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JUNT ACTA NÚM.2 

JUNTA DE GOVERN LOCAL  
EL DIA 12 DE GENER DE 2023. 

 
 
 

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 12 de gener de 2023 es reuneix en aquesta Casa 
Consistorial la Junta de Govern d’aquets Ajuntament sota la presidència del Sr. JOSEP 
BERGA I VAYREDA, per tal de celebrar la sessió ordinària i de primera convocatòria 
que s’escau al dia d’avui.  
 
Hi assisteixen els membres de la Junta de Govern Local Srs./es Estanis Vayreda i 
Puigvert,  Montserrat Torras i Surroca, Immaculada Muñoz i Díaz, Jordi Güell i 
Güell, Maria Assumpció Camps i Bosch, Aniol Sellabona i Aguilera i Gemma 
Canalias i Rafel. 
 
També hi assisteixen com a regidors delegats expressament convidats per tal de 
presentar els assumptes de la seva àrea, sense poder intervenir, en cap cas, en la part 
resolutiva ni en la resta d’assumptes que no afectin a la seva àrea ni prendre part en la 
votació, i segons informe dels Serveis de Secretaria del dia 1 de juliol de 2003, els 
Srs./es: Agustí Arbós i Torrent, Adriana Francés i Planellas i Lluc Charles Flaqué. 
 
Hi assisteixen com a regidors de l’oposició Josep Guix i Feixas i Jordi Gasulla Flavià. 
 
Hi assisteix l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí. 
 
Actua com a secretària, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera. 
 

 
1. - ACTA.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

 
Essent l'hora assenyalada - les vuit del matí- l'Alcalde declara obert l'acte i del seu ordre, 
la Secretària llegeix l'acta de la sessió anterior, que s'aprova per unanimitat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

2. - DESPATX OFICIAL 
 
El Sr. Alcalde dona compte als membres de la Junta de Govern dels actes i reunions a 
les quals ha assistit, des de la sessió celebrada el dia 5 de gener: 
 

- Dijous 5 va seguir la Cavalcada de Reis organitzada pels Catòlics. 

- Dissabte 7 va saludar als representants del Club Hoquei Olot que varen 

organitzar el  torneig 5 x 5 al Pavelló Municipal. A continuació, i acompanyat del 

regidor Aniol Sellabona, va entregar els trofeus del torneig volcànic de bàsquet. 

- Diumenge 8, acompanyat del regidor Aniol Sellabona, va donar el tret de sortida 

a la Marxa Nadalenca que començava a la Plaça Catalunya. A continuació va 

visitar el torneig volcànic que es disputava al Pavelló i seguidament va assistir a 

la presentació dels equips de la Unió Esportiva Olot. 
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- Dimarts 10 de gener, va saludar al president i resta de representants de la 

Diputació de Girona que varen visitar l’Espai Cràter. A continuació, va donar la 

benvinguda a diferents responsables de Camps d’Aprenentatge de Catalunya 

que varen participar en una jornada per celebrar els 40 anys dels Camps 

d’Aprenentatge de Catalunya. 

 
 

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. - JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST CLUB 
ESCACS 

 

Núm. de referència : X2022061572     
 
En relació a l’expedient SAL32022000018 vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la 
subvenció Participació lliga divisió honor, per un import de 4.000 euros, comptabilitzada 
a l’aplicació pressupostària 22 330 341 480008 en fase “AD” 2207842001, 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 2207842001 Despeses 22330  341  227992 4000 PRESTACIO SERVEIS CLUB ESCACS 100 001 999 065 999 999 

 

 
2n) Procedir als tràmits escaients per a ordenar el pagament (fase “P”) de la despesa 
esmentada en funció de les disponibilitats i previsions del Pla de tresoreria de la 
Corporació i atenent al que disposa la normativa vigent i l’Ordenança general de 
subvencions de l’Ajuntament d’Olot (article 16) 
 
3r) Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i 
pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
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5.1. - PRORROGA I MODIFICACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L'AJUNTAMENT D'OLOT, EL CONSORCI D'ACCIÓ SOCIAL DE LA GARROTXA I 
L'ASSOCIACIÓ ESPLAIS DE LA GARROTXA PEL GRUP D'ESPLAIS GARBUIX 

 
 

Núm. de referència : X2020003816     
 
L'Ajuntament d'Olot té interès en potenciar el Grup d'Esplai Diari Garbuix, de l'Associació 
Esplais de la Garrotxa, per poder millorar i contribuir a la cohesió social, i per aquest 
motiu va transferir la coordinació i control de l'activitat al Consorci. 
 
Un dels objectius del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa és facilitar els serveis 
necessaris a les persones i a la comunitat, per millorar el seu benestar i contribuir a la 
cohesió social. 
 
El Consorci ofereix el Servei d'Atenció a la Infància, Adolescència i les famílies amb qui 
treballa, entre d'altres, per afavorir l'atenció educativa i la inclusió social d'infants i joves 
a través d'espais socioeducatius de lleure. 
 
L'Associació Esplais de la Garrotxa, és una entitat que treballa educant en el temps lliure 
dels infants, adolescents i joves amb l'objectiu d'oferir una possibilitat de relació i 
formació per aconseguir una educació integral de la persona. 
 
L'any 2016 es va signar un conveni de col·laboració entre el Consorci d'Acció Social de 
la Garrotxa, l'Ajuntament d'Olot i l'Associació Esplais de la Garrotxa pel Grup d'Esplai 
Diari Garbuix. 
 
El desembre de 2019, es va aprovar un nou conveni per l’any 2020, en el qual el punt 
quart preveu la pròrroga per un any més, fins a un màxim de 4 anys. També diu que 
d’acord amb l’art. 49.h) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic, en qualsevol moment abans de la finalització del termini, els signants podran 
acordar unànimement i de forma expressa la pròrroga per un període de fins a quatre 
anys addicionals. 
 
Aquesta pròrroga també inclou la modificació del conveni signat respecte l’increment de 
l’aportació econòmica que farà el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa d’una quantitat 
de 60.252,95 € atès l’increment de la puja de despesa de personal. 
 
En relació a l’expedient CON12020000001, 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.- Aprovar la modificació i pròrroga del conveni entre l’Ajuntament d’Olot, el 
Consorci d’Acció Social de la Garrotxa i l’Associació Esplais de la Garrotxa, pel Grup 
d’Esplais Diari Garbuix. 
 
