
 
 
 

JUNT ACTA NÚM.5 
JUNTA DE GOVERN LOCAL  

EL DIA 2 DE FEBRER DE 2023. 
 
 
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 2 de febrer 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 regidor de l’oposició Josep Guix i Feixas.  
 
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 SUBVENCIONS D'ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT ACTIVITATS VEÏNALS 

 
Núm. de referència : X2022024163     
 
En relació a l’expedient SBS22022000002, 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 640 euros, a favor de l’ASSOCIACIO 
DE PROPIETARIS I VEÏNS DE VIVENDES GARROTXA, amb NIF:G55128367 
comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 22 160 924 480003 en fase “AD” 
X202202416, 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 640 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. 
 
 

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

 
Núm. de referència : X2022024262     
 
En relació a l’expedient SBS22022000042 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, per un import de 1300 euros, a favor de l’entitat 
ASSOCIACIÓ NURIA SOCIAL, amb NIF:G5525000-5 comptabilitzada a l’aplicació 
pressupostària 22 600 231 480006 en fase “AD” X202202426, 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. 
 
 
5.2. - JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ D'ACTIVITATS QUE PROMOGUIN LA INCLUSIÓ 

I COHESIÓ SOCIAL 
Núm. de referència : X2022024265     
 
En relació a l’expedient SBS22022000043, 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 3000 euros, a favor de  INTEGRA 
ASSOCIACIO PER LA INCLUSIO DE COL·LECTIUS DE RISC, amb NIF:G17035445 
comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 22 600 231 480006 en fase “AD” 
X202202426, 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 3000 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. 
 



 

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

Núm. de referència : X2022024277     
 
En relació a l’expedient SBS22022000049 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, per un import de 400 euros, a favor de l’entitat 
ASSOCIACIO GRUP DE DIALEG INTERRELIGIOS D'OLOT, amb NIF:G5519459-1 
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 400 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. 
 

 
5.4. - JUSTIFICACIONS DE SUBVENCIONS D'ACTIVITATS QUE PROMOGUIN LA 

INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL 
Núm. de referència : X2022024278     
 
En relació a l’expedient SBS22022000050, 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 675 euros, a favor de l’entitat MANS 
PER L'ACCIO SOLIDARIA, amb NIF:G61962965 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 675 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. 
 
 

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

LES ENTITATS SOCIALS 
Núm. de referència : X2022024230     
 
En relació a l’expedient SBS22022000027, 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 SOMARA, amb NIF:G55309264 comptabilitzada a l’aplicació 
pressupostària 22 600 231 480043 en fase “AD” X202202069, 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 2000 SUBVENCIONS COOPERACIO 150 999 999 065 999 028 

 

 
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.- SUBVENCIONS.- PROPOSANT APROVAR JUSTIFICACIÓ NOMINATIVA DEL 
PRESSUPOST. 

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



 

8.1. - APROVAR DESPESES COMUNITATS DE PROPIETARIS PARTICIPANTS 
AJUNTAMENT D'OLOT (CARRER REI MARTÍ L’HUMÀ 9, LOCAL 6). 

 
Núm. de referència : X2023004360     
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot és propietari del local número 6 del carrer Rei Martí l’Humà 
9 d’Olot, en virtut d’escriptura pública de compravenda formalitzada davant el Notari Sr. 
Manuel Faust Pujol en data 24 d’octubre de 2002 amb número de Protocol 1996. 
 
Atès que la finca expressada en el paràgraf anterior forma part de la comunitat de 
propietaris carrer Rei Martí l’Humà, 7-9-11. 
 
Atès l’Acta de la Junta de Propietaris celebrada en data 2 de maig de 2022, mitjançant 
la qual s’aprova la quota comunitària anual de 211,84 € a satisfer a raó de 52,96 € 
trimestrals. 
 
En relació a l’expedient HA022023000001, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el pagament de la quota comunitària per a l’any 2023 de la comunitat 
de la carrer Rei Martí l’Humà 9, local 6, per un import de 211,84 € (dos-cents onze euros 
i vuitanta-quatre cèntims), segons acta de la comunitat. 
 
Segon.- Imputar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària municipal: 
 

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

200220  Despeses 23143  1521 227991 211.84 DESPESES GESTIO PISOS PROTECCIO 
OFICIAL 

143 999 999 099 999 999 

 

Tercer.- Informar a l’administrador/a de la comunitat que qualsevol modificació de 
l’import de les despeses de la comunitat així com qualsevol despesa imprevista o 
derrama de la comunitat, caldrà que sigui prèviament notificada a l’Ajuntament d’Olot 
abans de fer efectiu el seu cobrament. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

8.2. - APROVAR DESPESES COMUNITATS DE PROPIETARIS PARTICIPANTS 
AJUNTAMENT D'OLOT (CARRER CARNISSERIES 3, BX LOCAL A). 

 
 

Núm. de referència : X2023004361     
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot és propietari del local situat al carrer Carnisseries 3, baixos 
local A d’Olot, en virtut d’escriptura pública de compravenda formalitzada davant el 
Notari Sr. Arturo Sancho Rodríguez en data 29 de desembre de 2020 amb número de 
Protocol 2691. 
 
Atès que la finca expressada en el paràgraf anterior forma part de la comunitat de 
propietaris carrer Carnisseries 3.  



 
 
 

 
Atès l’acta de la Comunitat de Propietaris celebrada en data 28 d’abril de 2022, 
mitjançant la qual s’aprova la quota comunitària anual de 285,30. 
 
En relació a l’expedient HA022023000002, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el pagament de la quota comunitària per a l’any 2023 de la comunitat 
de carrer Carnisseries 3, per un import de 285,30 € (dos-cents vuitanta-cinc euros amb 
trenta cèntims), segons acta de la comunitat. 
 
Segon.- Imputar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària municipal: 
 

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

200220  Despeses 23143  1521 227991 285.30 DESPESES GESTIO PISOS PROTECCIO 
OFICIAL 

143 999 999 099 999 999 

 

Tercer.- Informar a l’administrador/a de la comunitat que qualsevol modificació de 
l’import de les despeses de la comunitat així com qualsevol despesa imprevista o 
derrama de la comunitat, caldrà que sigui prèviament notificada a l’Ajuntament d’Olot 
abans de fer efectiu el seu cobrament. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

8.3. - APROVAR DESPESES COMUNITATS DE PROPIETARIS PARTICIPANTS 
AJUNTAMENT D'OLOT (C. PUIG ROIG 16, 3R-5A). 

 
Núm. de referència : X2023004362     
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot és propietari de l’habitatge del carrer Puig Roig 16, 3r-5a, 
en virtut d’escriptura pública de compravenda formalitzada davant el Notari Sr. Angel 
Arregui Laborda en data 8 de novembre de 2002 amb número de Protocol 2198. 
 
Atès que la finca expressada en el paràgraf anterior forma part de la comunitat de 
propietaris C/ Puig Roig 16. 
 
Atès a l’acta de la comunitat de propietaris celebrada en data 3 de gener de 2023, 
mitjançant la qual s’aprova una quota comunitària anual és de 524,16 € a satisfer a raó 
de 131,04 € trimestrals, segons . 
 
En relació a l’expedient HA022023000003, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el pagament de la quota comunitària per a l’any 2023 de la comunitat 
del carrer Puig Roig 16, 3r-5a, per un import total de 524,16 € (cinc-cents vint-i-quatre 
euros i setze cèntims). 
 



 

Segon.- Imputar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària municipal: 
 

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

200220  Despeses 23143  1521 227991 524.16 DESPESES GESTIO PISOS PROTECCIO 
OFICIAL 

143 999 999 099 999 999 

 

Tercer.- Informar a l’administrador/a de la comunitat que qualsevol modificació de 
l’import de les despeses de la comunitat així com qualsevol despesa imprevista o 
derrama de la comunitat, caldrà que sigui prèviament notificada a l’Ajuntament d’Olot 
abans de fer efectiu el seu cobrament. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

8.4. - APROVAR DESPESES COMUNITATS DE PROPIETARIS PARTICIPANTS 
AJUNTAMENT D'OLOT (CARRER PUIG ROIG 16, 2N-4A). 

 
Núm. de referència : X2023004363     
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot és propietari de l’habitatge del carrer Puig Roig 16, 2n-4a, 
en virtut d’escriptura pública de compravenda formalitzada davant el Notari Sr. Angel 
Arregui Laborda en data 8 de novembre de 2002 amb número de Protocol 2198. 
 
Atès que la finca expressada en el paràgraf anterior forma part de la comunitat de 
propietaris C/ Puig Roig, 16. 
 
Atès a l’acta de la comunitat de propietaris celebrada en data 3 de gener de 2023, 
mitjançant la qual s’aprova una quota comunitària anual és de 529,04 € a satisfer a raó 
de 132,26 € trimestrals. 
 
En relació a l’expedient HA022023000004, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el pagament de la quota comunitària per a l’any 2023 de la comunitat 
del carrer Puig Roig 16, 2n-4a, per un import total de 529,04 € (cinc-cents vint-i-nou 
euros i quatre cèntims). 
 
Segon.- Imputar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària municipal: 
 

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

200220  Despeses 23143  1521 227991 529.04 DESPESES GESTIO PISOS PROTECCIO 
OFICIAL 

143 999 999 099 999 999 

 

Tercer.- Informar a l’administrador/a de la comunitat que qualsevol modificació de 
l’import de les despeses de la comunitat així com qualsevol despesa imprevista o 
derrama de la comunitat, caldrà que sigui prèviament notificada a l’Ajuntament d’Olot 
abans de fer efectiu el seu cobrament. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 



 
 
 

 
8.5. - APROVAR DESPESES COMUNITATS DE PROPIETARIS PARTICIPANTS 

AJUNTAMENT D'OLOT (RONDA SANT BERNAT 11, 4T-1A). 
 
 

Núm. de referència : X2023004380     
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot és propietari de l’habitatge de la ronda Sant Bernat, 11, 4t-
1a d’Olot, en virtut d’escriptura pública de compravenda formalitzada davant el Notari 
Sr. Manuel Faust Pujol en data 11 de juny de 2007 amb número de Protocol 1088. 
 
Atès que la finca expressada en el paràgraf anterior forma part de la comunitat de 
propietaris ronda Sant Bernat, 11. 
 
Atès l’Acta de la Junta de Propietaris celebrada en data 28 de juny de 2022, mitjançant 
la qual s’aprova la quota comunitària anual de 400,00 € a satisfer a raó de 100,00 € 
trimestrals. 
 
En relació a l’expedient HA022023000005, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el pagament de la quota comunitària per a l’any 2023 de la comunitat 
de la ronda Sant Bernat, 11, 4t-1a, per un import de 400,00 € (quatre-cents euros). 
 
Segon.- Imputar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària municipal: 
 

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

200220  Despeses 23143  1521 227991 400.00 DESPESES GESTIO PISOS PROTECCIO 
OFICIAL 

143 999 999 099 999 999 

 

Tercer.- Informar a l’administrador/a de la comunitat que qualsevol modificació de 
l’import de les despeses de la comunitat així com qualsevol despesa imprevista o 
derrama de la comunitat, caldrà que sigui prèviament notificada a l’Ajuntament d’Olot 
abans de fer efectiu el seu cobrament. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

8.6. - APROVAR DESPESES COMUNITATS DE PROPIETARIS PARTICIPANTS 
AJUNTAMENT D'OLOT (CARRER ESGLEIERS 9, BAIXOS). 

 
Núm. de referència : X2023004384     
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot és propietari del local del carrer Esgleiers 9, baixos d’Olot, 
en virtut d’escriptura pública de compravenda formalitzada davant el Notari Sr. Gerardo 
Delgado Garcia en data 24 de juliol de 1997 amb número de Protocol 2348. 
 
Atès que la finca expressada en el paràgraf anterior forma part de la comunitat de 
propietaris carrer Esgleiers, 9. 



 

 
Atès l’Acta de la Junta de Propietaris celebrada en data 26 de gener de 2019, mitjançant 
la qual s’aprova la quota comunitària anual de 638,52 € a satisfer a raó de 53,21 € 
mensuals. 
 
