
 
 
 

JUNT ACTA NÚM.6 
JUNTA DE GOVERN LOCAL  

EL DIA 9 DE FEBRER DE 2023. 
 
 
A la molt Lleial ciutat d’Olot el dia 9 de febrer de 2023 es reuneix en aquesta Casa 
Consistorial la Junta de Govern d’aquets Ajuntament sota la presidència del Sr. JOSEP 
BERGA I VAYREDA, per tal de celebrar la sessió ordinària i de primera convocatòria 
que s’escau al dia d’avui.  
 
Hi assisteixen els membres de la Junta de Govern Local Srs./es Estanis Vayreda i 
Puigvert,  Montserrat Torras i Surroca, Immaculada Muñoz i Díaz, Jordi Güell i 
Güell, Maria Assumpció Camps i Bosch, Aniol Sellabona i Aguilera i Gemma 
Canalias i Rafel. 
 
També hi assisteixen com a regidors delegats expressament convidats per tal de 
presentar els assumptes de la seva àrea, sense poder intervenir, en cap cas, en la part 
resolutiva ni en la resta d’assumptes que no afectin a la seva àrea ni prendre part en la 
votació, i segons informe dels Serveis de Secretaria del dia 1 de juliol de 2003, els 
Srs./es: Agustí Arbós i Torrent, Adriana Francés i Planellas i Lluc Charles Flaqué. 
 
Hi assisteix 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 2 de febrer: 

- Divendres 3 de febrer va assistir a la Junta de Govern de SIGMA.Dissabte 4 de 
febrer va prendre part de la presentació dels actes del Carnaval d’enguany. Al 
Casal Marià es va donar a conèixer el nou Rei i Reina de Carnaval (Lluis Danés 
i la Gemma Masó de la colla Els Macus de les Preses que aquest 2023 
compleixen 10 anys) i el cartell, obra de la Jessica Oliveras. 

- Diumenge 5 de febrer va donar la sortida a la nova edició de la Run4càncer 2023. 
A continuació va assistir a la Fira del Farro de la Vall de Bianya. A la tarda va 
assistir al 40è aniversari de l’Església Cristiana Evangèlica "Beraca-Bones 
Notícies. 



 

- Dimarts 7 de febrer va fer seguiment de la nevada que va afectar la ciutat d’Olot. 
Al migdia es va constituir el Comitè Municipal d’Emergències per fer avaluar la 
situació i prendre les mesures oportunes per fer-hi front.  

 
 

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. - JUSTIFICACIONS DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA 
COMPETITIVA PER A LA ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I EL 

DESENVOLUPAMENT D’ACTIVITATS VEÏNALS. 
 
Núm. de referència : X2022024165     
 
En relació a l’expedient SBS22022000004, 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 1800 euros, a favor de l’ASSOCIACIO 
DE VEINS DEL BARRI DE PEQUIN, amb NIF:G1731585 4comptabilitzada 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 1800 SUBVENCIONS BARRIS 160 999 999 065 999 028 

 

 
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. 
 
 
 
 
 



 
 
 

5.1. - CONVENI.- APROVAR UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB 
L’ASSOCIACIÓ DESPERTA ESPURNES PER DESENVOLUPAR UN PROJECTE 

DE “CIRC SOCIAL”. 
Núm. de referència : X2023006441     
 

L’Associació Desperta Espurnes (G64218795) desenvolupa des de fa anys un projecte 
anomenat “Circ Social” adreçat a col·lectius desfavorits.  
 
Aquest projecte es fonamenta en el circ com a eina de transformació social i té com a 
objectiu treballar en la formació de joves que aprendran circ i que treballaran 
implícitament les seves inseguretats, l’augment de la seva autoestima i el treball en 
equip. Aquest projecte tindrà com a fita preparar un espectacle que s’estrenarà al festival 
que es porta a terme a Collsuspina amb GIRACIRC, que és l’entitat que dinamitza 
aquest festival de circ. La formació pels joves serà gratuïta i l’associació es compromet 
a proporcionar els formadors per desenvolupar l’activitat, així com proporcionar tot el 
material i l’assegurança d’accidents a tots els participants. La Cooperativa Suara ha 
concedit el finançament per tirar endavant el projecte de “Circ Social”. L'activitat de “Circ 
Social” es farà al local municipal que actualment utilitza els Xerrics d’Olot, durant el 
període del  8 de març fins el 16 d’agost d’enguany, els dimecres de les 17:30 a les 
19:30 hores, i anirà adreçat a joves de la comarca amb i sense risc d’exclusió social. 
 
La Colla Castellera Els Xerrics d’Olot ha manifesta la voluntat de cedir l’espai de la seva 
seu social, a l’antic edifici de la Hidroelèctrica de l'Empordà, propietat de l’Ajuntament 
d’Olot, per realitzar el projecte “Circ Social”. 
 
Considerant l’Ajuntament d’Olot, en la línia iniciada a l’any 2022, vol continuar participant 
en el projecte “Circ Social”. 
 
De conformitat amb les competències atorgades als municipis a la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local i al Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en 
matèria de promoció i reinserció socials; i vist l’expedient administratiu 
SG102023000002 i antecedents corresponents, que serveixen de motivació a la present 
resolució, la regidora delegada d’Acció social i cooperació, proposa a la Junta de 
Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’Associació 
Desperta Espurnes, per a la realització d’un projecte anomenat “Circ Social”. 
 
Segon.- Autoritzar a la Colla Castellera Els Xerrics d’Olot que cedeixi l’espai de la seva 
seu social, a l’antic edifici de la Hidroelèctrica de l'Empordà, propietat de l’Ajuntament 
d’Olot, a l’Associació Desperta Espurnes, per a la realització d’un projecte anomenat 
“Circ Social”. 
 
Tercer.- Facultar a la regidora delegada d’Acció social i cooperació per a la signatura de 
la documentació necessària. 
 
S’aprova per unanimitat. 