Segon.- Facultar la regidora delegada d’Acció Social i Cooperació per signar tota la 
documentació necessària 
 
S’aprova per unanimitat. 
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6.1. - PROPOSTA D'ELIMINACIÓ DE DOCUMENTACIÓ MUNICIPAL 
Núm. de referència: X2023000624     
 
L’Arxiu Municipal d’Olot té la responsabilitat d’avaluar la documentació que produeix i 
recull l’Ajuntament en l’exercici de les seves funcions i de disposar, seguint la normativa 
i el procediment establert per la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental 
(CNAATD), quins documents cal conservar i quins es poden eliminar. 
 
En relació a l’expedient AX062023000001 de proposta d’eliminació de documentació 
municipal, vist l’informe tècnic de la cap d’àrea de l’Arxiu Municipal, l'Alcalde proposa a 
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- L’eliminació de la següent documentació: 
 

Documentació: Registre auxiliar de control intern de sortida documentació 
TAD/TAAD: 2 
Denominació CNAATD: Registres de control intern de documentació  
Resolució CNAATD: Destrucció total quan s’hagi complert amb la seva 
utilitat administrativa.  
Dates extremes: 1941-1968 i 1972,1975 i 1993 
Volum: 34 unitats d’instal·lació, 4,59 metres lineals. 
 
Documentació: Matriculacions d’alumnes als centres educatius.  
TAD/TAAD: 133 
Denominació CNAATD: Expedients d’admissió i matriculació d’alumnes 
als centres d’ensenyament.  
Resolució CNAATD: Destrucció total als cinc anys de la data de 
tancament de l’expedient.  
Dates extremes: 1990-2007  
Volum: 30 unitats d’instal·lació, 4,288 metres lineals. 
 
Documentació: Atestats de trànsit de la policia local.  
TAD/TAAD: 266 
Denominació CNAATD: Expedients d’atestats de la guàrdia urbana.  
Resolució CNAATD: Destrucció total als deu anys, sempre i quan es 
conservin els corresponents llibres de registre.  
Dates extremes: 1980-1989 
Volum: 10 unitats d’instal·lació; 1,35 metres lineals.  
 
Documentació: Autoritzacions d'ocupació temporal de la via pública 
TAD/TAAD: 293 
Denominació CNAATD: Expedients de llicències d’ús comú especial de 
béns de domini públic. 
Resolució CNAATD: Destrucció total en el termini de quatre anys a partir 
de la data d’atorgament de la llicència.  
Dates extremes: 1943, 1946,1950,1954,1955,1959,1960 i 1962-1993 
Volum: 51 unitats d’instal·lació; 6,89 metres lineals.  
 
Documentació: Aprovacions de factures 
TAD/TAAD: 668 
Denominació CNAATD: Expedients d’aprovació de factures. 
Resolució CNAATD: Destrucció total un cop efectuada la transcripció 
definitiva al corresponent registre de resolucions i sempre que sigui ferma 
la disposició i aprovació de la despesa.  
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Dates extremes: 1994 
Volum: 1 unitat d’instal·lació; 0,135 metres lineals.  

 
Documentació: Documentació auxiliar de Contractació de gestió de 
serveis públics. 
Dates extremes: 2000-2003 
Volum: 6 unitats d’instal·lació; 0,81 metres lineals.  
 
Documentació: Documentació auxiliar gestió informàtica 
Dates extremes: 1985-1995 
Volum:11 unitats d’instal·lació; 1,49 metres lineals.  

 
El volum total de la documentació a eliminar és de 147 unitats d’instal·lació que 
corresponen a 20,088 metres lineals de documentació municipal. 
 
Segon.- Facultar l’Arxiu Municipal perquè procedeixi a l’eliminació de la documentació 
esmentada segons la normativa i el procediment establert. 
 
Tercer.- Facultar l’Arxiu Municipal perquè procedeixi a l’assentament de la 
documentació eliminada en el Registre d’eliminació de l’Arxiu Municipal d’Olot i perquè 
actualitzi aquest registre en el Portal de Transparència de l’Ajuntament d’Olot. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.1.-CULTURA. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA 
SUBVENCIÓ ALS ATENEUS DE L'ORFEÓ POPULAR OLOTÍ 

Núm. de referència : X2022028029 

 
En relació a l’expedient SIC22022000060, 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 ateneus a l’Orfeó Popular Olotí, amb NIF G17127267, per un import de 
10000.00 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 2210092478002 en fase 
“AD” 2200858003, una vegada supervisats: el formulari de justificació, la memòria de 
l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la subvenció. 

 
Opera

ció 
Referènci

a 
Tipus Partida Import Descripció CC

1 
CC
2 

CC
3 

CC
4 

CC
5 

CC
6 

20030
0 

22008580
03 

Despes
es 

22100 924 78002 10000.00 TRANSFERENCIES CASALS I 
ENTIT 
(PR22-60000) 

40
0 

01
2 

07
0 

09
9 

01
4 

00
8 

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

 
S’aprova per unanimitat. 
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8.1. - CULTURA. SUBVENCIÓ CULTURAL ASSOCIACIÓ CULTURAL 
SARDANISTA FLOR DE FAJOL 

 

Núm. de referència : X2022015897     
 
En relació a l’expedient SIC22022000005, 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 Cultural Sardanista Flor de Fajol, amb NIF 
G17160466, per un import de 6000.00 euros, comptabilitzada a l’aplicació 
pressupostària 22400334480020 en fase “AD” 2200831040, 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 2200831040 Despeses 22400  334  480020 6000.00 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 012 070 099 014 008 

 

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

 
 

8.2. - CULTURA. SUBVENCIÓ CULTURAL ASSOCIACIÓ CORAL POLIGALA 
 
Núm. de referència : X2022017809     
 
En relació a l’expedient SIC22022000013, 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 Coral Polígala, amb NIF G55340970, per un import 
de 700.00 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 22400334480020 en fase 
“AD” 2200831038, 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 2200831038 Despeses 22400  334  480020 700.00 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). 
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3r) Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i 
pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
8.3. - CULTURA. SUBVENCIÓ CULTURAL ASSOCIACIÓ ÀMBIT SANT LLUC 

 

Núm. de referència : X2022018353     
 
En relació a l’expedient SIC22022000023, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat de Cultura proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la 
subvenció cultural a l’Associació Àmbit Sant Lluc, amb NIF G55262398, per un import 
de 10000.00 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 22400334480020 en 
fase “AD” 2200831032, 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 2200831032 Despeses 22400  334  480020 10000.00 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. 
 