En relació a l’expedient HA022023000006, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el pagament de la quota comunitària per a l’any 2023 de la comunitat 
del carrer Esgleiers 9, baixos, per un import de 638,52 € (sis-cents trenta-vuit euros amb 
cinquanta-dos cèntims), segons acta de la comunitat. 
 
Segon.- Imputar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària municipal: 
 

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

200220  Despeses 23143  1521 227991 638.52 DESPESES GESTIO PISOS PROTECCIO 
OFICIAL 

143 999 999 099 999 999 

 

Tercer.- Informar a l’administrador/a de la comunitat que qualsevol modificació de 
l’import de les despeses de la comunitat així com qualsevol despesa imprevista o 
derrama de la comunitat, caldrà que sigui prèviament notificada a l’Ajuntament d’Olot 
abans de fer efectiu el seu cobrament. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

8.7. - APROVAR DESPESES COMUNITATS DE PROPIETARIS PARTICIPANTS 
AJUNTAMENT D'OLOT (CARRER IU PASQUAL 21, LOCAL 24). 

 
Núm. de referència : X2023004390     
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot és propietari del local núm. 24 del carrer Iu Pascual, 23 
d’Olot, en virtut d’escriptura pública de compravenda formalitzada davant el Notari Sr. 
Angel Arregui Laborda en data 22 de desembre de 2003 amb número de Protocol 2544. 
 
Atès que la finca expressada en el paràgraf anterior forma part de la comunitat de 
propietaris del carrer Iu Pascual, 21-23. 
 
Atès l’Acta de la Junta de Propietaris celebrada en data 12 de juliol de 2021, mitjançant 
la qual s’aprova la quota comunitària anual de 295,44 € a satisfer a raó de 73,86 € 
trimestrals. 
 
En relació a l’expedient HA022023000007, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el pagament de la quota comunitària per a l’any 2023 de la comunitat 
del carrer Iu Pascual, 21, Local 24, per un import de 295,44 € (dos-cents noranta-cinc 
euros amb quaranta-quatre cèntims), segons acta de la comunitat. 



 
 
 

 
Segon.- Imputar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària municipal: 
 

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

200220  Despeses 23143  1521 227991 295.44 DESPESES GESTIO PISOS PROTECCIO 
OFICIAL 

143 999 999 099 999 999 

 

Tercer.- Informar a l’administrador/a de la comunitat que qualsevol modificació de 
l’import de les despeses de la comunitat així com qualsevol despesa imprevista o 
derrama de la comunitat, caldrà que sigui prèviament notificada a l’Ajuntament d’Olot 
abans de fer efectiu el seu cobrament. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

8.8. - APROVAR DESPESES COMUNITATS DE PROPIETARIS PARTICIPANTS 
AJUNTAMENT D'OLOT (AVINGUDA MÚRCIA 9, BAIXOS). 

 
Núm. de referència : X2023004393     
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot és propietari de l’habitatge de l’avinguda Múrcia, 9, baixos 
d’Olot, en virtut d’escriptura pública de compravenda formalitzada davant el Notari Sr. 
Luís Novoa Sanchez en data 2 de juny de 2003 amb número de Protocol 494. 
 
Atès que la finca expressada en el paràgraf anterior forma part de la comunitat de 
propietaris avinguda Múrcia 1-13 i avinguda València 7-9. 
 
Atès l’Acta de la Junta de Propietaris celebrada en data 9 de febrer de 2022, mitjançant 
la qual s’aprova la quota comunitària anual de 1.145,00 € a satisfer a raó de 286,25 € 
trimestrals. 
 
En relació a l’expedient HA022023000008, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el pagament de la quota comunitària per a l’any 2023 de la comunitat 
de l’avinguda Múrcia, 9, baixos, per un import de 1.145,00 € (mil cent quaranta-cinc 
euros), segons acta de la comunitat. 
 
Segon.- Imputar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària municipal: 
 

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

200220  Despeses 23143  1521 227991 1145.00 DESPESES GESTIO PISOS PROTECCIO 
OFICIAL 

143 999 999 099 999 999 

 

Tercer.- Informar a l’administrador/a de la comunitat que qualsevol modificació de 
l’import de les despeses de la comunitat així com qualsevol despesa imprevista o 
derrama de la comunitat, caldrà que sigui prèviament notificada a l’Ajuntament d’Olot 
abans de fer efectiu el seu cobrament. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 



 

 
 

8.9. - APROVAR DESPESES COMUNITATS DE PROPIETARIS PARTICIPANTS 
AJUNTAMENT D'OLOT (AV. SANTA COLOMA 4, BX-2A). 

 
Núm. de referència : X2023004402     
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot és propietari de l’habitatge de l’avinguda Santa Coloma 4, 
bx-2a d’Olot, en virtut d’escriptura pública de compravenda formalitzada davant el Notari 
Sr. Arturo Sancho Rodríguez en data 29 de desembre de 2020 amb número de Protocol 
2050. 
 
Atès que la finca expressada en el paràgraf anterior forma part de la comunitat de 
propietaris avinguda Santa Coloma 4. 
 
Atès l’Acta de la Junta de Propietaris celebrada en data 27 d’octubre de 2021, mitjançant 
la qual s’aprova la quota comunitària anual de 694,66 €. 
 
Atès l’acta de la Junta Extraordinària de Propietaris celebrada en data 22 de juny de 
2022, mitjançant la qual s’aprova generar una derrama extraordinària derivada de la 
revisió i informe tècnic preliminar sobre la Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE). 
 
En relació a l’expedient HA022023000009, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el pagament de la quota comunitària de la comunitat de l’avinguda 
Santa Coloma 4, bx-2a, per un import de 694,66 € (sis-cents noranta-quatre euros amb 
seixanta-sis cèntims), segons acta de la comunitat. 
 
Segon.- Aprovar el pagament de la derrama extraordinària de 400,00 € (quatre-cents 
euros). 
Tercer.- Imputar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària municipal: 
 

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

200220  Despeses 23143  1521 227991 1094.66 DESPESES GESTIO PISOS PROTECCIO 
OFICIAL 

143 999 999 099 999 999 

 

Tercer.- Informar a l’administrador/a de la comunitat que qualsevol modificació de 
l’import de les despeses de la comunitat així com qualsevol despesa imprevista o 
derrama de la comunitat, caldrà que sigui prèviament notificada a l’Ajuntament d’Olot 
abans de fer efectiu el seu cobrament. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 



 
 
 

9.1. - CULTURA: SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE GIRONA PER FESTIVAL 
SISMÒGRAF 2023 

 
Núm. de referència : X2023005357     
 
En relació a l’expedient SCU12023000006 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: CONCESSIÓ DIRECTA NOMINATIVA 
Import: 35,000,00 € 

 
Segon.- Presentar a l’esmentada convocatòria el projecte: FESTIVAL SISMÒGRAF 
2023  
 
Tercer.- Facultar l’alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

9.2. - CULTURA: SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE GIRONA PER FESTIVAL MOT 
OLOT 2023 

Núm. de referència : X2023005332     
 
 
En relació a l’expedient SCU12023000005 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: CONCESSIÓ DIRECTA NOMINATIVA 
Import: 20.000,00 € 

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



 

9.3. - CULTURA: SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE GIRONA PER EDICIÓ LLIBRE 2023 
 
Núm. de referència : X2023005308     
 
 
En relació a l’expedient SCU12023000004 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: CONCESSIÓ DIRECTA NOMINATIVA 
Import: 3.400,00 € 

 
Segon.- Presentar a l’esmentada convocatòria el projecte: EDICIÓ LLIBRE 
 
Tercer.- Facultar l’alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

10.1. - ESPLAIS DE LA GARROTXA -ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT ACTIVITAT EDUCACIÓ EN EL LLEURE 

 
Núm. de referència : X2022020497     
 
 
En relació a l’expedient SIM22022000001 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d'Educació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la 
subvenció esplais de la garrotxa -Organització, participació i desenvolupament 
activitat educació en el Lleure, per un import de 11446 euros, comptabilitzada a 
l’aplicació pressupostària 22 520 326 480022 SUBVENCIONS JOVENTUT en fase “AD” 
2200829, 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 2200829 Despeses 22520  326  480022 11446 SUBVENCIONS JOVENTUT 500 012 035 002 056 017 

 

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



 
 
 

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

10.2. - ASSOCIACIÓ SOMARA - ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT ACTIVITAT EDUCACIÓ EN EL LLEURE 

 
Núm. de referència : X2022020699     
 
En relació a l’expedient SIM22022000002 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d'Educació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la 
subvenció ASSOCIACIÓ SOMARA - Organització, participació i desenvolupament 
activitat educació en el Lleure, per un import de 1709.00 euros, comptabilitzada a 
l’aplicació pressupostària 2022 326 480022 SUBVENCIONS JOVENTUT en fase “AD” 
2200829, 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 2200829 Despeses 22520  326  480022 1709 SUBVENCIONS JOVENTUT 500 012 035 058 056 017 

 

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

10.3. - INTEGRA - ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT 
ACTIVITAT EDUCACIÓ EN EL LLEURE 

 
Núm. de referència : X2022020704     
 
En relació a l’expedient SIM22022000003 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d'Educació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 



 

1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la 
subvenció INTEGRA - Organització, participació i desenvolupament activitat 
educació en el Lleure, per un import de 14.600 euros, comptabilitzada a l’aplicació 
pressupostària SUBVENCIONS JOVENTUT en fase “AD” 2200829004, 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 2200829004 Despeses 22520  326  480022 14600 SUBVENCIONS JOVENTUT 500 012 035 058 056 017 

 

 
2n) Procedir als tràmits escaients per a ordenar el pagament (fase “P”) de la despesa 
esmentada en funció de les disponibilitats i previsions del Pla de tresoreria de la 
Corporació i atenent al que disposa la normativa vigent i l’Ordenança general de 
subvencions de l’Ajuntament d’Olot (article 16) 
 
3r) Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i 
pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
10.4. - (IM01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT ACTIVITAT 

EDUCACIÓ EN EL LLEURE 
Núm. de referència : X2022020726     
 
En relació a l’expedient SIM22022000005 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d'Educació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la 
subvenció AGRUPACIÓ NATURALISTA I ECOLOGISTA DE LA GARROTXA - 
CASAL MAINADA I JOVES / CAMP DE TREBALL, per un import de 5000 euros, 
comptabilitzada a l’aplicació pressupostària SUBVENCIONS JOVENTUT en fase “AD” 
2200829, 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 2200829005 Despeses 22520  326  480022 5000 SUBVENCIONS JOVENTUT 500 012 035 058 056 017 

 

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



 
 
 

 
 
11.1. - APROVACIÓ ENCOMANA DE GESTIÓ A L'ENS DINÀMIG DEL PROGRAMA 

TREBALL I FORMACIÓ LÍNIA DONA, EXPEDIENT SOC026/22/000059. 
 

Núm. de referència : X2022046518     
 
Vist que el 22 de setembre de 2022 es va presentar  una sol·licitud de subvenció, d’acord 
amb la Resolució EMT/2412/2022, de 21 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per 
a l'any 2022, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de la línia 
DONA (SOC – TRFO EELL DONA) (ref. BDNS 641046); i l’Ordre EMT/176/2021, de 9 
de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions del Programa Treball i Formació (SOC - Treball i Formació), modificada per 
l’Ordre EMT/68/2022, de 20 d'abril. 
 
Vist que en el punt 6. Metodologia i pla de treball de la memòria de sol·licitud de la 
present subvenció, on s’especifica que: 
 
“Després de rebre la resolució d’atorgament, es procedirà a fer l’encàrrec de gestió a 
DinamiG (Agencia d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa), entitat creada entre 
l’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal de la Garrotxa per desenvolupar entre d’altres 
accions de promoció econòmica i ocupació.” 
 