 

6.1. - CULTURA. SUBVENCIÓ CULTURAL ASSOCIACIÓ CENTRE CATÒL·LIC 
D'OLOT 

Núm. de referència : X2022019467     
 
En relació a l’expedient SIC22022000032, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat de Cultura proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la 
subvenció cultural a l’Associació Centre Catòlic d’Olot, amb NIF G17118233, per un 
import de 32000.00 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 
22400334480038 en fase “AD” 2204184001, una vegada supervisats: el formulari de 
justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la 
subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200300 2204184001 Despeses 22400  334  480038 32000.00 SUBVENCIO CENTRE CATOLIC 400 012 070 099 014 008 

 

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

 
7.1. - ESPORTS. PROPOSTA DE SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ D1 DE LA 

DIPUTACIÓ DE GIRONA 
Núm. de referència : X2023005689     
 
En relació a l’expedient SES12023000001, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Vista la convocatòria de subvencions de: 
 
Organisme AJUNTAMENT D'OLOT  
Programa: Programa D. Suport a l’esport escolar. Subprograma D1. Suport 

al programa “Neda a l’escola”. 
Referència BOP Girona 230 01/12/2022 
Núm disposició 10603 

 
Segon.- Presentar a l’esmentada convocatòria el projecte;  
 
Tercer.- Sol·licitar una subvenció de: 9100 
 



 
 
 

Quart.- Facultar l’alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.2. - ESPORTS. PROPOSTA DE SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ D2 DE LA 
DIPUTACIÓ DE GIRONA 

Núm. de referència : X2023005708     
 
En relació a l’expedient SES12023000002, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Vista la convocatòria de subvencions de: 
 
Organisme AJUNTAMENT D'OLOT  
Programa: Programa D. Suport a l’esport escolar. Subprograma D2. Suport a 

l’activitat esportiva escolar 
Referència BOP Girona 230 1/12/2022 
Núm disposició 10603 

 
I 
Segon.- Presentar a l’esmentada convocatòria el projecte;  
 
Tercer.- Sol·licitar una subvenció de: 2000€ 
 
Quart.- Facultar l’alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

8.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2023006550     
 
En relació a l’expedient CPG22023000010 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 23/005 per un import 
de 415.414,56 euros. 
 

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

200240  Despeses 99999 415414.56 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 



 

9.1. - APROVACIÓ LIQUIDACIÓNS TAXA OCUPACIÓ DOMINI PÚBLIC PER 
EMPRESES SUBMINISTRADORES 4T TRIMESTRE 2022 

 
Núm. de referència : X2023005897     
 
En relació a l’expedient IG192023000003, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar les liquidacions del 4t trimestre del 2022 de la taxa per ocupació del 
domini públic local per a les empreses explotadores de serveis, de conformitat amb el 
que disposa l’article 24-1-c- del R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el text refós de la llei Reguladora de les Hisendes Locals, que importen les quantitats 
que es detallen: 
 
LIQUIDACIONS OSL-2022: 
 
• Gas .........................................................................................................21.393,70 € 

• Telefonia (llevat de TELEFONICA DE ESPAÑA) ..............................  3.100,94 € 

• Electricitat ........................................................................................... 155.400,92 € 

 

 
TOTAL:                  179.895,56 € 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

10.1. - RESERVA DE CRÈDIT PER ADQUISICIÓ DE DRETS FUNERARIS 
 

Núm. de referència : X2023005860     
 
Atès que de conformitat amb l’article 35 del Reglament del cementiri, l’Ajuntament de la 
ciutat, a petició del titular d’un dret funerari a perpetuïtat podrà adquirir aquest dret 
mitjançant el pagament d’un preu prèviament establert per la pròpia Corporació, el qual 
anirà a càrrec d’una partida pressupostària especialment habilitada per a la compra de 
drets funeraris a perpetuïtat. Atès que diversos propietaris de drets funeraris a 
perpetuïtat han manifestat la seva voluntat de vendre aquests drets a l’Ajuntament de la 
ciutat. Atès que, per una part, l’Ajuntament d’Olot, en resolució de ple de data 22 de 
desembre de 2022, va establir quin havia de ser el preu màxim de compra d’aquest dret 
i que, d’altra banda ha previst en el seu pressupost municipal una partida específica per 
a la compra de drets funeraris a perpetuïtat. 
 
En relació a l’expedient CM022023000001 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
 



 
 
 

1.- Adquirir els drets funeraris a perpetuïtat del cementiri municipal a aquells titulars dels 
mateixos que han de manifestar la seva voluntat de vendre´ls. Aquesta adquisició es 
limitarà a la quantitat global de cinc mil euros (5.000€). 
 
2.- La compra d’aquest dret funerari anirà a càrrec de la partida 23.170.164.63207. 
 

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

200200  Despeses 23170  164  63207 50000 INVERSIONS CEMENTIRI MUNICIPAL 170 007 999 060 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

11.1. - APROVACIÓ DELS MODELS DE DECLARACIONS RESPONSABLES 
VINCULATS AL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA, 

FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA – NEXT GENERATION EU 
 
Núm. de referència : X2023006078     
 
L’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la que es configura el sistema de gestió 
del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (d’ara endavant PRTR), estableix 
tot un seguit d’obligacions a l’hora de gestionar els projectes subvencionats pel fons 
Next Generation EU. 
 
Amb posterioritat, la Junta Consultiva de Contractació Pública de l’Estat va publicar, el 
23 de desembre de 2021, una Instrucció sobre els aspectes a incorporar en els 
expedients de contractació i en els plecs dels contractes vinculats al PRTR i finançats 
pel fons Next Generation EU. 
 
També la Subdirecció General de Contractació de la Direcció General d’Assumptes 
Econòmics del Ministeri de Defensa, va elaborar al març del 2022 una Guia orientativa 
sobre els aspectes a incorporar en els expedients i plecs rectors dels contractes 
finançats amb fons procedents del PRTR, a fi d’unificar els criteris en la gestió dels 
referits contractes. 
 
La referida normativa regula, entre d’altres, la obligació dels contractistes i 
subcontractistes del compliment de les obligacions, entre d’altres: 
 

- Signatura de la corresponent Declaració d’Absència de Conflicte d’Interès. 
- Acceptació de la cessió i tractament de dades.  
- Declaració de compromís de respectar els principis transversals en relació amb 

l’execució d’actuacions del PRTR. 
- Compromís de compliment de les obligacions assumides per aplicació del 

principi de no causar un perjudici significatiu al mediambient. 
 
Així mateix, també es preveu la obligació de signar la Declaració d’Absència de Conflicte 
d’Interès per tots els intervinents en les diferents fases del contracte, que s’incorporarà 
a l’expedient de contractació, i segons model i contingut previst en l’Annex I de l’Ordre 
HFP/55/2023, de 24 de gener relativa a l’anàlisi sistemàtic del risc de conflicte d’interès 
en els procediments que executen el PRTR. 



 

 
I per últim, també es preveu la obligatorietat de la Declaració de compromís de respectar 
els principis transversals en relació amb  l’execució d’actuacions del PRTR per part de 
l’òrgan gestor i/o beneficiari de les ajudes finançades amb recursos del PRTR. 
 
En motiu d’allò exposat, es fa necessari aprovar a nivell de la Corporació els models 
dels diferents annexes que s’hauran de complementar i incorporar en els expedients de 
contractació vinculats al PRTR.  
 
 
En relació a l’expedient SG032023000001, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 

- Primer.- Aprovació dels models de Declaració d’Absència de Conflicte 
d’Interessos (DACI) en el marc dels expedients de contractació vinculats al 
PRTR, aplicables a contractistes, beneficiaris i intervinents en el procediment de 
contractació. 
 

- Segon.- Aprovació del model de Declaració de cessió i tractament de dades del 
contractista en relació amb l’execució d’actuacions del PRTR. 
 

