
 
 
 

JUNT ACTA NÚM.4 
JUNTA DE GOVERN LOCAL  

EL DIA 26 DE GENER DE 2023. 
 
 

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 26 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, 
la Secretària 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 19 de gener: 
 

- Dijous 19 de gener va presidir el Ple Municipal. La primera sessió d’aquest 2023 
es va iniciar a les 18h al Saló de Sessions de la Corporació.  

- Divendres 20 de gener va prendre part de la presentació del llibre ‘Història i 
propòsits dels Cine Club Olot’, que va tenir lloc al Teatre Principal. 

- Diumenge 22 de gener va assistir al partit de futbol entre la Unió Esportiva Olot i 
RDC Espanyol B. A continuació va presenciar l’obra de teatre “Cartes d’amor” 
que es va representar a l’Orfeó Popular Olotí. 

- Dimecres 25  de gener va mantenir una reunió amb representants de la 
Plataforma “No és un Vial, és un Carrer”. 



 

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 AGRUPACIO 

PESSEBRISTES OLOT 
Núm. de referència : X2022058688     
 
 
En relació a l’expedient SAL32022000014, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la 
subvenció Mostra de Pessebres 2022, per un import de 3.600 euros, comptabilitzada a 
l’aplicació pressupostària 22 100 334 480009 en fase “AD” 2207271001, 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 2207271001 Despeses 22100  334  480009 3600 SUBVENCIO AGRUPACIO PESSEBRISTES 
OLOT 

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. 

 
 

4.2. - JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST AAVV NUCLI 
ANTIC 

 

Núm. de referència : X2022065188     
 
En relació a l’expedient SAL32022000020, 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 Celebració Festes del Carme 2022, per un import de 1.000 euros, 



 
 
 

comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 22 160 924 480004 en fase “AD” 
2208317001, 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 2208317001 Despeses 22160  924  480004 1000 SUBVENCIO AAVV NUCLI ANTIC 100 001 999 065 999 999 

 

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

5.1. - JUSTIFICACIÓ SUBVENCIONS ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT ACTIVITATS VEÏNALS 

 
Núm. de referència : X2022024170     
 
En relació a l’expedient SBS22022000006 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 de  l’ASSOCIACIO DE VEINS DE SANT 
FRANCESC, amb NIF:G17267741,   per un import de 2500 euros, comptabilitzada a 
l’aplicació pressupostària 22 160 924 480003 en fase “AD” 22 160 924, una vegada 
supervisats: el formulari de justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe 
favorable del tècnic gestor de la subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

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

 

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



 

5.2. - JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ PER L'ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT ACTIVITATS VEÏNALS 

 
Núm. de referència : X2022024180     
 
En relació a l’expedient SBS22022000010 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, per un import de 6500 euros, a favor de l’entitat 
ASSOCIACIO DE VEINS BONAVISTA, amb NIF:G17259714  comptabilitzada a 
l’aplicació pressupostària 22 160 924 480003 en fase “AD” X202202418, 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 6500 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. 
 
 

5.3. - JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ PER L'ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT ACTIVITATS VEÏNALS 

 
Núm. de referència : X2022024202     
 
En relació a l’expedient SBS22022000014, 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, per un import de 2400 euros, a favor de l’entitat 
ASSOCIACIO DE VEINS PLA DE DALT "EL CASSES", amb NIF:G1729627-8 
comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 22 160 924 480003 en fase “AD” 
X202202420, 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 2400 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. 
 
 

5.4. - JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ PER L'ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT ACTIVITATS VEÏNALS 

 

Núm. de referència : X2022024207     
 
En relació a l’expedient SBS22022000016, 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, per un import de 2500 euros, a favor de l’entitat JUNTA 
VEINAL DE BATET, amb NIF:G17706656 comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 
22 160 924 480003 en fase “AD” X202202420, una vegada supervisats: el formulari de 
justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la 
subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

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

 

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

 



 

6.1. - JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ D'ACTIVITATS QUE PROMOGUIN LA INCLUSIÓ 
I COHESIÓ SOCIAL 

Núm. de referència : X2022024249     
 
En relació a l’expedient SBS22022000034, 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, per un import de 1300 euros, a favor de l’entitat 
AGRUPACIO DE LES PERSONES SORDES DE LA GARROTXA, amb NIF:G17089103 
comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 22 600 231 480006 en fase “AD” 
X202202424, una vegada supervisats: el formulari de justificació, la memòria de 
l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 2200842 Despeses 22600  231  480006 1300 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 150 999 999 065 999 999 

 

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

 
6.2. - JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIÓ D'ACTIVITATS QUE PROMOGUIN LA 

INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL 
 
Núm. de referència : X2022024252     
 
En relació a l’expedient SBS22022000036, 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, per un import de 2000 euros, a favor de l’entitat 
ASSOCIACIO EL PARAIGUA, amb NIF:G55157226 comptabilitzada a l’aplicació 
pressupostària 22 600 231 480006 en fase “AD” X202202425, una vegada supervisats: 
el formulari de justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del 
tècnic gestor de la subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 2200842 Despeses 22600  231  480006 2000 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 150 999 999 065 999 999 

 

 



 
 
 

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

 
6.3. - JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS D'ACTIVITATS QUE PROMOGUIN LA 

INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL 
Núm. de referència : X2022024259     
 
 
En relació a l’expedient SBS22022000040, 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, per un import de 500 euros, a favor de l’entitat 
ASSOCIACIO DE JUBILATS I PENSIONISTES ESPLAI D'OLOT, amb NIF:G17563388 
comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 22 600 231 480006 en fase “AD” 
X202202425, una vegada supervisats: el formulari de justificació, la memòria de 
l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 2200842 Despeses 22600  231  480006 500 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 150 999 999 065 999 999 

 

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

 
6.4. - JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS D'ACTIVITATS QUE PROMOGUIN LA 

INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL 
 

Núm. de referència : X2022024274     
 
En relació a l’expedient SBS22022000047, 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, per un import de 600 euros, a favor de l’entitat 
ASSOCIACIO DE DISCAPACITATS COMARQUES GIRONINES, amb NIF:G1763566-
5 comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 22 600 231 480006 en fase “AD” 
X202202427, una vegada supervisats: el formulari de justificació, la memòria de 
l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 2200842 Despeses 22600  231  480006 600 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 150 999 999 065 999 999 

 

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

6.5. - JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS D'ACTIVITATS QUE PROMOGUIN LA 
INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL 

 

Núm. de referència : X2022024280     
 
En relació a l’expedient SBS22022000051, 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, per un import de 720 euros, a favor de l’entitat 
ATHENA. FOMENT PER A L'ESPERIT EMP. I OCUP. AMB ACOM. ARTS 
ESCENIQUES, amb NIF:G55283550 comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 22 
600 231 480006 en fase “AD” X202202428, una vegada supervisats: el formulari de 
justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la 
subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 2200842 Despeses 22600  231  480006 720 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 150 999 999 065 999 999 

 

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



 
 
 

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

7.1. - JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS D'ACTIVITATS DE FOMENT DE LA 
COOPERACIÓ, L'EDUCACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT, L'ENFORTIMENT DE 

LES ENTITATS SOCIALS 
 
Núm. de referència : X2022057443     
 
En relació a l’expedient SBS22022000056, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la 
subvenció SUPORT ENTITATS, per un import de 3010 euros, a favor de l’entitat 
CAMINS. FUNDACIO SOCIAL ESCOLA PIA, amb NIF:G64251192 comptabilitzada a 
l’aplicació pressupostària 22 600 231 480043 en fase “AD” X202205744, una vegada 
supervisats: el formulari de justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe 
favorable del tècnic gestor de la subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 2200843 Despeses 22600  231  480043 3010 SUBVENCIONS COOPERACIO 150 999 999 065 999 999 

 

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

 
8.1. - CULTURA: SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE GIRONA PER PROJECTES 

CULTURALS MUSEU DE LA GARROTXA 
 
Núm. de referència : X2023003865     
 
En relació a l’expedient SCU12023000002 de CULTURA, vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Sol·licitar la subvenció: 
 



 

Organisme: DIPUTACIO DE GIRONA  
Programa: FOMENT DE PROJECTES CULTURALS ALS MUSEUS 2023 
Referència: BOP NÚM. 211 
Núm disposició: EDICTE NÚM. 9743 
Import: 35.000,00 € 

 
Segon.- Presentar a l’esmentada convocatòria el projecte: PROJECTES CULTURALS 
MUSEU DE LA GARROTXA 2023  
 
Tercer.- Facultar l’alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 

 
 

9.1. - CULTURA: SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE GIRONA PER PROJECTES 
CULTURALS MUSEU DELS SANTS 

Núm. de referència : X2023003862     
 
En relació a l’expedient SCU12023000001 de CULTURA, vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Sol·licitar la subvenció: 
 
Organisme: DIPUTACIO DE GIRONA  
Programa: FOMENT DE PROJECTES CULTURALS MUSEUS 2023 
Referència: BOP NÚM. 211 
Núm disposició: EDICTE NÚM. 9743 
Import: 15.000,00 € 

 
Segon.- Presentar a l’esmentada convocatòria el projecte: PROJECTES CULTURALS 
MUSEU DELS SANTS 2023 
 
Tercer.- Facultar l’alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 

 
 

10.1. - CULTURA: SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA EQUIPAMENTS 
ESCÈNICS I MULTIFUNCIONALS 2023 

 

Núm. de referència : X2023004127     
 
En relació a l’expedient SCU12023000003 de CULTURA, vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 



 
 
 

Primer.- Sol·licitar la subvenció: 
 
Organisme: DIPUTACIO DE GIRONA  
Programa: SUBVENCIÓ EQUIPAMENTS ESCÈNICS MULTIFUNCIONALS 

2023 
Referència: BOP NÚM. 211 
Núm disposició: EDICTE NÚM. 9735 
Import: 19.000,00 € 

 
Segon.- Presentar a l’esmentada convocatòria el projecte: EQUIPAMENTS ESCÈNICS 
I MULTIFUNCIONALS OLOT 2023 
 
Tercer.- Facultar l’alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

11.1. - CULTURA: CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL MUSEU NACIONAL 
D’ART DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT D’OLOT ( MUSEU DE LA GARROTXA ) 
 
Núm. de referència : X2023003657     
 
Atès que en data 31 de març de 1998 la Junta de Museus va donar la seva conformitat 
a què el MUSEU DE LA GARROTXA, AJUNTAMENT D’OLOT, fos declarat Secció del 
MUSEU NACIONAL pel Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya, declaració que 
s’efectuà en sessió del Govern de la Generalitat de 10/110/2000, i es publicà en el 
DOGC 3271 de 22/11/2000. 
 
Atès que l’article 24 de la Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus (DOGC núm. 
1367, de 14 de novembre de 1990) contempla que la declaració com a secció d’un 
museu nacional comporta l’efecte, entre d’altres, d’un ajut econòmic per a despeses de 
funcionament. 
 
Atès que en dates de 9 de desembre de 1999, 1 d’octubre de 2016 i 15 de desembre de 
2020, el MUSEU NACIONAL i l’AJUNTAMENT D’OLOT ( MUSEU DE LA GARROTXA 
)  
-abans Institut Municipal de Cultura d’Olot-  van subscriure sengles convenis a l’objecte 
de regular les actuacions i compromisos que les parts assumien en la seva col·laboració. 
 
Atès que es fa necessari formalitzar la continuïtat de la col·laboració entre les dues parts. 
 

En relació a l’expedient CU012023000002 de Cultura, vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
 
 
 



 

Primer.- Aprovar el CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL MUSEU NACIONAL 
D’ART DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT D’OLOT ( MUSEU DE LA GARROTXA ) 

Segon.-  Facultar l’alcalde d’Olot i regidor de cultura, Josep Berga i Vayreda, com a 
representant legal de la corporació, per a la signatura del conveni entre les parts. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
12.1. - CULTURA - APROVAR UN CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE 

L'AJUNTAMENT D'OLOT I LA FUNDACIÓ IMPULSA PER A REALITZAR 
ACTIVITATS DE VOLUNTARIAT DURANT EL FESTIVAL SISMÒGRAF 2023 

 

Núm. de referència : X2023003971     
 
L’Ajuntament d’Olot és l’entitat organitzadora del Festival de Dansa Sismògraf, que 
tindrà lloc durant el mes d’abril de 2023. 
 
El SISMÒGRAF és un festival orientat a les disciplines artístiques del moviment que té 
lloc a Olot durant el mes d’abril i que vol treballar per mostrar el que està passant en 
aquest moments en aquest àmbit, acompanyant als creadors més emergents i també 
recolzant els consolidats, al mateix temps que convida projectes estatals i internacionals 
per mostrar el pols de la dansa d’arreu.  

Enguany, el festival proposa tres reptes a partir dels quals es construeix i es 
dissenya l’esdeveniment, tant des de la programació artística com pel que fa a tota la 
gestió interna: els reptes socials (gènere, migracions, qüestions d'identitat), el repte 
ambiental (globalització, energies, crisi climàtica) i el repte relacional (com convivim i 
ens relacionem amb els altres éssers vius). Amb aquest tres reptes com a horitzó, el 
Sismògraf serà un festival fet per a la ciutadania i amb una mirada molt més 
internacional. 

Vist que l’Ajuntament d’Olot té interès en comptar amb persones voluntàries per a donar 
suport als professionals que organitzen l’esdeveniment. 

Vist que la Fundació Impulsa, dedicada a promoure la igualtat d’oportunitats dels joves 
acompanyant-los en la seva formació i creixement personal, amb el suport de persones 
i organitzacions del territori, té interès a realitzar aquestes activitats de voluntariat. 

Vist que aquest efecte, ambdues parts estan interessades a subscriure el conveni marc 
de col·laboració que s’adjunta, en el qual s’estableix el caràcter totalment altruista i 
gratuït del voluntariat, sense que doni lloc a la percepció de cap tipus de salari, honorari, 
prima o qualsevol altra contraprestació de caràcter retributiu. En cap cas podrà tractar-
se, doncs, d’una relació laboral, funcionarial, mercantil o qualsevol altra remunerada. 

 



 
 
 

 

PROPOSO 

Primer.- Aprovar el conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i la Fundació 
Impulsa per a realitzar activitats de voluntariat durant el Festival Sismògraf 2023. 

Segon.- Facultar l’alcalde i regidor de Cultura per a la signatura dels documents que es 
derivin d’aquest acord. 