Vist que en data 19 de desembre de 2022 el Servei d’Ocupació de Catalunya atorga a 
l’Ajuntament d’Olot, la subvenció per import de  a sota relacionada per a la realització 
de les actuacions de Treball i Formació, de la línia DONA (SOC-TRFO EELL DONA), 
amb número d’expedient SOC026/22/000059: 
 



 

 
 
Vista la Base 23 b) de l’ORDRE EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s'aproven 
les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i 
Formació (SOC - Treball i Formació) la qual es transcriu literalment: 
 
Obligacions de les entitats beneficiàries: 
“b) Formalitzar l'encàrrec de gestió corresponent, en cas que l'entitat beneficiària sigui 
una entitat pública, i vulgui executar les actuacions mitjançant ens instrumentals, sempre 
que aquests recullin expressament en la norma que els crea o en els estatuts 
corresponents que tenen la condició de mitjà propi i servei tècnic de l'entitat beneficiària, 
d'acord amb el que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.” 
 
Tot el que no estigui previst a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, es regularà per la normativa de la Llei 40/2015 de 1 d’octubre , de règim jurídic 
del sector públic, Art.-11 i la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya, Art.- 105. 
 
Vist l’expedient SPR12022000011 i antecedents corresponents, el regidor delegat de 
Promoció de la Ciutat, proposa a la Junta de Govern Local l’aprovació dels següents 
acords: 
 
 



 
 
 

Primer.- Aprovar l’encomana de gestió en la seva condició de mitjà propi i servei tècnic 
a l’ens Agència d’innovació i desenvolupament de la Garrotxa – DinàmiG, l’execució de 
les actuacions incloses en les línies d’actuació del Programa Treball i Formació amb 
número d’expedient SOC026/22/000059, aprovat per el Servei d’Ocupació de 
Catalunya. 
 
Segon.- Aprovar les condicions tècniques i econòmiques administratives de l’encomana 
de gestió del Programa Treball i Formació DONA i MG45 segons annex adjunt. 
 
Tercer.- Aquesta encomana de gestió no comporta la cessió de la titularitat de la 
competència ni dels elements substantius del seu exercici, i és responsabilitat de qui 
encarrega dictar els actes o les resolucions de caràcter jurídic necessaris en l’activitat 
material de l’objecte d’encàrrec. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

12.1. - APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL 
COMARCAL DE LA GARROTXA I L'AJUNTAMENT D'OLOT EN RELACIÓ A LA 

SOL·LICITUD I GESTIÓ DE LA SUBVENCIÓ TREBALL I FORMACIÓ JOVES 
TUTELATS 2022 

Núm. de referència : X2023004708     
 
Vist que el programa Treball i Formació està regulat per ORDRE EMT/176/2021, de 9 
de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions del Programa Treball i Formació (SOC - Treball i Formació). 

Vist que en data 13 de juliol de 2022, es va publicar la Resolució EMT/2196/2022, de 30 
de juny, per la qual s'obria la convocatòria per a l'any 2022 en relació amb les actuacions 
del programa Treball i Formació Joves tutelats i extutelats.  

Vist que per poder optar a les ajudes d’aquesta línia cal que l’ajuntament beneficiari hagi 
delegat les competències al Consell Comarcal de la Garrotxa d’acord amb el que 
determina l’article 9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre.  
 
Vist que actualment l’Ajuntament d’Olot no disposa dels mitjans suficients per dur a 
terme les actuacions descrites anteriorment, les quals són addicionals a les habituals 
que realitza el personal de brigada de jardineria i desbrossament, manteniment de 
millora d’edificis i equipaments municipals, i neteja, en les que ja treballa el consistori.  
 
Vist que el Consell Comarcal de la Garrotxa, és una de les entitats que poden sol·licitar 
les subvencions de la convocatòria per l’any 2022, del programa Treball i Formació 
Joves tutelats i extutelats i que de conformitat amb el Programa d’Actuació Comarcal 
dona assistència als municipis de la comarca.  
 
 
 



 

D’acord amb el que disposen els articles 25.1.c) i 28 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’organització comarcal de 
Catalunya, així com els articles 10 i 116.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i del procediment de les administracions públiques de Catalunya i l’article 9 de la 
Llei 40/2015 d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic.  
 
En relació a l’expedient IM032023000001 i antecedents corresponents, el regidor 
delegat  de Promoció de la ciutat, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
RESOLC: 
 
PRIMER.- Encarregar al Consell Comarcal de la Garrotxa la sol·licitud de la subvenció 
relativa a la convocatòria del Programa de Treball i Formació de la línia Joves tutelats i 
extutelats per l’any 2022 segons Resolució EMT/2196/2022, de 30 de juny.  
 
SEGON.- Aprovar el corresponent conveni que regula aquest encàrrec.  
 

TERCER.- Donar compte d’aquest acord a  la pròxima sessió plenària de l’Ajuntament 
d’Olot. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
13.1. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST 

Núm. de referència : X2022016270     
 
En relació a l’expedient SD012022000003 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, l'Alcalde, 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 CONVENI CARITAS, per un import de 9864.22 euros, comptabilitzada a 
l’aplicació pressupostària 22 200 241 480029 en fase “AD” 2203310001, 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 2203310001 Despeses 22200  241  480029 9864.22 CONVENI CARITAS - CAPACITACIO PROF. 
NETEJA 

210 999 144 065 020 013 

 

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



 
 
 

13.2. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST 
 
Núm. de referència : X2022019118     
 
En relació a l’expedient SD012022000008 de 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 La ruta de les tapes, Jornada ponència i taula rodona: gastronomia a la 
Garrotxa i els menús gastronòmics de la Garrotxa i el Tasta i Guanya,  concedida 
a l’ ASSOCIACIÓ D’HOSTALATGE DE LA GARROTXA (NIF: G17154030) per un import 
4.040 euros,  comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 22200432480041 en fase “AD” 
2202857001, 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 2202857001 Despeses 22200  432  480041 4040 SUBV. ASSOCIACIO HOSTALATGE 
GARROTXA 

200 999 147 065 017 012 

 

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

14.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 
 

Núm. de referència : X2023005343     
 
 
En relació a l’expedient CPG22023000009 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar relació d’ordenacions de despeses annexada número 23/004 per un import de 
670.022,53 euros. 
 

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

200240  Despeses 99999 670022.53 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 



 

 
15.1. - APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT I DEL  PLEC DE CLÀUSULES 

ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE 
CONSERVACIÓ I MILLORA DE LA INFRAESTRUCTURA VIÀRIA A DIVERSOS 

CARRERS DE LA CIUTAT. ANY 2023-FASE 1; I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ 
 
 

Núm. de referència : X2023000481    
 

Tipus contracte OB D'OBRES 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

  
L’objecte del contracte són les obres de conservació i millora de la infraestructura viària 
a diversos carrers de la ciutat de l’any 2023 de la fase 1. 

L’objecte del contracte és l’execució de les obres de conservació i millora de la 
infraestructura viària a diversos carrers de la ciutat corresponent a l’any 2023 (Fase 1 ), 
segons el “Projecte de conservació i millora de la infraestructura viària a diversos carrers 
de la ciutat. Any 2023. Fase 1”, aprovat per Junta de Govern Local de data 26 de gener 
de 2023. 

 

La durada del contracte s’estableix  en 8 setmanes. 
 
El pressupost base de licitació ascendeix a 244.920,58 € IVA inclòs. Aquest import es 
desglossa en  202.413,70 € de pressupost net i 42.506,88 € en concepte d’IVA calculat 
al tipus del 21%. 
 

 Import 

Pressupost execució material 170.095,55 € 

Despeses generals  (13%) 22.112,42 € 

Benefici Industrial  (6%) 10.205,73 € 

Subtotal 202.413,70 € 

IVA (21%) 42.506,88 € 

Total 244.920,58 € 

 
 
El Valor Estimat (VE), és de 202.413,70 €, sense incloure l’Impost sobre el Valor Afegit. 
 

 
Any 

Import  
Prestació  

Import 
eventuals 

pròrrogues 

Import  
altres 

conceptes 

Import 
modificacions 

previstes 

Total 
VEC 

 
2023 

 
202.413,70 € 

 
0 

 
0 

 
0 

 
202.413,70 € 

 

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, 
d’acord amb l’article 159 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. CCS12023000001 i antecedents corresponents, la 
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 
per les obres de conservació i millora de la infraestructura viària a diversos carrers de la 
ciutat, any 2023, fase 1, 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 les obres de conservació i 
millora de la infraestructura viària a diversos carrers de la ciutat, any 2023, fase 1, pel 
preu 244.920,58 € IVA inclòs. Aquest import es desglossa en  202.413,70 € de 
pressupost net i 42.506,88 € en concepte d’IVA calculat al tipus del 21%. 
 
 

 Import 

Pressupost execució material 170.095,55 € 

Despeses generals  (13%) 22.112,42 € 

Benefici Industrial  (6%) 10.205,73 € 

Subtotal 202.413,70 € 

IVA (21%) 42.506,88 € 

Total 244.920,58 € 

 
La durada del contracte s’estableix en vuit setmanes sense possibilitat de pròrrogues. 
 
Tercer. APROVAR el Plec de clàusules administratives i el Plec de clàusules tècniques 
que han de regir la contractació de les obres abans esmentades, tal i com determina 
l’article 122 i 124 de la LCSP. 
 
Quart.- La despesa màxima prevista és de 244.920,58  (IVA inclòs).  
 
 



 

Nom Any Econòmic Programa Orgànic 

Paviments vies públiques barris 2023 140 1532 61902 

Renovació voreres barris 2023 140 1532 61903 

Supressió barreres arquitectòniques barris 2023 140 1532 61904 
 

 

Any Econ. Progr. Orgànic Pressupost % IVA Import IVA Import total 

2023 140 1532 61902 103.305,79 €    21% 21.694,21 € 125.000,00 € 

2023 140 1532 61903   82.644,63  € 21% 17.355,37 € 100.000,00 € 

2023 140 1532 61904 16.463,29  € 21% 3.457,29 € 19.920,58 € 

TOTAL 
202.413,70  €   

42.506,88 € 
 

244.920,58 € 

 
S’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de crèdit adequat 
i suficient per atendre la despesa. 
 

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

200200  Despeses 23140  1532 61902 125000 PAVIMENTS VIES PUBLIQUES BARRIS 100 001 001 001 000 000 
200200  Despeses 23140  1532 61903 100000 RENOVACIO VORERES BARRIS 100 001 001 001 000 000 
200200  Despeses 23140  1532 61904 19920.58 SUPRESSIO BARRERES 

ARQUITECTONIQUES BARRIS 
100 001 001 001 000 000 

 

Cinquè.- DISPOSAR l’obertura del procediment d’adjudicació que es tramitarà de forma 
ordinària, pel procediment obert simplificat, i es durà a terme  atenent a diversos criteris 
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. Ramon Prat Molas, Cap de 
l’Àrea de Territori 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

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

PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT DEL CONTRACTE MIXT DELS 
SERVEIS DE SUPORT, MANTENIMENT I ADAPTACIÓ DE L’APLICACIÓ 

INFORMÀTICA ESCIO PER GESTIONAR LA BRIGADA MUNICIPAL, I 
SUBMINISTRAMENT DE LES LLICÈNCIES 

 
Núm. de referència : X2023004888    
 
 

Tipus contracte SE DE SERVEIS 

Procediment NE PROCEDIMENT NEGOCIAT 

Criteris SP SENSE PUBLICITAT 

 
 Antecedents 
 
Atesa la necessitat de contractar els serveis de suport, manteniment i adaptació de 
l’aplicació informàtica Escio per gestionar la Brigada municipal, i el subministrament de 
les llicències, d’acord amb l’informe emès pel responsable del departament d’Informàtica 
i Noves Tecnologies de l’Ajuntament d’Olot.  
 
D’acord amb l’informe emès pel Responsable del Departament d’Informàtica i Noves 
Tecnologies de l’Ajuntament d’Olot, els serveis de suport, manteniment i adaptació del 
programari, així com el subministrament de les llicències, únicament les pot realitzar 
l’empresa Esolvo Global SL, que és la propietària d’aquestes aplicacions i, en 
conseqüència, serà l’única empresa convidada.  
 