- Tercer.- Aprovació dels models de Declaració de compromís amb l’execució 
d’actuacions del PRTR, aplicables als contractistes i a l’entitat executora. 
 

- Quart.- Aprovació del model de Declaració responsable sobre el compliment del 
principi de no causar un perjudici significatiu als sis objectius mediambientals 
(DNSH) en l’execució d’actuacions vinculades al PRTR, aplicable als 
contractistes. 
 

- Cinquè.- Aprova la incorporació dels referits models de declaracions 
responsables al Pla d’actuació municipal per la gestió de subprojectes i 
actuacions vinculats al PRTR que s’aprovarà en el Ple municipal del mes de 
febrer. 
 
 

S’aprova per unanimitat. 
 

 
12.1. - ADJUDICAR EL CONTRACTE DELS SERVEIS PER A LA INSERCIÓ 

D’ANUNCIS I LA PUBLICACIÓ DE PROGRAMACIÓ CULTURAL I D’INFORMACIÓ 
MUNICIPAL AL SETMANARI “LA COMARCA” 

 

Núm. de referència : X2022051233     
 

Tipus 
Contracte 

SE DE SERVEIS 

Procediment NE PROCEDIMENT NEGOCIAT 

Criteris SP SENSE PUBLICITAT 

 



 
 
 

Antecedents 
 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 15 de desembre de 2022, es va iniciar 
l’expedient de contractació dels serveis per a la inserció d’anuncis i la publicació de 
programació cultural i d’informació municipal al setmanari “La Comarca”, es va aprovar 
l’expedient i el plec de clàusules administratives particulars (PCAP) i el plec de 
condicions tècniques, es va aprovar la despesa i es va convidar a l’empresa “Edicions 
El Bassegoda SLU” amb NIF B17039116 perquè presentés oferta. 
 
D’acord amb l’informe tècnic que proposa la contractació i per les raons que s’hi 
exposen, s’han de seguir els tràmits de l’article 168.a)2n de la Llei de Contractes del 
Sector Públic (en endavant LCSP), per ser el setmanari “La Comarca” (editat per 
“Edicions El Bassegoda SLU”)  l’única publicació d’informació local amb periodicitat 
setmanal a la Ciutat d’Olot i per tant, un suport indispensable per divulgar informació 

d’interès per a la ciutadania. 
 
En data 27 de desembre de 2022 l’empresa Edicions El Bassegoda SLU va presentar 
la seva oferta; el termini per a la presentació d’ofertes finalitzava el dia 30 de desembre 
de 2022. 
 
En data 11 de gener de 2023 es va procedir a obrir el sobre únic, que contenia la 
documentació administrativa i l’oferta econòmica. En data 23 de gener de 2023 la Sra. 
Anna Diago José, Cap del Gabinet d’Alcaldia, va emetre informe de valoració de l’oferta 
presentada per “Edicions El Bassegoda SLU”, proposant l’adjudicació a l’empresa 
“Edicions El Bassegoda SLU”. 
 
En data 31 de gener de 2023 es va requerir a l’empresa “Edicions El Bassegoda SLU”  
per tal que presentés la documentació justificativa a què fa referència l’article 150.2 de 
la LCSP i constituís la garantia definitiva, d’acord amb les clàusules 17 i 18 del PCAP 
atorgant un termini de 7 dies hàbils a comptar des del dia següent a la recepció del 
requeriment.  
 
Vist que la documentació requerida ha estat presentada dins el termini establert a 
l’efecte. 
 
De conformitat amb el punt 3 de l’article 150 de la LCSP i amb la Disposició Addicional 
Segona de la LCSP. 
 
Atès que la competència per a l’adopció del present acord és de Junta de Govern Local, 
per delegació conferida per l’Alcaldia mitjançant Decret d’Alcaldia, del qual es va donar 
compte en la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament d’Olot, celebrada el dia 27 de 
juny de 2019. 
 
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12022000069 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següent acord: 
 
 



 

Primer.-  ADJUDICAR el contracte dels serveis per a la inserció d’anuncis i la publicació 
de programació cultural i d’informació municipal al setmanari “La Comarca”, a favor 
d’EDICIONS EL BASSEGODA SLU amb NIF B17039116, per un  import màxim de 
trenta-cinc mil euros (35.000 €), IVA inclòs. Aquest import es desglossa en vint-i-vuit mil 
nou-cents vint-i-cinc euros amb seixanta-dos cèntims (28.925,62 €) de pressupost net, 
més sis mil setanta-quatre euros amb trenta-vuit cèntims (6.074,38 €) d’IVA calculat al 
21%.   
 
- Preu unitari columna setmanal d’informació municipal: 170 €, IVA exclòs. 
 
- Preu unitari columna setmanal d’informació cultural: 170 €, IVA exclòs. 
 
- Preu unitari inserció d’anuncis: 
 
 - Pàgina sencera: 318,75 €, IVA exclòs. 
 - Contraportada: 382,50 €, IVA exclòs. 
 - Mitja pàgina: 170,00 €, IVA exclòs. 
 - 1 terç de pàgina: 110,50 €, IVA exclòs. 
 - 1/6 de pàgina: 63,75 €, IVA exclòs. 
 - 1/4 de pàgina: 85,00 €, IVA exclòs. 
 - Encartament: 125,00 €, IVA exclòs. 
 
Atès que es tracta d’una licitació per preus unitaris, la despesa global no es pot concretar 
anticipadament, ja que s’anirà determinant durant el període de vigència del contracte i 
segons les necessitats. Per aquest motiu, l’Ajuntament no resta obligat a exhaurir el 
pressupost base de licitació. 
 
L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de clàusules 
administratives particulars i el plec condicions tècniques reguladores de la contractació, 
aprovats per la Junta de Govern Local de data 15 de desembre de 2022. 
 
Segon.- El contracte tindrà una durada d’un any, amb efectes del dia 1 de gener de 
2023. 
 
Tercer.- Aprovar i disposar el pagament de la despesa per import de 35.000 € (IVA 
inclòs) amb càrrec a la partida pressupostària 23.100.491.227.061 Insercions mitjans 
comunicació. 
 

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

200300 2300145 Despeses 23100  491  227061 35000 INSERCIONS MITJANS COMUNICACIO 100 001 001 001 000 000 

 

Quart.- Notificar l’adjudicació a “Edicions El Bassegoda SLU”, empresa adjudicatària. 
 
Cinquè.- Publicar l’adjudicació del contracte mitjançant anunci en el Perfil del 
Contractant, de conformitat amb el punt 1 de l’article 151 de la LCSP. 
 
Sisè.-  Requerir a l’adjudicatària per tal que dins el termini màxim de 15 dies hàbils, a 
comptar del següent al de la notificació de l’adjudicació, formalitzi el contracte, de 
conformitat amb l’article 153.3 de la LCSP. 
 



