
 
 
 

JUNT ACTA NÚM.50 
JUNTA DE GOVERN LOCAL  

EL DIA 22 DE DESEMBRE DE 2022. 
 
 
A la molt Lleial ciutat d’Olot el dia 22 de desembre de 2022 es reuneix en aquesta Casa 
Consistorial la Junta de Govern d’aquets Ajuntament sota la presidència del Sr. JOSEP 
BERGA I VAYREDA, per tal de celebrar la sessió ordinària i de primera convocatòria 
que s’escau al dia d’avui.  
 
Hi assisteixen els membres de la Junta de Govern Local Srs./es Estanis Vayreda i 
Puigvert,  Montserrat Torras i Surroca, Immaculada Muñoz i Díaz, Jordi Güell i 
Güell, Maria Assumpció Camps i Bosch, Aniol Sellabona i Aguilera i Gemma 
Canalias i Rafel. 
 
També hi assisteixen com a regidors delegats expressament convidats per tal de 
presentar els assumptes de la seva àrea, sense poder intervenir, en cap cas, en la part 
resolutiva ni en la resta d’assumptes que no afectin a la seva àrea ni prendre part en la 
votació, i segons informe dels Serveis de Secretaria del dia 1 de juliol de 2003, els 
Srs./es: Agustí Arbós i Torrent, Adriana Francés i Planellas i Lluc Charles Flaqué. 
 
Hi assisteixen com a regidors de l’oposició Josep Guix i Feixas i Jordi Gasulla Flavià. 
 
Hi assisteix l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí. 
 
Actua com a secretària, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera. 
 
 

1. - ACTA.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Essent l'hora assenyalada - les vuit del matí- l'Alcalde declara obert l'acte i del seu ordre, 
la Secretària llegeix l'acta de la sessió anterior, que s'aprova per unanimitat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
 

2. - DESPATX OFICIAL 
 
El Sr. Alcalde dona compte als membres de la Junta de Govern dels actes i reunions a 
les quals ha assistit, des de la sessió celebrada el dia 15 de desembre: 
 

- Divendres 16 de desembre va assistir al Patronat de la Fundació La Caritat. A 
continuació va participar en un dels actes del 25 aniversari de la seu de la 
Delegació Garrotxa-Ripollès del COAC que va consistir en la instal·lació de la 
placa Docomomo Ibèric a la Casa Serra. 
A la tarda va assistir a les actuacions que l’Escola Municipal de Música va 
realitzar a diferents punts del centre de la ciutat per celebrar el Nadal.  Al vespre 
va assistir a la conferència organitzada pel COAC amb motiu dels seus 25 
anys i, tot seguit, al concert d’Andrea Motis. 
-Dissabte 17 de desembre va assistir a la xocolatada que l’AV del barri de la 
Caixa van organitzar per celebrar les Festes de Nadal. A continuació va visitar 



 

el Pessebre vivent que els alumnes de l’escola Maria Reina van representar al 
pati de l’escola.  
Seguidament va participar a la inauguració de les exposicions de Badia Trias 
i Miquel Duran que es poden veure a Àmbit Sant Lluc i a continuació va assistir 
al 85è recital poètic que els Amics de les Lletres Garrotxines van oferir en 
aquest mateix espai.  Al vespre va participar de la Quina solidaria en favor 
d’Ucraïna organitzada pel Club Tenis Taula Olot amb la comunitat ucraïnesa i el 
suport de l’AOAPIX. 
 

- Diumenge 18 de desembre es va traslladar a l’Estadi Municipal per seguir el partit 
que va disputar la Unió Esportiva Olot i el Mallorca B. A la tarda, va prendre 
part de la gran Cagada del Tió que va organitzar l’ACO al Firal.  

-  
A continuació, va assistir al concert de Nadal de l’alumnat del Cor de Maria al 
Teatre Principal.  
 
Tot seguit es va dirigir al Torín on durant tot el dia s’hi va celebrar la marató 
sardanes. En aquest acte va anunciar que la Confederació Sardanista de 
Catalunya va proclamar Olot, capital de la Sardana 2025, en el marc de la 
Gala dels Premis celebrats aquest cap de setmana a Balaguer. L’Alcalde va 
traslladar l’agraïment de la ciutat als representants de l’Agrupació 
Sardanista Olot, Flor de Fajol i Agrupació Sardanista de la Garrotxa 
impulsors de la iniciativa. 
 
Posteriorment, als Caputxins, va assistir al concert de Nadal que van oferir 
diferents corals de la ciutat.  
 

- Dilluns 19 de desembre va prendre part de la Trobada Nadal de la Cambra de 
Comerç que es va celebrar al Casino Olotí.  
 

- Dimarts 20 de desembre va assistir al dinar de Nadal de l’Edifici Balmes. A la 
tarda va participar de la inauguració dels Pessebres d'Olot i de la Garrotxa al 
municipi del Soler. 
 

- Dimecres 21 de desembre va signar el conveni de col.laboració amb la 
Universitat de Girona a través de l’Espai Cràter. L’objectiu del conveni és 
promoure la qualitat de vida de les persones que viuen al territori a través del 
desenvolupament de reptes a l’entorn del paisatge. 

 
 

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. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST ASS. DE VEÏNS I 
PROPIETARIS NUCLI ANTIC OLOT 

Núm. de referència : X2022065188     
 
En relació a l’expedient SAL32022000020 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Promoció de la ciutat, proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Subvenció 
nominativa del pressupost a favor de l’entitat Associació Veïns i Propietaris del Nucli 
Antic d'Olot, amb NIF:G1715745-4, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament 
d’Olot amb el número FEN12013000142, per un import de 1.000 euros. Autoritzar i 
Disposar la despesa de 1.000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 22 160 924 
480004 (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200220  Despeses 22160  924  480004 1000 SUBVENCIO AAVV NUCLI ANTIC 100 001 999 065 999 999 

 

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



 

7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

5.1. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST CNO MEMORIAL RAÜL 
RAMOS 

 

Núm. de referència : X2022061265     
 
En relació a l’expedient SAL32022000016 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d'Esports, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la 
subvenció Memorial Raul Ramos, per un import de 2.500 euros, comptabilitzada a 
l’aplicació pressupostària 22 330 341 480007 en fase “AD” 2207843001, 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 2207843001 Despeses 22330  341  480007 2500 SUBVENCIO CLUB NATACIO OLOT MEMORIAL 100 001 999 065 999 999 

 

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

 
6.1. - CULTURA. SUBVENCIÓ CULTURAL ASSOCIACIÓ CULTURAL CINE CLUB 

OLOT 
 

Núm. de referència : X2022016818     
 
Vista la sol·licitud presentada per l’ASSOCIACIÓ CULTURAL CINE CLUB OLOT, amb 
NIF G17357948 en la que es demana un segon avançament del 40% de la subvenció 
atorgada per la Junta de Govern Local de 26/05/2022, per un import total de 10.000€. 
 
Atès que en data 23 de juny de 2022 la Junta de Govern va aprovar un primer 
avançament de la subvenció, corresponent al 40%. 
 



 
 
 

En relació a l’expedient SIC22022000008, 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.- Procedir a l’avançament d’una segona bestreta de 4.000€ a l’entitat 
ASSOCIACIÓ CULTURAL CINE CLUB OLOT en concepte de segon avançament de 
la subvenció atorgada, destinada a projeccions de cinema de Cine Club durant el 2022. 
 
Segon.- Aquest avançament es correspon al 40% de l’import atorgat en virtut del que 
estableix l’article 16 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament d’Olot, 
modificada i revisada segons acord de Ple de 20 de maig de 2021. 
 
 

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

200300 2200831 Despeses 22400  334  480020 4000.00 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 012 070 099 014 008 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
6.2. - CULTURA. SUBVENCIÓ CULTURAL CASA CULTURAL DE ANDALUCIA DE 

LA GARROTXA 
 

Núm. de referència : X2022019871     
 
 
Vista la sol·licitud presentada per la CASA CULTURAL D’ANDALUSIA DE LA 
GARROTXA, amb NIF G17350364, en la que es demana un primer avançament del 
40% de la subvenció atorgada per la Junta de Govern Local de 19/5/2022, per un import 
total de 10.000€. 
 
En relació a l’expedient SIC22022000047, 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.- Procedir a l’avançament de la bestreta de 4.000€ a l’entitat CASA CULTURAL 
D’ANDALUSIA DE LA GARROTXA en concepte d’avançament de la subvenció 
atorgada, destinada a potenciar les diferents culturals de la ciutat, integrant tots els 
costums, durant el 2022. 
 
Segon.- Aquest avançament es correspon al 40% de l’import atorgat en virtut del que 
estableix l’article 16 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament d’Olot, 
modificada i revisada segons acord de Ple de 20 de maig de 2021. 
 
 

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

200300 2200831012 Despeses 22400  334  480020 4000.00 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 012 070 099 014 008 

 

S’aprova per unanimitat. 



 

7.1.- PROPOSANT APROVAR JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE 

CONCURRÈNCIA COMPETITIVA D'ACTIVITATS D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE. 