Vist que el procediment a seguir per a l’adjudicació és el negociat sense publicitat, en 
aplicació dels articles 166 i 168.a)2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (en endavant LCSP) 
 
Vist l’informe tècnic emès pel responsable del departament d’Informàtica i Noves 
Tecnologies de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern, en virtut 
de la delegació de la qual es va donar compte en la sessió extraordinària del Ple de 
l’Ajuntament d’Olot, celebrada el dia 27 de juny de 2019. 
 
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12023000006 i antecedents corresponent, la 
regidora delegada d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- INICIAR l’expedient de contractació del contracte mixt dels serveis de 
manteniment i adaptació de l’aplicació informàtica Escio per gestionar la Brigada 
Municipal i subministrament de llicències, amb l’empresa Esolvo Global SL amb NIF 
B55075758. 
  
 
 



 

Segon.- APROVAR l’expedient de contractació administrativa del contracte mixt dels 
serveis de manteniment i adaptació de l’aplicació informàtica Escio per gestionar la 
Brigada Municipal i subministrament de llicències, d’acord amb el previst a l’article 117 
de la LCSP. 
 
El pressupost base de licitació és de quaranta mil sis-cents setze euros amb vint-i-vuit 
cèntims (40.616,28 €), IVA inclòs. Aquest import es desglossa en trenta-tres mil cinc-
cents seixanta-set euros amb disset cèntims (33.567,17 €) de pressupost net, més set 
mil quaranta-nou euros amb onze cèntims (7.049,11 €) d’IVA calculat al 21%.   
 
Tercer.- La durada del contracte s’estableix pel termini de tres anys, amb efectes des 
del dia 01 de gener de 2023. 
 
Quart.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el plec de condicions 
tècniques, d’acord amb el previst als articles 122 i 124 de la LCSP.  
 
Cinquè.- APROVAR la despesa del contracte per a l’any 2023 per import de 13.140,60 

€  amb càrrec a la partida 23.120.920.227994 Manteniment i suport informàtic. 
 
Per a l’any 2024 la despesa serà de 13.534,82 € i per a l’any 2025 de 13.940,86 € 
 

 
Sisè.- CONVIDAR, en aplicació de l’article 168.a) 2n. i 170 de la LCSP, a l’empresa 
Esolvo Global SL amb NIF B55075758, de conformitat amb l’informe que consta a 
l’expedient, per tal que si ho desitja presenti oferta en els termes recollits en el plec de 
clàusules administratives particulars i el plec de condicions tècniques. 
 
Setè.- NOMENAR responsable del contracte el Sr. Joan Prat Espuña, Responsable del 
Departament d’Informàtica i Noves Tecnologies de l’Ajuntament d’Olot, d’acord amb 
l’article 62 de la LCSP. 
 
Vuitè.- DELEGAR a l’Alcalde la competència per aprovar tots els actes de tràmit que 
s’hagin de dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des del seu inici fins a 
la seva definitiva finalització o resolució, d’acord amb el previst als articles 9 i 12 de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i l’article 11 de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions 
Públiques de Catalunya. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 

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

200200   Despeses 23120  920  227994 13140.60 MANTENIMENT I SUPORT INFORMATIC 100 001 001 001 000 000 
200200   Despeses 24120  920  227994 13534.82 MANTENIMENT I SUPORT INFORMATIC 100 001 001 001 000 000 
200200   Despeses 25120  920  227994 13940.86 MANTENIMENT I SUPORT INFORMATIC 100 001 001 001 000 000 



 
 
 

15.3. - SERVEI D'AUDITORIES PEL QUE FA ALS TREBALLS DE CONTROL 
FINANCER I AUDITORIA EN RELACIÓ A L'EXERCICI LIQUIDAT DE 2022 

 
 

Núm. de referència : X2023004732     
 

Antecedents 

 
Vist el que disposa el RD 424/2017, de 12 de maig, pel qual es regula el règim jurídic 
del control intern en les entitats del sector públic local (RCIL), que té per objecte el 
desplegament reglamentari previst en l’article 213 del text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març (TRLRHL). 
 
Vist l’acord adoptat per la JGL de 19 de gener de 2023 en relació al pla de treball 
anual sobre el control financer de la Corporació pel que fa a l’exercici liquidat de 2022. 
 
Vista la necessitat de practicar auditoria financera i de legalitat del consorci “DINÀMIG”, 
adscrit al grup consolidat de l’Ajuntament d’Olot, per tal de poder fer un seguiment 
dels canvis previstos en la seva constitució i en la seva dinàmica de funcionament. 
 
Vist que els ens sectoritzats al grup “Fundació Hospital Sant Jaume d’Olot”, “Fundació del 
Museu dels Sants” i “Fundació d’Estudis Superiors” ja es troben sotmesos a control 
financer a través d’auditories externes des de fa alguns anys. 
 
Vist que l’empresa municipal “GUOSA”  no requereix d’auditoria externa segons el que 
preveu la normativa vigent. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de 5 de març de 2020, va acordar 
l’adhesió del municipi d’Olot a l’acord marc de serveis de col·laboració amb la 
intervenció en les actuacions d’auditoria pública i control financer de subvencions amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.06), i trametre invitació a les 
empreses: “Auren”, “Gabinete Técnico de Auditoría y  Consultoría SA. (GTAC)” i 
“Uniaudit Oliver Camps, SL”. Atès que la millor oferta fou la presentada per l’empresa 
UNIAUDIT Oliver Camps, SL”. 
 
Atès que per Decret d’Alcaldia de 29 de maig de 2020, 2020LDEC001346 i per acord de 
la Junta de Govern Local de data 22 d’abril de 2021, es va adjudicar els treballs 
d’auditoria, control financer de les subvencions atorgades per l’ajuntament i control 
financer i control financer per verificar que el registre comptable de factures compleix 
amb les condicions de funcionament que preveu la Llei 25/2013 i la normativa de 
desenvolupament; del consorci DINÀMIG dels exercicis 2019 i 2020, a l’empresa 
UNIAUDIT Oliver Camps, SL”. 
 
Vist que els treballs d’auditoria de legalitat i financera portats a terme pel que fa a 
la liquidació dels exercicis 2019, 2020 i 2021, en relació als organismes autònoms  de 
la Corporació, al consorci “DINÀMIG”, al control financer de les subvencions atorgades 
i al funcionament del registre de factures, ha estat realitzat de forma satisfactòria per 
l’empresa “UNIAUDIT Oliver Camps, SL, en el marc dels serveis de col·laboració amb 



 

les intervencions municipals en les actuacions d’auditoria pública i control financer de 
subvencions amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.06) de 
“l’Associació de Municipis de Catalunya” (ACM). 
 
Vist que els treballs d’auditoria requereixen de continuïtat per tal de poder fer els estudis 
comparatius de l’evolució dels punts febles i possibles anomalies detectades d’un 
exercici envers els anteriors, es considera adient contractar a l’empresa “UNIAUDIT 
Oliver Camps, SL” els treballs de control financer i auditoria en relació a l’exercici 
liquidat de 2022. 

 

Fonament jurídic 

 

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

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

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

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

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics 
 

Vist l’expedient administratiu núm. CC012023000072 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. NI022023000175 emès pel Sr. Jordi Salvador Culí, 
Interventor de l’Ajuntament d’Olot, de data 25 de gener de 2023, en el que es motiven 
les necessitats de contractar. 
 

Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, 
a favor de l’empresa UNIAUDIT OLIVER CAMPS SL, amb NIF núm. B65932725, el 
contracte menor del servei d’auditories pel que fa als treballs de control financer i 
auditoria en relació a l’exercici liquidat de 2022; pel preu de disset mil quatre-cents 
vint-i-quatre euros (17.424,- €) IVA inclòs. 
 

L’esmentat preu es desglossa en catorze mil quatre-cents euros (14.400 €) de 
pressupost net i tres mil vint-i-quatre euros (3.024 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 
%. 
Els treballs d’auditoria a realitzar, són els següents: 
 

1. Legalitat i situació financera del consorci “DINÀMIG”, a 31 de desembre de 2022. 
 



 
 
 

2. Control financer de les subvencions atorgades per l’Ajuntament en el decurs de 
l’exercici 2022. 

 

3. Control financer per a verificar que el registre comptable de factures compleix amb 
les condicions de funcionament que preveu la Llei 25/2013 i la normativa de 
desenvolupament i, en particular, que no queden retingudes factures presentades al 
punt general d’entrada de factures electròniques, dirigides a òrgans o a entitats de 
la Corporació, en cap de les fases del procés, segons el que estableix l’article 
12.3 de l’esmentada Llei.” 

 
Tercer.- El termini màxim per a l’execució dels serveis serà de 6 mesos, a partir de la 
data de recepció de la notificació de l’adjudicació. 
 
 

Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 17.424,- €, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida núm. 23 130 920 227991 Serveis externs (suport auditories) del Pressupost 
municipal. 
 

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

200220  Despeses 23130  932  227990 17424 SERVEIS EXTERNS (SUPORT AUDITORIES) 100 001 001 001 000 000 

 
  

Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de 
la factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació i 
adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar  el 
número  d’expedient CC012023000072. 
 

Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa  UNIAUDIT OLIVER CAMPS SL 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
15.4. - REVISIÓ DEL PREU DE LA CONCESSIÓ D'ÚS DEL COMPLEX ESPORTIU 

DEL CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS. ANY 2023 
 
Núm. de referència : X2010007037     
 
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 30 de setembre de 2010 va adjudicar a la 
Unió Esportiva Olot , la concessió administrativa d’ús del complex esportiu del camp 
municipal d’esports per un termini de 10 anys amb efectes del dia 23 d’octubre de 2010; 
el qual es podrà prorrogar per un nou període de 5 anys que s’haurien d’aprovar d’any 
en any (clàusula 8 del PCAP).  
 
Per acord de la Junta de Govern de dates 8 d’octubre de 2020 i 18 de novembre de 
2021,  i 10 de novembre de 2022,  es prorroga la concessió administrativa fins a 22 
d’octubre de 2022.  
 
Atès el que s’estableix en la clàusula 10 del PCAP, el cànon de la concessió es revisarà 
anualment d’acord amb la variació de l’IPC de Catalunya.  
 
Atès que aquest a data 31/12/2022 es fixa en 5,2%. 



 

  
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12010000021 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 QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE 

CÈNTIMS (504,34 €), el cànon ( des de l’1 de gener al 22 d’octubre de 2023)  de la 

concessió d’ús del complex esportiu del camp municipal d’esports, adjudicat a la UNIÓ 
ESPORTIVA OLOT, SAD amb NIF A17314840.  
 
SEGON.- El pagament d’aquest cànon s’efectuarà trimestralment i dins dels cinc 
primers dies de cada trimestre.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

15.5. - REVISIÓ DE PREU DE LA CONCESSIÓ D'ÚS PRIVATIU DE 
L'APARCAMENT SOTERRAT DE L'ESTACIÓ D'AUTOBUSOS. ANY 2023 

 
Núm. de referència : X2013007922     

 
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 26 de setembre de 2013 va ratificar l’acord 
adoptat per la Junta de Govern Local del dia 19 de setembre de 2013 d’adjudicació a 
l’empresa “GUMIN, SL” de la concessió administrativa d’ús privatiu de domini públic per 
a l’explotació d’un aparcament soterrat als carrers Lorenzana, Castellà Llovera i de Martí 
Pararols (Estació d’Autobusos); per un termini de 25 anys des de la data de finalització 
de les obres i d’adequació de l’edifici de l’aparcament.  
 
En data 12 de desembre de 2014 va entrar en funcionament l’aparcament esmentat.  
 