 

8.4. - CULTURA. SUBVENCIÓ CULTURAL ASSOCIACIÓ CULTURAL BINARI 
 
Núm. de referència : X2022019558     
 
En relació a l’expedient SIC22022000041, 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 Cultural Binari, amb NIF G55161939, per un import 
de 1000.00 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 22400334480020 en fase 
“AD” 2200831018, 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 2200831018 Despeses 22400  334  480020 1000.00 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 
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Corporació i atenent al que disposa la normativa vigent i l’Ordenança general de 
subvencions de l’Ajuntament d’Olot (article 16) 
 
3r) Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i 
pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
 

8.5. - CULTURA. SUBVENCIÓ CULTURAL AL MOTOR ANTIC GARROTXA 
 
Núm. de referència : X2022019736     
 
 
En relació a l’expedient SIC22022000046, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat de Cultura proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la 
subvenció cultural al Club Motor Antic Garrotxa, amb NIF G17701483, per un import 
de 1000.00 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 22400334480020 en fase 
“AD” 2200831013, 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 2200831013 Despeses 22400  334  480020 1000.00 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. 
 

 
8.6. - CULTURA. SUBVENCIÓ CULTURAL A L'ASSOCIACIÓ GARROTXA 

CULTURAL 
Núm. de referència : X2022020686     
 
En relació a l’expedient SIC22022000053, 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 Garrotxa Cultural, amb NIF G 55221899, per un 
import de 2000.00 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 22400334480020 
en fase “AD” 2200831006, una vegada supervisats: el formulari de justificació, la 
memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la subvenció. 
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Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200300 2200831006 Despeses 22400  334  480020 2000.00 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 012 070 099 014 008 

 

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

 
9.1. - EDUCACIÓ: SUBVENCIÓ ACTIVITATS EN EL MARC D'EDUCACIÓ 360 

 
Núm. de referència : X2023001262     
 
En relació a l’expedient SED12023000001 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 FOMENT DE PROGRAMES I 

PROJECTES EDUCATIUS 2023 
LÍNIA 5: EDUCACIÓ 360 

Referència: BOP NÚM.211 DE 04/11/2022 
Núm disposició: EDICTE  9734 
Import: 7.000,00 € 

 
Segon.- Presentar a l’esmentada convocatòria el projecte: ACTIVITATS EN EL MARC 
D'EDUCACIÓ 360 
 
Tercer.- Facultar l’alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

10.1. - EDUCACIÓ: SUBVENCIÓ PER PROJECTES I PROGRAMES ESCOLARS 
2022-2023 

Núm. de referència : X2023001275     
 
En relació a l’expedient SED12023000002 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  
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Programa: SUBVENCIONS FOMENT DE PROGRAMES I PROJECTES 
EDUCATIUS. LÍNIA 1: PROJECTES I PROGRAMES ESCOLARS 
2022-2023 

Referència: BOP NÚM. 211 DE 04/11/2022 
Núm disposició: EDICTE 9734 
Import: 5.460,00 € 

 
Segon.- Presentar a l’esmentada convocatòria el projecte PROJECTES I 
PROGRAMES ESCOLARS 2022-2023 
 
Tercer.- Facultar l’alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

11.1.- APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT 
D’OLOT I EL CONSELL ESPORTIU DE LA GARROTXA PER A LA GESTIÓ DEL 

PLA CATALÀ DE L’ESPORT ESCOLAR. 
 
 
La junta de Govern Local acorda deixar aquest punt sobre la taula. 
 
 

12.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES I APORTACIONS 
DE L'ANY 2023 

 

Núm. de referència : X2023001677     
 
 
En relació a l’expedient CPG22023000002 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 relació de despeses annexada corresponent a les aportacions de l’any 
2023 per un import de 1.851.957,17 euros. 
 
 

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

200240  Despeses 99999 1.851.957,17 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

Segon.- Aprovar la  relació de despeses annexada número 23/001 per un import de 
629.100,72 euros. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

13. – APROVAR CERTIFICACIÓ D'OBRES 
 
 
La junta de Govern Local acorda deixar aquest punt sobre la taula 
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14.1. - ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ MILLORA ACCESSIBILITAT ESPAIS 
DIVERSOS 

 
Núm. de referència : X2022056501     
 
En relació a l’expedient SNG12022000006 d’acceptació de subvenció del pla de 
recuperació, transformació i resiliència, s’acorda: 
 
Primer- Acceptar la subvenció atorgada per GENERALITAT DE CATALUNYA, , amb 
destinació: 
 
 

• Millora accessibilitat adequació lavabo Estadi Municipal................10.000 euros (2022) 

• Millora accessibilitat adaptació lavabo local social c/ Proa, 16  .....10.000 euros (2023) 

• Millora accessibilitat substitució ascensor Hospici .........................30.000 euros (2023) 
 
Segon.- Agrair a la Generalitat de Catalunya, la concessió de l’esmentada subvenció. 
 
Tercer.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la qual 
donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als 
efectes de fiscalització. 
 
Quart.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de 
Seguretat Social. 
 
Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari 
vinculat amb l’expedient. 
 
Sisè.- Que es procedeixi al reconeixement comptable d’aquesta subvenció. Els drets 
reconeguts s’anotaran a les partides del pressupost d’ingressos: 
 

2023-NG-  Millora accessibilitat adequació lavabo Estadi Municipal 
2023-NG-    Millora accessibilitat adaptació lavabo local social c/ Proa, 16   
2023-NG-  Millora accessibilitat substitució ascensor Hospici  
 

 
S’aprova per unanimitat. 

 
 

14.2. - ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ ADQUISICIÓ EQUIPS TECNOLOGIA RFID PER 
BIBLIOTECA MARIÀ VAYREDA OLOT 

 
Núm. de referència : X2022061442     
 
 
En relació a l’expedient SCU12022000025 d’acceptació de subvenció per a l’adquisició 
d’equips de tecnologia RFID per a la gestió de biblioteques, s’acorda: 
 
Primer- Acceptar la subvenció atorgada per DIPUTACIO DE GIRONA , amb destinació 
a l’adquisició d’equips de tecnologia RFID (màquina d’auto préstec), per un import de 
10.000,00 euros. 
 
Segon.- Agrair a la Diputació de Girona, la concessió de l’esmentada subvenció. 
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Tercer.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la qual 
donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als 
efectes de fiscalització. 
 
Quart.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de 
Seguretat Social. 
 
Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari 
vinculat amb l’expedient. 
 
Sisè.- Que es procedeixi al reconeixement comptable d’aquesta subvenció. El dret 
reconegut s’anotarà a la partida del pressupost d’ingressos 2023 400       SUB. 
DIPUTACIÓ DE GIRONA ADQUISICIÓ EQUIPS TECNOLOGIA RIFD. 
 
S’aprova per unanimitat. 