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

 
8.1. - ESPORTS_PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA 

SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL CLUB CICLISTA INFANTIL D’OLOT 
 

Núm. de referència : X2022028181     
 
En relació a l’expedient SP062022000056, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la 
subvenció SUBVENCIO NOMINATIVA, a favor del Club Ciclista Infantil d’Olot, per un 
import de 4500 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 2022 330 341 480009 
en fase “AD” 2206375001, 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 2206375001 Despeses 22330  341  480009 4500 SUBVENCIO CLUB CICLISTA INFANTIL OLOT 330 015 167 065 999 999 

 

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

9.1. - ESPORTS. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LES 
BEQUES ESPORTIVES DEL CLUB VOLEIBOL OLOT 

 
Núm. de referència : X2022056032     
 
En relació a l’expedient SP072022000003 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d'Esports, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a les 
beques esportives concedides al Club Voleibol Olot (NIF G17153164), per un import de 
2.488 euros, comptabilitzades a l’aplicació pressupostària 2022 399 341 480001 en fase 
“AD” 2204799003, una vegada supervisat el certificat emès per la secretaria de l’entitat 



 
 
 

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

200400 2204799003 Despeses 22399  341  480001 2488 BEQUES ESPORTIVES 330 015 167 065 999 999 

 

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

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

ARTÍSTIC OLOT 
 

Núm. de referència : X2022057148     
 
 
En relació a l’expedient SP062022000067, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la 
subvenció SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES 2NA CONVOCATÒRIA, a favor del 
Club Patinatge Artístic Olot, per un import de 650 euros, comptabilitzada a l’aplicació 
pressupostària 2022 330 341 480002 en fase “AD” 2207897001, 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 2207897001 Despeses 22330  341  480002 650 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 015 167 065 999 999 

 

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

S’aprova per unanimitat. 
 

 



 

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

OLOT 
Núm. de referència : X2022057163     
 
En relació a l’expedient SP062022000071, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la 
convocatòria de SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES 2NA CONVOCATÒRIA, a favor 
del Club Voleibol Olot, per un import de 850 euros, comptabilitzada a l’aplicació 
pressupostària 2022 330 341 480002 en fase “AD” 2200830046, 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 2200830046 Despeses 22330  341  480002 850 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 015 167 065 999 999 

 

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

S’aprova per unanimitat. 
 
 

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

OLOT 
Núm. de referència : X2022057266     
 
En relació a l’expedient SP062022000073, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la 
subvenció SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES 2NA CONVOCATÒRIA, a favor del 
Club Natació Olot, per un import de 850 euros, comptabilitzada a l’aplicació 
pressupostària 2022 330 341 480002 en fase “AD” 2207874001, 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 2207874001 Despeses 22330  341  480002 850 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 015 167 065 999 999 



 
 
 

 

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

 
 

11.1. - APROVACIÓ DE LES BASES PER AJUTS AL LLOGUER PER A NOVES 
OBERTURES D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES ARTESANES UBICADES AL NUCLI 

ANTIC D'OLOT 
Núm. de referència : X2022065559     
 
En relació a l’expedient IM052022000004 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d’Empresa, comerç i turisme, proposa a la Junta 
de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 

 
Primer.- Aprovar les Bases que han de regir la concessió dels ajuts al lloguer per a 
noves obertures d’activitats econòmiques artesanes ubicades al Nucli Antic d’Olot. 
 
Segon.- Procedir a la publicació íntegra de les BASES QUE HAN DE REGIR LA 
CONCESSIÓ DELS AJUTS AL LLOGUER PER A NOVES OBERTURES 
D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES ARTESANES UBICADES AL NUCLI ANTIC D’OLOT 
al BOP de Girona. 
 
Tercer.- Donar per aprovades definitivament aquestes Bases transcorregut el termini de 
20 dies hàbils, a partir de la seva publicació íntegra al BOP de Girona, en el cas que no 
s’hagin presentat al·legacions i essent efectives mentre no es modifiquin o deroguin 
expressament.  
 
Quart.- Obrir la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, 
de subvencions per a propietaris d’habitatges que els posin en lloguer, al dia següent de 
la publicació de l’aprovació definitiva de les presents Bases 
 
Cinquè.- Autoritzar la despesa de 14.000 € amb càrrec al a partida 22 160 924 480045 
AJUTS NOVES ACTIVITATS ARTESANES NUCLI ANTIC 
 

 
 

 

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

200200  Despeses 22160  924  480045 14000 AJUTS NOVES ACTIVITATS ARTESANES 
NUCLI ANTIC 

100 001 001 001 000 000 



 

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

 
12.1. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST 

 

Núm. de referència : X2022047394     
 
 
En relació a l’expedient SD012022000019 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 Suport a l'ensenyament superior, atorgat al CONSORCI UNIVERSITARI 
“CENTRE ASSOCIAT A LA UNED A GIRONA” amb NIF núm. Q178001I, per un import 
de 8075 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 22 510 326 480036 en fase 
“AD” 2206496001, 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 2206496001 Despeses 22510  326  480036 8075 CONVENI UNED 200 999 146 065 046 018 

 

 
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. 
 
 

 
13.1. - MERCAT SETMANAL.- APROVAR  LES BASES I LA CONVOCATÒRIA DEL 
PROCEDIMENT PER A L’ATORGAMENT D’UN LLOC DE VENDA DE PRODUCTES 

SENSE GLUTEN 
 
Núm. de referència : X2022065340     

 
L’Ajuntament d’Olot, per acord de la Junta de Govern Local de data 9 de desembre de 
2021, va aprovar un conveni de col·laboració amb l’Associació de Celíacs de Catalunya, 
per tal d’impulsar accions per millorar la qualitat de vida de les persones celíaques.  
 



 
 
 

Atès que en el mercat setmanal d’Olot no hi ha cap parada de venda de productes sense 
gluten i que, en conseqüència, l’oferta d’aquest tipus de productes al mercat és gairebé 
inexistent. 
 
Considerant que la Comissió del mercat setmanal, en sessió de data 19 de desembre 
de 2022, va informar favorablement aquesta convocatòria i les bases del procés 
d’adjudicació del lloc de venda. 
 
Considerant els articles 15 de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires i 
5 del Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercat de marxants 
que estableixen que l’atorgament de les autoritzacions per a la venda no sedentària en 
mercats de marxants ha de realitzar-se en règim de concurrència competitiva; i 
considerant que, en el mateix sentit, es manifesta l’article 11 del Reglament del mercat 
municipal de venda no sedentària (RMVNS), aprovat pel ple de l’ajuntament, en sessió 
de data 20 de juny de 2013 i modificat per acords del plenari de dates 19 de maig de 
2016, 26 de juliol de 2018, 29 d’agost de 2019, 19 de novembre de 2020 i 29 d’agost de 
2022 (BOP, núms. 200/17-10-2018 (text refós), 216/12-11-2019 i 39/26-02-2021 i 
212/07-11-2022). 
 
Vist l'expedient administratiu l’expedient IM022022000026 i antecedents corresponents, 
que serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de 
Promoció de la Ciutat proposa a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- Aprovar les bases per a l’atorgament d’un lloc de venda no sedentària al mercat 
setmanal en règim de competència competitiva destinat a la venda de productes sense 
gluten. 
 
Segon.- Convocar el procediment per a l’atorgament d’aquest lloc de venda vacant i 
publicar-ne un anunci al BOP i al tauler d’anuncis. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

14.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 
 

Núm. de referència : X2022065489     
 
En relació a l’expedient CPG22022000073 I vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar la relació d’ordenacions de despeses annexada número 22/051 per un import 
de 73.901,49 euros. 
 

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

200240  Despeses 99999 73901.49 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 



 

 
15.1. - APROVACIÓ MODIFICACIÓ DELS PREUS PÚBLICS DE SERVEIS DE LA 

BRIGADA PEL 2023 
 

Núm. de referència : X2022064894     
 
Amb data 27 d’octubre de 2022 el Ple de l’Ajuntament d’Olot va aprovar entre d’altres, 

els preus dels Serveis Brigada. En concret es van modificar els preus dels apartats:  

F1-Serveis de la Brigada i lloguer de material.  

F2-Serveis de la Brigada i lloguer de maquinària. 

F3-Servei de brigada i cost de material.  

Recentment s’ha fet una revisió tècnica dels conceptes i s’ha vist que correspon fer una 

rectificació per adequar-los a la maquinària i material vigent. També  s’ha vist que cal 

especificar bé com s’ha de fer el càlcul del lloguer de material però amb transport de la 

brigada a l’ interessat.  