Ateses les clàusules 4.1 i 4.2 pel que fa a la revisió dels cànons d’explotació i atès que 
l’IPC, conjunt nacional a data 31/12/2022 es fixa en 5,7%.  
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12013000008 i antecedents corresponents, la 
regidora-delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords:  
 
ESTABLIR, amb efectes del dia 1 de gener de 2023, els cànons de la concessió 
administrativa d’ús privatiu de domini públic per a l’explotació d’un aparcament soterrat 
als carrers Lorenzana, Castellà Llovera i de Martí Pararols (Estació d’Autobusos); 
adjudicada a favor de l’empresa GUMIN, SL amb NIF B14715460, així com actualitzar 
el llindar d’aplicació del cànon variable segons:  
-cànon fix plaça de cotxe.......................................35,04 €/any aplicat a 124 places  
-cànon fix plaça de moto.........................................3,51 €/any aplicat a 33 places  
-llindar del cànon variable............................140.127,71 €  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 



 
 
 

 
15.6. - REVISIÓ PREU CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D'ÚS PRIVATIU DE LA VIA 

PÚBLICA AMB UNA INSTAL·LACIÓ DESMUNTABLE AMB DESTINACIÓ A 
RESTAURANT A LA PLAÇA MAJOR D'OLOT. ANY 2023 

 
 

Núm. de referència : X2013017072     

 
La Junta de Govern Local de data 26 de juny de 2014 va adjudicar a l’empresa “Ca 
l’Amic, SL” la concessió administrativa d’ús privatiu de la via pública amb una 
instal·lació desmuntable amb destinació a restaurant a la Plaça Major d’Olot; per un 
termini de 4 anys a amb efectes del dia 1 de juliol de 2014, prorrogables de forma 
expressa, any a any fins a un màxim de 6 anys.  
 
Per acords de la Junta de Govern Local de data 7 de juny de 2018, de 14 de març de 
2019 i de 5 de març de 2020 i 1 d’abril de 2021  i 23 de juny de 2022  es va prorrogar 
anualment l’esmentada concessió fins a 30 de juny de 2023. 
  
De conformitat amb la clàusula 6ena del plec de clàusules administratives que regeix 
la concessió, el cànon s’incrementarà a data 1 de gener de cada any d’acord amb 
l’IPC de Catalunya, el qual a data 31/12/2022 es fixa en 5,2%. 
  
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12013000019 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 CENT CINC EUROS AMB VINT VÈNTIMS (4.105,20 
€)/any, l’import del cànon per a l’exercici 2023 de la concessió administrativa d’ús 
privatiu de la via pública amb una instal·lació desmuntable amb destinació a restaurant 
a la Plaça Major d’Olot; adjudicada a favor de l’empresa “CA L’AMIC, SL” amb NIF 
núm. B147557505.  
 
Segon.- Atès que en data 30 de juny de 2023 finalitza la pròrroga del contracte, “CA 
L’AMIC,SL” procedirà al pagament de  DOS MIL CINQUANTA-DOS EUROS AMB 
SEIXANTA CÈNTIMS (2.052,60 €) corresponent a l’import del cànon des de l’1 de gener 
al 30 de juny de 2023.  
 
Tercer.- El pagament d’aquest cànon s’efectuarà en quotes trimestrals dins dels cinc 
primers dies de cada trimestre.  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 



 

15.7. - REVISIÓ CÀNON CONTRACTE DE GESTIÓ DEL BAR DE LA TORRE 
CASTANYS SITUAT AL PARC NOU 

 

Núm. de referència : X2019016800     

 
La Junta de Govern Local del dia 6 de juny de 2019 va adjudicar la “concessió del servei 
per a la gestió i explotació del bar ubicat a la Torre Castanys, situada dins el Parc Nou 
d’Olot”, als Srs. Raúl Comino Sanz i Núria Janer Padró per un import de 3.900 €/anuals.  
 
La concessió es fixa per un termini de 7 anys amb efectes del dia següent a la 
formalització del contracte (7 de juny de 2019).  
 
Per Resolució de l’Alcaldia de data 4 de juliol de 2019 s’autoritza que el pagament del 
cànon s’efectuï mitjançant pagaments trimestrals a l’avançada.  
 
D’acord amb la clàusula sisena del plec de clàusules administratives particulars que 
regeix el contracte : “Els anys 4 i 5 el cànon serà incrementat en un 5%”.  
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12019000011 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords:  
 
PRIMER.- Establir, amb efectes del dia 8 de juny de 2023, en QUATRE MIL NORANTA-
CINC EUROS (4.095 €)/ ANY, el preu de la concessió del servei per a la gestió i 
explotació del bar ubicat a la Torre Castanys, situada dins el Parc Nou d’Olot; adjudicada 
a favor del Sr. Rául Comino Sanz **** i la Sra. Núria Janer Padró ****.  
 
SEGON.- El pagament s’efectuarà mitjançant pagaments trimestrals a l’avançada. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

15.8. - REVISIÓ PREU CÀNON CONCESSIÓ DEL QUIOSC DE PREMSA UBICAT A 
LA PLAÇA CLARÀ. ANY 2023 

 
Núm. de referència : X2020047111     

 
La Junta de Govern Local de data 11 de març de 2021 va ADJUDICAR, al Sr. Jordi 
Coma Coma, amb DNI **** , la concessió de domini públic del quiosc de premsa ubicat 
a la plaça Clarà, per un cànon anual de tres mil cinc-cents euros (3.500 €).  
 
El termini de vigència de la concessió s’estableix en 6 anys, a partir de la data que consti 
en el contracte de formalització. La concessió es podrà prorrogar anualment, fins a un 
màxim de 4 anys addicionals, fins a un màxim total de 10 anys.  
 
Atès que l’IPC conjunt nacional a data 31 de desembre de 2022 es fixa en 5,7% 
  
I vist l’expedient administratiu núm CCS12020000046 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords:  



 
 
 

 
PRIMER.- Fixar en TRES MIL  NOU-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-
SET CÈNTIMS (3.939,97 €)/any, l’import del cànon per a l’exercici 2023 de la concessió 
de domini públic del quiosc de premsa ubicat a la plaça Clarà, adjudicada a favor del Sr.  
Sr.JORDI COMA COMA, amb DNI ****.  
 
SEGON.- El cànon se satisfarà mitjançant pagaments trimestrals a ala bestreta i dintre 
dels primer cinc dies (5) de cada trimestre 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

15.9. - CÀNON CONCESSIÓ D'ÚS D'UN EQUIPAMENT MUNICIPAL AL PARC 
URBÀ DE SANT ROC-MALATOSQUER. ANY 2023 

 
Núm. de referència : X2022017192  
    
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 22 de desembre de 2005 va adjudicar la 
concessió d’ús d’un equipament municipal ubicat al parc urbà de Sant Roc-Malatosquer 
a l’empresa ·Servei d’alimentació Food Arts, SL” per tal d’instal·lar-hi un restaurant.  
 
L’Ajuntament Ple de data 27 de juliol de 2006 va autoritzar la cessió de la concessió a 
favor de l’empresa “Solfa Food, SL” amb les mateixes condicions fixades a l’acord de 22 
de desembre de 2005.  
El termini de la concessió s’establia per un període 25 anys a comptar des del dia 1 de 
gener de 2006.  
 
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 27 de juny de 2017 va acordar mantenir en 
2.400 €/mensuals el cànon d’ús de l’equipament amb un restaurant ubicat al parc urbà 
de Sant-Roc Malatosquer , adjudicat a l’empresa SOLFA FOOD, SL (B17156076) durant 
un període de sis anys, comprès entre l’1 d ‘octubre de 2017 i el 30 de setembre de 
2023.  
 
La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 21 d’abril de 2022 va  autoritzar la 
cessió de la concessió d’ús d’un equipament municipal ubicat al Parc Local de Sant Roc 
– Malatosquer per instal·lar-hi un restaurant, a favor de l’empresa “SOLFA FOOD, SLU” 
amb NIF  B17156076, amb les mateixes condicions fixades a l’acord de 22 de desembre 
de 2005. 
 
I vist l’expedient administratiu núm: CCS12022000016 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords:  
 
PRIMER.- Establir, en DOS MIL QUATRE-CENTS EUROS (2.400 €)/mensuals  i per 
un termini des de l’1 de gener al 30 de setembre de 2023,  el preu de la concessió d’ús 
de l’equipament amb un restaurant ubicat al parc urbà de Sant Roc – Malatosquer; 
adjudicat a  favor de l’empresa SOLFA FOOD, SLU amb NIF núm. B17156076.  
 
S’aprova per unanimitat. 



 

15.10. - REVISIÓ PREU CONCESSIÓ PER A LA GESTIÓ DEL CEMENTIRI 
MUNICIPAL ANY 2023 

 
Núm. de referència : X2023005054     
 
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 14 de desembre de 2000 acordà adjudicar 
la gestió del servei de Cementiri Municipal a l’empresa “Besora, SL”, per un termini des 
de l’1 de gener de 2001 al 31 de desembre de 2015.  
 
Per acord de la Junta de Govern Local del dia 24 de setembre de 2003 es va ampliar 
l’objecte del contracte i s’amplià també el termini de la concessió tot finalitzant el 31 de 
desembre de 2045.  
 
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 19 d’octubre de 2005 d’ampliació de 
l’objecte del contracte.  
 
Atesa la clàusula cinquena del plec de clàusules que regeix la concessió relativa a 
l’actualització del preu del contracte d’acord amb l’IPC, conjunt nacional. Atès que 
aquest en data 31/12/2022 es fixa en 5,7%.  
 
I vist l’expedient administratiu núm. CC012023000076 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords:  
 
Primer.- Fixar en CINQUANTA-VUIT MIL NOU-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS 
AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS (58.944,68 €) + IVA: DOTZE MIL TRES-CENTS 
SETANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS (12.378,38 €) , el preu de la 
concessió per a la gestió del Cementiri Municipal per a l’any 2023, adjudicada a 
l’empresa BESORA, SL amb NIF. Núm. B17060377.  
 
Segon.- Aprovar i disposar el pagament de la despesa per import de 71.323,07 € amb 
càrrec a la partida núm. 23.170.164.227990 “cementiri”. 
 

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

200220  Despeses 23170  164  227990 71323.07 CEMENTIRI 100 001 001 001 000 000 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
15.11. - REVISIÓ PREU CONCESSIÓ D'ÚS D'UN TERRENY UBICAT AL CARRER 

SERRA DE SANT VALENTÍ XAMFRÀ CARRER BESTRACÀ . ANY 2023 
 
Núm. de referència : X2023005146     
 

 
 L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 23 d’octubre de 2003 acordà adjudicar a 
“Ambulàncies Garrotxa, SL” la concessió d’ús d’un terreny municipal ubicat al carrer 
Serra de Sant Valentí xamfrà carrer Bestracà; per un termini de trenta anys amb efectes 
del dia 23 d’octubre de 2003.  



 
 
 

 
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 19 de novembre de 2015 autoritzà la cessió 
de la concessió esmenada a favor de l’empresa “Transport Sanitari de Catalunya, SL” 
fent avinent que el cessionari queda subrogat en tots els drets i obligacions que tenia el 
cedent.  
 
Atesa la clàusula quarta del plec de condicions que regeix la concessió, el cànon 
s’actualitzarà anualment i de manera acumulativa d’acord amb l’IPC de Catalunya.  
Atès que aquest a data 31/12/2022 és fixa en 5,2%.  
 
I vist l’expedient administratiu núm. CC012023000079 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords:  
 
Primer.- Fixar en  NOU MIL CENT VUITANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT 
CÈNTIMS (9.187,58 €) el cànon anual per a l’exercici 2023 de la concessió d’ús d’un 
terreny municipal ubicat al carrer Serra de Sant Valentí xamfrà carrer Bestracà; cedida 
a TRANSPORT SANITARI DE CATALUNYA, SLU, amb NIF B62003280.  
 
Segon.- El pagament d’aquest cànon s’efectuarà trimestralment i dins dels cinc primers 
dies de cada trimestre. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

15.12. - APROVACIÓ CÀNON APARCAMENT SUBTERRANI DEL MERCAT 
D'OLOT (PLAÇA HOSPITAL. ANY 2023 

 
Núm. de referència : X2023005350     
 
L’Ajuntament Ple de data 18 de març de 1999 va adjudicar al Sr. Joan Saqués Roca el 
contracte de construcció i explotació d’un aparcament subterrani a la plaça Hospital per 
un termini de 50 anys.  
 
