord a tots els caps d’àrea. 
 
Quart. Traslladar aquest acord al Síndic de Greuges 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
25.1. - PAGAMENT DELS SERVEIS EXTRAORDINARIS A DIVERS PERSONAL DE 

L'AJUNTAMENT PER LES HORES EXTRES PRESENTADES O REALITZADES 
DEL 16 DE NOVEMBRE AL 15 DE DEWEMBRE DE 2022 

 
Núm. de referència : X2023000580     
 
Vist l’expedient administratiu RH132023000005, la regidora delegada d'Organització i 
Atenció al ciutadà proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 



 
 
 

Pagament dels serveis extraordinaris a divers personal de l’Ajuntament que es relaciona 
a continuació per les hores extres realitzades o presentades des del 16 de novembre al 
15 de desembre de 2022: 
 

Nom i Cognoms Subàrea Data Serveis 
 Núm/  

hores 
Import € 

**** OAC 27/10/22 Ple municipal 4 70,96 € 

**** OAC 17/11/22 Ple municipal 3 53,22 € 

**** OAC 05/11/22 Recepció pubilles i hereus 3 62,34 € 

**** 
RRHH 

Novembre i 
desembre 

Tramitació convocatòries 
estabilització 

17 376,55 € 

**** Informàtica 
Novembre i 
desembre 

Canvi equipament 13,86 394,18 € 

**** Progrés 
econòmic 

19 i 20/11/22 
Seguiment i control fira 
Origens 

12,5 406,75 € 

**** Progrés 
econòmic 

3 i 6/12/22 
Muntatge, control i 
desmuntatge fira pessebre 

19,75 642,67 € 

**** Progrés 
econòmic 

3 i 6/12/22 
Muntatge i desmuntatge 
fira pessebre 

8,33 196,75 € 

**** Progrés 
econòmic 

3 i 6/12/22 
Muntatge i desmuntatge 
fira pessebre 

7,75 252,19 € 

**** Progrés 
econòmic 

3 i 6/12/22 
Muntatge i desmuntatge 
fira pessebre 

10,38 337,77 € 

TOTAL      2.793,38€ 

 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 

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

0  Despeses 23130  920  13001 563.07 HORES EXTRAORDINARIES ADMINISTRACIO 
GENERAL 

100 001 999 999 999 999 

0  Despeses 23120  920  13001 394.18 HORES EXTRAORDINARIES INFORMATICA I 
PROCESSOS 

120 001 999 999 999 999 

0  Despeses 23200  4311 13001 1246.17 HORES EXTRAORDINARIES PROM.ECON. 
FIRES 

200 009 999 999 999 999 

0  Despeses 23200  241  13001 589.96 HORES EXTRAORDINARIES DINAMIG 
OCUPACIO 

200 009 999 999 999 999 

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

DE NOVEMBRE AL 15 DE DESEMBRE DE 2022 
 
Núm. de referència : X2023002378     
 
Vistos els antecedents corresponents, i atesos els informes: del director de l’àrea 
d’Infraestructura i Urbanisme de data de 21 de desembre de 2022 d’expedient 
NI022022002812, del director tècnic de la Brigada Municipal de data de 19 de desembre 
de 2022 amb número d’expedient NI022022002768, l’informe del cap de l’àrea 
d’Informàtica de data de 13 de desembre de 2022 amb número d’expedient 
NI022022002742 i els informes del cap d’àrea d’Esports de data de 3 de novembre de 
2022 amb número d’expedient NI022022002407 i de data 20 des desembre de 2022 
amb número d’expedient NI022022002799. 