És per això que es proposa substituir els preus actuals pels següents: 

F1. Serveis de la brigada i lloguer de material 

 
 

Escenari modular m2/dia 18,74 € 

Remolc escenari gran amb tendal ( de 6x4 a 6x6 ) ut/dia 815,35 € 

Remolc escenari petit sense tendal ( 4x2 ) ut/dia 151,83 € 

Tanques ut/dia 1,86 € 

Cavallets 1'20 metres ut/dia 2,42 € 

Cavallets 0'80 metres ut/dia 1,86 € 

Cadires ut/dia 1,23 € 

Taules ut/dia 5,84 € 

Transport camió gran hora 46,90 € 

Transport furgoneta hora 31,71 € 

Fiança per desperfectes del material  376,33 € 

 

 

F2. Serveis de la brigada i lloguer de maquinària 

 
 

Camió gran hora 46,90 € 

Furgoneta hora 31,71 € 

Camió grua gran hora 52,86 € 

Camió grua petit hora 41,07 € 

Camió grua articulada amb cistella hora 28,17 € 

Tractor mitja canya hora 51.62 € 

Tractor remolc hora 51,62 € 

Tractor cuba hora 51.62 € 

Retro excavadora hora 45,77 € 

Plataforma elevadora amb cistella hora 28,17 € 



 
 
 

Rulo Lebrero hora 49,31 € 

Rulo Wacker hora 31,71 € 

Granota Lebrero hora 28,17 € 

Disc de tallar asfalt hora 28,17 € 

Màquina de pintar carreteres hora 35,14 € 

Màquina pressió hora 39,86 € 

 
 

F3. Servei de brigada i cost de material 

 

 

Mirall unitat 285,50 € 

Suport vertical-Pal de senyal alumini (camero) unitat 110,62 € 

Paperera circular gris unitat 81,65 € 

Pilona Hospitalet flexible HC 214 fixe unitat 71,45 € 

Pilona Hospitalet flexible HC 214 extraible unitat 179,63 € 

Pilona Hospitalet fixe unitat 39,60 € 

Pilona Hospitalet extraible unitat 143,33 € 

Pilona ferro llumí c/ Bisbe Lorenzan unitat 95,54 € 

Pilona ferro bola rodona capdamunt (cerilla)  unitat 68,04 € 

Pilona TQ HITO desmuntable verd/blanc plàstic unitat 49,46 € 

Pilona Gorge D100 X-LAST E-H800 unitat 115,73 € 

Pilona fixació cargols Gorge X-LAST G-H800 PR1C unitat 157,30 € 

Senyal circular alumini  unitat 126,77 € 

Senyal STOP alumini unitat 132,72 € 

Senyal triangular alumini unitat 106,13 € 

Mirall rectangular 60 X 80 model VIALUX fix unitat 853,00 € 

Material aportació hora 19,12 € 

Transport furgoneta  hora 31,71 € 

Mà d’obra hora 35,14 € 

Pintat línia groga (personal i transport inclòs) ml 18,67 €/ml 

 

En relació a l’expedient IG112022000033 i antecedents corresponents, la regidora 
delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents 
acords: 
 

Primer.- Aprovar les modificacions de l’Ordenança reguladora de preus públics -apartat 

serveis Brigada- que es detallen a l’expedient.  

Segon.- Publicar les modificacions de l’ordenança de preus públics -apartat serveis 

Brigada- d’ acord al que disposa l’article 45-1a) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 

Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques LPACAP. 

 

S’aprova per unanimitat. 
 
 



 

16.1. - ACCEPTACIÓ TRANSFERÈNCIA PRESTACIÓ SERVEI DE CURA PER A 
NENES I NENS DE 0 A 16 ANYS ( 2022-2023 ) 

 
 
Núm. de referència : X2022065337     
 
 
Vist l’expedient núm. SED12022000010 de transferència destinada a finançar la 
prestació dels serveis de cura puntual per a nenes i nens dels 0 als 16 anys als 
Ajuntaments de més de 20.000 habitants i als Consells Comarcals per a l’exercici 2022. 
 
S’acorda: 
 
Primer.- Acceptar la transferència de la Generalitat de Catalunya, Departament 
d’igualtat i feminismes, per finançar la prestació del servei de cura puntual per a nenes 
i nens del 0 als 16 anys per a l’exercici 2022 (serveis 2022-2023) a l’Ajuntament d’Olot 
per import de 98.440,15 euros. 
 
Segon.- Agrair a la Generalitat de Catalunya la concessió d’aquesta transferència. 
 
Tercer.- Que es procedeixi al reconeixement comptable d’aquesta subvenció. El dret 
reconegut s’anotarà a la partida del pressupost d’ingressos corresponent del 2023. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

17.1. - ADJUDICAR LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE COBERT A CAN 
FRONTANA DE BATET DE LA SERRA 

 
 

Núm. de referència : X2022048798     
Tipus 
Contracte 

OB D'OBRES 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

 
Antecedents 
 
Per acord de Junta de Govern Local de data 13 d’octubre de 2022 , es va aprovar la 
memòria valorada les obres de construcció de cobert a Can Frontana de Batet de la 
Serra . 

Per Acord de Junta de Govern Local de data 27 d’octubre de 2022, es va aprovar 
l’expedient de contractació administrativa de les “Obres de construcció de cobert a Can 
Frontana de Batet de la Serra” mitjançant procediment obert simplificat abreujat , amb 
un pressupost de El pressupost base de licitació ascendeix a 56.116,10€ (IVA exclòs), 
més 11.784,38 € en concepte d’IVA, calculat al 21% i un total de 67.900,48 € 
 



 
 
 

En data 16 de novembre de 2022  finalitzà el termini de presentació de proposicions, 
havent  participat en la licitació, per haver presentat la seva oferta dins el termini fixat i 
en la forma pertinent, la següent empresa: 
 

− JOAN MASSÓ TALABERA  (****) 

En data  23 de novembre de 2022 es reuneix la Mesa de Contractació, procedint a 
l’obertura del sobre únic comprovant la documentació administrativa i procedint a la 
sol.licitud de l’informe de valoració de l’oferta econòmica i criteris automàtics als serveis 
tècnics. 

El mateix dia 14 de desembre de 2022 , es reuneix la Mesa de Contractació en sessió 
privada d’acord amb el què estableix l’art. 159.6 de la LCSP, per donar compte de 
l’informe de valoració de les ofertes presentades,  emès pel  Sr. Ramon Prat Molas, cap 
de l’Àrea de Territori  i la Mesa acorda elevar a la Junta de Govern Local la proposta 
d’adjudicació del contracte de les “Obres de construcció de cobert a Can Frontana de 
Batet de la Serra”  a l’empresa JOAN MASSÓ TALABERA  . 

De conformitat amb l’article 151 de la LCSP 

D’acord amb els antecedents i de conformitat amb el punt 1 de la Disposició Addicional 
2a.  
 
Per tot això, en exercici de les competències conferides en virtut de la delegació 
efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret de data 25 de juny de 
2019. 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12022000062 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següent acord: 
 
Primer.- ADJUDICAR el contracte “Obres de construcció de cobert a Can Frontana de 
Batet de la Serra”, a favor de l’empresa JOAN MASSÓ TALABERA ,  amb NIF. **** pel 
preu de seixanta-set mil set-cents seixanta euros  (67.760,00 €) IVA inclòs.  

Aquest preu es desglossa en cinquanta-sis mil euros (56.000,00 €) de base imposable i  
onze mil set-cents seixanta  euros (11.760,00 €) corresponents a l’IVA calculat al 21%. 

Segon.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de 
clàusules administratives particulars reguladores de la contractació, aprovat per Acord 
de Junta de Govern Local de 27 d’octubre de 2022 i al Projecte Tècnic  aprovat per 
Acord de Junta de Govern Local de data 13 d’octubre de 2022. 

Les característiques i avantatges de l’oferta adjudicatària, queden acreditades a l’acta de 
la Mesa de Contractació, en sessió celebrada en data 14 de desembre de 2022. 

Tota la informació necessària que justifica la present adjudicació es troba publicada en 
el Perfil del contractant de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Tercer.- Aprovar i disposar la despesa per import de 67.760,00 € amb càrrec a la  
següent partida:2022 140 342 63215  “Actuacions Can Frontana de Batet”. 
 



 

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

200300 2206832 Despeses 22140  342  63215 67760 ACTUACIONS CAN FRONTANA DE BATET 100 001 001 001 000 000 
200210 2206832 Despeses 22140  342  63215 -140.48 ACTUACIONS CAN FRONTANA DE BATET 100 001 001 001 000 000 

Quart.- El termini d’execució de les obres és de 2 mesos, a comptar des del dia que 
s’acordi amb l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament per tal de coordinar-ho amb les actes 
que es porten a terme a l’espai , i amb un termini de garantia de 5 anys.  
 
Cinquè.- Nomenar responsable del contracte al Sr. Albert Pons i Clutaró, com a 
arquitecte municipal de l’Ajuntament d’Olot,. 
 
Sisè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a la resta de licitadors que han 
participat a la licitació  i es publicarà en el Perfil del Contractant, de conformitat amb 
l’article 151.1 de la LCSP.  
 
Setè.- La formalització del contracte serà amb l’acceptació de l’adjudicació, haurà 
d’efectuar-se en el termini màxim de 3 dies hàbils següents a aquell en què es realitzi la 
notificació de l’adjudicació als licitadors.  
 