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 21 de març de 2002 va cedir a favor de 
l’empresa GUMIN, SL amb NIF B17154600 els drets i obligacions dimanants del 
contracte esmentat.  
 
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 17 de desembre de 2016 va autoritzar la 
cessió de la concessió de l’aparcament subterrani de la Plaça Mercat del qual és titular 
“Rubau Tarrés, SAU” a favor de l’empresa “Gumin,SL; així mateix va unificar les dues 
concessions (aparcament plaça Mercat o aparcament plaça Hospital) amb la 
denominació :”concessió per a l’explotació de l’aparcament subterrani del Mercat d’Olot 
“ i va aprovar les condicions reguladores que regeixen l’explotació dels dos 
aparcaments, entre les quals el cànon municipal que des del 20/03/2019 a 19/03/2024 
s’estableix en 48,08 €/plaça/any.  
 



 

Atès l’informe tècnic de data 20 de novembre de 2015 el número de places de 
l’aparcament subterrani del Mercat d’Olot és de 59 places  
 
.Vist l’expedient administratiu núm: CC012023000080 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords:  
 
Primer.- Requerir a l’empresa GUMIN, SL amb NIF B17154600 per tal que d’acord amb 
el contracte signat i els antecedents descrits, procedeixi a la liquidació del cànon anual 
de l’aparcament subterrani del Mercat d’Olot (plaça Hospital), corresponent al termini 
des del 20 de març de 2023  al 19 de març de 2024 segons:  
 
-Any 2023: 48,08 € plaça/any x59 places.......................................2.836,75 €  
 
Segon.- L’import esmentat s’ingressarà a la Tresoreria d’aquest Ajuntament en el termini 
màxim de vint dies naturals a comptar des del dia 20 de març de 2023 (08/04/2023).  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
15.13. - CULTURA - CONTRACTAR EL SERVEI D’IMPRESSIÓ DE NOU 

EXEMPLARS DE LA REVISTA EL PLAFÓ I EL CARTIPÀS 
 
 

Núm. de referència : X2023001226     
 
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris UN ÚNIC CRITER 

 
 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar el servei d’impressió de nou exemplars de la 
revista El Plafó i El Cartipàs  (març, abril, maig, juny, octubre, novembre i desembre de 
2023 i gener i febrer de 2024), com es desprèn de l’informe de data 10 de gener de 2023 
emès pel Director de l’Àrea de Cultura i Educació. 

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

Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar el servei 
d’impressió de nou exemplars de la revista El Plafó i El Cartipàs  (març, abril, maig, juny, 
octubre, novembre i desembre de 2023 i gener i febrer de 2024),: 

 

Gràfiques Garrotxa S.L. , B17426990 

Impremta Delta C.V., E17385998 



 
 
 

Alzamora Gràfiques. A17432139 
 
Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada per 
l’empresa Gràfiques Garrotxa S.L. , B17426990, per haver presentat l’oferta més 
econòmica.  

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

Sisè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa Gràfiques Garrotxa S.L. i atès que aquesta 
compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del 
contracte. 

Fonament jurídic 

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

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

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

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

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics 

PROPOSO 

Primer.-  Aprovar l’informe emès per Susanna Alsina, Direcció Adjunta de l’Àrea de 

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

Educació de data 10 de gener de 2023 en el que es motiven les necessitats de 

contractar. 

 

Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a 
favor de l’empresa Gràfiques Garrotxa SL, B17426990, el contracte menor de servei 
d’impressió de nou exemplars de la revista El Plafó i El Cartipàs  (març, abril, maig, juny, 
octubre, novembre i desembre de 2023 i gener i febrer de 2024), pel preu de quinze mil 
quatre-cents seixanta-tres euros i vuitanta cèntims (15.463,80 €), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa 12.780 € de pressupost net i 2.683,80 € en concepte d’IVA 
calculat al 21 %, amb càrrec a la partida 23 400 334 226020 COMUNICACIO, PROM. I 
XARXES OLOT CULTURA del Pressupost municipal. 



 

Tercer.- L’entrega dels arxius per imprimir s’entregarà a partir del dia 20 de cada mes i 
caldrà lliurar-ho en el termini de 24 hores (sense tenir en compte els dies no hàbils). 
L’entrega s’ha de fer a Can Trincheria (C/Sant Esteve, 29 d’Olot).  

Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 15.463,8€, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida 23 400 334 226020 COMUNICACIO, PROM. I XARXES OLOT CULTURA 
del Pressupost municipal.. 

 
Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses que han presentat pressupost.  
 
Setè.- Gràfiques Garrotxa SL, adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura 
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012023000013. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

15.14. - APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT, DEL PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS I EL PLEC DE  PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE CURA D’INFANTS “EL 
CAU DE LA GUILLA” A LA BIBLIOTECA MARIÀ VAYREDA; I CONVOCATÒRIA 

DE LICITACIÓ 
 

Núm. de referència : X2023005115    
 

Tipus contracte SE DE SERVEIS 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris UN ÚNIC CRITER 

  
 
Vista la necessitat de portar a terme el contracte del servei de cura d’infants “El cau de 
la guilla” a la biblioteca Marià Vayreda, atès que l’Ajuntament d’Olot no disposa de 
mitjans per a l’execució del mateix. 
 
Vist que el pressupost base de licitació del servei s'estableix en TRENTA-VUIT MIL  
EUROS (38.000,00€) més SET MIL NOU-CENTS VUITANTA EUROS (7.980,00.-€) 
d’IVA calculats al tipus del 21%. 

 
En aquest sentit, el valor estimat del contracte (VEC) és de TRENTA-VUIT MIL EUROS 
(38.000 €), IVA exclòs, als efectes de determinar el procediment d'adjudicació i la 
publicitat. 

 

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

200220  Despeses 23400  334  226020 15463.8 COMUNICACIO, PROM. I XARXES OLOT 
CULTURA 

400 012 070 044 053 020 



 
 
 

La durada del contracte s’estableix des de març de 2023 (a partir de l’endemà de la data 
de formalització del contracte) fins a 30 de desembre de 2023, sense possibilitat de 
pròrroga. 

A l'expedient hi consta el plec de clàusules administratives particulars i prescripcions 
tècniques i demés documentació prevista a l’article 116 de la llei 9/2017, de 8 de 
novembre del 2017 (LCSP). 

Atès que aquest contracte es tipifica com a contracte administratiu de serveis d’acord 
amb el previst a l’article 17 de la LCSP. 

Tenint en compte el valor estimat del contracte i atès que el procediment a seguir per a 
l'adjudicació del contracte és l'obert simplificat abreujat en virtut dels articles 131 i 159.6 
de la LCSP.  
  
De conformitat amb els articles 116 i 117 de la LCSP. 
  
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12023000007 i antecedents corresponents, la 
regidora-delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de  Govern Local l’adopció del 
següent acord: 
 
Primer.- INICIAR l'expedient del contracte del servei de cura d’infants “El cau de la guilla” 
a la biblioteca Marià Vayreda d’Olot,  incorporant-hi la documentació a què fa referència 
l'article 116 del LCSP. 
  
 Segon.- APROVAR l'expedient de contractació administrativa del servei de cura 
d’infants “El cau de la guilla” a la biblioteca Marià Vayreda d’Olot, amb un import de 
licitació de TRENTA-VUIT MIL EUROS (38.000,00€) més SET MIL NOU-CENTS 
VUITANTA EUROS (7.980,00.-€) d’IVA calculats al tipus del 21%. amb una durada de 
març (a partir de l’endemà de la formalització del contracte) a desembre de 2023, una 
vegada emès l’informe  preceptiu del secretari, d'acord amb el previst al punt 8 de la 
Disposició Addicional Tercera de la LCSP.  
  
L'import total de la despesa ascendeix a QUARANTA-CINC MIL NOU-CENTS 
VUITANTA EUROS (45.980,00.-€) IVA inclòs. 

 
Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions 
tècniques particulars que ha de regir la contractació. 
   
Quart.- APROVAR la despesa de la present contractació que es finançarà amb càrrec a 
la següent partida del pressupost municipal: “23.500.326.326.227999 “Temps de cures 
0-16 anys”. 
 

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

200200  Despeses 23500  326  227999 45980 TEMPS DE CURES 0-16 ANYS 100 001 001 001 000 000 

 

Cinquè.- CONVOCAR la licitació i tramitar l'expedient de contractació del contracte del 
servei de cura d’infants “El cau de la guilla” a la biblioteca Marià Vayreda d’Olot, que es 
tramitarà pel procediment obert simplificat abreujat i procedir a la seva publicació, així 



 

com de la present resolució en el Perfil del Contractant de conformitat amb els articles 
117 i 135 de la LCSP. 
 
Sisè.- 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. 
 
 
15.15. - CULTURA: CONTRACTAR EL SERVEI DE GESTIÓ I COORDINACIÓ DEL 
PROJECTE EUROPEU DE DANSA BIG PULSE DANCE ALLIANCE, AIXÍ COM EL 
SERVEI DE RECERCA, PREPARACIÓ I TRAMITACIÓ DE NOUS  PROJECTES DE 

SUPORT A LA INTERNACIONALITZACIÓ DEL FESTIVAL SISMÒGRAF. 
 

Núm. de referència : X2023003847     
 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012023000043 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris UN ÚNIC CRITER 

 
 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar el servei de gestió i coordinació del projecte 
europeu de dansa Big Pulse Dance Alliance, així com el servei de recerca, preparació i 
tramitació de nous  projectes de suport a la internacionalització del Festival Sismògraf, 
com es desprèn de l’informe de data 24 de gener de 2023, emès pel Director de l’Àrea 
de Cultura i Educació de l’Ajuntament d’Olot 

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

Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar el servei de 
gestió i coordinació del projecte europeu de dansa Big Pulse Dance Alliance, així com 
el servei de recerca, preparació i tramitació de nous  projectes de suport a la 
internacionalització del Festival Sismògraf: 

- Kena Rodríguez Khun. ; ****;  

- Margarida Troguet Taull; ****;  

- Èlia Teis Segura; ****;  



 
 
 

Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada per Kena 
Rodríguez Khun per haver presentat la millor oferta econòmica 

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

Sisè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa Kena Rodríguez Khun i atès que aquesta 
compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del 
contracte. 

Fonament jurídic 

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

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

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

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

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics 

PROPOSO 

Primer.-  Aprovar l’informe emès per Susanna Alsina, Direcció Adjunta de l’Àrea de 

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

Educació de data 24/021/2023 en el que es motiven les necessitats de contractar. 
 
Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a 
favor de l’empresa Kena Rodríguez Khun, amb NIF ****, el contracte menor de servei de 
gestió i coordinació del projecte europeu de dansa Big Pulse Dance Alliance, així com 
el servei de recerca, preparació i tramitació de nous  projectes de suport a la 
internacionalització del Festival Sismògraf pel preu de de divuit mil vuitanta-nou euros 
amb cinquanta cèntims (18.089,50), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en 14.950,00 € de pressupost net i 3.139,50 € en 
concepte d’IVA calculat al 21% 
 
Tercer.- El termini màxim per a l’execució dels serveis serà de 31 de desembre de 2022 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de en 14.950,00 € calculat al 21%, 
amb càrrec a les partides del Pressupost municipal: 
 
9.044,75 euros a 23 400 334 227990 ACTUACIONS BIG PULSE 



 

9.044,75 euros a 23 400 334 2279901 ACTUACIONS SISMÒGRAF. 

 
Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses que han presentat pressupost.  
 
Setè.- KENA RODRIGUEZ KUHN adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura 
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012023000043. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

15.16. - CULTURA - CONTRACTAR EL SERVEI DE PRODUCCIÓ DE LES 
ACTIVITATS EDUCATIVES I FAMILIARS D'ARTS ESCÈNIQUES I DE LES 

COMPANYIES NACIONALS DEL FESTIVAL SISMÒGRAF D'OLOT 
 
 

Núm. de referència : X2023003622     
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012023000040 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris UN ÚNIC CRITER 

 
 
Proposta a la Junta de Govern Local 

 
 
 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar el  servei de producció de les activitats 
educatives i familiars d’arts escèniques del Teatre Principal d’Olot i de les companyies 
catalanes i espanyoles del festival Sismògraf, com es desprèn de l’informe de data 18 
de gener de 2023, emès pel Director de l’Àrea de Cultura i Educació de l’Ajuntament 
d’Olot. 