Tercer.- Notificar aquest acord als interessats 

 
S’aprova per unanimitat. 

 
 

13.1. - CULTURA. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA 
SUBVENCIÓ CULTURAL ALS XERRICS D'OLOT COLLA CASTELLERA DE LA 

GARROTXA 
 

Núm. de referència : X2022019334     
 
En relació a l’expedient SIC22022000027, 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 Xerrics d’Olot Colla Castellera de la Garrotxa, amb NIF 
G17703455, per un import de 4500.00 euros, comptabilitzada a l’aplicació 
pressupostària 22400334480020 en fase “AD” 2200831023, 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 2200831023 Despeses 22400  334  480020 4500.00 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. 

 
 
 



 

 
 
 

14.1. - L’APROVACIÓ D’UN 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. 
 

Núm. de referència : X2023001398     
 
Vist que la Generalitat de Catalunya, a través del Pla Català de l’Esport Escolar (PCEE) 
vol posar a l’abast de tot l’alumnat de primària i secundària la pràctica regular d’activitats 
físiques i esportives i aprofitar el gran potencial d’aquestes activitats per contribuir a la 
formació personal i cívica dels nostres infants.  
 
Vist que per fer-ho, la Generalitat dota els centres educatius adscrits al PCEE d’una 
aportació econòmica que des del curs 2005-2006 arriba als centres garrotxins a través 
del Consell Esportiu de la Garrotxa que és qui en gestiona els pagaments i la justificació.  
 
Vist que pel curs 2022-2023 la Generalitat de Catalunya ha inclòs l’aportació econòmica 
del PCEE dins l’addenda del Pla Educatiu d’Entorn (PEE) i per tant, la gestió i 
coordinació amb els centres deixaria de fer-se a través del Consell Esportiu de la 
Garrotxa i recauria en l’Ajuntament d’Olot que és qui gestiona l’addenda del PEE.  
 
Vist que l’Ajuntament d’Olot considera que és d’interès que els centres educatius de la 
ciutat puguin seguir rebent l’aportació i desenvolupant accions fisicoesportives en 
benefici de la cohesió i la formació dels infants. 
 
Vist que els centres educatius de la ciutat són qui programen les activitats per a l’alumnat 
i qui es coordinen amb el Consell Esportiu de la Garrotxa per tal que aquest gestioni el 
pagament de les factures de monitoratge i/o material.  
 
Vist que l’Ajuntament d’Olot valora molt positivament la col·laboració entre els centres 
educatius  i el Consell Esportiu i el funcionament tant de la comunicació prèvia com dels 
canals de comunicació per a la contractació i pagament de les factures.  
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot rebrà per al curs 2022-2023 l’aportació del Pla Català de 
l’Esport Escolar a través de l’addenda del Pla Educatiu d’Entorn.  
 

Atès que és voluntat de l’Ajuntament d’Olot que el Consell Esportiu de la Garrotxa i els 
centres educatius puguin seguir treballant plegats per als objectius del PCEE a través 
de la coordinació i gestió de l’aportació de la Generalitat. 

 
En relació a l’expedient ED012023000001 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d'Educació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 

Primer.- Aprovar el Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i el Consell 
Esportiu de la Garrotxa per a la gestió i coordinació del Pla Català de l’Esport durant 



 
 
 

el curs 2022-2023, que posa a l’abast de tot l’alumnat de primària i secundària la 
pràctica regular d’activitats físiques i esportives i contribueix a la seva formació 
personal i cívica. 

Segon.- Assumir els compromisos que consten en les clàusules quarta i cinquena del 
present conveni i transferir al Consell Esportiu de la Garrotxa l’import de catorze mil cent 
euros  (14.100,00 €) en concepte de gestió i coordinació del Pla Català de l’Esport 
Escolar a Olot, amb càrrec a la partida 2023 500 326 48005 Conveni Consell Esportiu 
de la Garrotxa del pressupost municipal. 
 

El 50% del pagament, (7.050 euros) es farà a la signatura del conveni, i l’altra 50% 

restant (7.050 euros) a la justificació final del projecte, previ informe de les tècniques 

municipals que integraran la comissió de seguiment del conveni 

 

Quart.- Facultar a l’alcalde per signar tota la documentació necessària per tal de fer 
efectius els presents acords. 

Cinquè.- Traslladar aquest acord als interessats. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
15.1. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST 

 
Núm. de referència : X2022017061     
 
En relació a l’expedient SD012022000006 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 a la gestió de les xarxes socials (instagram i web), millores 
tecnològiques de l'app, publicitat i comunicació i campanyes promocionals, 
atorgada a l’ ASSOCIACIÓ PER AL FOMENT DEL CONSUM LOCAL DE LA 
GARROTXA, amb NIF núm: G04975496 per un import de 5.400 euros, comptabilitzada 
a l’aplicació pressupostària 22200 433 480002 en fase “AD” 2204203001, 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 2204203001 Despeses 22200  433  480002 5400 SUBV.ASSOC.FOMENT CONSUM GARROTXA 
APPROP 

200 999 143 065 022 012 

 

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

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

200240  Despeses 23500  326  480005 7050 CONVENI CONSELL ESPORTIU GARROTXA 500 012 035 099 056 017 
200220  Despeses 23500  326  480005 7050 CONVENI CONSELL ESPORTIU GARROTXA 500 012 035 099 056 017 



 

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

Núm. de referència : X2022019146     
 
En relació a l’expedient SD012022000009 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 Carnaval Olot, Concurs de dibuix dia de la mare, Premis Garrotxí de 
l'any, Batalla de les flors, la Castanyera, Proclamació de l’hereu i la pubilla d’Olot 
i Garrotxa i l’Home dels Nassos, atorgada al CIT ( Centre d’Iniciatives Turístiques) 
amb NIF G170558983, per un import de 5410.38 euros, comptabilitzada a l’aplicació 
pressupostària 22200430480001 en fase “AD” 2200828003, una vegada supervisats: el 
formulari de justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic 
gestor de la subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 2200828003 Despeses 22200  430  480001 5410.38 SUBVENCIONS ESDEVENIMENTS CIUTAT 230 999 054 065 017 016 

 

 
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. 
 
 
En aquest punt l’Alcalde, Sr. JOSEP BERGA I VAYREDA s’incorpora a la sessió. 
 

 
16.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 

 
Núm. de referència : X2023004351     
 
En relació a l’expedient CPG22023000005 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 d’ordenacions de despeses annexada número 22/054 
corresponent a l’any 2022 per un import de 249.672,49 euros. 
 
 

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

200240  Despeses 99999 249672.49 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
Segon.- Aprovar la relació d’ordenacions de despeses annexada número 23/003  
corresponent a l’any 2023 per un import de 28.446,81 euros. 
 

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

200240  Despeses 99999 28446.81 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
 
Tercer.- Aprovar aportació annexada corresponent a l’any 2023 per un import de 
124.256,67 euros. 

 

S’aprova per unanimitat. 
 

 
17.1. - APROVAR RENUNCIES I BAIXES DE SUBVENCIONS ATORGADES L'ANY 

2022 
Núm. de referència : X2023004353     
 
En relació a l’expedient CPG22023000006 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 renuncia de subvenció atorgada l’any 2022 per la impossibilitat de 
poder realitzar l’activitat subvencionada  i així mateix donar de baixa l’operació 
comptable corresponent.  
 
 

ENTITAT IMPORT RENUNCIAT 

FUNDACIO FAUNA 900,00 .- 

 
Segon.-  Aprovar les baixes  parcials de subvencions atorgades l’any 2022  per falta de 
justificació parcial de les mateixes, i així mateix procedir a donar de baixa les operacions 
comptables corresponents: 
 

ENTITAT IMPORT RENUNCIAT 

ASS. DE LA CERVESA ARTESANA DE LA GARROTXA 2.004,74.- 

AAVV I COMERCIANTS BARRI SANT FARRIOL 9,61.- 

ASSOCIACIO OFOLK 393,05.- 

ASSOCIACIO JUVENIL CORAL GAIA 1.527,03.- 

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

200240  Despeses 99999 124.256,67 CONSORCI DINAMIG 100 001 001 001 000 000 



 

ASSOCIACIO SOMARA  291,00.- 

AMIPA VOLCA BISAROQUES 252,25.- 

AMPA COL.LEGI PUBLIC SANT ROC 172,48.- 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

18.1. - APROVACIÓ PADRÓ DE L'IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ 
MECÀNICA EXERCICI 2023 

Núm. de referència : X2023003491     
 
En relació a l’expedient CI012023000016 d’aprovació del Padró de l‘Impost de vehicles 
de tracció mecànica exercici 2023 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 padró de l’IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
exercici 2023, que importa la quantitat de 1.957.345,64 €. 
 
 
Segon.- El període de cobrament en voluntària serà del dia 1 de febrer a 31 de març 
de 2023 ambdós inclosos, de conformitat amb l’acord de l’Ajuntament Ple en sessió 
celebrada el dia 22 de desembre de 2022 pel qual, entre d’altres, s’aprovà el calendari 
del contribuent  per a l’exercici 2023. Transcorregut aquest termini, els deutes que no 
s’hagin fet efectius, seran exigits en via de constrenyiment, interessos de demora i en el 
seu cas, les costes que es produeixin. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
18.2. - APROVACIÓ PADRÓ TAXA OCUPACIONS DIVERSES PERMANENTS - 

EXERCICI 2023 
Núm. de referència : X2023002135     
 

En relació a  l’expedient   administratiu  EA012023000001 i   antecedents corresponents,  
la regidora delegada  d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer. Aprovar el padró de les taxes d’ OCUPACIONS DIVERSES PERMANENTS 

exercici 2023, que importa la quantitat total  de 21.472,35.-€ 
 

  DP01– Ocupació subsòl via pública . . . 1.320,00€ 
  DP02– Ocupació amb  mercaderies . . . 5.262,80€ 
  DP03– Ocupació vol elements construcc . .    412,50€ 
  DP04– Caixers . . . . . . 8.550,00€ 
  DP07– Reserves via pública . . .  3.829,00€ 
  DP09– Quioscs. . . . .. .    484,35€ 

  DP11– Llicència autotaxi . . . . 1.613,70€ 
 



 
 
 

Segon. El període de cobrament en voluntària serà de del dia 1 de febrer fins al 31 de 
març, ambdós inclosos, de conformitat amb l’acord de l’Ajuntament Ple en 
sessió celebrada el dia 22/12/2022 pel qual, entre d’altres, s’aprovà el calendari 
del contribuent per a l’exercici 2023. Transcorregut aquest termini, els deutes 
que no s’hagin fet efectius, seran exigits en via de constrenyiment i acreditaran 
el recàrrec de constrenyiment, interessos de demora i en el seu cas, les costes 
que es produeixin. 

 
 
Que es traslladi aquest acord als interessats de l’expedient: Seccó d’Ingressos i 
Recaptació 
 
 

S’aprova per unanimitat. 
 

 
18.3. - APROVACIO TAXA PADRÓ MERCAT SETMANAL - EXERCICI 2023 

 

Núm. de referència : X2023002091     
 
Vist   l’expedient   administratiu  MD012023000001 i   antecedents corresponents, la 
regidora  delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer. Aprovar el padró TAXA del MERCAT del DILLUNS exercici 2023, que 

importa la quantitat total  de 78.032,80.-€ 
 

 
Segon. El període de cobrament en voluntària serà de del dia 1 de febrer fins al 31 

de març, ambdós inclosos, de conformitat amb l’acord de l’Ajuntament Ple 
en sessió celebrada el dia 22/12/2022 pel qual, entre d’altres, s’aprovà el 
calendari del contribuent per a l’exercici 2023. Transcorregut aquest termini, 
els deutes que no s’hagin fet efectius, seran exigits en via de constrenyiment 
i acreditaran el recàrrec de constrenyiment, interessos de demora i en el 
seu cas, les costes que es produeixin. 

 
 

S’aprova per unanimitat. 
 

 
18.4. - APROVACIO PADRÓ TAXA DEL MERCAT DEL RENGLE - EXERCICI 2023 

 
Núm. de referència : X2023002111     
 

 
En relació a l’expedient   administratiu  MD012023000002 i   antecedents 
corresponents,  la regidora  delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
 



 

Primer. Aprovar el padró TAXA del MERCAT del RENGLE exercici 2023, que 
importa la quantitat total  de 282,00.-€ 

 
 

Segon. El període de cobrament en voluntària serà de del dia 1 de febrer fins al 31 
de març, ambdós inclosos, de conformitat amb l’acord de l’Ajuntament Ple 
en sessió celebrada el dia 22/12/2022 pel qual, entre d’altres, s’aprovà el 
calendari del contribuent per a l’exercici 2023. Transcorregut aquest termini, 
els deutes que no s’hagin fet efectius, seran exigits en via de constrenyiment 
i acreditaran el recàrrec de constrenyiment, interessos de demora i en el seu 
cas, les costes que es produeixin. 

 
 

Que es traslladi aquest acord als interessats de l’expedient: Secció ingressos i 
RECAPTACIÓ  
 
 

S’aprova per unanimitat. 
 
 

 
18.5. - APROVACIÓ DELS PREUS PÚBLICS PER ALS EXPOSITORS DE LES 

FIRES PREVISTES PEL 2023 
 

Núm. de referència : X2023003684     

 
L’àrea de promoció de la ciutat de l’Ajuntament d’Olot té per finalitats, entre d’altres, 
l’organització de fires i esdeveniments a la ciutat amb l’objectiu de dinamitzar i contribuir 
en el desenvolupament econòmic d’Olot. 
 
Pel 2023, l’àrea de promoció de la ciutat de l’Ajuntament d’Olot té previst organitzar les 
següents fires: 
 
1. Fira 1 de Maig – Fira de la Primavera (1 de maig) al centre de la ciutat amb 
expositors de roba i complements, vehicles nous i d’ocasió, artesania... Es tracta d’una 
fira multisectorial d’origen immemorial que també està inscrita al calendari de fires de 
Catalunya 2023. 
 
 
2. Fira de Sant Lluc – Fira de la tardor (14 i 15 d’octubre) al centre de la ciutat amb 
expositors de roba i complements, vehicle d’ocasió, artesania, ramaderia, etc. Es tracta 
d’una fira que té el seu origen el 1315 (ramader) i està inscrita al calendari de fires de 
Catalunya 2023. 
 