Vuitè.- Publicar la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del 
Contractant de l’Ajuntament d’Olot, de conformitat amb l’article 154 de la LCSP.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

17.2. - APROVAR  L'EXPEDIENT, PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I 
PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PER A LA LICITACIÓ DEL SERVEI DE 

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS ALIÈ, EN LES DISCIPLINES DE 
SEGURETAT EN EL TREBALL, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMIA I 
PSICOSOCIOLOGIA APLICADA I DE VIGILÀNCIA DE LA SALUT DE 

L'AJUNTAMENT D'OLOT, I APROVAR CONVOCATÒRIA 
 
Núm. de referència : X2022065625    
 

Tipus contracte SE DE SERVEIS 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

  
Antecedents  
 
L’objecte del contracte és la prestació del servei de prevenció aliè en totes les disciplines 
(Seguretat en el treball, Higiene industrial, Ergonomia i Psicosociologia aplicada, i 
Medicina del treball), d’acord amb el que es preveu al RD 39/97 de 17 de gener, pel qual 
s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, l’avaluació dels riscos i la planificació 
de l’activitat preventiva de conformitat amb el que estableix l’article 16 de la Llei 31/1995, 
de 8 de novembre, de Prevenció de riscos laborals, i les funcions previstes a l’article 
31.3 del mateix text normatiu, així com les revisions mèdiques segons l’article 22 del 
mateix text normatiu i el punt b) de l’article 37 del RD 39/97 esmentat.  
 
 
 



 
 
 

El contracte no es divideix en lots, atès que l’Ajuntament opta per la simplificació de la 
gestió de la prevenció de riscos laborals i centralitza en un sol SPA aquesta gestió, 
l’execució del servei amb contractistes diferents dificultaria la correcta gestió des del 
punt de vista tècnic, per la manca de coneixement global de l’activitat de l’empresa en 
tots els seus àmbits i perquè estan relacionats entre sí per la pròpia naturalesa del 
contracte i del contingut. 
 
Atesa la relació entre les diferents disciplines que integren el servei de prevenció aliè, la 
divisió en lots podria dificultar la coordinació tècnica de les mateixes i produir una 
defectuosa prestació del servei que podria implicar un detriment de la protecció integral 
dels treballadors front als diversos riscs laborals. 
 
I a més perquè la no divisió en lots no va en detriment de la participació de les PIMES, 
ni per raons quantitatives ni qualitatives ja que el pressupost del contracte permet la 
participació de la petita i mitjana empresa.  
 

El pressupost base de licitació, d’acord amb l’article 100 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP), comprèn l’import total 
per la durada del contracte i té el desglossament següent:         
 
El pressupost base de licitació per als dos anys de durada del contracte és de seixanta-
un mil cinquanta-cinc euros amb quaranta-sis cèntims (61.055,46 €) IVA inclòs, 
desglossat en 54.173,10 € de pressupost net i 6.882,36 € d’IVA calculat al 21 %. 
 
Pressupost base d’execució per la durada del contracte: 
 

Concepte Import anual sense IVA IVA Import anual (amb IVA) 

Any 1 27.086,55 € 3.441,18 € 30.527,73 € 

Any 2 27.086,55 € 3.441,18 € 30.527,73 € 

Total  54.173,10 € 6.882,36 € 61.055,46 € 

 

El pressupost es desglossa de la següent manera: 
 

Salaris anuals conveni col·lectiu IPC 10% Núm. Cost hora 
Estimació 

hores 
anuals 

Cost 
salarial 
anual 

Tècnic superior PRL 22.812,79 € 25.094,07 € 1 14,67 € 290  4.259,39 € 

Metge medicina 
treball 

  29.310,53 €  32.241,58 € 1 18,85 € 195 3.676,67 € 

DUE especialista VS 22.812,79 € 25.094,07 € 1 14,67 € 150 2.201,23 € 

Administratiu   17.355,05 €  19.090,56 € 1 11,16 € 80 893,13 € 

TOTAL  11.030,42 € 

 

Costos directes anuals 

Concepte Imports 

Costos salarials 11.030,42 € 



 

Seguretat social 3.640,04 € 

Material 1.200 € 

Despeses específiques VS     3.424,00 €  

Altres despeses     2.000,00 €  

TOTAL 21.294,46 € 

 

Costos indirectes anuals 

Despeses d'estructura 4.258,89 € 

Benefici industrial 1.533,20 € 

TOTAL 5.792,09 € 

TOTAL ANUAL COSTOS 
DIRECTES + INDIRECTES 

27.086,55 € 

 

PRESSUPOST ANUAL    

    

Concepte Import anual (sense IVA) 21% IVA Import anual (amb IVA) 

Especialitats tècniques 
PRL 

13.543,28 € 2.844,09 € 16.387,36 € 

Quota fixa vigilància de la 
Salut 

2.843,28 € 597,09 € 3.440,36 € 

Quota variable 
(reconeixements mèdics) 

  10.700,00 €  Exempt   10.700,00 €  

TOTAL PRESSUPOST 
ANUAL 

27.086,55 € 3.441,18 € 30.527,73 € 

 

El preu unitari màxim en els reconeixements mèdics és de 50 €/u, i s’ha calculat el preu 
per 214 reconeixements mèdics. El preu total és una estimació, per aquest motiu 
l’Ajuntament d’Olot no està obligat a exhaurir el pressupost. L’adjudicatari facturarà la 
quota variable d’acord amb el preu unitari ofert i amb el número real de reconeixements 
mèdics fets. 

 
El Valor Estimat (VE) del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i 
concordants de la LCSP és de cent dinou mil cent vuitanta euros amb vuitanta-dos 
cèntims (119.180,82 €), IVA exclòs, incloent les possibles pròrrogues i modificacions del 
contracte. 
 

 
Contracte Pròrrogues 

Modificacions 
fins 20% 

Total 

Any 1  27.086,55 €   
  

10.834,62 € 

 

Any 2  27.086,55 € 

Any 1  

 

27.086,55 € 

Any 2  27.086,55 € 

Total  54.173,10 € 54.173,10 €  119.180,82€ 

 

 



 
 
 

La durada del contracte s’estableix per dos (2) anys a comptar des del dia 1 del mes 
següent a la data de formalització del contracte. Es preveu la possibilitat de dues 
pròrrogues, de forma acordada, d’un any cadascuna, de conformitat amb l’article 29.4 
LCSP. 
 
Aquest contracte, de conformitat amb el que determina l’article 25.1 de la LCSP, té 
naturalesa de contracte administratiu. Es qualifica com a contracte de serveis, de 
conformitat amb el que disposa l’article 17 de la LCSP.  
 
Es tramitarà mitjançant procediment obert, i adjudicació amb més d’un criteri 
d’adjudicació, de conformitat amb el que disposen els articles 145, 146, 156 i 
concordants de la LCSP i especialment l’article 145.4, en tractar-se d’un contracte que 
té per objecte un dels serveis especials recollits en l’Annex IV de la LCSP. 
 
La contractació es tramitarà de forma ordinària, d’acord amb el que disposa l’article 116 
de la LCSP.  
 
En tractar-se d’un contracte que té per objecte un dels serveis especials recollits a 
l’Annex IV de la LCSP, i ser el valor estimat del contracte inferior a 750.000, no està 
subjecte a regulació harmonitzada d’acord amb el que estableix l’article 22.c) de la 
LCSP. 
 
És susceptible de recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb el que 
disposa l’article 44.1 de la LCSP. 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 116 de la LCSP, la celebració de contractes 
per part de les administracions públiques requerirà la prèvia tramitació de l’expedient 
que s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els 
termes previstos a l’article 28 de l’esmentada Llei. 
 
Vist que a l’expedient s’han incorporat el Plec de clàusules administratives particulars i 
el Plec de condicions tècniques, 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, en compliment d’allò 
establert a la Disposició Addicional Segona de la LCSP. 
 
Vist el que disposa 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. 

 
Vist l’expedient administratiu núm.CCS12022000074 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 del servei de prevenció de riscos laborals 
aliè, en les disciplines de seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i 
psicosociologia aplicada i de vigilància de la salut de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Segon.- APROVAR, de conformitat amb l’article 117 de la LCSP, l'expedient de 
contractació del  servei de prevenció de riscos laborals aliè, en les disciplines de 
seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia aplicada i de 
vigilància de la salut de l’Ajuntament d’Olot,  amb un pressupost màxim de licitació  de 
seixanta-un mil cinquanta-cinc euros amb quaranta-sis cèntims (61.055,46 €) IVA inclòs, 
desglossat en 54.173,10 € de pressupost net i 6.882,36 € d’IVA calculat al 21 %. 
 
Tercer.- Pel que fa al procediment d’adjudicació,  es tramitarà mitjançant procediment 
obert, i adjudicació amb més d’un criteri d’adjudicació, de conformitat amb el que 
disposen els articles 145, 146, 156 i concordants de la LCSP i especialment l’article 
145.4, en tractar-se d’un contracte que té per objecte un dels serveis especials recollits 
en l’Annex IV de la LCSP. 

 
Quart.- La durada del contracte s’estableix per dos (2) anys, a comptar des del dia 1 del 
mes següent a la data de formalització del contracte, amb la possibilitat de dues 
pròrrogues, de forma acordada, d’un any cadascuna, de conformitat amb l’article 29.4 
LCSP. 
 
Cinquè.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el Plec de clàusules 
tècniques que han de regir la contractació del servei abans esmentat, tal i com 
determinen els articles 122 i 124 de la LCSP. 

 
Sisè.- Es consignarà la despesa amb càrrec a la següent partida, per assegurar 
l’existència de crèdit adequat i suficient per atendre la despesa:   
23 130 920 16009 ALTRES QUOTES SOCIALS (PREVENCIÓ)  
 
La previsió de despesa és la següent: 
 
2023: 20.351,82 € 
2024: 30.527,73 € 
2025: 10.175,91 € 

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

200200  Despeses 99999 20351.82 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200200  Despeses 99999 30527.73 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200200  Despeses 99999 10175.91 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

En tractar-se d’una despesa plurianual, queda subordinada a l’existència de  crèdit 
adequat i suficient en el pressupost dels exercicis respectius. 
 