 
 
 

Setè.- PUBLICAR la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del 
Contractant. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
12.2. - ADJUDICAR EL CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT I SUPORT 

TELEMÀTIC DE L’APLICACIÓ “EPSILON” 
 
Núm. de referència : X2022066282     
 

Tipus 
Contracte 

SE DE SERVEIS 

Procediment NE PROCEDIMENT NEGOCIAT 

Criteris SP SENSE PUBLICITAT 

 
Antecedents 
 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 29 de desembre de 2022, es va iniciar 
l’expedient de contractació del servei de manteniment i suport telemàtic de l’aplicació 
“Epsilon”, es va aprovar l’expedient i el plec de clàusules administratives particulars 
(PCAP) i el plec de condicions tècniques, es va aprovar la despesa i es va convidar a 
l’empresa “Carlos Castilla Ingenieros SA” amb NIF A43066299 perquè presentés oferta. 
 
D’acord amb l’informe tècnic que proposa la contractació i per les raons que s’hi 
exposen, s’han de seguir els tràmits de l’article 168.a)2n de la Llei de Contractes del 
Sector Públic (en endavant LCSP), atès que les tasques de manteniment objecte del 
contracte únicament les pot realitzar l’empresa “Carlos Castilla Ingenieros SA”, ja que 
és l’empresa propietària i desenvolupadora d’aquest programari, per tant és l’únic 
proveïdor que les pot realitzar, i va ser l’única empresa convidada. 
 
El termini per a la presentació d’ofertes va finalitzar el dia 12 de gener de 2023. Vist que 
l’empresa “Carlos Castilla Ingenieros SA” , no va acudir a la negociació, d’acord amb la 
clàusula 15 del plec de clàusules administratives particulars de la licitació (en endavant 
PCAP), s’entenia que l’empresa mantenia la proposició inicial. 
 
En data 31 de gener de 2023 es va requerir a l’empresa “Carlos Castilla Ingenieros SA”  
per tal que constituís la garantia definitiva, d’acord amb les clàusules 17 i 18 del PCAP, 
atorgant un termini de 7 dies hàbils a comptar des del dia següent a la recepció del 
requeriment.  
 
Vist que la documentació requerida ha estat presentada dins el termini establert a 
l’efecte. 
 
De conformitat amb el punt 3 de l’article 150 de la LCSP i amb la Disposició Addicional 
Segona de la LCSP. 
 
 
 



 

Atès que la competència per a l’adopció del present acord és de Junta de Govern Local, 
per delegació conferida per l’Alcaldia mitjançant Decret d’Alcaldia, del qual es va donar 
compte en la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament d’Olot, celebrada el dia 27 de 
juny de 2019. 
 
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12022000075 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següent acord: 
 
Primer.- ADJUDICAR el contracte del servei de manteniment i suport telemàtic de 
l’aplicació “Epsilon”, a favor de “Carlos Castilla Ingenieros SA” amb NIF A43066299, pel 
preu total de vuit mil set-cents setanta-cinc euros amb trenta-nou cèntims (8.775,39 €) 
IVA inclòs. 
 
Aquest import es desglossa en set mil dos-cents cinquanta-dos euros amb trenta-nou 
cèntims (7.252,39 €) de pressupost net, més mil cinc cents vint-i-tres euros (1.523,00 €) 
d’IVA calculat al 21 d’IVA.  
 

DESGLÒS Preu sense IVA Import IVA Total 

 Manteniment Standard  Epsilon RH 4.132,39 € 867,80 € 5.000,19 € 

 Suport telemàtic SAU (48h) 3.120,00 € 655,20 € 3.775,20 € 

 Total 7.252,39 € 1.523,00 € 8.775,39 € 

 
L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de clàusules 
administratives particulars i el plec condicions tècniques reguladores de la contractació, 
aprovats per la Junta de Govern Local de data 29 de desembre de 2022. 
 
Segon.- El contracte tindrà una durada d’un (1) any, amb efectes de l’1 de gener de 
2023. 
 
Tercer.- Aprovar i disposar el pagament de la despesa per import de 8.775,39 €, IVA 
inclòs amb càrrec a la partida pressupostària 23 110 920 220021 Manteniment programa 
nòmines. 
  

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

200300 2300161 Despeses 23110  920  220021 8775.39 MANTENIMENT PROGRAMA NOMINES 100 001 001 001 000 000 

 
Quart.- Notificar l’adjudicació a “Carlos Castilla Ingenieros SA”, empresa adjudicatària. 
 
Cinquè.- Publicar l’adjudicació del contracte mitjançant anunci en el Perfil del 
Contractant, de conformitat amb el punt 1 de l’article 151 de la LCSP. 
 
Sisè.-  Requerir a l’adjudicatària per tal que dins el termini màxim de 15 dies hàbils, a 
comptar del següent al de la notificació de l’adjudicació, formalitzi el contracte, de 
conformitat amb l’article 153.3 de la LCSP. 
 
Setè.- PUBLICAR la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del 
Contractant. 
 
S’aprova per unanimitat. 



 
 
 

12.3. - MODIFICAR EL CONTRACTE DELS SERVEIS DE NETEJA DELS EDIFICIS I 
EQUIPAMENTS MUNICIPALS 

 
Núm. de referència : X2019041140     
 
Antecedents: 

El Ple de l’Ajuntament d’Olot, en sessió ordinària de 18 de juny de 2020 va adjudicar els 
serveis de neteja dels edificis i equipaments municipals a la UTE NETEJA OLOT II amb 
CIF U01611425 (exp. CCS12019000037). El contracte es va formalitzar amb efectes a 
1 de setembre de 2020. 
 
El termini d’execució del contracte era de 2 anys, prorrogable per períodes anuals, fins 
a un total màxim de 4 anys. En l’actualitat ens trobem en el primer any de pròrroga del 
contracte.  
 
Vist l’informe emès pel Sr. Xavier Viñolas Boix, enginyer tècnic de l’Àrea Territori de 
l’Ajuntament d’Olot i responsable del contracte, pel que fa a la necessitat de modificar el 
contracte per ampliar la neteja en el centre Espai Ideal (inclòs en el bloc B), en una hora 
de neteja a la setmana, durant els 11 mesos de neteja/any d’aquest centre. 
 

Fonaments legals 
 
El plec de clàusules administratives particulars de la licitació, preveia en la clàusula 33 
que el contracte es podria modificar, de conformitat amb els termes establerts a l’article 
204 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic (LCSP), per un 
import màxim del 20% del preu del contracte, pels següents motius: 

 
− Increment d’edificis o espais on calgui prestar el servei. 
− Supressió d’edificis o espais on calgui prestar el servei. 
− Modificació de les necessitats dels centres actuals. 
− Causes imprevistes degudament justificades que es comunicaran oportunament. 