 
3. Fira Orígens – Fira agroalimentària de productes de qualitat de Catalunya (18 i 
19 de novembre) al recinte firal amb productors agroalimentaris. Aquesta serà l’11a 
edició i també està inscrita al calendari de fires de Catalunya 2023. 
 
 



 
 
 

4. Fira del Pessebre (del 8 al 10 de desembre) al centre de la ciutat amb expositors 
de pessebres, botigues i artesans de la comarca i articles de Nadal (arbres, torrons, 
nadales...). Es tracta d’una fira que té el seu origen el 1990 (Fira de l’Alimara) i està 
inscrita al calendari de fires de Catalunya 2023. 
 
 
Per cada una de les fires esmentades al punt anterior està previst exigir un preu públic, 
donat que es tracten d’empreses, associacions i entitats que treuen rendiment econòmic 
del sòl públic. 
 
En relació a l’expedient IG112023000003 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 per a les fires 2023 següents:  
 

 
FIRA 1 DE MAIG – FIRA DE LA PRIMAVERA 
Dilluns 1 de maig 
 

Mercat del vehicle i d’empreses (espai 5 x 5 m) 200 € +10% IVA 

Mercat del disc (metre lineal) 6 € + 10% IVA 

Mercat d’artesania – artesans alimentaris (metre lineal) 30 € + 10% IVA 

Mercat d’artesania – artesans NO alimentaris (metre lineal) 18 € +10% IVA 

Subministrament elèctric monofàsic (230V) fins a 1.100 W, 5 A 30 € + 10% IVA 

Subministrament elèctric monofàsic (230V) fins a 2.200 W, 10 A  35 € + 10% IVA 

Subministrament elèctric monofàsic (230V) fins a 3.300 W, 16 A 40 € + 10% IVA 

Subministrament elèctric monofàsic (230V) fins a 4.400 W, 20 A 45 € + 10% IVA 

Subministrament elèctric monofàsic (230V) fins a 5.500 W, 32 A 50 € + 10% IVA 

 
 
FIRA SANT LLUC – FIRA DE LA TARDOR 
Dissabte 14 i diumenge 15 d’octubre 
 

Fira del vehicle d’ocasió 
Preu (€/cotxe) fins a 10 cotxes      35 € + 10% IVA 

Preu (25m²) per motos I maquinària     75 € + 10% IVA 

Mercat del disc (metre lineal)   6 € + 10% IVA 

Mercat de creadors de La Iera (preu per parada) 25 € + 10% IVA 

Mercat artesania – artesans alimentaris (metre lineal) 58 € + 10% IVA 

Mercat artesania – artesans NO alimentaris (metre lineal) 32 € +10% IVA 

Subministrament elèctric monofàsic (230V) fins a 2.200 W, 10 A  35 € + 10% IVA 

Subministrament elèctric monofàsic (230V) fins a 3.300 W, 16 A 40 € + 10% IVA 

Subministrament elèctric monofàsic (230V) fins a 4.400 W, 20 A 45 € + 10% IVA 

Subministrament elèctric monofàsic (230V) fins a 5.500 W, 32 A 50 € + 10% IVA 

 
 
FIRA ORÍGENS – FIRA AGROALIMENTÀRIA DE PRODUCTES DE QUALITAT DE CATALUNYA 

Dissabte 18 i diumenge 19 de novembre 



 

 
 

 
 
 
FIRA DEL PESSEBRE 
Del divendres 8 al 
diumenge 10 de 
desembre 

 

Mercat Km.0 (preu per parada) 25 € + 10% IVA 

Mercat de Nadal – expositors alimentaris (metre lineal) 30 € + 10% IVA 

Mercat de Nadal – expositors NO alimentaris (metre lineal) 25 € +10% IVA 

Subministrament elèctric monofàsic (230V) fins a 2.200 W, 10 A  35 € + 10% IVA 

Subministrament elèctric monofàsic (230V) fins a 3.300 W, 16 A 40 € + 10% IVA 

Subministrament elèctric monofàsic (230V) fins a 4.400 W, 20 A 45 € + 10% IVA 

Subministrament elèctric monofàsic (230V) fins a 5.500 W, 32 A 50 € + 10% IVA 

 
 
 

Pel que fa als costos de les fires que s’organitzen/promouen des de l’àrea de promoció 
de la ciutat de l’Ajuntament d’Olot: 
 
FIRA 1 DE MAIG – FIRA DE LA PRIMAVERA 
Dilluns 1 de maig 
 
El pressupost previst de despeses directes per aquesta fira és de 13.500 € (IVA exclòs), 
tenint en compte comunicació i promoció, infraestructures, serveis i activitats. Els 
ingressos previstos a través dels preus públics que proposem aprovar són de 6.900 €1. 
La diferència es cobrirà amb l’aportació de l’Ajuntament d’Olot que està prevista en el 
pressupost 2023 de la corporació, juntament amb aportacions externes de subvencions 
i ajuts (Diputació de Girona). 
 
 
FIRA DE SANT LLUC – FIRA DE LA TARDOR 
Dissabte 14 i diumenge 15 d’octubre 
 
El pressupost previst de despeses directes per aquesta fira és de 90.000 € (IVA exclòs), 
tenint en compte comunicació i promoció, infraestructures, serveis i activitats. Els 
ingressos previstos a través dels preus públics que proposem aprovar són de 9.500 €2. 
La diferència es cobrirà amb l’aportació de l’Ajuntament d’Olot que està prevista en el 
pressupost 2023 de la corporació, juntament amb aportacions externes de patrocinis 
(Aqualogy) i subvencions (Diputació de Girona). 
 
 

 
 
1 En aquests ingressos no es té en compte la recaptació del mercat extraordinari de l’1 de maig, donat que es tracta d’una 
taxa aprovada per les OOFF 2023 de l’Ajuntament d’Olot i que recapta la corporació directament. 
2 En aquests ingressos no es té en compte la recaptació del mercat extraordinari del dissabte 14 d’octubre, donat que es 
tracta d’una taxa aprovada per les OOFF 2023 de l’Ajuntament d’Olot i que recapta la corporació directament. 

Preu expositors (6 m2) 300 €  + 10% IVA 

Preu entrada (inclou 5 tiquets tast) 4,54 € + 10% IVA 

Preu taller infantil 1,82 € + 10% IVA 

Preu aula de tast 0,91 € + 10% IVA 

Preu guarda-roba 0,91 € + 10% IVA 

Preu tiquets de tast (6 tiquets) 2,73 € + 10% IVA 



 
 
 

 
FIRA ORÍGENS – FIRA AGROALIMENTÀRIA DE PRODUCTES DE QUALITAT DE 
CATALUNYA 
Dissabte 18 i diumenge 19 de novembre 
 
El pressupost previst de despeses directes per aquesta fira és de 1793000 € (IVA 
exclòs), tenint en compte comunicació i promoció, infraestructures, serveis i activitats. 
Els ingressos previstos a través dels preus públics que proposem aprovar són de 35.000 
€. La diferència es preveu cobrir amb l’aportació de l’Ajuntament d’Olot que ja està 
aprovada en el pressupost 2022 de la corporació, juntament amb aportacions externes 
de subvencions i ajuts (Diputació de Girona). 
 
 
FIRA DEL PESSEBRE 
Del divendres 8 al diumenge 10 de desembre 
 
El pressupost previst de despeses directes per aquesta fira és de 68.500 € (IVA exclòs), 
tenint en compte comunicació i promoció, infraestructures, serveis i activitats. Els 
ingressos previstos a través dels preus públics que proposem aprovar són de  
 
 
 
4.400 €. La diferència es cobrirà amb l’aportació de l’Ajuntament d’Olot que està prevista 
en el pressupost 2023 de la corporació, juntament amb aportacions externes de 
subvencions i ajuts (Diputació de Girona). 
 
 
Segon.- Publicar tots aquests preus públics al BOP, d’acord a la normativa reguladora  
 
 

S’aprova per unanimitat. 
 
 
19.1. - ADJUDICAR EL SERVEI DE MANTENIMENT DEL CERCADOR D'IMATGES 

DE L'ARXIU COMARCAL DE LA GARROTXA 
 
Núm. de referència : X2022061520     
 

Tipus 
Contracte 

SE DE SERVEIS 

Procediment NE PROCEDIMENT NEGOCIAT 

Criteris SP SENSE PUBLICITAT 

Antecedents 
 
Per acord de la Junta de Govern Local celebrada en data 1 de desembre de 2022, es 
va iniciar l’expedient de contractació del servei de manteniment del cercador d’imatges 
de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa, es va aprovar l’expedient i el plec de clàusules 
administratives particulars (en endavant PCAP) i el plec de condicions tècniques, es va 
aprovar la despesa i es va convidar a l’empresa “CRAN CONSULTING, SL”, amb NIF 
B83375451 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 “CRAN CONSULTING, SL”, és l’empresa 
propietària i desenvolupadora d’aquest programari i, en conseqüència, és l’única 
proveïdora que les pot realitzar. 
 
En data 22 de desembre l’empresa “Cran Consulting, SL” , va presentar la seva oferta, 
el termini per a la presentació d’ofertes finalitzava el dia 23 de desembre de 2022.  
 
En data 28 de desembre de 2022 la tècnica superior arxivera de l’Arxiu Municipal d’Olot 
va emetre informe de valoració de l’oferta presentada, proposant l’adjudicació del 
contracte a favor de l’esmentada empresa al complir aquesta amb els requisits establerts 
en el PCAP. 
 
En data 30 de desembre de 2022 es va requerir a l’empresa “CRAN CONSULTING, SL”  
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 va aportar la documentació requerida i va constituir la garantia 
definitiva dins el termini. 
 
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. CCS12022000071 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- ADJUDICAR el contracte del servei de manteniment del cercador d’imatges de 
l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa, a favor de “CRAN CONSULTING, SL”, amb NIF 
B83375451, pel preu total de tres mil sis-cents cinquanta-cinc euros amb quaranta-un 
cèntims (3.655,41 €) IVA inclòs, desglossat en tres mil vint-i-un euros (3.021,00 €) de 
pressupost net, més sis cents trenta-quatre euros amb quaranta-un cèntims (634,41 €) 
d’IVA calculat al 21%. 
 
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 1 de desembre de 2022. 
 
Segon.- El contracte tindrà una durada de tres anys, amb efectes des del dia 1 de gener 
de 2023. 
 



 
 
 

Tercer.- Aprovar i disposar el pagament de la despesa per a l’any 2023 per import de 
1.218,47 € (IVA inclòs) amb càrrec a la partida pressupostària 2023 100 3322 227990 – 
Arxiu municipal. 
 
La despesa prevista per als anys 2024 i 2025 és de 1.218,47 € (IVA inclòs) anuals. 
 

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

200300 2300120 Despeses 23400  3322 227990 1218.47 ARXIU MUNICIPAL D'OLOT 100 001 001 001 000 000 
200300 2400031 Despeses 24400  3322 227990 1218.47 ARXIU MUNICIPAL D'OLOT 100 001 001 001 000 000 
200300 2500012 Despeses 25400  3322 227990 1218.47 ARXIU MUNICIPAL D'OLOT 100 001 001 001 000 000 

 
Atès el caràcter plurianual de la despesa, la seva autorització o realització se subordina 
al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos municipals. 
 
Quart.- Notificar l’adjudicació a “CRAN CONSULTING, SL”, 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. 
 
Setè.- PUBLICAR la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del 
Contractant. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

19.2. - RECTIFICAR L'ACORD DE RENOVACIÓ L'AUTORITZACIÓ PER  
REALITZACIÓ DE CIRCUÏTS TURÍSTICS AMB UN TRENET 

 
 

Núm. de referència : X2022061844     
 
La Junta de Govern Local del dia 22 de desembre de 2022 va acordar renovar 
l’autorització a l’empresa TORU TURISTIC, SL  a realitzar uns circuits  turístics que 
circularan en part dins del terme municipal d’Olot i mitjançant un vehicle composat per 
un  vehicle motor i 2 remolcs. 
 
Atesa la sol·licitud presentada pel Sr. **** en representació de l’empresa “Tour Turístic, 
SL”, Registre d’entrada núm. E2022026956 de data 29 de desembre de 2022, de 
modificació de l’acord . 
 
I vist l’expedient administratiu núm.  CCS12022000072 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
RECTIFICAR  el punt primer de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local del dia 22 
de desembre de 2022 relatiu a renovar l’autorització a l’empresa TORU TURISTIC, SL  
a realitzar uns circuits  turístics, quedant redactat segons: 



 

 
“Primer: RENOVAR l’Autorització a l’empresa TOUR TURÍSTIC S.L. NIF B17431719 
representada pel Sr. ****  amb DNI **** , a realitzar uns circuits turístics que circularan 
en part dins el terme municipal d’Olot i mitjançant un vehicle composat per un vehicle 
motor i 2 remolcs i també el mateix circuit amb els cavalls de hípica.” 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
19.3. - PRORROGAR EL CONTRACTE DELS SERVEIS INTEGRALS DE 

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS EN LES ESPECIALITATS DE SEGURETAT 
EN EL TREBALL, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA 

APLICADA I DE VIGILÀNCIA DE LA SALUT DE L’AJUNTAMENT D’OLOT 
 

Núm. de referència : X2018036237 
 

Antecedents: 

 

La Junta de Govern Local de data 22 de febrer de 2019 va aprovar adjudicar el 
contracte dels serveis integrals de prevenció de riscos laborals en les especialitats 
de seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia aplicada 
i de vigilància de la salut de l’Ajuntament d’Olot a favor de QUIRÓN 
PREVENCIÓN SLU, amb NIF B64076482. El preu d’adjudicació, pels dos anys 
de contracte es desglossava en els següents conceptes: 

• Prevenció tècnica de riscos laborals: 17.100,00€ més 3.591,00€ en 
concepte d’IVA al 21%. 

• Vigilància de la salut col·lectiva: 6.720,00 € més 1.411,20€ en concepte d’IVA al 

21% 

• Reconeixements mèdics i anàlisis clínics: 18.404,00€ (exempt d’IVA) 

 

D’acord amb la clàusula 12 del plec de clàusules administratives, la durada del 
contracte era de dos anys amb efectes del dia 1 de març de 2019, i podia ser 
objecte de dues pròrrogues d’un any de durada cada una. El proper 28 de febrer 
de 2023 finalitzarà la segona prorroga del contracte inicial. 