Setè.- CONVOCAR la licitació que es tramitarà de forma ordinària, per procediment 
obert i es durà a terme atenent diversos criteris d’adjudicació; de conformitat amb el que 
disposen els articles 145, 146, 156 i concordants de la LCSP, i a l’article 145.4, i procedir 
a la seva publicació en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament d’Olot.  
 
Vuitè.- El contracte és susceptible de recurs especial en matèria de contractació, d’acord 
amb el que disposa l’article 44.1 de la LCSP. 



 
 
 

 
Novè.- PUBLICAR la licitació en el Perfil del Contractant, de conformitat amb l’article  
135 de la LCSP. 
 
Desè.- NOMENAR, com a Responsable del Contracte la Sra. Margarida Miró Pradós, 
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. 
 
Onzè.- 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. 

 
17.3. - SERVEIS D'ASSESSORAMENT PER A LA IMPLEMENTACIÓ DELS 

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 2030 
 
Núm. de referència : X2022062856     
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar el servei d’assessorament per a la 
implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030, com es desprèn 
de l’informe de data 25 de novembre de 2022,  emès per la Sra. Anna Diago José, cap 
de Gabinet d’Alcaldia. 

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’assessorament per a la implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible 
2030: 

-Vector 5 i Excel·lència i sostenibilitat SCCL 

-Francesc Xavier Agulló Garcia 

-Sergi Rovira Perez  

Quart.- D’acord amb l’informe de valoració emès per la Sra. Anna Diago José, cap de 
Gabinet de l’Alcaldia, en data 20 de desembre de 2022, la millor proposta és  la 
presentada pel Sr. SERGI ROVIRA PEREZ , 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 del Sr. SERGI ROVIRA PEREZ  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 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012022001063 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 

Primer.-  Aprovar l’informe emès per la Sra. Anna Diago José, cap de Gabinet de 
l’Alcaldia de data 20 de desembre de 2022,  en el que es motiven les necessitats de 
contractar. 

Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a 
favor del Sr. SERGI ROVIRA PEREZ, amb NIF núm. ****, el contracte menor del servei 
d’assessorament per a la implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible 
2030 ;  pel preu de deu mil  cinc-cents vuitanta-set euros amb cinquanta cèntims 
(10.587,50 €), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en vuit mil set-cents cinquanta euros (8.750 €) de 
pressupost net i  mil vuit-cents trenta-set euros amb cinquanta  cèntims (1.837,50 €) 
d’IVA calculat amb un tipus del 21. 

Els serveis esmentats es realitzaran d’acord amb les següents condicions: 

  
“1.-Previ a l’inici del treball:  

- Anàlisi de la documentació estratègica de l’Ajuntament per conèixer l’alineament 
actual de la planificació estratègica de l’activitat municipal.  

- Coordinació amb el Gabinet d’Alcaldia per iniciar el treball conjunt amb les diferents 
Àrees Municipals: definició dels objectius, concreció del Pla de Treball, el calendari de 



 
 
 

sessions i característiques del treball resultant del procés per tal de realitzar l’encàrrec. 
Es preveu que els serveis es portin a terme durant un període de 3 mesos.  
 
2. Tasques a desenvolupar:  

- Creació d’un Grup Motor per tal d’iniciar el treball i coordinar-ne les diferents fases 
(durada d’execució màxima de tres mesos).  

- Definició del procés per tal d’executar el procés d’implementació dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible 2030.  

- Formació / tallers pràctics (reunions dirigits a representants polítics, caps d’Àrea - 
Personal Municipal per a la implementació dels Objectius de Desenvolupament 
Sostenible 2030).  

- Retorn de les accions sorgides en el procés d’implementació.  

- Entrega de materials lliurats a l’Ajuntament com a resultat del procés i documentació 
de justificació a la Diputació de Girona d’acord a la convocatòria de subvencions “per 
al finançament de la implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de 
l'Agenda 2030 als municipis de més de 5.000 habitants de la demarcació de Girona”.  
 
3. Sessions de formació:  

- 2 seminaris presencials dirigits a l’equip de govern (inici del procés i tancament de 
presentació dels resultats obtinguts).  

- 5 sessions formatives amb les persones de l’Administració i grups d’interès. Es 
requeriran que les sessions siguin presencials i de la durada acordada a l’inici del 
procés i d’acord amb el calendari previst.  

- Elaboració dels documents resultant de les entrevistes i l’anàlisi de Pla Estratègic 
amb la proposta d’accions per a incorporar aquest marc estratègic en les actuacions 
de l’Ajuntament d’Olot 2030.  
 
4. Material a entregar:  

- Una vegada finalitzat el treball, es requerirà l’entrega d’un document de resum de les 
fases i accions sorgides per a la implementació dels Objectius de Desenvolupament 
Sostenible 2030. El material haurà d’incloure el format i imatge gràfica de l’Ajuntament 
d’Olot i haurà d’incloure versió impresa i digital.  

- Caldrà lliurar un segon document a la justificació de la convocatòria d’ajuts atorgada 
a l’Ajuntament d’Olot per la Diputació de Girona d’acord a la convocatòria de 
subvencions “per al finançament de la implementació dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030 als municipis de més de 5.000 
habitants de la demarcació de Girona”.  

- També caldrà entregar un document dirigit a la ciutadania que reculli l’actuació 
portada a terme”.  
 
Tercer.- El termini per a l’execució dels serveis serà de tres mesos a  partir de la data 
de recepció de la notificació de l’adjudicació 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 10.587.50 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida núm. 22.100.920.227990 “consultoria” del Pressupost municipal. 
 

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

200220  Despeses 22100  920  227990 10587.50 CONSULTORIA 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 
CC012022001063. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució als Srs. Sergi Rovira Perez; Francesc Xavier Agulló 
Garcia; Vector 5 i Excelència de Sostenibilitat SCCL 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

17.4. - SERVEIS DE RECOLLIDA DE DEIXALLES I NETEJA VIÀRIA 
 

Núm. de referència : X2011003316     
 
Antecedents 
 
 L’Ajuntament Ple de data 20 d’agost de 2011 va adjudicar el contracte de gestió del 
servei públic municipal de recollida de deixalles i neteja viària a favor de la UTE 
IGFA,SA- URBASER, SA amb NIF U55111645.  
Al llarg de l’any, per garantir un correcte estat de neteja de la ciutat i per evitar el 
desbordament dels contenidors en dies festius, és necessari encarregar a l’empresa 
concessionària del servei la realització de certes tasques extraordinàries, tal i com ho 
permet l’article 28 del Plec de condicions jurídiques, econòmiques i administratives que 
regeix el contracte, on es defineix que l’adjudicatari té la obligació de realitzar tots els 
serveis extraordinaris que li encarregui l’Ajuntament d’Olot i, d’acord amb l’article 29, té 
el dret de percebre els costos d’aquests serveis. 
 
En la sessió de Ple de l’Ajuntament d’Olot de 23 de desembre de 2021, es va aprovar 
l’expedient, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 
tècniques, i es va convocar la licitació; i també es va acordar prorrogar la concessió 
adjudicada a la UTE IGFA SA – URBASER SA fins a la formalització del contracte 
resultant de la nova licitació.  
 
Vist que en la nova licitació de la concessió del servei cap de les dues ofertes 
presentades va assolir la puntuació mínima necessària en els criteris avaluables per 
judici de valor per passar a la següent fase de la licitació, el Ple de l’Ajuntament d’Olot 
en sessió ordinària de 19 de maig de 2022 va acordar declarar deserta la licitació i 
elaborar uns nous plecs. Contra aquest acord de Ple es va interposar recurs especial en 
matèria de contractació davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic 
(TCCSP). 
 
Atès que fins el moment que s’adjudiqui el nou contracte, es mantenen les condicions 
establertes en el plec que regeix la concessió. 
 
 
 



 
 
 

I vist l’informe núm. NI022022002727 emès pels Serveis Tècnics del SIGMA, de data 13 
de desembre de 2022;  relatiu a la necessitats de contractar  determinats serveis 
extraordinaris de recollida de deixalles i neteja viària previstos per  a l’any 2023, per un 
import de 93.933,09 € (IVA inclòs). 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12011000008  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. NI022022002727 emès pels Serveis Tècnics del 
SIGMA, de data 13 de desembre de 2022;, en el qual es motiven les necessitats a 
contractar. 
 