 
 

15.1. - ADJUDICAR EL SERVEI DE MANTENIMENT DELS TERMINALS DE 
CONTROL HORARI T2-APP 

 
 

Núm. de referència : X2022048834     
Tipus 
Contracte 

SE DE SERVEIS 

Procediment NE PROCEDIMENT NEGOCIAT 

Criteris SP SENSE PUBLICITAT 

 
Antecedents 
 
Per acord de la Junta de Govern Local celebrada en data 3 de novembre de 2022, es 
va iniciar l’expedient de contractació dels servei de manteniment dels terminals de 
control horari T2-APP, es va aprovar l’expedient i el plec de clàusules administratives 
particulars (PCAP) i el plec de condicions tècniques, es va aprovar la despesa i es va 
convidar a l’empresa “Serveis Informàtics HELP PC”, amb NIF B61010930 perquè 
presentés oferta. 
 
D’acord amb l’informe tècnic que proposa la contractació i per les raons que s’hi 
exposen, s’han de seguir els tràmits de l’article 168.a)2n de la Llei de Contractes del 
Sector Públic (en endavant LCSP), atès que “Serveis Informàtics HELP PC” és el 
fabricant dels terminals i per tant l’única empresa que pot oferir els serveis de 
manteniment. 
 
L’empresa “Serveis Informàtics HELP PC” va presentar la seva oferta el dia 9 de 
novembre. El termini per a la presentació d’ofertes finalitzava el dia 14 de novembre de 
2022. 
 
El dia 16 de novembre es va obrir el Sobre Únic, corresponent a la documentació general 
i l’oferta econòmica.  
 
El cap del Departament d’Informàtica i noves tecnologies i responsable del contracte va 
informar en data 17 de novembre de 2022 que l’empresa “Serveis Informàtics HELP PC”  
havia millorat la seva oferta inicial, i atès que complia els requisits establerts en els plecs, 
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es proposava l’adjudicació del contracte del servei de manteniment dels terminals de 
terminals de control horari T2-APP. 
 
En data  7 de desembre de 2022 es va requerir a l’empresa “Serveis Informàtics HELP 
PC”  per tal que presentés la documentació prèvia a l’adjudicació i constituís la garantia 
definitiva, d’acord amb les clàusules 17 i 18 del PCAP.  
 
Vist que l’empresa ha presentat la documentació requerida i ha constituït la garantia 
definitiva en el termini establert a l’efecte. 
 
De conformitat amb el punt 3 de l’article 150 de la LCSP i amb la Disposició Addicional 
Segona de la LCSP. 
 
Atès que la competència per a l’adopció del present acord és de Junta de Govern Local, 
per delegació conferida per l’Alcaldia mitjançant Decret d’Alcaldia, del 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 núm. CCS12022000065 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- ADJUDICAR el contracte dels servei de manteniment dels terminals de control 
horari T2-APP, a favor de “SERVEIS INFORMÀTICS HELP PC”, amb NIF B61010930, 
pel preu total d’onze mil euros amb setanta-dos cèntims (11.000,72 €) IVA inclòs, 
desglossat en 9.091,50 € de base imposable i 1.909,22 € d’IVA calculat al 21 %. 
 
L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de clàusules 
administratives particulars i el plec condicions tècniques reguladores de la contractació, 
aprovats per la Junta de Govern Local de data 3 de novembre de 2022. 
 
Segon.- El contracte tindrà una durada de tres anys, amb efectes des de l’1 de gener 
de 2023. 
 
Tercer.- Aprovar i disposar el pagament de la despesa per a l’any 2023 per import de 
3.666,90 € (IVA inclòs) amb càrrec a la partida pressupostària 2023 120 920 227994 - 
Manteniment i suport informàtic. 
 
La despesa corresponent als anys 2024 i 2025 serà de 3.666,91 €/any, IVA inclòs. 
 

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

200300 2300116  Despeses 23120  920  227994 3666.90 MANTENIMENT I SUPORT INFORMATIC 100 001 001 001 000 000 
200210 2300116  Despeses 23120  920  227994 -84.10 MANTENIMENT I SUPORT INFORMATIC 100 001 001 001 000 000 
200300 2400028  Despeses 24120  920  227994 3666.91 MANTENIMENT I SUPORT INFORMATIC 100 001 001 001 000 000 
200210 2400028  Despeses 24120  920  227994 -84.09 MANTENIMENT I SUPORT INFORMATIC 100 001 001 001 000 000 
200220   Despeses 99999 3666.91 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 

Quart.-  Notificar l’adjudicació a “Serveis Informàtics HELP PC”, empresa adjudicatària. 
 
Cinquè.- Publicar l’adjudicació del contracte mitjançant anunci en el Perfil del 
Contractant, de conformitat amb el punt 1 de l’article 151 de la LCSP. 
 
Sisè.-  Requerir a l’adjudicatària per tal que dins el termini màxim de 15 dies hàbils, a 
comptar del següent al de la notificació de l’adjudicació, formalitzi el contracte, de 
conformitat amb l’article 153.3 de la LCSP. 
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Setè.- PUBLICAR la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del 
Contractant. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
15.2. - SUBROGAR EL CONTRACTE DE L'ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT 
DE SISTEMA DE VIDEOACTES, EQUIPS DE GRAVACIÓ I TRANSMISSIÓ D'ACTES 

I EL SEU MANTENIMENT AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE 
CATALUNYA. 

Núm. de referència : X2022019193     
 
Antecedents 
 
La Junta de Govern Local en sessió de data 21 d’abril de 2022 va aprovar l’adhesió de 
l’Ajuntament d’Olot a l’acord marc de subministrament de sistema de videoactes, equips 
de gravació i transmissió d’actes i el seu manteniment amb destinació a les entitats 
locals de Catalunya (Exp. 2019.08) i va acordar la contractació a l’empresa adjudicatària 
Servicios Microinformática SA (SEMIC), amb NIF A25027145, dels serveis següents: 
 

 
 
El desglossament de la despesa prevista, per anys, és el següent: 
 

 
 
En data 14 de desembre de 2022, l’empresa Servicios Microinformatica SA, amb NIF 
A25027145, presenta instància per demanar la subrogació del contracte esmentat a 
l’empresa Ecityclic Solutions SL (Registre d’Entrada E2022025518). A la instància hi 
adjunten la següent documentació: NIF de l’empresa Ecityclic Solutions, SL; declaració 
conforme els treballadors que passen a la nova societat tenen l’experiència, 
coneixement i habilitats necessaris per continuar prestant els serveis;  escriptures 
d’escissió parcial de la societat “Servicios Microinformática SA” (protocol número 2423); 
i certificat del Registre Mercantil de Lleida d’inscripció de les escriptures esmentades.  
 