 

La Junta de Govern Local en data 22 de desembre de 2022 va aprovar 
l’expedient, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques per licitar de nou aquest servei, i va convocar la licitació. 
El termini de presentació d’ofertes ha finalitzat el dia 20 de gener de 2023, i per 
tant quan finalitzi el contracte actual no s’haurà pogut formalitzar encara el 
contracte resultant de la nova licitació. 

 



 
 
 

Vista la necessitat que el servei no quedi interromput i la integrals de prevenció 
de riscos laborals en les especialitats de seguretat en el treball, higiene industrial, 
ergonomia i psicosociologia aplicada i de vigilància de la salut de l’Ajuntament 
d’Olot fins a la nova licitació. 

 

Vist l’informe NI022023000165 emès per la Sra. Margarida Miró Padrós, 
treballadora designada per l’Ajuntament d’Olot en matèria de prevenció de riscos 
laborals i responsable del contracte, en què informa de la necessitat de donar 
continuïtat als serveis, 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 CCS12018000028 i antecedents corresponents, 
la regidora delegada d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 

 

Primer.- Prorrogar el contracte dels serveis integrals de prevenció de riscos 
laborals en les especialitats de seguretat en el treball, higiene industrial, 
ergonomia i psicosociologia aplicada i de vigilància de la salut de l’Ajuntament 
d’Olot, adjudicat a favor de l’empresa de QUIRÓN PREVENCIÓN SLU, amb 
efectes a 1 de març de 2023 i fins a la formalització del contracte resultant de la 
nova licitació. 

 

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa per a la pròrroga, que es preveu de 4 
mesos, fins a 31 de juny de 2023, per un preu total SET MIL VUIT-CENTS 
SETANTA-UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS (7.871,03 €) amb càrrec a la partida 
pressupostària 23 130 920 16009 Altres quotes socials (prevenció). 
 

Aquest preu es desglossa en set mil trenta-set euros amb trenta-tres cèntims 
(7.037,33 €) de pressupost base i vuit-cents trenta-tres euros amb setanta cèntims 
(833,70 €) d’IVA calculat al 21 %. 

 

El servei compren els següents conceptes: 

 

• Prevenció tècnica de riscos laborals: 2.850€ més 598,50€ en concepte 

d’IVA al 21%. 



 

• Vigilància de la salut col·lectiva: 1.120 € més 235,20 en concepte d’IVA al 

21% 

• Reconeixements mèdics i anàlisis clínics: 3.067,34€ (exempt d’IVA) 

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

200220  Despeses 23130 920 16009 7871.03 ALTRES QUOTES SOCIALS (PREVE 100 001 001 001 000 000 

 

S’aprova per unanimitat. 
 

 
19.4. - REGULARITZAR LA DESPESA DEL SERVEI DE TRANSPORT PÚBLIC 

URBÀ DE LA CIUTAT D'OLOT 
Núm. de referència : X2022016552     
 
 L’Ajuntament Ple en data 22 de març de 2007 v a adjudicar el servei de transport públic 
urbà de la Ciutat d’Olot a l’empresa UTE TEISA TPO, SL amb NIF U17953985 per un 
termini de 12 anys. L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 10 de setembre de 2012 
a aprovar una modificació del contracte tot ampliant el termini de la concessió fins a 31 
de maig de 2025. 
 
La  Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 7 d’abril de 2022 va acordar  fixar 
per a l’exercici 2022, el preu de la concessió del servei de transport públic urbà de la 
Ciutat d’Olot, adjudicada a l’empresa TRANSPORTS ELECTRICS INTERURBANS SA 
(TEISA) I TRANSPORTS PÚBLICS OLIVET , SL (U17953985) en quatre-cents 
quaranta-tres mil sis-cents noranta-sis euros amb cinquanta un cèntims 
(443.696,51 €). 
 
Vist  l’informe núm. NI022023000160 emès pel Sr. Ramon Prat Molas, cap de l’Àrea de 
Territori de l’Ajuntament d’Olot, en data 24 de gener de 2023, relatiu  a que la despesa 
ha estat superior en 13.066,95 €, atès l’augment de serveis escolars realitzats amb 
vehicles externs.  
 
I vist l’expedient administratiu núm. CC012022000308 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
  
PRIMER.- Aprovar l’informe núm. NI022023000160 emès pel Sr. Ramon Prat Molas, 
cap de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot, en data 24 de gener de 2023, en el qual 
es motiven les necessitats a contractar. 
 
SEGON.- Autoritzar i disposar una despesa per import de TRETZE MIL SEIXANTA-SIS 
EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS (13.066,95 €) (IVA  inclòs) a favor de 
l’empresa TRANSPORTS ELECTRICS INTERURBANS SA (TEISA) I TRANSPORTS 
PÚBLICS OLIVET , SL (U17953985), per tal de regularitzar la despesa del servei de 
transport públic urbà d’Olot, exercici 2022. 
 

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

200220  Despeses 22141  4411 227998 13066.95 TRANSPORT PUBLIC URBA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 



 
 
 

19.5. - APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT, PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 
PARTICULARS I TÈCNIQUES PER LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT 

DE LLICÈNIES DE L’APLICACIÓ DEEP FREEZE CLOUD BASIC 
 
Núm. de referència : X2023003918     
 

 
Atès que l’objecte del contracte és el Subministrament de 120 llicències de l’aplicació 
per congelar equips Deep Freeze Cloud Basic per utilitzar-la en les aules informàtiques 
Soil, La Pallissa, Fes, PT i IDEAL, per evitar que els equips perdin la configuració inicial, 
donat que són equips utilitzats per molta gent i podrien  canviar configuracions i 
l’aplicació permet la congelació dels equips i una gestió centralitzada i remota. 
 
Vist l’informe emès pel Sr. Joan Prat Espuña, cap d’Àrea d’Informàtica i Noves 
Tecnologies, en el qual es proposa l’inici de l’expedient del contracte referit. 
 
L’objecte del contracte és el Subministrament de 120 llicències de Deep Freeze Cloud 
Bàsic. 
 
Es demana la renovació per 120 llicències de Deep Freeze Cloud Bàsic . 

 

La durada del contracte s’estableix en tres anys sense possibilitat de pròrroga. 
 
El pressupost base de licitació ascendeix a 6.050,00 € IVA inclòs. Aquest import es 
desglossa en  5.000,00 € de pressupost net i 1.050,00 € en concepte d’IVA calculat al 
tipus del 21%. 
 
El Valor Estimat (VE), és de 5.000,00 €, sense incloure l’Impost sobre el Valor Afegit. 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 116 de la LCSP, la celebració de contractes 
per part de les administracions púbiques requerirà la prèvia tramitació de l’expedient, 
que s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els 
termes previstos a l’article 28 de l’esmentada LCSP. 
 

Vist que a l’expedient s’han incorporat el Plec de clàusules administratives particulars i 
el Plec de clàusules tècniques d’acord amb el que disposa l’article 116.3 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP). 
 
Atès que el procediment a seguir per a l’adjudicació del contracte és l’obert simplificat 
abreujat , d’acord amb l’article 159.6 de la LCSP, i que la tramitació de l’expedient serà 
ordinària, de conformitat amb l’article 116 i següents de la LCSP. 
 
Vist que a l’expedient consta l’informe emès per la Secretària general de l’Ajuntament, 
en compliment de la Disposició Addicional Tercera de la LCSP. 
 

Vist el que disposa l’apartat 1 de la Disposició Addicional Segona de la LCSP i atès que 
l’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local per la delegació conferida per 
l’Alcaldia en data 26 de juny de 2019, i vist el decret de delegació de competències de 
data 25 de juny de 2019. 



 

 

I vist l’expedient administratiu núm. CCS12023000005 com a regidora delegada 
d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 

Primer. INICIAR l’expedient de contractació administrativa que ha de regir la licitació pel 
subministrament de 120 llicències de l’aplicació Deep Freeze Cloud Basic,  incorporant-
hi la documentació que fa a què fa referència l’article 116 de la LCSP.  
 
Segon. APROVAR, de conformitat amb l’article 117 de la LCSP, l’expedient de 
contractació administrativa que ha de regir la licitació per al subministrament de 120 
llicències de l’aplicació Deep Freeze Cloud Basic pel preu 6.050,00 € IVA inclòs. Aquest 
import es desglossa en  5.000,00 € de pressupost net i 1.050,00 € en concepte d’IVA 
calculat al tipus del 21%. 
 

Base Imposable IVA (21%) Total 

5.000,00 € 1.050,00 € 6.050,00 € 

 
La durada del contracte s’estableix en tres anys sense possibilitat de pròrroga. 
 
Tercer. APROVAR el Plec de clàusules administratives i el Plec de clàusules tècniques 
que han de regir la contractació del subministrament abans esmentat, tal i com 
determina l’article 122 i 124 de la LCSP. 
 
Quart.- La despesa màxima prevista és de 6.050,00 € (IVA inclòs), en un únic pagament 
a l’inici del contracte.  
 
La despesa és amb càrrec  la partida:  
 
 2023.120.920.227994   MANTENIMENT I SUPORT INFORMÀTIC. 
 

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

200200  Despeses 23120  920  227994 6050.00 MANTENIMENT I SUPORT INFORMATIC 100 001 001 001 000 000 

 

S’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de crèdit adequat 
i suficient per atendre la despesa. 
 
En tractar-se d’una despesa plurianual, queda subordinada a l’existència de crèdit 
adequat i suficient en el pressupost dels exercicis respectius.  
 

Cinquè.- DISPOSAR l’obertura del procediment d’adjudicació que es tramitarà de forma 
ordinària, pel procediment obert simplificat abreujat, i es durà a terme  atenent a un únic 
criteri d’adjudicació;  d’acord amb el que disposen els articles 145 i 146 de la LCSP, i 
procedir a la seva publicació en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament d’Olot.  
 

Sisè. NOMENAR, com a Responsable del Contracte, el Sr. Joan Prat Espuña, Cap 
d’Àrea d’Informàtica i Noves Tecnologies de l’Ajuntament d’Olot, amb les facultats 
determinades a l’article 62 de la LCSP, i haurà de supervisar  la seva execució, adoptar 
les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta 
realització de la prestació pactada dins de l’àmbit de facultats que l’òrgan de contractació 
li atribueixi. 



 
 
 

 
Setè. DELEGAR a l’Alcaldia la competència per aprovar tots els actes de tràmit que 
s’hagin de dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des del seu inici fins a 
la seva definitiva finalització o resolució. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
19.6. - RETORN DE LA GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRACTE DELS SERVEIS 

D'EMISSIÓ DE PUBLICITAT A "OLOT TELEVISIÓ, SL" ANY 2022. 
 
 

Núm. de referència : X2021056662     
 
La Junta de Govern Local del dia 23 de desembre de 2021 va adjudicar el contracte dels 
serveis per a l’emissió de publicitat, a favor d’OLOT TELEVISIÓ SL, NIF B17477779, 
per un import màxim de dotze mil euros (12.000,- €) IVA inclòs. 
 
Per tal de garantir la correcte execució d’aquest contracte “Olot Televisió, SL”  en data 
21 de desembre de 2021 va dipositar una fiança d’import 495,87 €  
(FMA2021000600185). 
 
En data 2 de gener de 2021, registre d’entrada E2023000049 “Olot Televisió, SL” 
sol·licita la devolució de la fiança dipositada el 21 de desembre de 2021. 
 
Atès que la  Sra. Anna Diago José, cap de Gabinet d’Alcaldia i responsable del contracte, 
en data 12 de gener de 2023, informa FAVORABLEMENT  el retorn de la garantia 
dipositada. 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12021000074 i antecedents corresponents, la 
regidora-delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del 
següent acord. 
 
PROCEDIR al retorn de la fiança definitiva dipositada per “OLOT TELEVISÓ, SL”  NIF 
B17477779,  en data 21 de desembre de 2021, d’import  quatre-cents noranta-cinc 
euros amb vuitanta-set cèntims (495,87 €), per tal de garantir el contracte dels serveis 
per a l’emissió de publicitat, any 2022. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

19.7. - PRORROGA I REVISIÓ DE PREU DE L'ARRENDAMENT DEL TERRENY DE 
LA ZONA DEL CARME DESTINAT A APARCAMENT DE VEHICLES ANY 2023 

 
 
Núm. de referència : X2023003906    

  
Atès el conveni signat entre aquest Ajuntament i la Comunitat de Pares Carmelites de 
la  Ciutat d’Olot, en data 12 de gener de 2001 d’arrendament d’una superfície de terreny 
per a l’aparcament de vehicles a la zona del Carme.  
 
Atès que a partir del 31 de desembre de 2010 aquest lloguer s’ha de prorrogar d’any en 
any i que el preu s’ha de revisar anualment d’acord amb l’IPC, conjunt nacional, que a 
data 31/12/2022 es fixa en 5,7%.  
 
I vist l’expedient administratiu núm. CC012023000044 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords:  
 
Primer.- Prorrogar pel termini d’un any amb efectes del dia 1 de gener de 2023 
l’arrendament d’una superfície de terreny a la zona del Carme amb destí a aparcament 
de vehicles, la propietat del qual és l’ORDRE DEL CARME PROVINCIAL DE 
CATALUNYA amb NIF R0800102-F.  
 
Segon.- Fixar el preu de l’arrendament per a l’any 2023 en DEU MIL SET-CENTS 
VUITANTA EUROS AMB SIS CÈNTIMS (10.780,06 €)+ IVA: DOS MIL DOS-CENTS 
SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS (2.263,81 €). 
  
Tercer.- Aprovar i disposar el pagament de la despesa per import de 13.043,87 € (IVA 
inclòs) amb càrrec a la partida núm. 23.130.920.202000 “lloguers”. 
 

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

200220  Despeses 23130  920  202000 13043.87 LLOGUERS 100 001 001 001 000 000 

 

Quart.-  ORDRE DEL CARME PROVINCIAL DE CATALUNYA presentarà a 
l’Ajuntament d’Olot el rebut corresponent 
 
 
S’aprova per unanimitat. 

 
 

19.8. - REVISIÓ PREU AUTORITZACIÓ INSTAL·LACIÓ ANTENES 
COMUNICACIONS FINCA SITUADA A BATET ANY 2023 

 
Núm. de referència : X2023003912     
 
Atès el conveni signat entre aquest Ajuntament i la Sra. Maria Carme Simon Adroher en 
data 17 de gener de 1992, per a la instal·lació d’una antena repetidor a la finca de la 
seva propietat situada a Batet, anomenada “La Canova Petita”. 
  