 
Vist l’expedient administratiu CCS12019000037 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.-  Aprovar la modificació del contracte dels serveis de neteja dels edificis i 
equipaments municipals, adjudicat a la UTE NETEJA OLOT II amb CIF U01611425, 
amb efectes a 1 de març de 2023 i fins a 31 d’agost de 2023 (data de finalització de la 
primera pròrroga del contracte), amb l’ampliació d’1 hora de neteja setmanal al centre 
Espai IDEAL. Prèviament a la data d’inici de l’ampliació es farà una neteja prèvia de 4 
hores, a partir del dia 15 de febrer de 2023. 

 

El preu de la modificació del contracte per aquest període serà de quatre-cents seixanta-
quatre euros amb seixanta-un cèntims (464,61 €) IVA inclòs. Aquest import es desglossa 
en 393,98 € de base imposable i 80,63 € d’IVA.  

 



 

BLOC 
CENTRE 

 
7 ESPAI IDEAL 

COST  
MODIFICACIÓ  
Resta pròrroga 

(IVA exclòs) 

IVA 
21% 

TOTAL COST 
RESTA 

PRÒRROGA 

B 
4h de neteja inicial           59,92 €  12,58 € 72,50 € 

22 h Modificació de contracte         324,06 €  68,05 € 392,11 € 

       383,98 € 80,63 €  464,61 € 

 
En cas que s’acordés una nova pròrroga del contracte, aquesta modificació comportaria 
un total de 49 hores anuals addicionals, amb un cost de 873,34 € IVA inclòs, desglossats 
en 721,77 € de base imposable i 151,57 € d’IVA. 

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a la partida que s’indica a 
continuació: 

 

PARTIDA 

COST FINS A LA FI DE 
LA PRÒRROGA 

(IVA inclòs)  

23 144 323 227000  MANTENIMENT EDIFICIS EDUCACIO (NETEJA)                464.61 €   

 
 

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

200220  Despeses 23144  323  227000 464.61 MANTENIMENT EDIFICIS EDUCACIO 
(NETEJA) 

100 001 001 001 000 000 

 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
12.4. - APROVACIÓ  DESPESA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ASSEGURANCES DE 

VEHICLES, IMMOBLES, RESPONSABILITAT CIVIL I D'ALTRES D'AQUEST 
AJUNTAMENT 

 
 

Núm. de referència : X2023006044     
 
L’Ajuntament d’Olot té contractat amb la corredoria d’assegurances “Curós Espigulé, 
SL” la prestació del servei d’assegurances de vehicles, immobles, responsabilitat civil i 
d’altres de l’Ajuntament d’Olot. 
 
D’acord amb el que s’estableix en el Decret de l’Alcaldia de data 10 de juny de 2015, 
aquest Ajuntament liquidarà directament a les companyies asseguradores, les pòlisses 
que aquestes presentin i que hagin estat intermediades per la corredoria “Curós 
Espigule, SL”. 
 
Per tot això es fa necessari l’aprovació de la despesa prevista per aquest concepte per 
a l’exercici 2023. 



 
 
 

 
I vist l’expedient administratiu núm. CC012023000090 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar la despesa per a l’exercici 2023 corresponent a la prestació del servei 
d’assegurances de vehicles, immobles, responsabilitat civil i d’altres d’aquest 
Ajuntament, que es preveu en DOS-CENTS SETANTA-CINC MIL EUROS (275.000 €) 
 
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida núm. 23.130.920.224000 “ 
assegurances” del pressupost municipal 
 

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

200200  Despeses 23130  920  224000 275000 ASSEGURANCES 100 001 001 001 000 000 

 

 
 

S’aprova per unanimitat. 
 

 
12.5. - APROVAR L’EXPEDIENT, EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 
PARTICULARS I EL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE LA LICITACIÓ 

PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT DEL SUBMINISTRAMENT 
DE MUNICIÓ PER A LA POLICIA MUNICIPAL D’OLOT 

 
Núm. de referència : X2023006372    
 
 

Tipus contracte SU DE SUBMINISTRAMENT 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

  

Atès que l’objecte del contracte és el Subministrament de munició de formació, de 
dotació i de protecció  per a la Policia Municipal. 
 
Vist l’informe emès pel Sr. Ignasi López Clevillé, sotsinspector en cap de la Policia 
Municipal d’Olot , en el qual es proposa l’inici de l’expedient del contracte referit. 
 
La durada del contracte s’estableix en tres anys sense possibilitat de pròrroga. 
 

El pressupost base de licitació ascendeix a un import màxim de vuit mil nou cents catorze 
amb noranta-dos cèntims (8.914,92 €) de base, més mil vuit cents setanta-dos euros 
amb dotze cèntims (1.872,12 €) en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus 
del 21%. L’import total amb IVA inclòs serà de deu mil set cents vuitanta-set euros amb 
quatre cèntims (10.787,04 €). 
 
El Valor Estimat (VE), és de 10.697,90 €, sense incloure l’Impost sobre el Valor Afegit. 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 116 de la LCSP, la celebració de contractes 
per part de les administracions púbiques requerirà la prèvia tramitació de l’expedient, 



 

que s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els 
termes previstos a l’article 28 de l’esmentada LCSP. 
 
Vist que a l’expedient s’han incorporat el Plec de clàusules administratives particulars i 
el Plec de clàusules tècniques d’acord amb el que disposa l’article 116.3 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP). 
 
Atès que el procediment a seguir per a l’adjudicació del contracte és l’obert simplificat 
abreujat , d’acord amb l’article 159.6 de la LCSP, i que la tramitació de l’expedient serà 
ordinària, de conformitat amb l’article 116 i següents de la LCSP. 
 
Vist que a l’expedient consta l’informe emès per la Secretària general de l’Ajuntament, 
en compliment de la Disposició Addicional Tercera de la LCSP. 
 
Vist el que disposa l’apartat 1 de la Disposició Addicional Segona de la LCSP i atès que 
l’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local per la delegació conferida per 
l’Alcaldia en data 26 de juny de 2019, i vist el decret de delegació de competències de 
data 25 de juny de 2019. 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12023000009 com a regidora delegada 
d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 

Primer. INICIAR l’expedient de contractació administrativa que ha de regir la licitació pel 
subministrament de munició de formació, de dotació i de protecció  per a la Policia 
Municipal,  incorporant-hi la documentació que fa a què fa referència l’article 116 de la 
LCSP.  

Segon. APROVAR, de conformitat amb l’article 117 de la LCSP, l’expedient de 
contractació administrativa que ha de regir la licitació per al subministrament de munició 
de formació, de dotació i de protecció  per a la Policia Municipal, pel preu màxim de vuit 
mil nou-cents catorze euros amb noranta-dos cèntims (8.914,92 €) de base, més mil 
vuit-cents setanta-dos euros amb dotze cèntims (1.872,12 €) en concepte d’Impost 
sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus del 21%. L’import total amb IVA inclòs serà de deu 
mil set-cents vuitanta-set euros amb quatre cèntims (10.787,04 €). 