Vistes les escriptures presentades, autoritzades davant el notari de Lleida, Sr. ****, de 
data 16 de maig de 2022, amb protocol número 2423, per les quals s’eleva a públic, la 
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dissolució i extinció de “Seinsol SL” i “Soluciones TIC para las organizaciones SAU” i 
l’absorció en bloc del seu patrimoni social per la societat “Servicios Microinformática 
SA”, i l’escissió parcial d’aquesta darrera mitjançant la divisió i segregació parcial d’una 
part del seu patrimoni social, format per dues branques d’activitat independents, 
“eCityclic” i “Software para empreses”, que són traspassades en bloc per successió 
universal, respectivament, a “Ecityclic Solutions SL” i a “Actium Digital 2019 SL”. 
 
Fonaments legals 
 
Article 98 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, que 
regula els supòsits de successió del contractista. 
 
Vist l’expedient administratiu CC012022000332 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 
PRIMER.- SUBROGAR la contractació dins l’acord marc de subministrament de sistema 
de videoactes, equips de gravació i transmissió d’actes i el seu manteniment amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya, adjudicat a l’empresa Servicios 
Microinformática SA (SEMIC), a l’empresa ECITYCLIC SOLUTIONS, SL amb NIF 
B10687861, amb els preus i condicions establerts en l’acord de Junta de Govern Local 
de data 21 d’abril de 2022. 
 
SEGON.- Autoritzar i disposar    a favor de l’empresa “Ecityclic Solutions, SL” la despesa 
corresponent als exercicis 2023, 2024 i 2025 amb càrrec a la partida “manteniment i 
suport informàtic”. 
  
 

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

200230 2300044001 Despeses 23120  920  227994 -5764.44 MANTENIMENT I SUPORT INFORMATIC 100 001 001 001 000 000 
200230 2400007001 Despeses 24120  920  227994 -5764.44 MANTENIMENT I SUPORT INFORMATIC 100 001 001 001 000 000 
200230 2500003001 Despeses 25120  920  227994 -960.74 MANTENIMENT I SUPORT INFORMATIC 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 23120  920  227994 5764.44 MANTENIMENT I SUPORT INFORMATIC 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 24120  920  227994 5764.44 MANTENIMENT I SUPORT INFORMATIC 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 25120  920  227994 960.74 MANTENIMENT I SUPORT INFORMATIC 100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
15.3. - PRORROGAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE CARBURANT 
DESTINAT A VEHICLES I MAQUINÀRIA DEL PARC MÒBIL DE L’AJUNTAMENT 

D’OLOT 
Núm. de referència : X2020034944     
 
Antecedents:  
 
La Junta de Govern Local en sessió de data 10 de desembre de 2020 va acordar 
l’adjudicació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, del contracte de 
subministrament de carburant destinat a vehicles i maquinària del parc mòbil de 
l’Ajuntament d’Olot a l’empresa Bon Preu SAU amb NIF A08665838.  
 
El contracte tenia una durada de 24 mesos, sense pròrrogues, i es va formalitzar amb 
efectes de l’1 de gener de 2021. 
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Actualment s’està treballant en els plecs de clàusules per tal de convocar novament la 
licitació del contracte per al subministrament de carburant destinat a vehicles i 
maquinària.  
 
Vist l’informe emès pel Sr. Xavier Viñolas, enginyer tècnic de l’àrea de territori de 
l’Ajuntament d’Olot i responsable del contracte, en què informa que el subministrament 
de carburant destinat a vehicles i maquinària del parc mòbil de l’Ajuntament d’Olot és 
imprescindible per al correcte funcionament de l’Ajuntament, proposa prorrogar el 
contracte fins a la formalització de la nova licitació i fa una previsió de la despesa en les 
diferents partides per als mesos de gener a març de 2023. 
 
Fonament jurídic 
 
Article 29.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, relatiu 
a la possibilitat de prorrogar un contracte al seu venciment quan no s’hagi formalitzat el 
nou contracte que garanteixi la continuïtat de la prestació.  
 
Vist l’expedient administratiu CCS12020000034 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Prorrogar el contracte de subministrament de carburant destinat a vehicles i 
maquinària del parc mòbil de l’Ajuntament d’Olot a l’empresa Bon Preu SAU, amb NIF 
A08665838, amb efectes a 1 de gener de 2023 i fins a la formalització del contracte 
resultant de la nova licitació. 
 
Segon.- Fer una previsió de la despesa pels mesos de gener a març de 2023, per un 
preu màxim de catorze mil quatre-cents euros (14.400 €), IVA inclòs. L’estimació de 
despesa desglossada per partides és la següent: 
 

 Partides 2023  Import estimat 3 mesos  

COMBUSTIBLE VEHICLES BRIGADA  9.500 €  

COMBUSTIBLE VEHICLES SERVEI SEGURETAT  4.000 €  

COMBUSTIBLE VEHICLES SERVEIS TECNICS  225 €  

COMBUSTIBLE VEHICLES ESPORTS I LLEURE  675 €  

14.400 €  

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

200220  Despeses 23142  1511 221030 9500.00 COMBUSTIBLE VEHICLES BRIGADA 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 23180  132  221030 4000.00 COMBUSTIBLE VEHICLES SERVEI 

SEGURETAT 
100 001 001 001 000 000 

200220  Despeses 23140  151  221030 225.00 COMBUSTIBLE VEHICLES SERVEIS TECNICS 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 23330  340  221030 675.00 COMBUSTIBLE VEHICLES ESPORTS I LLEURE 100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
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15.4. - CULTURA - CONTRACTAR EL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL 
BIBLIOGRÀFIC, PUBLICACIONS PERIÒDIQUES I DIARIS PER TAL D’ADQUIRIR 

AQUEST MATERIAL AL FONS DE LA BIBLIOTECA. 
 
Núm. de referència : X2022065356     
 

Tipus de Contracte: SU DE SUBMINISTRAMENT 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris UN ÚNIC CRITER 

 
 
Proposta a la Junta de Govern Local 

 
 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar el subministrament de material bibliogràfic,  
publicacions periòdiques i diaris per la Biblioteca Marià Vayreda, com es desprèn de 
l’informe de data 9 de gener de 2023, emès pel Director de l’Àrea de Cultura i Educació 
de l’Ajuntament d’Olot 

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

Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar el 
subministrament de material bibliogràfic,  publicacions periòdiques i diaris per la 
Biblioteca Marià Vayreda: 

− Llibreria Drac SL. ****,; B67995365 ; info@llibreriadrac.com 

− Llibreria l’Altell, SL ; B17945056 ; laltell@laltell.cat 

− David Becerra Rigart ; ****, ; hola@llibreriaisop.cat 
 
Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada per 
Llibreria Drac. ****, per haver estat l’única oferta presentada. 