 
 
 

Atès que en data 17 d’abril de 2015 es va signar un conveni modificant el pacte segon 
del que es va signar signat en data 17/01/1992 en el sentit d’ampliar l’autorització de 
l’Ajuntament per tal que aquest pugui donar autorització per instal·lar antenes en la 
propietat de la Sr. Simon, llogada amb aquesta finalitat per l’Ajuntament d’Olot.  
 
Ateses les clàusules quarta i cinquena del conveni, aquesta autorització s’ha d’ajustar a 
les variacions de l’índex de preus al consum, conjunt nacional, que 31/12/2022 es fixa 
en 5,7%.  
 
I vist l’expedient administratiu núm. CC012023000045 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords:  
 
Primer.- Fixar en  DOS-CENTS UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS (201,96 €) 
+ IVA : QUARANTA-DOS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS (42,41 €) , el preu per a 
l’anualitat 2023, de l’autorització per a la instal·lació d’antenes en terrenys, propietat de 

la Sra. MARIA DEL CARME SIMON ADROHER, amb NIF ****, situats a Batet a la finca 
anomenada “La Canova Petita”.  
 
Segon.- Aprovar i disposar el pagament de la despesa per import de   dos-cents 
quaranta-quatre euros amb trenta-set cèntims (244.37 €) (IVA inclòs) amb càrrec a 
la partida núm. 23.130.920.202000 “ lloguers”. 
 

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

200220  Despeses 23130  920  202000 244.37 LLOGUERS 100 001 001 001 000 000 

 
Tercer.-  MARIA DEL CARME SIMON ADROHER presentarà a l’Ajuntament d’Olot el 
rebut corresponent 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

19.9. - REVISIÓ PREU OCUPACIÓ CAMÍ D'ACCÉS PER A VIANANTS A SANT 
FRANCESC. ANY 2023 

Núm. de referència : X2023003920     

 
Atès el conveni signat entre aquest Ajuntament i la Sra. Mercè Molas Puigvert en data 
9 de juny de 1999 per a l’ocupació d’un camí per a vianants a Sant Francesc (Volcà 
Montsacopa).  
 
Atès que l’IPC, conjunt nacional, a 31/12/2022 es fixa en 5,7%  
 
I vist l’expedient administratiu núm. CC012023000046 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords:  
 
Primer.- Fixar en CINC-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS 
(597,80 €) el preu per a l’any 2023 del lloguer per a l’ocupació d’un camí d’accés per a 



 

vianants a Sant Francesc (Volcà Montsacopa); la propietat del qual és la Sra. MARIA 

MERCEDES MOLAS PUIGVERT amb NIF núm. ****.  
 
Segon.- Aprovar i disposar la despesa per import de 597,80€, es pagarà amb càrrec a 
la partida núm. 23.130.920.202000 “lloguers”. 
 

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

200220  Despeses 23130  920  202000 597.80 LLOGUERS 100 001 001 001 000 000 

 

Tercer.-  MARIA MERCEDES MOLAS PUIGVERT lliurarà a l’Ajuntament d’Olot el 
rebut corresponent 
 
S’aprova per unanimitat. 

 
 

19.10. - REVISIÓ PREU ARRENDAMENT LOCAL AVINGUDA SANT JOAN DE LES 
ABADESSES 20-22 SEU DE L'IMEJO I PTT ANY 2023 

 

Núm. de referència : X2023003947     

 
Atès el contracte signat entre aquest Ajuntament i “Bassols , Coromina Vila CB” en data 
1 de setembre de 2005 de lloguer de planta baixa de l’edifici núm.20-22 de l’avinguda 
Sant Joan de les Abadesses, per a la seva utilització com a dependències municipals. 
 
La Junta de Govern Local de data 20 de desembre de 2012 va aprovar la novació de 
contracte de lloguer esmentat en la part que afecta a la renda mensual; així com que 
serà revisada anualment d’acord amb l’IPC, conjunt nacional, que a data 31/12/2022 es 
fixa en 5,7%. 
  
I vist l’expedient administratiu núm: CC012023000048 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords:  
 
Primer.- Fixar, amb efectes del dia 1 de gener de 2023, el preu mensual de 
l’arrendament del local de l’avinguda Sant Joan de les Abadesses, núm. 20-22, seu de 
l’IMEJO i el PTT; propietat de la societat BASSOLS,COROMINA,VILA, CB amb NIF 
E1760020-6, en VUIT-CENTS DEU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS (810.63 
€) +IVA.  
 
Segon.- Aprovar i disposar la despesa per a l’any 2023, d’import D’ONZE MIL SET-
CENTS SETANTA EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS (11.770,35 €) (IVA inclòs).  
L’esmentada quantitat es  desglossa en: nou mil set-cents vint-i-set euros amb 
cinquanta-sis cèntims (9.727,56 €) + IVA:  dos mil quaranta-dos euros amb setanta-nou 
cèntims (2.042,79 €); que es pagarà amb càrrec a la partida núm. 22.130.920.202000 
“lloguers” 
 

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

200220  Despeses 23130  920  202000 11770.35 LLOGUERS 100 001 001 001 000 000 

 



 
 
 

Tercer.-  BASSOLS,COROMINA,VILA, CB lliurarà a l’Ajuntament d’Olot, el rebut 
corresponent  
 
S’aprova per unanimitat. 

 
 

19.11. - REVISIÓ PREU LLOGUER LOCAL SITUAT A LES PLANTES PRIMERA I 
SEGONA DE L'AVINGUDA SANT JOAN DE LES ABADESSES, DESTINAT A 

DEPENDÈNCIES MUNICIPALS (ESCOLA D'EXPRESSIÓ). ANY 2023 
 
 

Núm. de referència : X2023003966     
 
La Comissió de Govern en sessió celebrada el dia 20 de juny de 2001 va aprovar un 
contracte d’arrendament amb la Societat “Bassols, Coromina, Vila CB” d’un local situat 
a les plantes primera i segona de l’edifici núm. 20-22 de l’avinguda Sant Joan de les 
Abadesses, per a la seva utilització com a dependències de serveis municipals i 
d’entitats ciutadanes que aquest Ajuntament consideri necessàries. (Escola 
d’Expressió).  
 
La Junta de Govern Local de data 20 de desembre de 2012 va aprovar la novació del 
contracte de lloguer signat entre l’Ajuntament d’Olot i “Bassols Coromina Vila CB” en la 
part que afecta la renda mensual, així com que serà revisada anualment d’acord amb 
l’IPC, conjunt nacional, que a data 31/12/2022 es fixa en 5.7%.  
 
I vist l’expedient administratiu núm. CC012023000049 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords:  
 
Primer.- Fixar amb efectes del dia 1 de gener de 2023, el preu mensual de 
l’arrendament del local situat a les plantes primera i segona de l’edifici núm. 20-22 de 
l’avinguda Sant Joan de les Abadesses, destinat a Escola d’Expressió; la propietat del 
qual és la Societat BASSOLS,COROMINA,VILA, CB amb NIF E1760020-6; en MIL 
CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS (1.058,44 €) + IVA.  
 
Segon.- L’import total de la despesa per a l’anualitat 2023 és de 15.368,55 €. Aquest 
import es desglossa en:  dotze mil set-cents un euros amb vint-i-vuit cèntims (12.701.28 
€) + IVA : dos mil sis-cents seixanta-set euros amb vint-i-set euros  (2.667,27 €).  
 
Tercer.- L’import total de la despesa es pagarà amb càrrec a la partida núm. 
23.130.920.202000 “lloguers” del Pressupost Municipal. 

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

200220  Despeses 23130  920  202000 15368.55 LLOGUERS 100 001 001 001 000 000 

 

Quart.-  BASSOLS,COROMINA,VILA, CB lliurarà a l’Ajuntament d’Olot, el rebut 
corresponent 
 
S’aprova per unanimitat. 

 
 



 

19.12. - REVISIÓ PREU LLOGUER DELS HORTS FAMILIARS DE LA FINCA 
SITUADA A LA ZONA DE MAS BERNAT. ANY 2023 

 
 

Núm. de referència : X2023003980     

 
Atès el conveni signat en data 14 de febrer de 2003 subscrit entre aquest Ajuntament i 
la Sra. Anna Pujol Vergés, de cessió d’ús de la finca situada al sector de Mas Bernat 
amb destí a horts familiars.  
 
Atès l’acord de la Junta de Govern Local del dia 17 de novembre de 2011 d’aprovació 
del canvi de nom a favor de la Societat “Mas Bernat, CB” amb NIF. E55116784 del 
conveni esmentat.  
 
Atès que l’IPC , conjunt nacional, a data 31/12/2022 es fixa en 5,7% i vist l’expedient 
administratiu núm. CC012023000050 i antecedents corresponents, la regidora 
delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 
acords:  
 
Primer.- Actualitzar el preu del lloguer per a l’exercici 2023, de la finca situada a la zona 
de Mas Bernat i destinada a horts familiars, la propietat de la qual és la Societat MAS 
BERNAT CB amb NIF E55116784; d’acord amb els antecedents descrits.  
 
Segon.- Aprovar i disposar el pagament de la despesa per import de MIL QUATRE-
CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS (1.489,63 €), amb 
càrrec a la partida núm. 23.130.920.202000 “lloguers”. 
 

Operació Referència Tipus Partida Import  Descripció CC1 CC2 

200220  Despeses 23130  920  202000 1489.63  LLOGUERS 100 001 

 

Tercer.- MAS BERNAT CB lliurarà a l’Ajuntament d’Olot el rebut corresponent. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 

 
 

19.13. - REVISIÓ PREU ARRENDAMENT FINCA ON ES TROBA INSTAL·LAT EL 
CENTRE REEMISSOR. ANY 2023 

 
 

Núm. de referència : X2023003994     
 
Atès el conveni de cessió d’una parcel·la a la zona de Masbernat per a la instal·lació 
d’un centre reemissor. Atès l’acord de la Comissió de Govern del dia 29 d’abril de 1999 
d’ampliació de la cessió d’ús i preu de l’esmentada parcel·la. Atès que la renda s’ha 
d’actualitzar anualment i de manera acumulativa d’acord amb l’IPC (conjunt nacional) i 
que aquest a 31/12/2022 es fixa en 5,7% 
.  
Atès que segons acord de la Junta de Govern Local de data 3 de novembre de 2011 
s’aprova el contracte a favor de la Societat “Mas Bernat CB”  



 
 
 

 
I vist l’expedient administratiu núm. CC012023000051 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords:  
 
Primer.- Fixar per a l’any 2023 el preu de la cessió d’un terreny de 172,80m2 situat a la 
zona de Masbernat, destinat a la instal·lació d’un centre reemissor, la propietat del qual 
és la Societat MAS BERNAT CB amb NIF E5511674, en MIL ONZE EUROS AMB VINT-
I-SIS CÈNTIMS (1.011.26 €)+ IVA:  DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB TRENTA-SET 
CÈNTIMS (212,37 €).  
 
Segon.- Aprovar i disposar el pagament de la despesa per un import de 1.223,63 € (IVA  
inclòs)  amb càrrec a la partida núm. 23.130.920.202000 “lloguers”. 
 

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

200220  Despeses 23130  920  202000 1223.63 LLOGUERS 100 001 001 001 000 000 

 

Tercer.-  MAS BERNAT CB lliurarà a l’Ajuntament d’Olot el rebut corresponent 
 
S’aprova per unanimitat. 

 
19.14. - REVISIÓ PREU ARRENDAMENT LOCAL DE L'AVINGUDA VENEÇUELA, 

NÚM. 8 DESTINAT A MAGATZEM DE LA BRIGADA MUNICIPAL. ANY 2023 
 
 

Núm. de referència : X2023004056     
 
En data 17 de febrer de 2014 es va signar un contracte entre aquest Ajuntament in la 
Sra. Montserrat Bellapart Coma per a l’arrendament de l’edifici situat a l’avinguda 
Veneçuela, núm. 8 per tal de destinar-lo a magatzem de la Brigada Municipal.  
 
Atès el que s’estableix en la clàusula quarta del contracte aquesta renda serà revisada 
anualment d’acord amb l’IPC de Catalunya, el qual a 31/12/2022 es fixa en 5,2%.  
 
I vist l’expedient administratiu núm. CC012023000052 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords:  
 
Primer.- Fixar amb efectes del dia 1 de gener de 2023, el preu mensual de 
l’arrendament del local de l’avinguda Veneçuela, núm. 8 destinat a magatzem de la 
Brigada Municipal, la propietat del qual és la Sra. MONTSERRAT BELLAPART COMA 

amb NIF ****; en SIS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS 
(645,12 €) + IVA . 
  
Segon.- Aprovar i disposar el pagament de la despesa per import de 9.367,14 € (IVA 
inclòs), que es desglossen en: SET MIL SET-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB 
QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS (7.741,44 €) + IVA: MIL SIS-CENTS VINT-I-CINC 
EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS (1.625, 70 €), amb càrrec a la partida núm. 
23.130.920.202000 “lloguers”. 
 



 

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

200220  Despeses 23130  920  202000 9367.14 LLOGUERS 100 001 001 001 000 000 

 

Tercer.-  La Sra. Montserrat Bellapart Coma presentarà a l’Ajuntament d’Olot el rebut 
mensual corresponent 
 
S’aprova per unanimitat. 

 
 

19.15. - PRÒRROGA I REVISIÓ DE PREUS CONTRACTE DE LLOGUER DEL 
LOCAL DEL CARRER BONAIRE, NUM. 12  AMB DESTÍ A L'ASSOCIACIÓ DE 

VEÍNS I PROPIETARIS DEL NUCLI ANTIC D'OLOT. ANY 2023 
 
Núm. de referència : X2018039519     

 
La Junta de Govern Local de data 20 de desembre de 2018 va subscriure un contracte 

de lloguer entre aquest Ajuntament i el Sr. Joan Pujol Nogué, amb NIF núm. ****  del 
local situat al carrer Bonaire, núm. 12 baixos, per destinar-lo a seu de l’Associació de 
Veïns i Propietaris del Nucli Antic. El contracte es va establir pel termini d’un any amb 
efectes del dia 1 de gener de 2019. D’acord amb el que s’estableix a la clàusula tercera 
del contracte aquest es pot prorrogar per un any i així successivament. 
  