 

 1r. Any 2n. Any 3r.Any TOTAL 

Unitats plom 
(FORMACIÓ) 

2.279,20 2.493,40 2.493,40  

Unitats semi 
(DOTACIÓ) 

441,00 488,25 488,25  

Unitats pebre 
(PROTECCIÓ) 

99,18 66,12 66,12  

Base Imposable 2.819,38 3.047,77 3.047,77 8.914,92 

21% IVA 592,06 640,03 640,03 1.872,12 

TOTAL 3.411,44 3.687,80 3.687,80 10.787,04 

 
La durada del contracte s’estableix en tres anys sense possibilitat de pròrroga. 
 
 



 
 
 

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

200200  Despeses 23180  132  221990 3411.44 MATERIAL TECNIC SERVEI SEGURETAT 100 001 001 001 000 000 
200200  Despeses 99999 3687.80 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200200  Despeses 99999 3687.80 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
Tercer. APROVAR el Plec de clàusules administratives i el Plec de clàusules tècniques 
que han de regir la contractació del subministrament abans esmentat, tal i com 
determina l’article 122 i 124 de la LCSP. 
 
Quart.- La despesa màxima prevista amb càrrec a la partida:  23180 132 221990  
MATERIAL TÈCNIC SERVEI SEGURETAT segueix la següent distribució: 
 

 Imports econòmics màxims 

1r.any 3.411,44 € 

2n.any 3.687,80 € 

3r.any 3.687,80 € 

 
S’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de crèdit adequat 
i suficient per atendre la despesa. 
 
En tractar-se d’una despesa plurianual, queda subordinada a l’existència de crèdit 
adequat i suficient en el pressupost dels exercicis respectius.  
 
Cinquè.- DISPOSAR l’obertura del procediment d’adjudicació que es tramitarà de forma 
ordinària, pel procediment obert simplificat abreujat, i es durà a terme  atenent a un únic 
criteri d’adjudicació;  d’acord amb el que disposen els articles 145 i 146 de la LCSP, i 
procedir a la seva publicació en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament d’Olot.  
 
Sisè. NOMENAR, com a Responsable del Contracte, el Sr. Ignasi López Clevillé, 
sotsinspector en cap de la Policia Municipal 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. 
 
 

12.6. - DEVOLUCIÓ FIANÇA DEL CONTRACTE PER A LA REDACCIÓ DEL 
PROJECTE DE REMODELACIÓ DEL FIRAL. 

 

Núm. de referència : X2016014485     
 
La Junta de Govern Local de data 1 de desembre de 2016 va acordar adjudicar a : 
“Xavier Bayona Camó; Bach Arquitectes, SL i Lluís Paumé Fabré” els treballs de 
redacció del projecte de remodelació del Firal, per un import de CENT TRENTA-VUIT 



 

MIL EUROS (138.000 €) + IVA: VINT-I-VUIT MIL NOU-CENTS VUITANTA EUROS 
(28980 €). 
 
Per tal de garantir la correcte execució del contracte “Bach Arquitectes SLP” en 
representació conjunta va dipositar una fiança definitiva per import de  sis mil nou-cents 
euros (6.900 €). 
 
Atesa la sol·licitud presentada pel Sr. ****, Registre d’Entrada núm. E2022022895 de 
data 11 de novembre de 2022. 
 
Vist que el Sr. Ramon Prat Molas, cap de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot  en 
data 2 de gener de 2023 informa favorablement el retorn de la fiança dipositada. 
 
I vist l’expedient administratiu  núm. CCS12016000016 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
PROCEDIR  al retorn de la fiança d’import SIS MIL NOU-CENTS EUROS (6.900 €), 
dipositada per  l’empresa “BACH ARQUITECTES, SLP”  amb NIF B61760286 per tal de 
garantir l’execució del contracte de redacció del projecte de remodelació del Firal. 
 
 

S’aprova per unanimitat. 
 

 
12.7. - DEVOLUCIÓ FIANÇA CONTRACTE DEL SERVEI PER A LA REALITZACIÓ 

DE LES ACTIVITATS DE ROBÒTICA EDUCATIVA EN EL LLEURE "ESTIU RIU 
2022". 

 

Núm. de referència : X2022023718     
 
La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 23 de juny de 2022 va adjudicar el 
contracte del servei per a la realització de les activitats de robòtica educativa en el lleure, 
a favor de l’empresa INNOVA DIDÀCTIC SL, amb NIF B55113567, per un import de 
DOTZE MIL SET-CENTS VINT EUROS (12.720,00.-€) IVA exempt (12.720,00.-€). 
 
Per tal de garantir la correcte execució del contracte l’empresa “Innova Didàctic, SL”  en 
data 16 de juny de 2022 va dipositar una fiança d’import 636 €. 
 
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa “Innova Didàctic,SL”, Registre d’Entrada 
núm. E2022025305 de data 13 de desembre de 2022. 
 
Atès l’informe emès pel Sr. Josep M. Reixach Andrés, tècnic d’Educació de l’Àrea de 
cultura i Educació amb el vistiplau del Sr. Ricard Sargatal Pont, director de l’Àrea, en 
data 7 de febrer de 2023, favorable al retorn de la fiança. 
 
I vist l’expedient  administratiu núm. CCS12022000024 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 



 
 
 

PROCEDIR a la devolució de la fiança dipositada per l’empresa INNOVA DIDÀCTIC SL, 
amb NIF B55113567, en data 16 de juny de 2022, d’import sis-cents trenta-sis euros 
(636 €), per tal de garantir el contracte del servei per a la realització de les activitats de 
robòtica educativa en el lleure “Estiu Riu 2022”. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

12.8. - APROVACIÓ SUBSCRIPCIONS ANY 2023 
 
Núm. de referència : X2023006088     

 
 Vist l’expedient administratiu núm: CC012023000091 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords:  
 
Primer.- Aprovar les subscripcions que es detallen a continuació amb destí a les diverses 
dependències municipals per a l’any 2023: 
 
 

DEPENDÈNCIA  CONCEPTE      IMPORT 
 

URBANISME  Revista Derecho Urbanístico          
305,76 

 Boletín Económico de la Construcción          
145,53 

   

ALCALDIA  Diari de Girona                                                                                    
640,70 

 El Punt Avui         
517,60 

 La Vanguardia         
539,00 

 ARA         
261,45 

 La Comarca (Museu, ICCO, Dinàmig, IMELO, 
Escola Expressió 

 
        
500,00 

   

SERVEIS GENERALS  Derecho Administració Pública       
4.862,03 

 Esasesor      
3.071,25 

 Localprom         
410,00 

   

RECURSOS HUMANS  Memento Social + Internet         
578,55 



 

 “Recursos Humanos”(Espublico Serv. 
Admo.SA) 

     
7.327,82 

   

SERVEIS 
ECONÒMICS 

 
“Hacienda Local” (Espublico Srv. Admon.SA) 

 
     
8.985,39 

   