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 Llibreria Drac. ****, 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. 
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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 19/09/2022 en el que es motiven les necessitats de contractar. 

Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a 
favor de l’empresa LLIBRERIA DRAC SL, amb NIF B67995365, el contracte menor de 
subministrament de material bibliogràfic,  publicacions periòdiques i diaris per la 
Biblioteca Marià Vayreda pel preu de quinze mil cinc-cents setanta-nou euros amb vint 
cèntims (15.579’2€), IVA inclòs  

L’esmentat preu es desglossa en 14.980€ de pressupost net i 599’2€ en concepte d’IVA 
calculat al 4%, 

 
Tercer.- El termini màxim per a l’execució dels serveis serà de 31 de desembre d e 2023 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 15.579’2€, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida del Pressupost de l’Ajuntament d’Olot: 23 499 3321 226094 ACTIVITATS 
BIBLIOTECA I COMPRA DE LLIBRES. 

 
Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses que han presentat pressupost.  
 
Setè.- LLIBRERIA DRAC SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura electrònica 
o hi farà constar el número d’expedient CC012022001076. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
16.1. - AUTORITZAR LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES COM A 

OBSERVADORES A CINC ALUMNES DE L'IES MONTSACOPA A LES ESCOLES 
BRESSOL MUNICIPALS 

Núm. de referència : X2023000503     
 
Vist que a l’Institut Montsacopa es cursa el Cicle formatiu de grau superior de Tècnic 
d’educació infantil, en el programa educatiu del qual s’estableix l’obligació dels 
estudiants de realitzar pràctiques en les empreses o administracions públiques. 
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot col·labora amb diferents centres educatius per facilitar la 
realització de pràctiques als seus alumnes. 

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

200220  Despeses 23400  3321 226094 15579.20 ACTIVITATS BIBLIOTECA I COMPRA DE 
LLIBRES 

400 033 070 026 000 000 
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Atès que les escoles bressol municipals estan disposades a col·laborar amb l’Institut 
Montsacopa per tal que els seus alumnes puguin adquirir coneixements relacionats amb 
tasques que se’n deriven del funcionament normal del departament. 
 
Vist l’expedient administratiu RH142023000001 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  d'Organització i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de Govern 
Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- AUTORITZAR la realització de pràctiques com a observadora a l’escola bressol 
de Sant Miquel a la senyora ****,  estudiant del Cicle formatiu de grau superior de Tècnic 
d’educació infantil de l’Institut Monstacopa, durant el període comprès entre el 16 i el 20 
de gener de 2023 i amb l’horari de 9 a 13 i de 14:45 a 16:30, segons estableix el Conveni 
de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’Institut Montsacopa, i sense percebre cap 
remuneració. 
 
Segon.-  AUTORITZAR la realització de pràctiques com a observadora a l’escola bressol 
de Les Fonts a la senyora ****, estudiant del Cicle formatiu de grau superior de Tècnic 
d’educació infantil de l’Institut Monstacopa, durant el període comprès entre el 16 i el 20 
de gener de 2023 i amb l’horari de 9 a 13 i de 14:45 a 16:30, segons estableix el Conveni 
de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’Institut Montsacopa, i sense percebre cap 
remuneració. 
 
Tercer.- AUTORITZAR la realització de pràctiques com a observadora a l’escola bressol 
de la Gredera del Morrot a la senyora ****, estudiant del Cicle formatiu de grau superior 
de Tècnic d’educació infantil de l’Institut Monstacopa, durant el període comprès entre 
el 16 i el 20 de gener de 2023 i amb l’horari de 9 a 13 i de 14:45 a 16:30, segons estableix 
el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’Institut Montsacopa, i sense 
percebre cap remuneració. 
 
Quart.- AUTORITZAR la realització de pràctiques com a observador a l’escola bressol 
de la Gredera del Morrot al senyor ****, estudiant del Cicle formatiu de grau superior de 
Tècnic d’educació infantil de l’Institut Monstacopa, durant el període comprès entre el 
16 i el 20 de gener de 2023 i amb l’horari de 9 a 13 i de 14:45 a 16:30, segons estableix 
el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’Institut Montsacopa, i sense 
percebre cap remuneració. 
 
Cinquè.- AUTORITZAR la realització de pràctiques com a observadora a l’escola 
bressol de Sant Pere Màrtir a la senyora ****, estudiant del Cicle formatiu de grau 
superior de Tècnic d’educació infantil de l’Institut Monstacopa, durant el període 
comprès entre el 16 i el 20 de gener de 2023 i amb l’horari de 9 a 13 i de 14:45 a 16:30, 
segons estableix el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’Institut 
Montsacopa, i sense percebre cap remuneració. 
 
Sisè.- INCLOURE a les alumnes ****, **** , ****, **** i ****, estudiants de l’Institut 
Montsacopa, a l’assegurança de responsabilitat civil d’aquest Ajuntament el temps que 
estiguin realitzant les pràctiques com a observadors. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
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17.1. - PAGAMENT D'UN COMPLEMENT DE NOCTURNITAT AL PERSONAL DE 
LA POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS DEL 16 DE NOVEMBRE AL 

31 DE DESEMBRE DE 2022 
Núm. de referència : X2023000579     
 
Atesos els informes del Sotsinspector de la Policia Municipal amb número d’expedient 
PS052022000014 de data de 16 de desembre de 2022 i PS052022000015 de data 2 de 
gener de 2023 sobre les nocturnitats realitzades entre el 16 de novembre i el 31 de 
desembre de 2022. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132022000004 i antecedents corresponents, la regidora 
delegada d'Organització i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
D’acord amb el que estableix l’annex 1, aprovat pel Ple d’aquesta Corporació en la 
sessió celebrada el dia 26 de març de 1992, sobre els serveis de nocturnitat de la Policia 
Municipal. 
 
D’acord amb l’acta número 1/2018 de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament 
d’Olot de data 12 de juny de 2018, sobre la modificació del import de les hores 
extraordinàries i les condicions laborals de la Policia Municipal. 
 