SEGON.- Segon.- Adjudicar a favor de l’empresa Contractar amb UTE IGFA,SA- 
URBASER, SA amb NIF U55111645, els serveis extraordinaris de recollida de 
deixalles i neteja viària previstos per a l’any 2023 segons : 
 

SERVEIS EXTRAORDINARIS DE RECOLLIDA DE DEIXALLES     

Data Servei Hores Unitats Preu hora Total (IVA INCLÒS) 

06/01/2023 CENTRE - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió recol.lector mitjà. 6,00 1 201,38 € 1.208,28 € 

 BARRIS - 3 equips de 1 conductor + 2 peons + camió bicompartimentat. 6,00 3 210,41 € 3.787,38 € 

 ACTIVITATS - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió recol.lector gros, restaurants i altres. 6,00 1 164,64 € 987,84 € 

 CENTRE MATI REPAS - 1 equip d'1 conductor + 1 peons + camió recol.lector mitjà. 6,00 1 125,01 € 750,06 € 

07/04/2023 CENTRE - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió recol.lector mitjà. 6,00 1 201,38 € 1.208,28 € 

 BARRIS - 3 equips de 1 conductor + 2 peons + camió bicompartimentat. 6,00 3 210,41 € 3.787,38 € 

 ACTIVITATS - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió recol.lector gros, restaurants i altres. 6,00 1 164,64 € 987,84 € 

 CENTRE MATI REPAS - 1 equip d'1 conductor + 1 peons + camió recol.lector mitjà. 6,00 1 125,01 € 750,06 € 

10/04/2023 CENTRE - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió recol.lector mitjà. 6,00 1 201,38 € 1.208,28 € 

 BARRIS - 3 equips de 1 conductor + 2 peons + camió bicompartimentat. 6,00 3 210,41 € 3.787,38 € 

 ACTIVITATS - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió recol.lector gros, restaurants i altres. 6,00 1 164,64 € 987,84 € 

 CENTRE MATI REPAS - 1 equip d'1 conductor + 1 peons + camió recol.lector mitjà. 6,00 1 125,01 € 750,06 € 

01/05/2023 CENTRE - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió recol.lector mitjà. 6,00 1 201,38 € 1.208,28 € 

 BARRIS - 3 equips de 1 conductor + 2 peons + camió bicompartimentat. 6,00 3 210,41 € 3.787,38 € 

 ACTIVITATS - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió recol.lector gros, restaurants i altres. 6,00 1 164,64 € 987,84 € 

 CENTRE MATI REPAS - 1 equip d'1 conductor + 1 peons + camió recol.lector mitjà. 6,00 1 125,01 € 750,06 € 

24/06/2023 CENTRE - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió recol.lector mitjà. 6,00 1 201,38 € 1.208,28 € 

 CENTRE MATI REPAS - 1 equip d'1 conductor + 1 peons + camió recol.lector mitjà. 6,00 1 125,01 € 750,06 € 

15/08/2023 CENTRE - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió recol.lector mitjà. 6,00 1 201,38 € 1.208,28 € 

 BARRIS - 3 equips de 1 conductor + 2 peons + camió bicompartimentat. 6,00 3 210,41 € 3.787,38 € 

 CENTRE MATI REPAS - 1 equip d'1 conductor + 1 peons + camió recol.lector mitjà. 6,00 1 125,01 € 750,06 € 

07/09/2023 CENTRE - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió recol.lector mitjà. 6,00 1 201,38 € 1.208,28 € 

 BARRIS - 3 equips de 1 conductor + 2 peons + camió bicompartimentat. 6,00 3 210,41 € 3.787,38 € 

 ACTIVITATS - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió recol.lector gros, restaurants i altres. 6,00 1 164,64 € 987,84 € 

 CENTRE MATI REPAS - 1 equip d'1 conductor + 1 peons + camió recol.lector mitjà. 6,00 1 125,01 € 750,06 € 

08/09/2023 ACTIVITATS - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió recol.lector gros, restaurants i altres. 6,00 1 164,64 € 987,84 € 

 CENTRE MATI REPAS - 1 equip d'1 conductor + 1 peons + camió recol.lector mitjà. 6,00 1 125,01 € 750,06 € 

11/09/2023 CENTRE - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió recol.lector mitjà. 6,00 1 201,38 € 1.208,28 € 

 BARRIS - 3 equips de 1 conductor + 2 peons + camió bicompartimentat. 6,00 3 210,41 € 3.787,38 € 

 ACTIVITATS - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió recol.lector gros, restaurants i altres. 6,00 1 164,64 € 987,84 € 



 

 CENTRE MATI REPAS - 1 equip d'1 conductor + 1 peons + camió recol.lector mitjà. 6,00 1 125,01 € 750,06 € 

12/10/2023 CENTRE - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió recol.lector mitjà. 6,00 1 201,38 € 1.208,28 € 

 BARRIS - 3 equips de 1 conductor + 2 peons + camió bicompartimentat. 6,00 3 210,41 € 3.787,38 € 

 CENTRE MATI REPAS - 1 equip d'1 conductor + 1 peons + camió recol.lector mitjà. 6,00 1 125,01 € 750,06 € 

01/11/2023 CENTRE - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió recol.lector mitjà. 6,00 1 201,38 € 1.208,28 € 

 BARRIS - 3 equips de 1 conductor + 2 peons + camió bicompartimentat. 6,00 3 210,41 € 3.787,38 € 

 ACTIVITATS - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió recol.lector gros, restaurants i altres. 6,00 1 164,64 € 987,84 € 

 CENTRE MATI REPAS - 1 equip d'1 conductor + 1 peons + camió recol.lector mitjà. 6,00 1 125,01 € 750,06 € 

06/12/2023 CENTRE - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió recol.lector mitjà. 6,00 1 201,38 € 1.208,28 € 

 BARRIS - 3 equips de 1 conductor + 2 peons + camió bicompartimentat. 6,00 3 210,41 € 3.787,38 € 

 ACTIVITATS - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió recol.lector gros, restaurants i altres. 6,00 1 164,64 € 987,84 € 

 CENTRE MATI REPAS - 1 equip d'1 conductor + 1 peons + camió recol.lector mitjà. 6,00 1 125,01 € 750,06 € 

08/12/2023 CENTRE - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió recol.lector mitjà. 6,00 1 201,38 € 1.208,28 € 

 BARRIS - 3 equips de 1 conductor + 2 peons + camió bicompartimentat. 6,00 3 210,41 € 3.787,38 € 

 ACTIVITATS - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió recol.lector gros, restaurants i altres. 6,00 1 164,64 € 987,84 € 

 CENTRE MATI REPAS - 1 equip d'1 conductor + 1 peons + camió recol.lector mitjà. 6,00 1 125,01 € 750,06 € 

25/12/2023 CENTRE - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió recol.lector mitjà. 6,00 1 201,38 € 1.208,28 € 

 BARRIS - 3 equips de 1 conductor + 2 peons + camió bicompartimentat. 6,00 3 210,41 € 3.787,38 € 

 ACTIVITATS - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió recol.lector gros, restaurants i altres. 6,00 1 164,64 € 987,84 € 

 CENTRE MATI REPAS - 1 equip d'1 conductor + 1 peons + camió recol.lector mitjà. 6,00 1 125,01 € 750,06 € 

 TOTAL PRESSUPOST / Iva inclos 82.523,28 € 

      
SERVEIS 

DE 

REFORÇ 

ALS 

Serveis de reforç de recollida i neteja viària Nadal IGFA UBASER PROXI 1.775,00 

Serveis de reforç de recollida i neteja viàriaMercat Nadal IGFA UBASER PROXI 1.475,00 

Serveis de reforç de recollida i neteja viària Festes del Tura IGFA UBASER PROXI 7.459,81 

altres serveis de neteja viària extraordinaris IGFA UBASER PROXI 700,00 

    
TOTAL 11.409,81 

      

   OTAL URBASER 20 93.933,09 € 

 
 
Tercer.- Aprovar i disposar el pagament de la despesa  d’import NORANTA-TRES MIL 
NOU-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB NOU CÈNTIMS (93.933,09 €) (IVA inclòs), 
amb càrrec a la partida núm. 23.700.1621.227001 “recollida i transport de residus”    
 

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

200220  Despeses 23700  1621 227001 93933.09 RECOLLIDA I TRANSPORT RESIDUS 100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

17.5. - RENOVAR L'AUTORITZACIÓ PER  REALITZACIÓ DE CIRCUÏTS TURÍSTICS 
AMB UN TRENET 

 

Núm. de referència : X2022061844    
 
En data de 18 de gener de 1989 la Comissió de Govern de l’Ajuntament d’Olot va 
autoritzar al Sr. Joan Masoliver i Jordà per a la realització de circuits amb carruatges 
estirats per cavalls, en el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, amb el 
condicionant adoptat per la Junta de Protecció Volcànica de la Garrotxa a que 
l’interessat es faci càrrec de la neteja dels residus que els animals produeixin. 

En data 19 de setembre de 1990 i per acord de la Comissió de Govern, es va autoritzar  
al Sr. Joan Masoliver i Jordà, els serveis de transport, per mitjà d’un carrilet turístic, amb 
la finalitat de realitzar visites turístiques per la comarca de la Garrotxa; en el tram de 
camí que envolta el Volcà Croscat dins el terme municipal d’Olot. 

Atenent el llarg temps transcorregut des d’aquestes autoritzacions, més de trenta anys, 
es procedent la seva actualització i  tot i que el procediment establert per les 
autoritzacions especials de domini públic per a la realització d’activitats privades 
lucratives, seria pel sistema de concurs en procediment obert, atenent que el servei es 
ve prestant per l’adjudicatari, es justificable la regularització per l’adjudicació directa i 
per un termini determinat. 