SECRETARIA  Revista Estudios Ad. Local Autonomica           
35,28 

 Quaderns de Dret Local            
92,61 

   

INFRAESTRUCTURES CYPE                                                               
810,34 

 
Segon.- L’import total de la despesa  és de vint-i-vuit mil dos-cents setanta-dos euros 
amb noranta-set cèntims (28.272,97 €) (IVA inclòs), es pagaran amb càrrec al 
pressupost municipal segons: 
-810,34 € amb càrrec a la partida núm. 23.120.920.227994 “manteniment i suport 
informàtic” 
-11.875 € amb càrrec a la partida núm. 23.130.920.220010 “premsa, revistes i llibres” 
-7.327,82 € amb càrrec a la partida núm. 23.110.920.220021 “manteniment programa 
nòmimes” 
-8.985,39 € amb càrrec a la partida núm. 23.130.932.227992 “serveis externs (suport 
plat. Cons. I gestió”) 
 
 

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

200200  Despeses 23120  920  227994 810.34 MANTENIMENT I SUPORT INFORMATIC 100 001 001 001 000 000 
200200  Despeses 23130  920  220010 11875 PREMSA,REVISTES I LLIBRES 100 001 001 001 000 000 
200200  Despeses 23110  920  220021 7327.82 MANTENIMENT PROGRAMA NOMINES 100 001 001 001 000 000 
200200  Despeses 23130  932  227992 8985.39 SERVEIS EXTERNS ( SUPORT PLATAFORMA 

CONS.I GESTIO) 
100 001 001 001 000 000 

 

 

S’aprova per unanimitat. 
 

 
12.9. - REVISIÓ PREU CONCESSIÓ D'ÚS DE DIVERSOS LLOCS DE VENDA DE LA 

PLAÇA MERCAT. ANY 2023 
 
Núm. de referència : X2013016805     
 
Atès que en els plecs de clàusules administratives particulars que regeixen la concessió 
d’ús dels diversos llocs de venda de Plaça Mercat , s’estableix que l’import de 
l’adjudicació es paga segons: 5 % en el termini d’un mes de la notificació de l’adjudicació; 
20% en el moment de lliurament del lloc de venda i 75% restant fraccionat en 
mensualitats fins a 31 de desembre de 2024.  
 
D’acord amb el que s’estableix en els PCAP, aquest 75% s’ha de revisar d’acord amb 
l’IPC, conjunt nacional.  
 



 
 
 

Atès que l’IPC, conjunt nacional a 31 de desembre de 2022 es fixa en un 5,7% . 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12013000017 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords:  
 
Primer.- Fixar amb efectes del dia 1 de gener de 2023 , l’import del cànon mensual 
corresponent al 75% restant de la concessió d’ús dels llocs de venda de la Plaça Mercat, 
segons:  
 
-LOT 1 : Can Sam Olot,SL.................... ..............................................  424,808 €  
-LOT 2: Fluvià,SC.................................................................................  337,631 €  
-LOT 3 : Albert Descamps Cos ............................................................. 362,706 €  
-LOT 4 : Fruits secs i llaminadures Vallés, SL......................................  489,211 €  
-LOT 5 : Helena Carreras Ministral  ...................................................... 809,087 €  
-LOT 6 i partió 2 LOT 22 : Mas Puqui, SL.............................................. 701,308 €  
-LOT 7: Granja Corominas,  SL...............................................................564,916 € 
-LOT 8 : Mercè Aragonés Marguí........................................................... 311,840 €  
-LOT 9. i partió 1 LOT 22Jordi Vilarrasa Vilanova ................................. 681,623 €  
-LOT 10 : Aviram Antonia,SL.................................................................. 395,881 €  
-LOT 11: Peixos Miquel,SL..................................................................... 688,133 € 
-LOT 12: Ricard Lorite Manzano............................................................. 629,317 €  
-LOT 13 i partió 4 LOT 22: Xavier Roura Rodriguez............................... 753,524 €  
-LOT 14 i partió 3 LOT 22: Agromulleres, SCP ...................................... 803,043 € 
-LOT 15: Immaculada Rubió Planella...................................................... 371,677€  
-LOT 16 : Iogurteries Ecològiques, SL..................................................... 711,038 €  

-LOT 17: Josep Maria Vilarrasa Serrat............................................... 588,293 €  
-LOT 18 B: Joan Pujol Masseguer........................................................... 796,185 €  
 
Segon.- Els imports mensuals s’abonaran amb efectes del dia 1 de gener de 2023, la 
darrera setmana de cada mes d’acord amb el que s’estableix en la clàusula 10 del PCAP 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
12.10. - REVISIÓ DE PREU CESSIÓ D'ÚS DE L'EDIFICI "TORRE CASTANYS" ANY 

2023 
 

Núm. de referència : X2023006489     
 
Codi expedient Generalitat: AG-2022-N22 
  
En data 19 de desembre de 1992 es va signar un conveni entre la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament d’Olot, pel qual se cedeix al Departament de Medi Ambient , 
com a seu dels serveis administratius del Parc Natural de la Zona Volcànica de la 
Garrotxa, una part de l’edifici “Torre Castanys”, el qual es prorroga tàcitament d’any en 
any amb efectes del dia 1 de gener de 1993; així com s’actualitza el preu anualment 
d’acord amb l’IPC.  
 



 

Atès que l’IPC, conjunt nacional, a data 31 de desembre de 2022 es fixa en 5,7%. 
Atès que l’import pagat l’any 2022 és de 13.193,13 € i vist l’expedient administratiu núm. 
CC012023000094 i antecedents corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, 
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Procedir a la revisió de preus del conveni subscrit entre aquest Ajuntament i la 
Generalitat de Catalunya -Departament de Medi Ambient- de cessió d’una part de l’edifici 
“Torre Castanys” per a seu dels serveis administratius del Parc Natural de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa.  
 
Segon.- Fixar en TRETZE MIL NOU-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB 
CATORZE CÈNTIMS  (13.945,14 €) l’import de l’esmentada cessió d’ús per a l’any 
2023.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
12.11. - MODIFICAR L'ACORD DEL CONTRACTE DE LLOGUER DE LA NAU 

SITUADA A L’AVINGUDA EUROPA NÚM 36 
 
 

Núm. de referència : X2022055851     
 
La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 3 de novembre de 2022 va aprovar 
el contracte d’arrendament de la nau ubicada a l’avinguda Europa núm. 36 propietat del 
Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Girona amb NIF. Q1775005-J, per destinar-la a seu 
de l’Associació Agrupament Escola Nostra Senyora del Tura i seu de l’Associació de 
Veïns del Morrot; per un import de 1.200 euros mensuals + IVA. 
 
La durada del contracte s’establia en deu anys amb efectes del dia 1 de desembre del 
2022. 
 