D’acord amb la clàusula quarta del contracte en cas de pròrroga, la renda es revisarà 
d’acord amb l’índex de l’IPC, conjunt nacional, que a 31 de desembre de 2022 es fixa 
en 5,7%.  
 
I vist l’expedient administratiu núm. CC012018000684 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords:  
 
PRIMER.- Prorrogar pel termini d’un any amb efectes del dia 1 de gener de 2023 el 

contracte d’arrendament subscrit amb el Sr. Joan Pujol Nogué amb NIF núm. ****  del 
local situat al carrer Bonaire núm. 12 baixos, el qual des destina a seu de l’Associació 
de Veïns i Propietaris del Nucli Antic. 
  
SEGON.- Fixar el preu mensual d’aquest arrendament en DOS-CENTS VINT-I-SIS 
EUROS AMB  NORANTA-QUATRE CÈNTIMS (226,94 €) + IVA ; amb efectes del dia 
1 de gener de 2023.  
 
TERCER.- Autoritzar i disposar la despesa per a 2023 per un import de 3.295,17€ (IVA 
inclòs). Aquest import es desglossa en:   dos mil set-cents vint-i-tres euros amb vint-i-
vuit cèntims (2.723,28 €) + IVA: cinc-cents setanta-un euros amb vuitanta-nou cèntims 
(571,89 €), amb càrrec a la partida núm. 23.130.920.202000 “lloguers”. 
 

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

200220  Despeses 23130  920  202000 3295.17 LLOGUERS 100 001 001 001 000 000 

  
QUART.- El Sr. Joan Pujol Nogué presentarà mensualment el rebut corresponent 
 
S’aprova per unanimitat. 



 
 
 

 
 

19.16. - FIXAR PREU CONTRACTE DE LLOGUER DEL LOCAL DE L'AVINGUDA 
SANTA COLOMA NÚM. 99 AMB DESTI A L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL BARRI 

DE PEQUIN. ANY 2023 
Núm. de referència : X2018039524     
 
 La Junta de Govern Local de data 17 de gener de 2019 va aprovar subscriure un 
contracte de lloguer entre aquest Ajuntament i la Sra. Núria Esparrach Isil per a 
l’arrendament del local situat a la planta baixa de l’immoble assenyalat amb el núm. 99 
de l’avinguda Santa Coloma (referència cadastral 6887348DG5668N001XT).  
 
La Junta de Govern local de data 21 de març de 2019 va aprovar procedir al canvi de 
nom i amb les mateixes condicions aprovades per acord de la Junta de Govern Local 
del dia 17 de gener de 2019,el contracte de lloguer del local situat a l’avinguda Santa 
Coloma, núm. 99; a favor de la Sra. MARIA ISIL FUNOSAS amb DNI. núm. ****. 
 
La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 16 de maig de 2019 va acordar 
modificar l’esmentat contracte, en el sentit de de modificar la renda mensual a partir de 
l’acabament de les obres segons:  
 
-Des de l’1 de juny de 2019 a 31 de desembre de 2019 : mil set-cents euros(1.700 €) 
mensuals + IVA  
 
-Des de l’1de gener de 2020 al 31 de desembre de 2020: mil cinc-cents euros (1.500 €) 
mensuals + IVA  
 
-Des de l’1 de gener de 2021 a 31 de desembre de 2021: mil tres-cents euros (1.300 €) 
mensuals + IVA.  
 
-Des de l’1 de gener de 2022 a 31 de desembre de 2022: mil euros (1.000€) mensuals 
+ IVA  
 
- A partir del dia 1 de gener de 2023 el preu de l’arrendament serà de vuit-cents (800 €) 
mensuals més IVA. A partir d’aquest any la renda es revisarà anualment a 31 de 
desembre, d’acord amb l’IPC, conjunt nacional. 
 
I vist l’expedient administratiu  núm.  CC0120218000685 i antecedents corresponents, 
la regidora-delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 
PRIMER.- Fixar  el preu de  l’arrendament , per a l’any 2023, del local situat a la planta 
baixa de l’immoble assenyalat amb el núm. 99 de l’avinguda Santa Coloma, propietat de 
la Sra. Maria Isil Funosas amb DNI núm. ****  i amb destí a usos de competència 
municipal,  en VUIT-CENTS EUROS (800 €)/mes  + IVA. 
 
SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa per import d’ONZE MIL SIS-CENTS SETZE 
EUROS (11.616 €) (IVA inclòs), amb càrrec a la partida núm. 23.130.920.202000 
“lloguers”. 



 

L’esmentada quantitat es desglossa en: nou mil sis-cents euros (9.600€) + IVA: dos mil 
setze euros, calculat al tipus del 21%. 
 

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

200220  Despeses 23130  920  202000 11616 LLOGUERS 100 001 001 001 000 000 

 

TERCER.- La Sra. Maria Isil Funosas lliurarà a l’Ajuntament d’Olot el corresponent rebut. 
 
S’aprova per unanimitat. 
19.17. - REVISIÓ PREU CONVENI AJUNTAMENT D'OLOT - PARRÒQUIA DE SANT 

ESTEVE PER A LA UTILITZACIÓ DE LA SALA/AUDITORI DEL CASAL MARIÀ. 
ANY 2023 

 
Núm. de referència : X2019016603     
 
La Junta de Govern Local del dia 2 de maig de 2019 va aprovar el conveni entre 
l’Ajuntament d’Olot i la Parròquia de Sant Esteve per a la utilització de l’auditori/sala 
d’actes del Casal Marià per part de l’Ajuntament d’Olot i de les entitats sense ànim ni 
afany de lucre de la Ciutat, per a la realització d’activitat.  
 
El contracte s’estableix per un termini des de l’1 de maig de 2019 al 31 de desembre de 
2023, el qual es podrà prorrogar tàcitament per anualitats ; i amb una aportació anual 
de 4.000 € . 
 
D’acord amb la clàusula cinquena del contracte, el preu s’actualitzarà cada any d’acord 
amb l’IPC del mes de desembre  general, que a data 31/12/2022 es fixa en 5,7%.  
 
I vist l’expedient administratiu núm. CC012019000218 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords:  
 
PRIMER.- Fixar en QUATRE MIL CINC-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB 
VUTINTA- QUATRE CÈNTIMS (4.538,84 €) l’aportació per a l’any 2023 de l’Ajuntament 
d’Olot a la Parròquia de Sant Esteve d’Olot, per a la utilització de l’auditori/sala d’actes 
del Casal Marià.  
 
SEGON.- Aprovar i disposar la despesa per import de 4.538,84 €  amb càrrec a la partida 
núm. 23.130.920.202000 “lloguers”- 
 

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

200220  Despeses 23130  920  202000 4538.84 LLOGUERS 100 001 001 001 000 000 

 

 TERCER.- Aquesta aportació es pagarà a favor del “Bisbat de Girona” amb NIF. R1700002G. 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 



 
 
 

19.18. - REVISIÓ PREU DEL LLOGUER DEL LOCAL DEL PASSEIG DE BLAY  
NÚM. 53 PER TAL D'ACOLLIR EL PROJECTE "ARTISTES OLOTINS SEGLE XX". 

ANY 2023 
Núm. de referència : X2020008014     

 
La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 26 de febrer de 2020 va acordar 
subscriure un contracte de lloguer entre aquest Ajuntament i els Srs. Carles Picart 

Asperó amb DNI 4****   i Laura Domènech Boix amb DNI ****, propietaris de l’edifici 
situat al passeig d’en Blay número 53, el qual es destinarà a galeria d’art i magatzems, 
per tal de promocionar i difondre l’obra del projecte “Artistes olotins segle XX”, projecte 
que serà gestionat per l’entitat “Àmbit Sant Lluc”.  
 
L’objecte del contracte de lloguer inclou planta baixa, primer pis, segon pis, traster i 
terrassa.  
 
Per decret de l’Alcaldia de data 16 d’abril de 2020 es modifica el contracte en el sentit 
que el termini és de cinc anys amb efectes del dia 1 de gener de 2020.  
 
Segons s’estableix a la clàusula setena del contracte es revisarà anualment a partir de 
l’1 de gener de 2021, d’acord amb l’IPC , conjunt nacional, de 31 de desembre de cada 
any.  
Atès que l’IPC, conjunt nacional, a data 31/12/2022  es fixa en 5,7%.  
 
I vist l’expedient administratiu núm. CC012020000063 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords:  
 
PRIMER.- Fixar en MIL TRES-CENTS CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-CINC 
CÈNTIMS (1.350,85€)/mes + IVA , i amb efectes del dia 1 de gener de 2023, el preu de 
l’arrendament de l’edifici situat al passeig d’en Blay número 53, el qual es destinarà a 
galeria d’art i magatzems, per tal de promocionar i difondre l’obra del projecte “Artistes 
olotins segle XX”, i inclou planta baixa, primer pis, segon pis, traster i terrassa; els 

propietàries del qual són els Srs. Carles Picart Asperó amb DNI ****   i Laura 

Domènech Boix amb DNI ****. 
 
SEGON.- Aprovar i disposar el pagament de la despesa per import de 19.614,34€ (IVA 
inclòs), amb càrrec a la partida núm. 23.130.920.202000 “lloguers” del pressupost 
municipal.  
 
L’import esmentat es desglossa en:  setze mil  dos-cents deu euros amb vint cèntims 
(16.210,20 €) + IVA: tres mil quatre-cents quatre euros amb catorze cèntims (3.404,14 
€) d’IVA calculat al 21%. 

 

 

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

200220  Despeses  23130  920  202000 9807.17 LLOGUERS 100 001 001 001 000 000 

             
200220  Despeses  23130  920  202000 9807.17 LLOGUERS 100 001 001 001 000 000 



 

 TERCER.- Els Srs. Carles Picart Asperó i Laura Domènech Boix, lliuraran a 
l’Ajuntament d’Olot el corresponent rebut 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

19.19. - ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS EDUCATIUS “TALLER DE 
SUPORT LINGÜÍSTIC CATAOLOT” DE PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA-DINS EL MARC 
DEL PLA EDUCATIU D’ENTORN D’OLOT A ALUMNES NOUVINGUTS AMB FONS 
PROCEDENTS DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA 

(PRTR)-NEXT GENERATION EU 
 
Núm. de referència : X2022063812     
 

Tipus 
Contracte 

SE DE SERVEIS 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

 
Antecedents  
 
Per Acord de Junta de Govern Local de data 15 de desembre de 2022, es va aprovar 
l’expedient de contractació administrativa del “Servei educatiu Taller de suport lingüístic 
CATAOLOT de primària i secundària” mitjançant procediment obert simplificat abreujat, 
amb un pressupost base de licitació de vint-i-nou mil cinc-cents euros  (29.500,00 €) IVA 
exempt.  
Finalitzat el termini de presentació de proposicions, han  participat en la licitació, per 
haver presentat la seva oferta dins el termini fixat i en la forma pertinent, les següents 
empreses: 

- ARRIANT FORMACIÓ I LLEURE, SLU   
- ACTIESCOLA, SLU  
- DIVERSPORT, SL 
- EDUCART SERVEIS EDUCATIUS I CULTURALS, SL 
- NASCOR FORMACIÓN, SL 

En data 5 de gener de 2023 es procedeix a l’obertura del sobre únic, s’analitza la 
documentació administrativa i es declaren admeses totes les empreses participants. 

En data 12 de gener de 2023 es reuneix la Mesa de Contractació, per tal que se li doni 
compte de l’informe tècnic de valoració subscrit per Susanna Alsina Coll del mateix dia 
acordant proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte a l’empresa 
ACTIESCOLA, SLU per haver estat la licitadora amb millor puntuació amb un total de 
100 punts. 

Comprovada la inscripció de l’empresa ACTIESCOLA, SLU al Registre Electrònic 
d’Empreses Licitadores (RELI) resulta que sí està inscrita. 



 
 
 

D’acord amb el que està previst a l’article 159.6 LCSP i a les clàusules 11 i 19 dels 
PCAP, s’eximeix als licitadors de l’acreditació de la solvència econòmica i financera i 
tècnica o professional i de prestar garantia definitiva, per tractar-se d’un procediment 
obert simplificat abreujat. 

De conformitat amb l’article 151 de la LCSP. 

D’acord amb els antecedents i de conformitat amb el punt 1 de la Disposició Addicional 
2a.  
De conformitat amb la Disposició Addicional 2a de la LCSP, i amb les delegacions 
efectuades per Decret de l’Alcaldia de dates 25 i 26 de juny de 2019. 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12022000073, com a regidora delegada 
d’Hisenda, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següent acord: 
 
Primer.- ADJUDICAR el contracte “Serveis educatius Taller de suport lingüístic 
CATAOLOT de primària i secundària. En el marc del Pla Educatiu d’Entorn d’Olot a 
alumnes nouvinguts amb fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència (PRTR)-Next Generation”, a favor de l’empresa ACTIESCOLA, SLU,  amb 
NIF. B17456336 pel preu de VINT-I-CINC MIL SETANTA-CINC EUROS  (25.075,00 €) 
IVA exempt. 

Segon.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de 
clàusules administratives particulars reguladores de la contractació, aprovat per Acord 
de Junta de Govern Local de data  15 de desembre de 2022, així com amb l’oferta 
presentada per l’adjudicatari. 

Inclou  
Nombre de professionals en plantilla: 5 
Nombre de professionals en possessió d’un o més dels següents graus: 
Pedagogia, Educació Social, Mestre d’Educació Primària o Mestre d’Educació 
infantil + Educació Primària: 3 

Les característiques i avantatges de l’oferta adjudicatària respecte de l’altra oferta 
presentada, queden acreditades a l’acta valoració efectuada per la Mesa de 
Contractació, en sessió celebrada en data 12 de desembre de 2023. 

Tota la informació necessària que justifica la present adjudicació es troba publicada en 
el Perfil del contractant de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Tercer.- Aprovar i disposar la despesa per import de 25.075,00 € amb càrrec a la 
següent partida: 

2023 500NG 326 226999 Pla Educatiu d’Entorn Next Generation. 

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

200300 2300152 Despeses 23500NG326  226999 25075 PLA EDUCATIU D'ENTORN NEXT 
GENERATION 

100 001 001 001 000 000 

200210 2300152 Despeses 23500NG326  226999 -4425 PLA EDUCATIU D'ENTORN NEXT 
GENERATION 

100 001 001 001 000 000 

 
Quart.- NOMENAR, com a Responsable del Contracte, el Sr. Ricard Sargatal i Pont, 
cap de l’àrea de Cultura i Educació de l’Ajuntament d’Olot, amb les facultats 
determinades a l’article 62 de la LCSP. 
 