Primer.- Pagament d’un complement de nocturnitat al personal de la Policia Municipal 
que es relaciona a continuació pels serveis realitzats des del dia 16 de novembre al 31 
de desembre de 2022: 
 

Nom i Cognoms Dies Serveis Import (€) 

CAPORALS    

**** 10 Nocturnitat 272,90 € 

**** 7 Nocturnitat 191,03 € 

**** 9 Nocturnitat 245,61 € 

**** 5 Nocturnitat 136,45 € 

**** 7 Nocturnitat 191,03 € 

    

AGENTS    

**** 5 Nocturnitat 94,50 € 

**** 2 Nocturnitat 37,80 € 

**** 7 Nocturnitat 132,30 € 

**** 7 Nocturnitat 132,30 € 

**** 1 Nocturnitat 18,90 € 

**** 7 Nocturnitat 132,30 € 

**** 7 Nocturnitat 132,30 € 

**** 7 Nocturnitat 132,30 € 

**** 6 Nocturnitat 113,40 € 

**** 1 Nocturnitat 18,90 € 

**** 6 Nocturnitat 113,40 € 

**** 7 Nocturnitat 132,30 € 

**** 18 Nocturnitat 340,20 € 

**** 11 Nocturnitat 207,90 € 

**** 13 Nocturnitat 245,70 € 
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**** 13 Nocturnitat 245,70 € 

**** 11 Nocturnitat 207,90 € 

**** 13 Nocturnitat 245,70 € 

**** 10 Nocturnitat 189,00 € 

**** 12 Nocturnitat 226,80 € 

**** 11 Nocturnitat 207,90 € 

**** 7 Nocturnitat 132,30 € 

**** 13 Nocturnitat 245,70 € 

TOTAL  205  4.722,52 € 

 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 

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

0  Despeses 23180  132  121031 4722.52 ALTRES COMPLEMENTS NOCTURNITAT 
SEGURETAT 

180 008 999 999 999 999 

 

S’aprova per unanimitat. 
 
 

18.1. - PAGAMENT PAGA EXTRAORDINÀRIA D'UN COMPLEMENT DE 
NOCTURNITAT AL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS 

REALITZATS DURANT EL PERÍODE DE JULIOL A DESEMBRE DE 2022 
Núm. de referència : X2023000608     
 
D’acord amb el que estableix l’annex 1, aprovat pel Ple d’aquesta Corporació en la 
sessió celebrada el dia 26 de març de 1992, sobre els serveis de nocturnitat de la Policia 
Municipal. 
 
Atès l’informe del Sotsinspector en Cap de la Policia Municipal data 3 de gener de 2023 
i amb número d’expedient PS052022000016 sobre les nocturnitats realitzades el segon 
semestre del 2022. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132023000006 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 de la paga extraordinària per les jornades de nit del personal de la 
Policia Municipal que es relaciona a continuació pels serveis extraordinaris realitzats del 
mes de juliol al desembre de 2022: 
 
 

Nom i Cognoms Nits Serveis Import (€) 

**** 27 Paga extraordinària Nadal 22 57,24 € 

**** 30 Paga extraordinària Nadal 22 63,60 € 

**** 33 Paga extraordinària Nadal 22 69,96 € 

**** 25 Paga extraordinària Nadal 22 53,00 € 

**** 1 Paga extraordinària Nadal 22 2,12 € 

**** 19 Paga extraordinària Nadal 22 40,28 € 

**** 34 Paga extraordinària Nadal 22 48,28 € 

**** 20 Paga extraordinària Nadal 22 28,40 € 

**** 17 Paga extraordinària Nadal 22 24,14 € 

**** 21 Paga extraordinària Nadal 22 29,82 € 

**** 7 Paga extraordinària Nadal 22 9,94 € 
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**** 33 Paga extraordinària Nadal 22 46,86 € 

**** 18 Paga extraordinària Nadal 22 25,56 € 

**** 27 Paga extraordinària Nadal 22 38,34 € 

**** 32 Paga extraordinària Nadal 22 45,44 € 

**** 34 Paga extraordinària Nadal 22 48,28 € 

**** 29 Paga extraordinària Nadal 22 41,18 € 

**** 33 Paga extraordinària Nadal 22 46,86 € 

**** 26 Paga extraordinària Nadal 22 36,92 € 

**** 28 Paga extraordinària Nadal 22 39,76 € 

**** 63 Paga extraordinària Nadal 22 89,46 € 

**** 34 Paga extraordinària Nadal 22 42,60 € 

**** 18 Paga extraordinària Nadal 22 25,56 € 

**** 7 Paga extraordinària Nadal 22 9,94 € 

**** 26 Paga extraordinària Nadal 22 36,92 € 

**** 56 Paga extraordinària Nadal 22 79,52 € 

**** 1 Paga extraordinària Nadal 22 1,42 € 

**** 30 Paga extraordinària Nadal 22 42,60 € 

**** 33 Paga extraordinària Nadal 22 46,86 € 

**** 34 Paga extraordinària Nadal 22 48,28 € 

**** 26 Paga extraordinària Nadal 22 36,92 € 

**** 20 Paga extraordinària Nadal 22 28,40 € 

**** 20 Paga extraordinària Nadal 22 28,40 € 

TOTAL 858   1.312,86€ 

 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a la partida: 

 
Tercer.- En cap cas, les quantitats assignades com a complement de nocturnitat, durant 
un període de temps, originarà cap dret individual respecte a les variacions o 
apreciacions corresponents a períodes successius. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

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

NOVEMBRE AL 31 DE DESEMBRE DE 2022 
Núm. de referència : X2023000739     
 
Atesos els informes del Sotsinspector de la Policia Municipal amb número d’expedient 
PS032022000013 de data de 16 de desembre de 2022 i PS032022000014 de data 5 de 
gener de 2023 sobre els serveis extraordinaris realitzats entre el 16 de novembre i el 31 
de desembre de 2022. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132023000007 i antecedents corresponents, la regidora 
delegada d'Organització i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció del següent acord: 
 
D’acord amb l’acta número 1/2018 de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament 
d’Olot de data 12 de juny de 2018, sobre la modificació del import de les hores 
extraordinàries i les condicions laborals de la Policia Municipal. 