En tant que aquest Ajuntament considera d’interès turístic la prestació d’aquest servei 
que dona a conèixer i a gaudir d’uns indrets molt peculiars i amb la finalitat de 
promocionar el sector turístic d’Olot i comarca. 

En caràcter previ a la renovació de l’autorització s’ha requerit a l’empresa TOUR 
TURÍSTIC S.L. que aporti la següent documentació: 

- Identificació titular del vehicle 
- Especificar la velocitat màxima de circulació 
- Especificar la capacitat total de seients 
- Recorregut. Plànol detallat de l’itinerari i de les zones parada 
- Període de circulació previst (posar de data a data) i l’horari i freqüència del 

recorregut 
- Presentació dels permisos de circulació del vehicle, segons l’article 28.6 del 

Reglament general de vehicles. El permís de circulació podrà ser de tot el conjunt 
(vehicle tractor i remolc o remolcs enganxats) 

- ITV favorable 
- Assegurança obligatòria de vehicles vigent. 

I  vist l’expedient administratiu núm. CCS12022000072 i antecedents corresponents, la 
regidora-delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern l’adopció del següent 
acord: 

Primer:  RENOVAR l’Autorització a l’empresa  TOUR TURÍSTIC S.L. NIF B17431719 
representada pel Sr. Ivan Masoliver i Galve  amb DNI ****, a realitzar uns circuits turístics 
que circularan en part dins el terme municipal d’Olot i mitjançant un vehicle composat 
per un vehicle motor i 2 remolcs. 

Les funcions són estrictament de transport turístic i per tant, no es carregaran equipatges 
ni es realitzarà cap altra funció no especificada. 



 

Segon: Validar la documentació presentada i considerar que és suficient per a la 
prestació del servei. 

Tercer: Aquesta autorització tindrà una durada de 25 anys i amb efectes del dia 1 de 
gener del 2023. 

Quart: Aprovar el recorregut del circuit turístic que té una llargada de 2 quilometres i mig 
i segons plànol adjunt 

Cinquè: Aprovar els horaris i freqüència de la circulació i els preus del billets. 

Sisè: Aprovar l’informe econòmic de viabilitat i determinar el preu públic anual en quatre 
mil tres-cents vint-i-sis euros amb noranta-tres cèntims (4.326’93 euros) que es faran 
efectius abans del 31 de març de l’exercici al que es correspongui el preu públic a pagar. 
(segons informe que obra en l’expedient). 

Aquest preu s’actualitzarà amb l’IPC anual estatal i amb efectes de l’1 de gener de cada 
any. 

Setè: L’Ajuntament podrà dictar la normativa adient per garantir la seguretat viària i la 
lliure circulació d’altres vehicles i vianants i animals. 

Vuitè: L’autoritzat es compromet a mantenir els camins de l’itinerari en bon estat de 
circulació, anant a càrrec seu les despeses que s’ocasionin i que en cas de discrepància 
podrà executar l’Ajuntament amb caràcter subsidiari, revertint el cost a l’autoritzat. 

Novè: Aquesta autorització s’atorga sens perjudici de la necessitat d’altres 
autoritzacions  

Desè. Notificar aquest acord a la Junta del Parc Natural de la Zona Volcànica de la 
Garrotxa i comunicar aquest acord als interessats i al departament d’Ingressos i Gestió 
Tributària de l’Ajuntament. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
18.1. - APROVAR L'ADHESIÓ AL PLA AGRUPAT DE FORMACIÓ CONTÍNUA PER 

A L'ANY 2023 PROMOGUT PER L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I 
COMARQUES I LES DIPUTACIONS DE GIRONA, TARRAGONA I LLEIDA 

 

Núm. de referència : X2022064819     
 
L’Associació Catalana de Municipis i Comarques i les Diputacions de Girona, de Lleida 
i de Tarragona han presentat el Pla Agrupat de Formació Contínua per a l’any 2023 i 
han sol·licitat l’adhesió formal al Pla de tots els ens locals interessats.  
 
L’Ajuntament d’Olot té interès en participar en les accions formatives que es realitzaran 
en el marc del Pla Agrupat durant l’any 2022.  
 
D’acord amb el que disposa l’article 14.g del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic.  
 



 
 
 

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’Organització i Atenció Ciutadana proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de 
l’acord següent:  
 
APROVAR l’adhesió al Pla Agrupat de Formació Contínua per a l’any 2023 promogut 
per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i les Diputacions de Girona, de 
Lleida i de Tarragona. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

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

DEFINITIVA D’UNA PLAÇA DE BIBLIOTECARI/A PEL SISTEMA DE CONCURS DE 
MÈRITS 

 
Núm. de referència: X2022060074     
 
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot, en la sessió ordinària celebrada el dia 
24 de novembre de 2022, va aprovar les bases i la convocatòria del procés selectiu per 
a la cobertura definitiva d’una plaça de bibliotecari/a, grup A, subgrup A2, pel sistema 
de concurs de mèrits 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 10.2 del Decret 124/1999, de 4 de maig, sobre els serveis i el personal del 
Sistema de Lectura Pública de Catalunya estableix que el personal bibliotecari ha de 
tenir titulació universitària de Diplomatura en Biblioteconomia i Documentació o de 
Llicenciatura en Documentació. 

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 diplomatura o grau universitari sense especificar la 
titulació requerida a l’article 10.2 del Decret 124/1999, 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 bibliotecari/a, grup A, subgrup A2, pel sistema de concurs de mèrits per a 
l’estabilització de l’ocupació temporal aprovades a la Junta de Govern del 24 de 
novembre de 2022, que afecta a la base segona apartat c): 
 



 

On diu: 
 
“Estar en possessió de diplomatura o grau universitari. 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 Grau en Gestió de la Informació i Documentació 
Digital, Diplomatura en Biblioteconomia i Documentació, o superior o equivalent. 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. 
 

 
20.1. - PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ELEMENTS DE 

JOC I ENLLUMENAT PLAÇA SANT MIQUEL.- PROPOSANT APROVAR 
DEFINITIVAMENT 

 
Núm. de referència : X2022048006     
 
Vist que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot, en la sessió celebrada el dia 
29 de setembre de 2022 va adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovar inicialment la 
memòria valorada de subministrament i instal·lació d'elements de joc i enllumenat a la 
Plaça Sant Miquel, redactada per unparelld’arquitectes: Eduard Callís, Guillem Moliner 
en data setembre de 2022. 
 

Vist que el referit projecte es va exposar al públic pel termini de trenta dies en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona núm. 210 de data 3 de novembre de 2022. 
 
Vist que durant el termini en el qual ha estat exposat al públic no s’han presentat 
al·legacions ni suggeriments de cap tipus. 
 
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 UPOM2022000028, 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 DEFINITIVAMENT la memòria valorada de subministrament i 
instal·lació d'elements de joc i enllumenat a la Plaça Sant Miquel, redactada per 
unparelld’arquitectes: Eduard Callís, Guillem Moliner en data setembre de 2022. 



 
 
 

 

SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província i al web de 
l’ajuntament. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

21.1. - PROJECTE DE MILLORA DEL DRENATGE DEL CARRER ANDREA A 
OLOT.- PROPOSANT APROVAR DEFINITIVAMENT 

 
Núm. de referència : X2022050281     
 
Vist que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot, en la sessió celebrada el dia 
6 d’octubre de 2022 va adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovar inicialment el projecte 
de millora del drenatge del carrer Andrea redactat pels serveis tècnics municipals de 
l’Àrea de Territori en data setembre de 2022. 
 

Vist que el referit projecte es va exposar al públic pel termini de trenta dies en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona núm. 208 de data 31 d’octubre de 2022. 
 
Vist que durant el termini en el qual ha estat exposat al públic no s’han presentat 
al·legacions ni suggeriments de cap tipus. 
 
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 UPOM2022000031, 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 DEFINITIVAMENT el projecte de millora del drenatge del carrer 
Andrea redactat pels serveis tècnics municipals de l’Àrea de Territori en data setembre 
de 2022. 
 

SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província i al web de 
l’ajuntament. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 



 

22.1. - PROJECTE BÀSIC PER A LA CONSTRUCCIÓ DE MAGATZEM PER LA 
BRIGADA MUNICIPAL D’OLOT.- PROPOSANT APROVAR INICIALMENT 

 
Núm. de referència : X2022064885     
 
Vist el projecte bàsic per a la construcció de magatzem per la brigada municipal d’Olot, 
redactat per Serttec, enginyeria i construcció en data novembre de 2022, que té per 
objecte descriure i definir les característiques generals de les obres de construcció de la 
nau destinada a magatzem per la brigada municipal al Carrer de la Fenolleda, 7 d’Olot. 
 
Vist l’informe emès pel cap de l’Àrea de Territori, Ramon Prat Molas, en data 20 de 
desembre 2022, que s’adjunta a l’expedient, conforme al qual informa favorablement 
l’aprovació inicial del projecte. 
 
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 UPOM2022000042, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el projecte bàsic per a la construcció de magatzem 
per la brigada municipal d’Olot, redactat per Serttec, enginyeria i construcció, en data 
novembre de 2022. 
 