 

Cinquè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a la resta de licitadors que han 
participat a la licitació  i es publicarà en el Perfil del Contractant, de conformitat amb l’article 
151.1 de la LCSP.  
 
Sisè.- La formalització del contracte haurà d’efectuar-se en el termini màxim de 15 dies hàbils 
següents a aquell en què es realitzi la notificació de l’adjudicació als licitadors.  
 
Setè.- Publicar la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del Contractant de 
l’Ajuntament d’Olot, de conformitat amb l’article 154 de la LCSP.  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
 
 
 

20.1. - AUTORITZAR A UN ALUMNE DE L'ESCOLA D'ART D'OLOT LA 
REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES AL MUSEU DE LA GARROTXA 

 
Núm. de referència : X2023003681     
 
 
Atès que a l’Escola d’Art d’Olot es cursa el Cicle formatiu de grau mitjà de Revestiments 
murals en el programa educatiu del qual s’estableix l’obligació dels estudiants de 
realitzar pràctiques en les empreses o en les administracions públiques.  
 
Atès que el Museu Comarcal de la Garrotxa està disposat a col·laborar amb l’Escola 
d’Art d’Olot per tal que el seu alumnat pugui adquirir coneixements relacionats amb les 
tasques relacionades amb el funcionament normal del departament esmentat.  
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’Organització i Atenció Ciutadana, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords:  
 
Primer.- Autoritzar la realització de pràctiques a l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa al 

senyor ****, alumne del Cicle formatiu de grau mitjà de Revestiments murals de l’Escola 
d’Art d’Olot, durant el període comprès entre el 30/01/2023 i fins el 09/02/2023 i amb 
horari de dimarts a divendres de 16 a 20 hores, segons estableix el Conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’Escola d’Art d’Olot, per realitzar les tasques 
derivades del normal funcionament del departament, i sense percebre cap tipus de 
remuneració.  
 

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



 
 
 

 
 

 
21.1. - AUTORITZAR A UNA ALUMNA DE L'ESCOLA D'ART D'OLOT LA 

REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES A L'ARXIU COMARCAL DE LA GARROTXA 
 
Núm. de referència : X2023003678     
 
Atès que a l’Escola d’Art d’Olot es cursa el Cicle formatiu de grau superior de 
Fotografia en el programa educatiu del qual s’estableix l’obligació dels estudiants de 
realitzar pràctiques en les empreses o en les administracions públiques. 

 

Atès que l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa està disposat a col·laborar amb l’Escola d’Art 
d’Olot per tal que el seu alumnat pugui adquirir coneixements relacionats amb les 
tasques relacionades amb el funcionament normal del departament esmentat. 

 

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’Organització i Atenció Ciutadana, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 

 

Primer.- Autoritzar la realització de pràctiques a l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa a la 
senyora ****, alumna del Cicle formatiu de grau superior de Fotografia de l’Escola d’Art 
d’Olot, durant el període comprès entre el 30/01/2023 i fins el 19/05/2023 i amb horari 
de dilluns a divendres de 15 a 19 hores, segons estableix el Conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’Escola d’Art d’Olot, per realitzar les tasques 
derivades del normal funcionament del departament, i sense percebre cap tipus de 
remuneració. 

 

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

 

S’aprova per unanimitat. 
 

 
22.1. - CONSERVACIÓ I MILLORA DE LA INFRAESTRUCTURA VIÀRIA A 

DIVERSOS CARRERS DE LA CIUTAT ANY 2023.- PROPOSANT APROVAR 
 
Núm. de referència : X2023004119     
 
Vist el projecte de conservació i millora de la infraestructura viària a diversos carrers de 
la ciutat de l’any 2023, redactat pel director de l’Àrea de Territori, senyor Ramon Prat 
Molas en data gener de 2023, que té per objecte definir un conjunt d’obres de 
conservació i millora a diferents trams de la infraestructura viària urbana per a l’any 
2023. 



 

 
 
 
En concret, aquest projecte abasta diferents tipologies d’obres d’urbanització: 

• Millora dels ferms de calçada, puntual en àmbits afectats per flonjalls aïllats, o 
general estenent un recobriment asfàltic superficial. 

• Millora del ferm i de les condicions d’accessibilitat en vorera amb supressió de 
BAU, que pot afectar puntualment a un pas de vianants o a un tram de vorera 
complet. 

• Millores en els elements de drenatge de les aigües pluvials. 

• Nova pavimentació i/o urbanització. 
 
El projecte s’organitza en diferents àmbits físics, cadascun autònom i licitable per 
separat, els quals s’agrupen en 3 fases per indicar l’ordre de prioritat en quan a preparar 
l’execució de les obres. 
 
Vist l’art. 37, 38 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
En relació a l’expedient UPOM2023000002, 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 el projecte de conservació i millora de la infraestructura viària a 
diversos carrers de la ciutat de l’any 2023, redactat pel director de l’Àrea de Territori, 
senyor Ramon Prat Molas en data gener de 2023. 
 
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler 
d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
23.1. - CONCEDIR LLICÈNCIA DE CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR 

AÏLLAT I PISCINA 
 

Núm.- LLICENCIA D’OBRES 
**** -C DE LA TARTANA N.0055 

 

Núm. de referència: X2022032981 

 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE 
UNIFAMILIAR AÏLLAT al  C DE LA TARTANA N.55, del municipi d’Olot.  

 
Identificació de l’expedient: OMA32022000063   
Situació: C DE LA TARTANA N.0055  



 
 
 

 
1.- En data 23/06/2022, ****  amb DNI: **** , representat per ****, presenta projecte 
d’obres majors per CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, amb 
situació al carrer C DE LA TARTANA N.55, d’Olot. 
 
2.- En data  29/09/2022 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.  
 
FONAMENT DE DRET 
 
1. Vist el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per 
acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 18 de juny de 
2003 i quin Text Refós fou aprovat pel mateix òrgan en sessió de data 25 de setembre 
de 2003, havent estat publicada la seva normativa al Diari Oficial de la Generalitat de 
data 2 de febrer de 2004, i posteriors modificacions, qualifica la finca on es situa 
l’edificació existent de sòl URBANITZABLE DELIMITAT. Zona Suburbana A intensitat II 
(illa 3). 
 
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, 
estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les llicències d’obres. 
És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme. 
 
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local, 
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, que va delegar 
aquesta competència en aquest òrgan municipal. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Atorgar a ****  amb DNI: ****, representat per ****, llicència d’obres 
(OMA32022000063), per CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, amb 
situació al C DE LA TARTANA N.55, del municipi d’Olot. 
 
SEGON. Informar que no podran iniciar-se les obres en tant no es doni compliment als 
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències d’Urbanisme 
d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran les 
corresponents actuacions sancionadores.  
 
TERCER. El termini per començar les obres és de 12 mesos i el termini per acabar-les 
és de 24 mesos. La llicència urbanística caducarà a tots els efectes si, en finir qualsevol 
d’aquests terminis o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no s’han acabat 
les obres, essent necessari sol·licitar nova llicència ajustada a l’ordenament urbanístic 
vigent.  
 
QUART. Donar compte de la liquidació de l'ingrès de l'/les autoliquidacions que es 
detalla/m seguidament 
 
 Num liquidció  Import 
 CRA2022600067 14809.1 



 

 
Liquidació de Drets i Garanties: 

Drets 
 
Per:Un pressupost de: 345472.43 euros  
1 LL_Connexió desguassos habitatges 
1 Núm Guals 
 

Base liquidable 
(3) 

Drets % 
bonifica
ció 

Drets definitius Taxes Total Drets 

345472.43 13950.10 0 13950.10 559.00 14509.10 

 
Garanties: 

    
   Garantia reposició paviments  300.00 euros 

 

Total Liquidació Euros 

Per Drets 14509.10 

Per Garanties  300.00 

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



 
 
 

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



 

1. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: 1) Document signat per contractista o 
contractistes assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra, així com documentació 
que acrediti la seva condició de contractista. 2) Document signat per arquitecte assumint 
la direcció de l’obra. 3) Document signat per arquitecte tècnic assumint la direcció de 
l’execució de l’obra.  

2. D'acord amb l'establert a l'art. 1 del Decret 282/1991, no es poden iniciar les obres de 
construcció si no s'ha presentat prèviament a l'Ajuntament el corresponent projecte 
executiu i el programa de control de qualitat. El projecte executiu haurà d’estar visat pel 
col·legi d’arquitectes en aplicació del Reial Decret 1000/2010, sobre visat col·legial 
obligatori. També caldrà presentar informe subscrit pel redactor del projecte sobre 
l’adequació del projecte executiu al projecte bàsic autoritzat, o de modificació del 
projecte en el seu cas.  

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

4. El projecte de les obres que s’autoritzen amb aquesta llicència s’ajusta a la Concreció 
de l’ordenació volumètrica de les illes A3 i A7 del Pla parcial Pla de Dalt – Rebaixinc, 
aprovada per la Junta de Govern Local en sessió de data 11/05/2017, d’acord amb el 
procediment previst a l’article 252 del Reglament de la Llei d’urbanisme (Decret 
305/2006).  
Les condicions d’edificació de l’expedient de concreció de l’ordenació volumètrica (art. 
18.5) són les següents:  
 
Les noves edificacions hauran de formar un conjunt harmònic amb les edificacions 
existents, per això s’han arbitrat una sèrie de mesures referents a diversos aspectes de 
l’edificació en aquestes parcel·les. 
 
a) Materials per tractament de les façanes:  
 
Preferentment els murs exteriors de façana de les edificacions seran d’un sol material, 
d’obra vista, manual o mecànica de color vermell (natural).  
 
S’admet la combinació de dos materials sempre que un sigui l’obra vista i l’altre un 
revestiment uniforme, sigui estucat, remolinat o d’altre. El color d’aquest revestiment 
serà el més proper possible al blanc o al gris. En tot cas el material dominant serà l’obra 
vista, que serà obligatori estigui present a totes les façanes i en el conjunt no serà inferior 
al 60% de la seva superfície.  
 
Els tancaments de les obertures, seran preferentment de color blanc, qualsevol altre 
color s’haurà de justificar. 
 
b) Cobertes:  
Les edificacions en dues plantes resoldran la coberta amb una teulada inclinada de 
teula, idèntica o més semblant possible a la utilitzada per la resta de la zona de 
Rebaixinc. La teula utilitzada a les edificacions de la zona és la “Teja mixta Cazorla, 
marrón, URL”. El pendent dels teulats, serà entre el 30% i el 35%, la volada de 50 cm i 



 
 
 

el cantell dels ràfecs entre 10 i 12 cm. L’acabat dels ràfecs de coberta serà de formigó 
vist.  
 
S’admet la coberta plana a les plantes baixes i l’acabat serà amb grava tipus palet de 
riera o amb un paviment. No s’admetrà l’acabat amb làmines impermeables 
autoprotegides. 
 
c) Les parets de tancament tindran una cota mínima de 0,60 m d’alçada i una màxima 
de 1,00 m. A les tanques que donen a carrer, aquestes alçades es mesuraran respecte 
a la rasant del mateix. Seran de totxo manual o mecànic, de mida catalana color vermell 
(natural) i el seu coronament serà horitzontal i acabat amb una peça ceràmica del mateix 
color.  
 
Per sobre de la paret massissa, fins a 1,80 m, la tanca serà vegetal. S’admetrà una 
tanca de reixat prefabricat plastificat en color verd que quedarà amagada per la 
vegetació. Aquest reixat servirà com a suport del bruc provisionalment mentre el verd 
no arribi a l’alçada correcte. 
 
5. Aquesta llicència no autoritza l'ocupació de la via pública amb materials o altres 
elements propis de l'obra.  

6. S’imposa una fiança de 300,00 € per garantir la neteja i/o reposició de paviments de 
la via pública que puguin afectar-se per l’execució de l’obra, especialment pels treballs 
de moviment i transport de terres o runes previstos. La fiança s’haurà de dipositar en el 
termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de la data de notificació de la concessió 
de la llicència d’obres. L’efectivitat d’aquesta llicència queda supeditada a l’ingrés de la 
fiança en el termini esmentat.  

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

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

 



 

23.2. - SUBSTITUCIÓ DE COBERTA EN EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE 
MITGERES i REFORÇ PUNTUAL EN PLANTA BAIXA 

 
 

Núm.- LLICENCIA D’OBRES 
COMUNITAT DE PROPIETARIS SANT FERRIOL 23 - DOLORS 11-C DELS 

DOLORS N.0011 
 

Núm. de referència : X2022058555 
 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de COMUNITAT DE PROPIETARIS SANT 
FERRIOL 23 - DOLORS 11 per SUBSTITUCIÓ DE COBERTA EN EDIFICI 
PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES i REFORÇ PUNTUAL EN PLANTA BAIXA, al C 
DELS DOLORS N.11, del municipi d’Olot.  

 
Identificació de l’expedient: OMA32022000115   
Situació: C DELS DOLORS N.0011  
 
1.- En data 21/10/2022, COMUNITAT DE PROPIETARIS SANT FERRIOL 23 - DOLORS 
11 amb DNI: H5534869-2, representat per **** , presenta projecte d’obres majors per 
SUBSTITUCIÓ DE COBERTA EN EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES i 
REFORÇ PUNTUAL EN PLANTA BAIXA, amb situació al carrer C DELS DOLORS N.11, 
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. Zona de rehabilitació de l’estructura 
urbana (6.2). 
 
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, 
estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les llicències d’obres. 
És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme. 
 
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local, 
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, que va delegar 
aquesta competència en aquest òrgan municipal. 
 
 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  



 
 
 

 
PRIMER.- Atorgar a COMUNITAT DE PROPIETARIS SANT FERRIOL 23 - DOLORS 
11 amb DNI: ****, representat per **** , llicència d’obres (OMA32022000115), per 
SUBSTITUCIÓ DE COBERTA EN EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES i 
REFORÇ PUNTUAL EN PLANTA BAIXA, amb situació al C DELS DOLORS N.11, del 
municipi d’Olot. 
 
SEGON. Informar que no podran iniciar-se les obres en tant no es doni compliment als 
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències d’Urbanisme 
d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran les 
corresponents actuacions sancionadores.  
 