 

 
D’acord amb el que estableix el punt 7 de l’acta de la Comissió de seguiment del conveni 
número 66, de data 14 de maig de 2018, i la seva ratificació per la Mesa General de 
Negociació de l’Ajuntament d’Olot en data 12 de juny de 2018 sobre els retens de 
Brigada Municipal, Informàtica i tècnics d’Urbanisme. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot de data 28/01/2022 amb 
número d’expedient RH132022000009 en la qual signava l’import unitari de les hores de 
serveis extraordinaris i altres conceptes de personal de l’Ajuntament d’Olot i organismes 
autònoms per a l’any 2022. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132023000011 i antecedents corresponents, la regidora 
delegada d'Organització i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Pagament d’un complement en concepte de reten al personal de la Brigada 
Municipal, d’informàtica, dels serveis tècnics d’urbanisme i d’esports que es relaciona a 
continuació pels serveis de reten realitzats del 16 de novembre al 15 de desembre de 
2022. 
 
 

Nom i Cognoms Servei 
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Import 
(€) 

**** Brigada 1 3 2 - - 524,87 € 

**** Brigada 1 8 - - - 603,56 € 

**** Brigada 1 7 - - - 545,83 € 

**** Brigada 2 3 - - - 572,09 € 

**** Informàtica 1 - - - - 141,72 € 

**** Informàtica 1 - - - - 141,72 € 

**** Informàtica 1 - - - - 141,72 € 

**** Informàtica 1 - - - - 141,72 € 

**** Infra. i 
Urbanisme 

1 - 
- - 

- 
141,72 € 

**** Infra. i 
Urbanisme 

1 - - - - 141,72 € 

**** Infra. i 
Urbanisme 

1 - - - - 141,72 € 

**** Infra. i 
Urbanisme 

1 - 
- - 

- 
141,72 € 

**** Esports 4 1 - - - 624,61 € 

**** Esports 4 1 - - - 624,61 € 

**** Esports 1 - - - - 141,72 € 

TOTAL 
 

   
  4.771,05 

€ 

 
 



 
 
 

Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 

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

0  Despeses 23142  165  15300 2246.35 RETENS ENLLUMENAT BRIGADA 142 002 999 999 999 999 
0  Despeses 23120  920  15300 566.88 RETENS INFORMATICA 120 001 999 999 999 999 
0  Despeses 23330  342  15300 1390.94 RETENS PERSONAL ESPORTS 

INSTAL.LACIONS 
330 015 999 999 999 999 

0  Despeses 23140  151  15300 566.88 RETENS URBANISME 140 001 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

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

NOVEMBRE AL 15 DE DESEMBRE DE 2022 
Núm. de referència : X2023001619     
 
Vist l’expedient administratiu RH132023000010 i antecedents corresponents, i atès 
l’informe del Director tècnic de la Brigada Municipal amb número NI022022002769 de 
data de 19 de desembre de 2022, la Regidora delegada d'Organització i Atenció al 
ciutadà, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 

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

Cognoms i Nom Data 
Brigada / Tipus 
servei 

Hores  Import 

****  ELECTRICISTES Oficial 
1º 

4,06 81,81 € 

De 16:56 a 21:00 h  - Diversos carrers - Nadal - 
Encesa llums de Nadal / Diverses actuacions 

25/11/2022 S. Diürn 4,06 81,81  € 

TOTAL 
  

 81,81€ 

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

0  Despeses 23142  165  13001 81.81 HORES EXTRAORDINARIES BRIGADA 
ENLLUMENAT 

142 002 999 999 999 999 

 

S’aprova per unanimitat. 
 
 

28.1. - PLA DE MILLORA URBANA D'ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA EN L'ÀMBIT 
DEL PA 06.07 AVINGUDA SANTA COLOMA.- PROPOSANT APROVAR 

INICIALMENT 
 
Núm. de referència : X2023003068     
 
Vist el Pla de Millora Urbana d’ordenació volumètrica a l’àmbit del PA 06.07 avinguda 
Santa Coloma d’Olot, redactat pels arquitectes Marc Colomer Tuneu i Ramon Colomer 
Oferil de Colomer Rifà, SLP en data gener de 2023, que té per objecte concretar una 
ordenació volumètrica alternativa segons estableix la finca del PA 06.07 avinguda Santa 
Coloma, corresponent a la parcel·la delimitada per la pròpia avinguda de Santa Coloma, 



 

el carrer Madrid i el carrer Bòsnia, d’Olot, d’acord als paràmetres definits pel planejament 
general. 
 