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

0  Despeses 23180  132  121031 1312.86 ALTRES COMPLEMENTS NOCTURNITAT 
SEGURETAT 

180 008 999 999 999 999 
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Primer.- Pagament de serveis extraordinaris al personal de la Policia Municipal que es 
relaciona a continuació realitzats des del 16 de novembre i el 31 de desembre de 2022: 
 

Nom i Cognoms / Data / Servei 
 

Hores Import (€) 

**** – Sergent    

TASQUES FORA DE SERVEI  21/11/2022 1 27,08 € 

TASQUES FORA DE SERVEI  21/11/2022 1 27,08 € 

MANIFESTACIÓ 25/11/2022 4,75 128,63 € 

TASQUES FORA DE SERVEI 04/12/2022 4 126,36 € 

TASQUES FORA DE SERVEI 16/12/2022 1 27,08 € 

TASQUES FORA DE SERVEI 17/12/2022 1 31,59 € 

    

**** – Agent    

REFORÇ TORN 13/12/2022 5 100,75 € 

REFORÇ TORN 15/12/2022 5 100,75 € 

REFORÇ TORN 16/12/2022 5 100,75 € 

    

****– Agent    

MANIFESTACIÓ 25/11/22 3 60,45 € 

    

**** – Sergent    

TASQUES FORA DE SERVEI 18/11/2022 1 27,08 € 

TASQUES FORA DE SERVEI 19/11/2022 1 31,59 € 

TASQUES FORA DE SERVEI 19/11/2022 1 31,59 € 

TASQUES FORA DE SERVEI 19/11/2022 1 31,59 € 

TASQUES FORA DE SERVEI 19/11/2022 1 31,59 € 

TASQUES FORA DE SERVEI 20/11/2022 1 31,59 € 

TASQUES FORA DE SERVEI 08/12/2022 1 27,08 € 

TASQUES FORA DE SERVEI 11/12/2022 1 27,08 € 

TASQUES FORA DE SERVEI 30/12/2022 1 27,08 € 

TASQUES FORA DE SERVEI 30/12/2022 1 27,08 € 

    

**** – Agent    

REFORÇ TORN  8 161,20 € 

    

**** – Agent    

REFORÇ TORN 19/12/2022 5 100,75 € 

REFORÇ TORN 21/12/2022 5 100,75 € 

REFORÇ TORN 23/12/2022 6 120,90 € 

REFORÇ TORN 20/12/2022 4 80,60 € 

    

**** – Agent    

REFORÇ TORN 13/12/2022 5 100,75 € 

REFORÇ TORN 14/12/2022 5 100,75 € 

    

**** – Agent    

MANIFESTACIÓ 25/11/22 2,5 50,38 € 

    

**** – Caporal    

REFORÇ TORN 14/12/2022 5 110,75 € 
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REFORÇ TORN 15/12/2022 5 110,75 € 

REFORÇ TORN 16/12/2022 5 110,75 € 

    

**** – Sergent    

TASQUES FORA DE SERVEI 30/11/2022 1 30,23 € 

TASQUES FORA DE SERVEI 20/12/2022 1 27,08 € 

TASQUES FORA DE SERVEI 01/12/2022 1 27,08 € 

    

**** – Agent    

REFORÇ TORN 19/12/2022 5 100,75 € 

REFORÇ TORN 20/12/2022 5 100,75 € 

REFORÇ TORN 21/12/2022 5 100,75 € 

    

****– Caporal    

REFORÇ TORN 22/12/2022 5 110,75 € 

REFORÇ TORN 23/12/2022 6 132,90 € 

TOTAL  125,25 2.802,49€ 

 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:  
 

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

0  Despeses 23180  132  13001 2802.49 HORES EXTRAORDINARIES SEGURETAT 180 008 999 999 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

20.1. - PAGAMENT D'UNA RETRIBUCIÓ EXTRA AL PERSONAL DE LA POLICIA 
MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS DURANT ELS DIES 24, 25 I 31 DE 

DESEMBRE DE 2022 
Núm. de referència : X2023000854     
 
Atès el punt 3 de l’acord de la plantilla de la Policia Municipal annex al conveni de 
l’Ajuntament d’Olot, que estableix una retribució extra de 98,07€ bruts per cada efectiu 
que tingui planificat per quadrant dies assenyalats, com són els dies de Nadal. 
 
Atès l’informe del Sotsinspector en Cap de la Policia Municipal de data 3 de gener de 
2022 amb número d’expedient PS032022000015 sobre els dies treballats en festius 
d’especial rellevància. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132023000008 i antecedents corresponents, la 
regidora, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Pagament d'una retribució extra al personal de la policia municipal que es 
detalla a continuació pels serveis realitzats durant els dies 24, 25 i 31 de desembre de 
2022: 
 

Nom i Cognoms Data Import (€) 

**** 24 i 25 196,14 € 

**** 31 98,07 € 

**** 25 98,07 € 

**** 25 98,07 € 

**** 25 98,07 € 

**** 25 98,07 € 
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**** 25  98,07 € 

**** 25 98,07 € 

**** 31 98,07 € 

**** 31 98,07 € 

**** 31 98,07 € 

**** 31 98,07 € 

**** 31 98,07 € 

**** 24 i 25 196,14 € 

**** 24 i 25 196,14 € 

**** 24 i 25 196,14 € 

**** 24 i 25 196,14 € 

**** 31 98,07 € 

TOTAL  2.255,61 € 

 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:  
 

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

0  Despeses 23180  132  13001 2255.61 HORES EXTRAORDINARIES SEGURETAT 180 008 999 999 999 999 

 

S’aprova per unanimitat. 
 
 

21.1. - PROJECTE BÀSIC-EXECUTIU DE LA REFORMA DE LOCAL PER A LES 
NOVES OFICINES D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ (OAC) I OFICINA LOCAL 

D'HABITATGE, DE L'AJUNTAMENT D'OLOT.- PROPOSANT CONVALIDAR 
ACORD 

Núm. de referència : X2022066864     
 
Vist que per Decret número 2022LDEC004874 de data 28 de desembre de 2022 es va 
adoptar l’acord d’aprovar el projecte bàsic i executiu de reforma de local per les noves 
oficines d’atenció al ciutadà (OAC) i d’habitatge, redactat per l’arquitecta Paula Navarro 
Mazón de “Estudio Além” en data desembre de 2022. 
 
Vist que per Decret número 2022LDEC005005 de data 30 de desembre de 2022 es va 
acordar rectificar l’error material detectat en el Decret número 2022LDEC004874 de data 
28 de desembre de 2022, referenciat en l’apartat anterior. 
 
En relació a l’expedient UPOM2022000043, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció del següent acord: 
 
CONVALIDAR els Decrets número 2022LDEC004874 de data 28 de desembre de 2022 
i número 2022LDEC005005 de data 30 de desembre de 2022 en relació al projecte bàsic 
i executiu de reforma de local per les noves oficines d’atenció al ciutadà (OAC) i 
d’habitatge, redactat per l’arquitecta Paula Navarro Mazón de “Estudio Além” en data 
desembre de 2022. 
 
S’aprova per unanimitat. 
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i no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a un quart de nou i per constància del que s’hi ha tractat i dels 
acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura 
 
VIST I PLAU 
L’ALCALDE 

LA SECRETÀRIA 

 
 