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

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

200220  Despeses 23400  334  227990 9044.75 ACTUACIONS BIG PULSE 500 012 070 099 000 000 
200220  Despeses 23400  334  2279901 9044.75 ACTUACIONS SISMOGRAF 500 012 070 099 000 000 



 
 
 

Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar el servei de 
producció de les activitats educatives i familiars d’arts escèniques del Teatre Principal 
d’Olot i de les companyies catalanes i espanyoles del festival Sismògraf: 

- Caterina Capdevila Werning; **** 

- Marta Aumatell Bartrina; **** 

- Àgata Losantos Viñolas; **** 

Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada per 
Caterina Capdevila Werning per haver presentat l’oferta més econòmica 

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

Sisè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa Caterina Capdevila Werning i atès que 
aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació 
objecte del contracte. 

Fonament jurídic 

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

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

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

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

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics 

PROPOSO 

Primer.-  Aprovar l’informe emès per Susanna Alsina, Direcció Adjunta de l’Àrea de 

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

Educació de data 18 de gener de 2023 en el que es motiven les necessitats de 

contractar. 

Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a 
favor de l’empresa Caterina Capdevila Werning , amb NIF ****, el contracte menor del 
servei de producció de les activitats educatives i familiars d’arts escèniques del Teatre 
Principal d’Olot i de les companyies catalanes i espanyoles del festival Sismògraf, pel 
preu de divuit mil vuitanta-nou euros amb cinquanta cèntims (18.089,50€), IVA inclòs. 



 

 
Aquest import es desglossa en 14.950,00 € de pressupost net i 3.139,50 € en concepte 
d’IVA calculat al 21%. 
 
Tercer.- El termini màxim per a l’execució dels serveis serà de 31 de desembre de 2023 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 18.089,50€, IVA inclòs, amb càrrec 
a les partides del Pressupost municipal: 
9.044,75 euros a 23 400 334 2279901 ACTUACIONS SISMÒGRAF. 
9.044,75 euros a 23 400 333 227991 PRESTACIÓ DE SERVEIS TEATRE 

 
Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses que han presentat pressupost.  
 
Setè.- CATERINA CAPDEVILA WERNING adjuntarà una còpia d’aquest acord a la 
factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012023000040. 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
15.17. - CULTURA - CONTRACTAR EL SERVEI  DE RODATGE I MUNTATGE DE 

VÍDEOS PER A LES XARXES SOCIALS D’OLOT CULTURA. 
 
 

Núm. de referència : X2023003421     
 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012023000036 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
 
 
Proposta a la Junta de Govern Local 

 
 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar el  servei de rodatge i muntatge de vídeos per 
a les xarxes socials d’Olot Cultura, com es desprèn de l’informe de data 18 de gener de 
2023, emès pel Director de l’Àrea de Cultura i Educació de l’Ajuntament d’Olot. 

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

200220  Despeses 23400  334  2279901 9044.75 ACTUACIONS SISMOGRAF 400 012 070 099 000 000 
200220  Despeses 23400  333  227991 9044.75 PRESTACIO SERVEIS TEATRE 400 012 070 099 000 000 



 
 
 

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

Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar el servei de 
rodatge i muntatge de vídeos per a les xarxes socials d’Olot Cultura: 

- Carles López Torras - NIF **** 

- Ignasi Oliveras (CaptusFilms) 

- Marçal Escobedo Salvadó 

Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada per Carles 
López Torras per haver presentat l’oferta més econòmica 

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

Sisè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa Carles López Torras i atès que aquesta 
compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del 
contracte. 

Fonament jurídic 

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

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

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

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

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics 

PROPOSO 

Primer.-  Aprovar l’informe emès per Susanna Alsina, Direcció Adjunta de l’Àrea de 

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

Educació de data 18/1/2023 en el que es motiven les necessitats de contractar. 

Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a 
favor de l’empresa Carles López Torras, amb NIF ****, el contracte menor de servei de 
rodatge i muntatge de vídeos per a les xarxes socials d’Olot Cultura pel preu de vuit mil 
tres-cents quaranta-nou euros (8.349 €), IVA inclòs. 



 

L’esmentat preu es desglossa en 6.900 € de pressupost net i 1.449 € en concepte d’IVA 
calculat al 21 %. 
 
Tercer.- El termini màxim per a l’execució dels serveis serà de 11 mesos des de la 
contractació 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 8.349,00€, IVA inclòs, amb càrrec 
a les parties del Pressupost municipal: 
 

- 3300 euros (iva inclòs) a: 23 400 334 226020 COMUNICACIO, PROM. I 
XARXES OLOT CULTURA del Pressupost municipal. 

- 5.049 euros (iva inclòs) a: EXPOSICIONS I ACTIVITATS MUSEUS  23 400 333 
226097 de l’Ajuntament d'Olot 

 
Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses que han presentat pressupost.  
 
Setè.- CARLES LÓPEZ TORRAS adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura 
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012023000036. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
16.1. - APROVACIÓ SIGNATURA CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 

L'AJUNTAMENT D'OLOT I L’ASSOCIACIÓ INTERDOCPOL – INTERNATIONAL 
POLICE DOCUMENTS 

 

Núm. de referència : X2023004738     
 

Atès que els  objectius  de  INTERDOCPOL  són, entre d’altres,  la formació  contínua  

en matèries d’identificació de vehicles, falsificació de documents, transports... Des de la 

seva fundació, al 2013, INTERDOCPOL ha impartit cursos per tot l’estat i ha col·laborat 

activament amb policies de tot el món per estar al dia i ajudar a lluitar contra la 

criminalitat. 

 
Atès que l’Ajuntament d’Olot vol potenciar la formació continuada dels seus treballadors 

de la policia local i està interessat en realitzar accions divulgatives a la població i teixit 

social del municipi sobre matèries en les que l’Ass. INTERDOCPOL està especialitzada. 

 

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

200220  Despeses 23400  334  226020 3300 COMUNICACIO, PROM. I XARXES OLOT 
CULTURA 

400 012 070 099 000 000 

200220  Despeses 23400  333  226097 5049 EXPOSICIONS I ACTIVITATS MUSEU 400 012 070 099 000 000 



 
 
 

Que és interès d’ambdues parts signar un acord de mútua col·laboració en diferents 

activitats formatives per a policies i de divulgació de coneixements, dins de les 

especialitats que recullen els estatuts públics de l’Ass. INTERDOCPOL, i intentar assolir 

el reconeixement oficial de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya per les Policies 

Locals de Catalunya que assisteixin a les accions formatives conjuntes, com a membres 

dels cossos que més propers són actualment als ciutadans. 

 
En relació a l’expedient RH152023000001 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d'Organització i atenció ciutadana, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
 Primer.-  APROVAR LA SIGNATURA del Conveni de col·laboració entre l’Associació 
Interdocpol – International Police Documents i l’Ajuntament d’Olot. 
 
Segon.- Autoritzar la col·laboració formativa per a la realització del Curs d’intervenció 
policial amb vehicles de mobilitat personal de 35 hores que es durà a terme del 6 de 
febrer al 6 de març de 2023. Modalitat online. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

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

DEFINITIVA D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A AUXILIAR PER OCUPAR UN LLOC DE 
TREBALL DE COORDINADOR/A ESPORTIU/VA PEL SISTEMA DE CONCURS 

OPOSICIÓ 
Núm. de referència: X2022062703     
 
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot, en la sessió ordinària celebrada el dia 
7 de desembre de 2022, va aprovar les bases i la convocatòria del procés selectiu per 
a la cobertura definitiva d’una plaça de tècnic/a auxiliar per ocupar un lloc de treball de 
coordinador/a esportiu/va, grup C, subgrup C1, pel sistema de concurs oposició en torn 
lliure per a l’estabilització de l’ocupació temporal, vacant a la plantilla de personal i 
inclosa a l’oferta d’ocupació pública d’estabilització de l’ocupació temporal. 
 
L’article 6.2 de la Llei 3/2008, de 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport 
estableix que si l'activitat professional de director o directora esportiu s'exerceix en un 
centre poliesportiu, es requereix alguna de les titulacions següents:  
a) Llicenciat o llicenciada en ciències de l'activitat física i de l'esport o el títol de grau 
corresponent.  
b) Tècnic o tècnica superior en animació d'activitats físiques i esportives. 
 
S’ha detectat d’ofici un error que afecta a la base segona apartat c) de les bases 
esmentades que estableix que per prendre part a la convocatòria les persones aspirants 
hauran d’estar en possessió de la titulació de Cicle formatiu de grau superior, batxillerat 
o titulació equivalent o superior, sense especificar la titulació requerida a l’article 6.2 de 



 

la Llei 3/2008, de 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport, per la qual cosa, 
s’han d’esmenar les bases.  
 
D’acord amb l’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques que regula la revocació d’actes i la rectificació 

d’errors. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’Organització i Atenció Ciutadana proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords:  
 
Primer.- Esmenar les bases del procés selectiu per a la cobertura definitiva d’una plaça 
de tècnic/a auxiliar per ocupar un lloc de treball de coordinador/a esportiu/va, grup C, 
subgrup C1, pel sistema de concurs oposició en torn lliure per a l’estabilització de 
l’ocupació temporal aprovades a la Junta de Govern del 7 de desembre de 2022, que 
afecta a la base segona apartat c): 
 
On diu: 
“Estar en possessió de la titulació de Cicle formatiu de grau superior, batxillerat o titulació 
equivalent o superior. En cas de titulacions obtingudes a l’estranger caldrà acompanyar 
l’ordre ministerial corresponent de reconeixement, de conformitat amb la normativa 
reguladora de la homologació i consolidació dels títols i estudis estrangers d’educació 
no universitària.”  
 
 
Ha de dir: 
“Estar en possessió de la titulació de Tècnic o tècnica superior en animació d'activitats 
físiques i esportives o titulació equivalent o superior. En cas de titulacions obtingudes a 
l’estranger caldrà acompanyar l’ordre ministerial corresponent de reconeixement, de 
conformitat amb la normativa reguladora de la homologació i consolidació dels títols i 
estudis estrangers d’educació no universitària.”  
 
Segon.- Publicar l’esmena de les bases en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i 
en el tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament d’Olot. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
18.1. - MEMÒRIA VALORADA PER A LA REPOSICIÓ DELS SERVEIS 

MUNICIPALS AFECTATS PER A LES OBRES DE LA FASE 2 DEL CLUB NATACIÓ 
OLOT.- PROPOSANT APROVAR 

Núm. de referència : X2023005349     
 
Vista la memòria valorada per a la reposició dels serveis municipals afectats per a les 
obres de la fase 2 del Club Natació Olot, redactada pel director de l’Àrea de Territori, 
Ramon Prat Molas en data gener de 2023, que té per objecte  el desplaçament del 
Quadre d’enllumenat públic QE00020 així com del quadre de protecció i control de 
l’estació de bombament d’aigües residuals situat a l’Avinguda Pere Badosa. 



 
 
 

 
No és objecte de la present Memòria, la reposició d’altres serveis afectats per les obres 
com són les línies de Baixa Tensió, o les xarxes de telecomunicacions existents de la 
zona. 
 
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 UPOM2023000003, 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 memòria valorada per a la reposició dels serveis municipals 
afectats per a les obres de la fase 2 del Club Natació Olot, redactada pel director de 
l’Àrea de Territori, 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. 
 

19.1. - MEMÒRIA VALORADA DE ACTUACIONS DE MILLORA A LA PLAÇA DE 
BRAUS D'OLOT.  ACCIÓ 2014 (ACTUALITZACIÓ PRESSUPOST GENER 2023) 

 
Núm. de referència : X2014016651     
 
Vist que per Junta de Govern Local de data 18 de desembre de 2014, es va adoptar 
entre d’altres, l’acord d’aprovar la memòria valorada d’actuacions de millora a la Plaça 
de Braus d’Olot, acció 2014, redactada pels serveis tècnics municipals en data 
desembre de 2014. 
 