El referit Pla de Millora Urbana pretén definir una ordenació volumètrica alternativa 
integrada a l’entorn. Aquesta proposta d’ordenació volumètrica es concreta amb la 
implantació d’un cos en forma de sòcol en planta baixa, per a usos comercials, i dos 
cossos de quatre plantes destinats a habitatges. Les places d’aparcament associades 
als usos residencials i comercials s’ubiquen en plantes soterrani de la mateixa finca. 

Vist l’informe emès per l’arquitecta municipal i el lletrat d’urbanisme en data 18 de gener 
de 2023, que s’adjunta a l’expedient conforme al qual s’informa favorablement el referit 
Pla de Millora Urbana.    

Vist els articles 70,78 i 85 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer.   
 
En relació a l’expedient UPL12023000001, 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 Pla de Millora Urbana d’ordenació volumètrica 
a l’àmbit del PA 06.07 avinguda Santa Coloma d’Olot, redactat pels arquitectes Marc 
Colomer Tuneu i Ramon Colomer Oferil de Colomer Rifà, SLP, d’acord amb l’informe 
emès per l’arquitecte municipal i el lletrat d’urbanisme en data 18 de gener de 2023, que 
s’adjunta a l’expedient.. 
 
SEGON.- SOTMETRE’L a informació pública durant el termini d’UN MES mitjançant la 
publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província, en un diari de major 
difusió, al e-tauler. 
 
TERCER.- SOL·LICITAR simultàniament al tràmit d’informació pública, informe als 
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials i a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Girona. 
 
QUART.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

29.1. - CONCEDIR LLICÈNCIA D'ENDERROC DE DUES EDIFICACIONS 
INDUSTRIALS AÏLLADES, AV D'EUROPA N.8 

 
Núm.- LLICENCIA D’OBRES 

OLOT MEATS SA-AV D'EUROPA N.0008 
 

Núm. de referència : X2022053526 

 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de OLOT MEATS SA per ENDERROC DE 
DUES EDIFICACIONS INDUSTRIALS AÏLLADES, a l’AV D'EUROPA N.8, del municipi 
d’Olot.  

 
Identificació de l’expedient: OMA32022000110   
Situació: AV D'EUROPA N.0008  
 
1.- En data 19/10/2022, OLOT MEATS SA amb DNI A1708053-2, representat per **** , 
presenta projecte d’obres majors per ENDERROC DE DUES EDIFICACIONS 
INDUSTRIALS AÏLLADES, amb situació al carrer AV D'EUROPA N.8, d’Olot. 
 
2.- En data 9/12/2022 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 (OMA32022000110), per ENDERROC DE DUES EDIFICACIONS 
INDUSTRIALS AÏLLADES, amb situació al AV D'EUROPA N.8, 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 2 mesos i el termini per acabar-les 
és de 8 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 
 CRA2022600084 5868.88 
     
Liquidació de Drets i Garanties: 

Drets 
 
Per: Un pressupost de: 123447.08 euros  
  

Base liquidable 
(3) 

Drets % 
bonifica
ció 

Drets definitius Taxes Total Drets 

123447.08 4937.88 0 4937.88 331.00 5268.88 

 
Garanties: 

   
Garantia reposició paviments  600 euros 

 

Total Liquidació Euros 

Per Drets 5268.88 

Per Garanties  600.00 

 
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 les obres es presentarà un document signat per contractista 
assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra i document que l’acrediti (model 36, 
certificat d’alta a l’epígraf corresponent o altra documentació equivalent).  
 
2. Aquesta llicència no autoritza l’ocupació de la via pública amb materials o altres 
elements propis de l’obra.  
 
3. S’imposa una fiança de 600,00 € 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.  
 
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”.  
 