SEGON.- SOTMETRE el present acord a informació pública pel termini de TRENTA 
DIES, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, i al e-tauler. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
23.1. - PRESENTACIÓ DEL PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE 

JOCS INFANTILS AL PARC DE LES MORES A LA SEGONA CONVOCATÒRIA 
D'AJUDES PER LA REALITZACIÓ D'ACCIONS DESTINADES A LA PROMOCIÓ 

D'ESTILS DE VIDA SALUDABLE A TRAVÉS DE LA CREACIÓ O REHABILITACIÓ 
D'ENTORNS SALUDABLES EN EL MARC DEL PRTR - NEXTGENERATION EU 

 
Núm. de referència : X2022065092     
 
Vist que per Junta de Govern Local de 28 de juliol de 2022 es va aprovar el projecte 
bàsic de Parc Urbà en el barri de l’Hostal del Sol, redactat per Recer Arquitectura, per 
import de 32.788,76€. 
 
Vista la segona convocatòria de la FEMP d’ajudes per la realització d’accions destinades 
a la promoció d’estils de vida saludable a través de la creació o rehabilitació d’entorns 
saludables en el marc del Pla de Recuperacicó, Transformació i Resiliència per la 



 
 
 

consecució dels objectius definits en el Component 18 “Renovación y ampliación de las 
capacidades del Sistema Nacional de Salud” Inversió 2 (C18.I2), finançades a través de 
l’instrument Europeu de Recuperació “Next Generation EU”. 
 
En relació a l’expedient SNG12022000013, el regidor delegat  de Serveis Urbans, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- SOL·LICITAR ajuda a la Federació de Municipis i Províncies (FEMP) per 
l’execució de l’actuació de Parc Urbà en el barri de l’Hostal del Sol, segons projecte 
bàsic aprovat, per import de 32.788,76€, en el marc de la Convocatòria d’ajudes per la 
realització d’actuacions de la C18.I2 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència 
finançada a través de l’instrument Europeu de Recuperació “Next Generation EU”. 
 
SEGON.- APROVAR la realització de l’actuació denominada Parc Urbà en el barri de 
l’Hostal del Sol, pel cas de concessió de l’ajut que es sol·licitarà a la FEMP; i que en tal 
cas, la inversió que serà prevista en el Pressupost de l’Entitat i que per l’execució de la 
qual existirà crèdit suficient i adequat, segons s’acredita amb la corresponent certificació 
emesa per la Secretaria de l’entitat.  
 
TERCER.- ASSUMIR aquesta entitat el compromisos exigits en les Bases Reguladores 
i la Convocatòria d’ajudes per la realització d’accions destinades a la promoció d’estils 
de vida saludables a través de la creació, rehabilitació d’entorns saludables en el marc 
del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.  
 
QUART.- FACULTAR al Sr. Alcalde tant àmpliament com procedeixi en Dret, així com 
autoritzar-lo per la firma dels documents oportuns per la tramitació efectiva del present 
acord.  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
23.2. - PRESENTACIÓ DEL PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE 

JOCS INFANTILS AL PARC DE LES MORES A LA 2A CONVOCATÒRIA 
D'AJUDES PER LA REALITZACIÓ D'ACCIONS DESTINADES A LA PROMOCIÓ 

D'ESTILS DE VIDA SALUDABLE A TRAVÉS DE LA CREACIÓ O REHABILITACIÓ 
D'ENTORNS SALUDABLES EN EL MARC DEL PRTR-NEXTGENERATION EU 

 

Núm. de referència : X2022065388     
 
Vist que per Junta de Govern Local de 10 de novembre 2022 es va aprovar la Memòria 
valorada relativa al Subministrament i muntatge de jocs infantils al Parc de les Mores, 
per import de 111.752€.  
 
Vist que en data 30 de novembre de 2022 es va publicar al perfil del contractant l’anunci 
de licitació del contracte mixt de subministrament i muntatge de nous jocs infantils al 
Parc de les Mores d'Olot. 
 



 

 
Vista la segona convocatòria de la FEMP d’ajudes per la realització d’accions destinades 
a la promoció d’estils de vida saludable a través de la creació o rehabilitació d’entorns 
saludables en el marc del Pla de Recuperacicó, Transformació i Resiliència per la 
consecució dels objectius definits en el Component 18 “Renovación y ampliación de las 
capacidades del Sistema Nacional de Salud” Inversió 2 (C18.I2), finançades a través de 
l’instrument Europeu de Recuperació “Next Generation EU”. 
 
En relació a l’expedient SNG12022000014, el regidor delegat de Serveis Urbans, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- SOL·LICITAR ajuda a la Federació de Municipis i Províncies (FEMP) per 
l’execució de l’actuació de Subministrament i muntatge de jocs infantils al Parc de les 
Mores, segons Memòria valorada aprovada, per import de 111.752€, en el marc de la 
Convocatòria d’ajudes per la realització d’actuacions de la C18.I2 del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència finançada a través de l’instrument Europeu de 
Recuperació “Next Generation EU”.  
 
SEGON.- DECLARAR que la inversió està prevista en el Pressupost de l’Entitat i que 
per l’execució de la qual existeix crèdit suficient i adequat, segons s’acredita amb la 
corresponent certificació emesa per la Secretaria de l’entitat.  
 
TERCER.- ASSUMIR aquesta entitat el compromisos exigits en les Bases Reguladores 
i la Convocatòria d’ajudes per la realització d’accions destinades a la promoció d’estils 
de vida saludables a través de la creació, rehabilitació d’entorns saludables en el marc 
del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.  
 
QUART.- FACULTAR al Sr. Alcalde tant àmpliament com procedeixi en Dret, així com 
autoritzar-lo per la firma dels documents oportuns per la tramitació efectiva del present 
acord. 
 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

 
24.1. 25.1- APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA PER A LA IMPLANTACIÓ 

D’UNA CALDERA DE BIOMASSA A LA PISCINA COBERTA CLIMATITZADA I 
PRESENTACIÓ DEL PROJECTE AL PROGRAMA 2 D'INSTAL·LACIONS 

D'ENERGIES RENOVABLES TÈRMIQUES EN INFRAESTRUCTURES DEL 
SECTOR PÚBLIC 

Núm. de referència : X2022065441     
 
Vist que l’Ajuntament d’Olot té prevista l’ampliació dels equipaments actuals de la 
piscina municipal d’Olot, i es contempla la construcció d’un pavelló que albergarà dues 
piscines cobertes climatitzades. 
 
Vist que l’Ajuntament d’Olot ha encarregat a Colomer Rifà una Memòria Valorada per 
tal sol·licitar un ajut per la instal·lació d’una caldera de Biomassa per cobrir les 
necessitats tèrmiques d’aquesta nova instal·lació.  



 
 
 

 
Vist que la memòria valorada per la implantació d’una caldera de biomassa a la piscina 
coberta climatitzada pressuposta en 276.599,03€ el cost del subministrament i muntatge 
d’equips, el subministrament i muntatge de la sitja d’emmagatzematge i la posada en 
funcionament de tota la instal·lació.  
 
Vist que el Departament d’Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya ha fet pública 
la convocatòria de l’any 2022 per a la concessió de subvencions dels programes 
d’incentius per a la implantació d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en 
diferents sectors de l’economia en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència finançat per la Unió Europea a través dels fons Next Generation EU – 
Resolució ACC/2416/2022, de 25 de juliol, publicada al DOGC núm. 8721). 
 
Vist que aquest programa de subvenció es regeix per les bases reguladores que conté 
el Reial Decret 1124/2021, de 23 de desembre (BOE núm. 305) i les especificitats de la 
referida Resolució ACC/2416/2022. 
 
Vist que aquests ajuts s’emmarquen en el Component 7 “Desplegament i integració de 
les energies renovables” del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.  
 
Vist que el projecte d’implantació d’una caldera de biomassa a la piscina coberta 
climatitzada encaixa dins les actuacions subvencionables del Programa d’incentius 2 de 
les referides Bases reguladores relatiu a la realització d’instal·lacions d’energies 
renovables tèrmiques en edificis no residencials, establiments i infraestructures del 
sector públic. 
 
Vist els articles 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 SNG12022000015, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Transició energètica, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
 
PRIMER.- APROVAR la Memòria valorada per a la implantació d’una coberta de 
biomassa a la piscina coberta climatitzada, redactada per Colomer Rifà, el novembre de 
2022. 
 
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.- PARTICIPAR i ACCEPTAR el procediment regulat pel Reial Decret i la 
Resolució de convocatòria de subvenció del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació 
i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya en el marc del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea mitjançant els fons Next 
Generation EU. 
 



 

QUART.- SOL·LICITAR en el referit programa una subvenció de 175.000 euros pel 
projecte d’implantació d’una caldera de biomassa a la piscina coberta climatitzada. 
 
CINQUÈ.- ASSUMIR el compromís, en cas de concessió de l’ajut, d’executar el referit 
projecte, i que es disposarà de la dotació pressupostària corresponent. 
 
SISÈ.- FACULTAR al Sr. Alcalde per la firma de tota la documentació necessària per a 
la tramitació de la referida sol·licitud de subvenció. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
i no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a dos quarts de nou i per constància del que s’hi ha tractat i 
dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura 
 
VIST I PLAU 
L’ALCALDE 

LA SECRETÀRIA 

 