Vista l’actualització de pressupost del gener de 2023 de la memòria valorada esmentada 
en l’apartat anterior, redactada pels serveis tècnics municipals de l’Àrea de Territori en 
data gener de 2023. 
 
En relació a l’expedient UPOM2014000038, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
APROVAR.- l’actualització de pressupost de la memòria valorada d’actuacions de 
millora a la Plaça de Braus d’Olot, acció 2014, redactada pels serveis tècnics municipals 
en data gener de 2023. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 



 

20.1. - TAXIS: TARIFES URBANES DEL SERVEI DE TAXI, PER A L’ANY 2023 
 
Núm. de referència : X2023005401     
 
Atesa la proposta del col·lectiu de taxistes de la ciutat d’Olot (Registre General, núm. 
E2023002035/30-01-2023), en la que es demana que, en relació a l’any passat i desprès 
de diversos anys sense cap augment tarifari, s’incrementin les següents tarifes urbanes 
de taxi: 0.50 euros la baixada de bandera i 0.10 euros el kilòmetre de recorregut; així 
mateix es demana que s’incorpori un suplement de 4 euros en els serveis que comportin 
el transport de més de quatre passatgers amb vehicles de fins nou places de capacitat 
inclòs el conductor, en la línia del previst, per la Generalitat de Catalunya, en el cas de 
les tarifes interurbanes. La resta de tarifes urbanes es mantindrien iguals a les de l’any 
2022. 
 
Considerant les previsions dels articles 31 i 32 de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi 
i de l’article 38 del Reglament regulador del servei municipal del taxi d’Olot, aprovat pel 
ple de l’Ajuntament, en sessió de data 26 de gener de 2006, pel que fa al règim i 
estructura de les tarifes urbanes aplicables a aquest servei. 
 
Considerant que les tarifes urbanes de taxi estan subjectes a autorització administrativa 
i que correspon a l’Ajuntament, com autoritat atorgant de les llicències de taxi, establir 
les tarifes urbanes que hauran d’implementar-se als aparells taxímetres i de conformitat 
amb el Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim procedimental dels preus 
autoritzats i comunicats i el Decret 339/2001, de 18 de desembre, que estableix un 
sistema simplificat per actualitzar el preus autoritzats i comunicats; i vist l'expedient 
administratiu VTX22023000002 i antecedents corresponents, el regidor delegat  de 
Mobilitat, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Informar favorablement i aprovar la proposta presentada pel col·lectiu de 
taxistes d’Olot, pel que fa a les tarifes urbanes del servei de taxi a la nostra ciutat per a 
l’any 2023, que seran les següents: 
 
a.- TARIFA 1 (Tots els dies feiners de 20:00 h a 08:00 h  
i les 24 hores dels dissabtes, diumenges i festius) 
 
Baixada de bandera                                            6,00.- € 
Km de recorregut                                                 1,43.- € 
Hora d’espera                                                    20,00.- € 
 
b.- TARIFA 2 (Tots els dies feiners de 08:00 h a 20:00 h) 
 
Baixada de bandera                                            5,35.- € 
Km de recorregut                                                 1,37.- € 
Hora d’espera                                                    19,00.- € 
 
c.- SUPLEMENTS 
 
Avís telefònic                                                          1,20.- € 
Dissabtes, diumenges i festius                               1,00.- € 



 
 
 

Tots els dies de la setmana (de 
les 00:00 hores a les 06:00 hores)                         4,00.- € 
Transport de més de 4 passatgers amb  
vehicles de fins 9 places inclòs conductor             4,00.- € 
Paquets superiors a 55x35x35 cm                         0,70.- € 
Animals domèstics, excepte gossos pigall             1,00.- € 
Casaments i bateigs: hora d’espera                     27,00.- € 
Enterraments                                                        43,00.- € 
 
Segon.- Notificar aquests acords a la Comissió de Preus de Catalunya. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 

 
 

21.1. - PROPOSANT DONAR COMPTE DE LES COMUNICACIONS D’INICI 
D’ACTIVITAT I DELS DECRETS DICTATS ENTRE ELS DIES 4 I 26 DE GENER, 

RELATIUS A L’ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
Núm. de referència : X2023004595     
 
En relació a l’expedient AG012023000004, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Prevenció i control ambiental de les activitats, 
proposa a la Junta de Govern Local, adoptar el següent acord: 
 
Únic.- Donar compte de les comunicacions d’inici d’activitat i dels decrets dictats entre 
els dies 4 i 26 de gener relatius a l’Àrea de Medi Ambient, que es relacionen a 
continuació:  
 

Tràmit 
Activitats 

Nom / comercial Concepte Adreça Decret 
 

Assabentat 
inici 

Marc Prujà Roca  Taller de serralleria C/Mestre Turina 87 05/01/2023 

Assabentat 
inici 

Reserves 
Experiència Rural 
SL 

Turisme rural – 
masoveria 

Mas el Puig de Dalt -Batet 
de la Serra-  

05/01/2023 

Assabentat 
inici 

Yaye Gerew Gerew Supermercat C/Alt de la Maduixa 17 B  18/01/2023 

Assabentat 
inici 

LIDL 
Supermercados 
S.A.U. 

Supermercat Av. dels Països Catalans 
70  

18/01/2023 

Assabentat 
inici 

Raquel Olbar 
Subirós 

Habitatge d’ús 
turístic 

C/de la Faja 7 24/01/2023 

Assabentat 
inici 

Mingqiang Yao Venda equips TIC C/Sant Tomàs 4 B 2  24/01/2023 



 

Assabentat 
inici 

Associació Athena 
Espai 
d’emprenedoria amb 
visió feminista i de 
gènere 

Oficina entitat  C/Marià Vayreda 2 1a 4a  24/01/2023 

Assabentat 
inici 

Fundació Privada 
Gentis 

Oficines 
administratives 

Av. Onze de Setembre 6 B 
2  

25/01/2023 

Assabentat 
inici 

Chen Kongding Venda de telefonia 
mòbil  

C/Sant Rafel 27 B  25/01/2023 

Assabentat 
inici 

Komalpreet Singh Venda de mòbils  C/Sant Esteve 9 B 2  25/01/2023 

Assabentat 
canvi no 
substancial  

Simon SA Supermercat 
(redistribució) 

C/de Madrid 1 05/01/2023 

Assabentat 
canvi de 
titularitat 

Pau Feixas Bonfill Fusteria C/Madrid 217 B 2 05/01/2023 

Assabentat 
canvi de 
titularitat 

Mustapha Fellahi Peixateria C/Mossèn Jacint 
Verdaguer 12 B 2.  

05/01/2023 

Assabentat 
canvi de 
titularitat 

Xalegre SL Bar-restaurant C/Bellaire 2 18/01/2023 

Assabentat 
canvi de 
titularitat 

Sunita Rani Supermercat C/dels Remences 32 B 1 18/01/2023 

Assabentat 
canvi de 
titularitat 

Yaye Gerew Gerew Bar Ctra. de Riudaura 33 B 2  24/01/2023 

Assabentat 
canvi de 
titularitat 

Haoyuetong SL 
(persona física a jurídica) 

Bar Pl. de Catalunya 11 25/01/2023 

Assabentat 
canvi de 
titularitat 

Productes Mas 
Masclet SLU 
(persona física a jurídica) 

Carnisseria amb 
obrador  

C/Sant Cristòfor 74 B 1 25/01/2023 

Assabentat de 
baixa  

Florentina Gumí  Quiromassatge C/Eiximenis 1 04/01/2023 

Assabentat de 
baixa 

Clipper Ship SL Confecció peces de 
vestir 

C/Sant Josep de 
Calassanç 2 B B 2  

04/01/2023 

Assabentat de 
baixa 

Atelier by Bibi Gerez 
SL 

Confecció peces de 
vestir 

Av. Sant Jordi 166 baixos 04/01/2023 

Assabentat de 
baixa 

Janina Bach Pujol Centre de tatuatges 
i estudi il·lustració 

Pg. Barcelona 6, 1r 7a 13/01/2023 

 
Horts municipals 

Concessió 
canvi de 
parcel·la  

Liping Huang Ús hort municipal Desemparats 101 17/01/2023 



 
 
 

Concessió ús 
hort 

Bakary Drammeh Ús hort municipal Desemparats 102 26/01/2023 

Concessió ús 
hort 

Abel Jou Ús hort municipal Ctra. Vella de la Deu 5 26/01/2023 

Concessió ús 
hort 

Jep Pujol Ús hort municipal Ctra. Vella de la Deu 3  26/01/2023 

Renovació ús 
hort 

Pilar Carbayo 
Pérez 

Ús hort municipal Desemparats 17 17/01/2023 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
  

22.1. - HOMOLOGACIÓ DEL PLA D'AUTOPROTECCIÓ DE LA FESTA DE 
CARNESTOLTES AL PAVELLÓ FIRAL D'OLOT 2023 

 

Núm. de referència : X2023005048     
 
En relació a l’expedient PC012023000002 referent a l’aprovació del PAU de la Festa-
Ball de carnaval 2023, vist l’expedient administratiu, l’informe tècnic favorable i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  de Seguretat, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
 
Aprovar el Pla d’Autoprotecció (PAU) de la Festa – Ball de carnaval al Pavelló Firal 
el dia 25 de febrer d’enguany. 
 
 

S’aprova per unanimitat. 
 
 

 
23.1. - APROVAR LA MODIFICACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES 

ADMINISTRATIVES I PER A LA DE LES OBRES RELATIVES A L’EXECUCIÓ DE 
TÍTOLS JUDICIALS NÚM 52/2018-A, DERIVADA DEL PROCEDIMENT 335/2013 
RECUS ORDINARI – JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 1 GIRONA (UPSD 

CONT. ADMINISTRATIVA 1) 
 
Núm. de referència : X2023002951    
 

Tipus contracte OB D'OBRES 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

  

Antecedents  

Vista que per Junta de Govern Local es va aprovar la convocatòria de licitació de les 
obres relatives a l’execució de títols judicials núm 52/2018-a, derivada del procediment 
335/2013 Recurs Ordinari – Jutjat contenciós administratiu 1 Girona (UPSD Cont. 
administrativa 1) 



 

Vist que s’ha detectat un error en relació a qui desenvolupa les funcions de Direcció 
facultativa del projecte. 

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

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

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

Vist el que disposa l’apartat 1 de la Disposició Addicional Segona de la LCSP i atès que 

l’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local per la delegació conferida per 

l’Alcaldia en data 26 de juny de 2019. 

I vist l’expedient administratiu núm. CCS12023000004 com a regidora delegada 

d’Hisenda, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 

Primer.- MODIFICAR la Clàusula 36.- Responsable del contracte quedant redactat de la 
següent manera: 

Es designa a la Sra. Carme Yeste com arquitecta de la Secció d’Urbanisme com a 
responsable del contracte. 

La direcció facultativa i executiva de les obres i les funcions previstes a l’article 9 del 
Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, corresponents a la coordinació en matèria 
de seguretat i salut durant es durà a terme de manera externalitzada. 

La persona directora facultativa és la responsable de la direcció de l’obra, amb 
independència que compti amb persones col·laboradores, i assumeix davant la 
Corporació la responsabilitat final de l’execució del projecte. 

Segon.- MODIFICAR el punt vuitè de la proposta de Junta de 19 de gener de 2023 
quedant redactat de la següent manera: 

Vuitè.- NOMENAR, com a Responsable del Contracte, la Sra. Carme Yeste arquitecta 
municipal de la Secció d’Urbanisme 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.  

La direcció facultativa i executiva de les obres i les funcions previstes a l’article 9 del 
Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, corresponents a la coordinació en matèria 
de seguretat i salut durant es durà a terme de manera externalitzada. 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 



 
 
 

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

LA SECRETÀRIA 

 