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

S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 



 
 
 

29.2. - CONSTRUCCIÓ D'EDIFICI ENTRE MITGERES D'ÚS SANITARI PÚBLIC C 
DEL REI MARTÍ L'HUMÀ N.0010 

 
 

Núm.- LLICENCIA D’OBRES 
SERVEI CATALA DE LA SALUT-C DEL REI MARTÍ L'HUMÀ N.0010 

Núm. de referència : X2022012015 

 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de SERVEI CATALA DE LA SALUT per 
CONSTRUCCIÓ D'EDIFICI ENTRE MITGERES D'ÚS SANITARI PÚBLIC, al  C DEL 
REI MARTÍ L'HUMÀ N.10, del municipi d’Olot.  

 
Identificació de l’expedient: OMA32022000024   
Situació: C DEL REI MARTÍ L'HUMÀ N.0010  
 
1.- En data 8/03/2022, SERVEI CATALA DE LA SALUT amb DNI S5800006-H, 
representat per **** , presenta projecte d’obres majors per CONSTRUCCIÓ D'EDIFICI 
ENTRE MITGERES D'ÚS SANITARI PÚBLIC, amb situació al carrer C DEL REI MARTÍ 
L'HUMÀ N.10, d’Olot. 
 
2.- En data 12/01/2023 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.  
 
FONAMENT DE DRET 
 
1. Vist el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per 
acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 18 de juny de 
2003 i quin Text Refós fou aprovat pel mateix òrgan en sessió de data 25 de setembre 
de 2003, havent estat publicada la seva normativa al Diari Oficial de la Generalitat de 
data 2 de febrer de 2004, i posteriors modificacions, qualifica la finca on es situa 
l’edificació existent de sòl URBÀ CONSOLIDAT. Equipament sanitarioassistencial 
públic (4.3.a) 
 
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 CATALA DE LA SALUT amb DNI S5800006-H, representat 
per **** , llicència d’obres (OMA32022000024), per CONSTRUCCIÓ D'EDIFICI ENTRE 
MITGERES D'ÚS SANITARI PÚBLIC, amb situació al C DEL REI MARTÍ L'HUMÀ N.10, 
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. Aprovar la liquidació de drets d’obres corresponent a aquesta llicència per 
l’import de 6922.13 euros. Aquesta liquidació serà notificada a l’interessat pels serveis 
econòmics de l’Ajuntament. 
   
Liquidació de Drets i Garanties: 
Drets 
 
Per: Un pressupost de: 2902040.13 euros  
   
2 Núm Tanques 
  

Base liquidable 
(3) 

Drets % 
bonifica
ció 

Drets definitius Taxes Total Drets 

2902040.13 116081.61 95 5804.08 1118.05 6922.13 

 
Garanties: 

 

Total Liquidació Euros 

Per Drets 6922.13 

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: 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.  

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. Abans de l’inici de l’obra caldrà presentar document signat per un gestor de residus 
autoritzat per a garantir la correcta destinació dels residus de l’obra previstos a l’Estudi 
del projecte presentat (1.189,20 m3 de terres i 173,26 T de runes), on hi consti l’import 
rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió, segons l’establert al Reial Decret 
210/2018.  

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. Mentre s’executin obres que afectin les façanes de carrer o la coberta de l’edifici caldrà 
disposar de tanques de protecció a la via pública.  
L’ocupació de la via pública s’haurà de senyalitzar amb llums vermells encesos durant 
la nit i amb els següents discos: 1) Perill per obres, 2) Perill per calçada estreta i limitació 
de la velocitat a 20 km/h. Caldrà garantir un pas per a vianants de 0,90 m d’amplada 
mínima. Si no fos possible, els interessats hauran de col·locar a cada extrem de 
l’ocupació un rètol visible amb la inscripció “VIANANTS PER L’ALTRA VORERA”. 
Aquest rètol ha de ser de fons groc amb lletres negres.  
Si és necessària la reserva d’aparcament, caldrà complir l’Ordenança Municipal de 
Circulació: CAPÍTOL 4 : SENYALITZACIONS PROVISIONALS Article 7.  
 