TERCER. El termini per començar les obres és de 12 mesos i el termini per acabar-les 
és de 24 mesos. La llicència urbanística caducarà a tots els efectes si, en finir qualsevol 
d’aquests terminis o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no s’han acabat 
les obres, essent necessari sol·licitar nova llicència ajustada a l’ordenament urbanístic 
vigent.  
 
QUART. Donar compte de la liquidació de l'ingrès de l'/les autoliquidacions que es 
detalla/m seguidament 
 
 Num liquidació  Import 
   
 CRA-2023-600002   121,58 € 
 
Liquidació de Drets i Garanties: 

Drets 
 
Per: Un pressupost de: 26690.70 euros  
 

Base liquidable 
(3) 

Drets % 
bonifica
ció 

Drets definitius Taxes Total Drets 

26690.70 1076.63 95 53.38 68.20 121.58 

 
Garanties: 

 

Total Liquidació Euros 

Per Drets 121.58 

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. D'acord amb l'establert a l'art. 1 del Decret 282/1991, no es poden iniciar les obres de 
construcció si no s'ha presentat prèviament a l'Ajuntament el corresponent projecte 
executiu i el programa de control de qualitat. El projecte executiu haurà d’estar visat pel 
col·legi d’arquitectes en aplicació del Reial Decret 1000/2010, sobre visat col·legial 
obligatori. També caldrà presentar informe subscrit pel redactor del projecte sobre 
l’adequació del projecte executiu al projecte bàsic autoritzat, o de modificació del 
projecte en el seu cas.  

2. Abans de l’inici de les obres s’aportarà 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).  

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

4. Com a mínim 48 hores abans de qualsevol operació de càrrega o de descàrrega que 
impliqui ocupació de la via pública caldrà comunicar-ho a la Policia Municipal per tal de 
preveure la senyalització necessària.  

5. 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”.  

S’aprova per unanimitat. 
 

 
 
 
 
 



 

24.1. - PROPOSANT APROVAR EL PROGRAMA D'INSPECCIONS DE L'ANY 2023 
PER AL CONTROL DE LA SEGURETAT ALIMENTÀRIA 

 
Núm. de referència : X2023001584     
 
Anualment, de conformitat amb la Llei 18/2009, de 22 d’octubre de salut pública i  
seguint els criteris establerts al Pla d’inspeccions i controls 2017-2026, aprovat pel 
Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament d’Olot, es programen les inspeccions 
als establiments alimentaris que es duran a terme a Olot al llarg de l’any i que s’adjunten 
al present informe.  
 
En relació a l’expedient SI072023000002, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Medi ambient, proposa a la Junta de Govern Local, 
que adopti el següent acord: 
 
Únic.- Aprovar la programació de controls de seguretat alimentària per l’any 2023, que 
es transcriu a la taula adjunta i que es realitzaran al llarg de l’any 2023. 
 
 
 

Activitat Adreça Tipus establiment 

5 Titius vinacoteca C DE SERRA I GINESTA 12 B  Queviures 

Agrobotiga Verntallat CAMI DE LA TEULERIA 8  
Supermercats i 
hipermercats 

Agrogarrotxa PG DE BARCELONA 6 B 3 
Supermercats i 
hipermercats 

Alba 2008 C DE JOSEP AYATS 12  Bar-restaurant 

Alimentació Kanchan Chandla C MSN JACINT VERDAGUER 12 B 6 Queviures 

Alimentació Pandher 
C DEL PARE ANTONI SOLER 10 B 1 

Supermercats i 
hipermercats 

Arrosseria S'Olivera CTRA DE SANTA PAU 293  Bar-restaurant 

Bar 6T7 C ALT DE LA MADUIXA 24  Bar-restaurant 

Bar Aleman C DE SANT FELIU 38 Bar 

Bar Casal dels Volcans AV DE SANTA COLOMA 47 B 2 Bar 

Bar Dit i fet C DEL MESTRE MONER 12  Bar-restaurant 

Bar El Celler  C DEL POU DEL GLAÇ 6 B B 4 Bar 

Bar el Nou Firalet C DEL MIRADOR 17 B  Bar-restaurant 

Bar el Pas CTRA DE LA CANYA 181  Bar-restaurant 

Bar el Patio C DEL PARE ANTONI SOLER 18 B 2 Bar 

Bar Firabar CAMI DE LA TEULERIA 11 B Bar-restaurant 

Bar la Baska AV DE SANTA COLOMA 168 B Bar-restaurant 

Bar La Taska C LLEIDA 18  B     Bar-restaurant 

Bar l'Ansat  C ST JOSEP DE CALASSANÇ 2 B B 1 Bar 

Bar les Tries  CTRA DE LES TRIES 97 B 1 Bar-restaurant 

Bar Pia & Co PL DE LA PIA ALMOINA 1   Bar 

Bar-R Hostal del Sol MAS HOSTAL DEL SOL 1 B Bar 

Bar Sant Miquel  C NOTARI MIQUEL MARÇ 18 B 2 Bar-restaurant 



 
 
 

Bar Tornem-hi  CTRA VELLA DE LES PRESES 35 Bar-restaurant 

Bar-creperia Ca la Mar PG DE BLAY 60 B Bar 

Boccafina Pizzeria CTRA DE LES TRIES 60 B 2 
Establiment de venda de 
menjar per emportar 

BP CTRA DE SANTA PAU 45   
Establiments que couen pa 
i altres productes de 
pastisseria semielaborats 

Ca la Celi C DE SANT FERRIOL 9 B Carnisseria-xarcuteria 

Ca la Sònia AV DE SANTA COLOMA 71 B Queviures 

Ca l'Huix PG DE BLAY 11 B Pastisseries amb obrador 

Camp de futbol de Sant Roc C DE SANT FELIU 58  Bar 

Camp de futbol del Morrot C DE FRANÇA 32  Bar 

Can Noguer C BELLAIRE 5 B  Carnisseria-xarcuteria 

Carnisseria Ca la Nati C DE SERRA I GINESTA 9   Carnisseria-xarcuteria 

Carnisseria Estrella C DE SANT RAFEL 30 B  Carnisseria-xarcuteria 

Carnisseria Julis AV DE SANTA COLOMA 90 B  Carnisseria-xarcuteria 

Carnisseria Orri C DEL FAJOL 39 B Carnisseria-xarcuteria 

Carnisseria Planagumà C FRANCESC MONSALVATJE 2 B 2 Carnisseria-xarcuteria 

Carnisseria Rosa C DE JOAN MARAGALL 24   Carnisseria-xarcuteria 

Casino Olotí PG DE BLAY 6 1 Bar 

Centre distribució d'aliments AV DE GIRONA 31 B 1 Queviures 

Chandla Alimentació PG DE BARCELONA 12 B 2 Queviures 

City Kitchen C DEL REI MARTÍ L'HUMÀ 8 B 2 Bar-restaurant 

Colmado 
C DEL PUIG ROIG 14 B 1 

Supermercats i 
hipermercats 

Cropic's C DE BOLÒS 10   Pastisseries amb obrador 

D.Origen C DE SANT RAFEL 34 B  Queviures 

Divinus PL DEL RECTOR FERRER 4  B    Cellers (bodegues) 

Edu Sushi  C DEL PATI 3 Bar-restaurant 

El 9 Mig PL DEL MIG 6   Bar-restaurant 

El Cafè del Firal PG DE BLAY 49 B Bar-restaurant 

El Farolet -Taller artesanal- PTGE DE CA N´ELIES 7 B 1 Obrador de xarcuteria 

Esclat Hipermercat C DE JOSEP TARRADELLAS 3  
Supermercats i 
hipermercats 

Estadi Agrocomerç AV DELS PAÏSOS CATALANS 10  Queviures 

Fleca Can Dorca_1 AV DE XILE 3 B 3 Fleques sense obrador 

Fleca Gardella_venda AV D' ALBA ROSA 5 B    Fleques sense obrador 

Fleca Montserrat C NOTARI MIQUEL MARÇ 8 B 1 Fleques amb obrador 

Fleca Nabila AV DE COLÒMBIA 9 B 2 Pastisseries sense obrador 

Fleca Rebull AV L' ONZE DE SETEMBRE 28 B  
Obrador pa no annex a 
botiga 

Fruites Mercader C DE MADRID 82 B 1 Fruiteria i/o verduleria 

Herbolario Ramal C DE SERRA I GINESTA 7   Herbodietètica 

La casa del gelat PG DE BLAY 52 B  
Gelateria-orxateria amb 
elaboració 



 

La Finestra C DE MULLERAS 7  Bar-restaurant 

La Fogaina C DEL CARME 13 B 1 Pastisseries amb obrador 

La Vendetta. Elaboració de 
pizzes per emportar 

C DE MADRID 42 B 2 Fleques amb obrador 

L'ast olotí SC C DE LA LLOSA 6  C 
Establiments d'elaboració i 
venda de menjar per 
emportar 

L'Espurna Pizzeria C DEL PARE ROCA 3 B   1    Restaurant 

Llagurt PL MAJOR 16 B  Lleteria, granja, vaqueria 

Mercadona CTRA ST JOAN LES ABADESSES 79   
Supermercats i 
hipermercats 

Panaderia Grabulosa  AV DE SANTA COLOMA 59 B 1 Pastisseries amb obrador 

Pastisseria Ferrer, taller de 
xocolata 

PL MÓRA 6 B  Pastisseries amb obrador 

Piscina municipal d'Olot AV DE SANT JORDI 209 B 2 Bar 

Pizzeria del Tura C MAJOR 25   Bar-restaurant 

Plaça Mercat_El Fesolaire 
Petit 

PL DE L' HOSPITAL 3 B 37 
Minorista de llegums cuits 
i/o d'altres poductes cuits 
(verdura cuita i altres) 

Plaça Mercat_Fruits Secs 
Vallès 

PL DE L' HOSPITAL 3 B 6 
Minorista de llaminadures, 
torrons, mel i melmelades 

Plaça Mercat_Granja 
Armengol 

C D' ANTONI LLOPIS 13    Formatgeria 

Plaça Mercat_Granja 
Corominas  

PL DE L' HOSPITAL 3 B 15 Carnisseria-xarcuteria 

Plaça Mercat_Instal·lacions 
Generals i Aula de Tast 

C DE MULLERAS 17   
Mercat municipal 
(sedentari) 

Plaça Mercat_Jordi Vilarrasa PL DE L' HOSPITAL 3 B 19 Carnisseria-xarcuteria 

Plaça Mercat_La Recuiteria C D' ANTONI LLOPIS 9   
Productes làctics i 
formatges 

Plaça del Mercat_Mas Puqui PL DE L' HOSPITAL 3 B 12 Carnisseria-xarcuteria 

Plaça Mercat_Mas Quintana PL DE L' HOSPITAL 3 B 31 Carnisseria-xarcuteria 

Plaça del Mercat_Mercadona  PL DE L' HOSPITAL 3 -1  
Supermercats i 
hipermercats 

Plaça del Mercat_Peixos Plaça PL DE L' HOSPITAL 3 B 27 Peixateria 

Plats Cuinats Can Mulleras  C DEL POU DEL GLAÇ 37 B 2 
Establiments d'elaboració i 
venda menjar per 
emportar 

Camp de Futbol AV DELS PAÏSOS CATALANS 6   Bar-restaurant 

Restaurant bar El Club PG DE BLAY 42 B  Bar-restaurant 

Restaurant bar El Setrill AV DE GIRONA 79 B 2 Bar-restaurant 

Restaurant bar Europa  PL MAJOR 2 B 1 Bar-restaurant 

La Barra d'en Regue AV DELS REIS CATÒLICS 3 B 1 Restaurant 

Restaurant bar La Brasera C MAJOR 29   Bar-restaurant 

Restaurant bar Norton PL DE CATALUNYA 19 B  Bar-restaurant 



 
 
 

Olot Kebab Doner PL MAJOR 6 Bar-restaurant 

Restaurant Can Vergés HOSTAL CAN VERGÉS 1    Restaurant 

Restaurant La Deu  LA DEU 1   Saló de banquets 

Restaurant la Moixina  LA MOIXINA 1    Saló de banquets 

Restaurant la Quinta Justa  PG DE BARCELONA 7 B  Restaurant 

Restaurant L'Arengada C DE L' ESTADI 60   Restaurant 

Restaurant les Cols i saló de 
banquets "carpa nova" 

MAS LES COLS 1 B 1 Saló de banquets 

Restaurant pizzeria ZZ PG DE BLAY 55 B  Restaurant 

RMEA_La Carraca C FRANCESC MONSALVATJE 37 1 2 Fleques amb obrador 

RMEA_Maria Márquez PTGE DEL CINEMA COLÓN 4 2 1 
Fruiteria i/o verduleria 
amb elaboracions 

Mas Can Cardenal_venda 
ambulant  

MAS CAN CARDENAL 1   
Minoristes de cereals i de 
les seves farines 

RMEA_Universal Nature AV DEL REI JAUME II 38 3 3 
Obrador de pastisseria no 
annex a una botiga 

Rostisseria-Plats Cuinats Anna C MOSSÈN JACINT VERDAGUER 12  
Establiments d'elaboració i 
venda de menjar per 
emportar 

Sa Dragonera PL DE CATALUNYA 4 B 1 Bar-restaurant 

Sanum C DE MULLERAS 1 B 1 Queviures 

Sport Life Nutrition AV DELS REIS CATÒLICS 26 B   2   
Herbodietètica, farmàcia i 
parafarmàcia 

Star Pizza 2010 CTRA DE LES TRIES 7 B  Restaurant 

Supermercat els 3 germans AV DE GIRONA 25 B 1 
Supermercats i 
hipermercats 

Supermercat Sol C BONAIRE 8 B 1 
Supermercats i 
hipermercats 

Taverna la Gruta PG DE BLAY 14   Bar-restaurant 

Trattoria Da Luiggi C D' ANTONI LLOPIS 8 B 1 Restaurant 

Xino Xano_comestibles C DE SERRA I GINESTA 18   Queviures 

Xurreria Jofre C DEL PARE ROCA 2   Xurreries 

Zig Zag Cafè AV DE L' ONZE DE SETEMBRE 6 B 1 Bar 

Zohair carnisseria d'Olot Halal C DEL REI MARTÍ L'HUMÀ 9 B 15 Carnisseria de carn fresca 

 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 



 

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

LA SECRETÀRIA 

 