 
 
 

1. Els titulars d’una llicència de reserva d’espai temporal que hagin de prohibir 
l’estacionament o tancar algun carrer, han d’utilitzar els seus propis senyals d’acord amb 
les següents característiques:  
A) Els senyals han d’esser normalitzats, de 60 centímetres de diàmetre les circulars, de 
70 centímetres de costat les triangulars i de 60 x 60 centímetres les quadrades.  
B) L’alçada mínima total serà de 1’20 metres i no podrà passar de 1’50 metres.  
C) Sota els discs de prohibit estacionar, ha d’haver-hi una placa complementària de 25 
x 35 centímetres on caldrà posar un full DIN A4 amb el nom de l’empresa, dia o dies 
d’ocupació, horari i motiu.  
D) Es col·locaran de forma perfectament visible pels altres usuaris de la via pública.  
E) Es demanaran per escrit amb 48 hores d’antelació a l’inici de l’obra o afectació i es 
farà a les oficines de la Policia Municipal o pels canals comunicatius que es puguin 
establir en cada moment.  
F) La senyalització es posarà sempre amb almenys 24 hores d’antelació a l’obra o 
afectació i en el moment de posar-la caldrà comunicar-ho a la Policia Municipal.  
G) Els tancaments de carrers es demanaran per escrit amb 48 hores d’antelació davant 
les oficines de la Policia Municipal o pels canals comunicatius que es puguin establir en 
cada moment. Si la via és de primer ordre, és itinerari del transport públic urbà o via 
d’accés o sortida a un centre escolar en període i horari lectiu, la sol·licitud es farà amb 
10 dies d’antelació i l’interessat ho haurà de comunicar a la premsa local per 
coneixement de tots els ciutadans.  
H) Cal abonar les taxes corresponent d’acord amb allò previst a les Ordenances Fiscals 
per ocupació de la via pública, estacionament o qualsevol altra afectació viària.  
 
2. S’entén per senyalització provisional aquella que s’ha de posar per una obra o 
afectació amb una durada màxima d’una setmana. Passat aquest termini o bé per 
aquelles obres de llarga durada, l’interessat haurà de posar la senyalització provisional 
d’acord amb allò establert en els articles 5 i 6 del capítol 3 d’aquesta Ordenança.  
Pel que fa als horaris de treball, caldrà tenir en compte el compliment de l’Ordenança de 
Soroll i Vibracions, especialment, l’establert al seu article 24.  
 
6. En relació a la seguretat contra incendis, es condiciona la llicència a:  
 
Els extintors, es situaran a una altura compresa entre 0,80- 1,20 metres d’altura, segons 
l’Annex I.4, del Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s’aprova el Reglament 
d’instal·lacions de protecció contra incendis.  
Caldrà presentar certificat final d’obra, juntament amb el certificat de posada en servei 
de la instal·lació de protecció contra incendis projectada. Segons l’article 20 de la Llei 
3/2010 i l’article 20 del mateix Reial Decret esmentat.  
 
7. En relació al contenidors de deixalles de l’activitat, es condiciona la llicència a:  
 
Es recomana que l’espai pels contenidors, en la parcel.la pública veïna, quedi en un 
recinte tancat o poc accessible pels veïns (per evitar que puguin utilitzar-los) però amb 
accés directe a la calçada i sense forts esglaons per facilitar el desplaçament en el 
moment de buidar-los.  
 
La llicència ambiental inclourà l’informe de l’Agència de Residus de Catalunya. Tot i això, 
es considera que pel tipus d’activitat no serà necessari disposar d’un contenidor per la 



 

recollida de la fracció vidre i es recomana que els contenidors per les fraccions resta, 
envasos i cartró tinguin una capacitat de 1.100 litres. El nombre de contenidors es 
definirà a partir de les quantitats generades estimades per a cada fracció.  
 

8. Les tanques de parcel·la hauran d’observar les condicions de l’article 158 del POUM 
i preservar vistes als predis veïns, a excepció d’establir acord mutu entre propietaris.  

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. 
 
 
 
 
 
 
 
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 ACCIDENTAL 

LA SECRETÀRIA 

 
 
 
 
 