Atès que el contracte no es va formalitzar  i vist l’expedient administratiu núm. 
CC012022000924 i antecedents corresponents, la regidora-delegada d’Hisenda, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- Modificar el contracte d’arrendament de la nau ubicada a l’avinguda Europa 
núm. 36 propietat del Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Girona,  NIF. Q1775005-J, 
aprovat per la Junta de Govern Local del dia 3 de novembre de 2022; en el sentit que la 
durada del contracte s’estableix en deu anys amb efectes del dia 1 de febrer de 2023. 
 
SEGON.- Alliberar l’import de 1.452 € (corresponent al mes de gener de 2023)  de  
l’autorització i disposició de la despesa aprovada per la Junta de Govern Local del dia 3 
de novembre de 2023, amb càrrec a la partida núm. 123.130.920.202000 “lloguers”. 
 

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

200230 2300117 Despeses 23130  920  202000 -1452 LLOGUERS 100 001 001 001 000 000 

 
 
S’aprova per unanimitat. 



 
 
 

 
 

12.12. - CULTURA - CONTRACTAR DIFERENTS ESPECTACLES ESCÈNICS I 
MUSICALS A PORTAR TERME DURANT EL FESTIVAL SISMÒGRAF 23. MUSEUM 

OF THE MOON 
 

Núm. de referència : X2023006328     
 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012023000092 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 

 

Antecedents:  

 

Primer.- Atès que és necessària la contractació de Museum of the Moon de la 

companyia Luke Jerram Ltd dins la programació de FESTIVAL SISMÒGRAF 23, que 

realitza l'empresa Luke Jerram Ltd com es desprèn de l'informe de data 01-02-2023 , 

emès per TENA BUSQUETS, DIRECTORA DEL FESTIVAL SISMÒGRAF, amb el vist-

i-plau de SUSANNA ALSINA COLL, DIRECTORA ADJUNTA A L'ÀREA DE CULTURA. 
  
Codi CPV: 92312200-3 Serveis proporcionats per autors, compositors, escultors, 
artistes de l'espectacle i altres artistes que treballen individualment. 

  

Segon.- Atès que la necessitat a satisfer s'integra dins les competències de l'Ajuntament 

d'Olot. 

  

Tercer.- Vista la capacitat d'obrar de l'empresa Luke Jerram Ltd i atès que aquesta 

compta amb l'habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del 

contracte. 

  

Quart.- Atès que hi ha crèdit suficient a la partida 23 400 334 2279901 ACTUACIONS 

SISMÒGRAF i pot ordenar-se la despesa proposada.  

 

Cinquè.- Atès que ens trobem davant d'un contracte de serveis artístics, aquesta 

contractació ha de considerar-se de caràcter privat de conformitat amb allò que disposa 

l'article 25.1.a).1º de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 

(en endavant LCSP). 

  

 

 



 

Fonament Jurídic: 

  

Article 25.1 a) 1er de la LCSP pel que fa als contractes privats. 

Article 26.2 i 168.2 169 i 170 pel que fa a la tramitació del procediment. 

Article 28 LCSP pel que fa a la motivació de la necessitat. 

 Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions 

efectuades pel cartipàs municipal. 

  

Atès el Reial Decret Llei 3/2020 de 4 de febrer. 

 

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics. 

 

PROPOSA  

Primer.- Adjudicar, a favor de Luke Jerram Ltd , amb CIF. **** , de BRISTOL, GRAN 

BRETANYA el contracte privat que té per objecte l'espectacle Museum of the Moon, pel 

preu de - euros 12.871 €, IVA exempt. 

  

Aquest preu es desglossa en els conceptes que es relacionen a continuació i que hauran 

de constar en la/les factura/es corresponent/s: 

 

Avançament 40% Caixet actuació (a la signatura del contracte): 5.148,4€ 

% IVA exempt: - € 

 

Caixet actuació (60%): 7.722,6€ 

% IVA exempt: - € 

 

Segon.- Museum of the Moon es portarà a terme el dia/dies 13-04-2023 fins al 16-04-

2023. 

 

Tercer.- Aprovar i Disposar la despesa d'import 12.871€, IVA inclòs, i efectuar-ne el 

pagament a l'empresa Luke Jerram Ltd en els termes que consten en el contracte que 

se signarà entre les parts. 

 

Amb càrrec a la partida 23 400 334 2279901 ACTUACIONS SISMÒGRAF del 

Pressupost de l'Ajuntament d'Olot. 

 

Quart.- Informar a l'adjudicatari que el pagament s'efectuarà contra presentació de la 

factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació. 

 

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

200220  Despeses 23400  334  2279901 12871 ACTUACIONS SISMOGRAF 400 012 054 107 000 000 



 
 
 

Cinquè.- En el supòsit que per causes imputables a la companyia no es portés a terme 

l’espectacle, l’adjudicatari haurà de reintegrar a l’Ajuntament l’import del 40% avançat, 

de 5.148,4€.  

  

Sisè.-Facultar el director de l'àrea de Cultura per a la signatura del contracte d'actuació 

entre les parts. 

  

Setè.- Notificar aquest acord a l'empresa Luke Jerram Ltd . 
 
 
Vuitè.- LUKE JERRAM LTD adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura electrònica 
o hi farà constar el número d’expedient CC012023000092. 
 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

12.13. - DONAR COMPTE RESOLUCIÓ 74/2023 TCCSP  RELATIU AL 
CONTRACTE DELS SERVEIS POSTALS DE L'AJUNTAMENT D'OLOT 

 
Núm. de referència : X2021058250     
 
 
Vist que en data 9 de desembre de 2021 es va convocar licitació del contracte de serveis 
postals de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Vist que en data 10 de març de 2022 la Junta de Govern Local va acordar adjudicar el 
contracte de serveis postals de l’Ajuntament d’Olot a SOCIEDAD ESTATAL CORREOS 
Y TELÉGRAFOS S.A.S.M.E. 
 
Vist que el 6 abril de 2022 l’empresa licitadora RECERCA I DESENVOLUPAMENT 
EMPRESARIAL, SL va interposar recurs especial en matèria de contractació contra 
l’acord d’adjudicació de l’Ajuntament de data 10 de març de 2022. 
 
Vist que en data 2 de febrer de 2023 ha tingut entrada al registre electrònic de 
l’Ajuntament d’Olot la resolució 74/2023 que resol el recurs especial en matèria de 
contractació interposat per l’empresa RECERCA I DESENVOLUPAMENT 
EMPRESARIAL, SL, en sentit de desestimar-lo i ordena aixecar la suspensió automàtica 
de l’adjudicació prevista a l’article 53 de la LCSP en relació amb l’article 57.3 del mateix 
cos legal. 
 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12021000076 i antecedents corresponents, la 
regidora-delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
  



 

PRIMER.- DONAR COMPTE de la resolució 74/2023 del Tribunal Català de Contractes 
del Sector Públic que resol el recurs especial en matèria de contractació interposat per 
l’empresa RECERCA I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL, SL contra l’acord 
d’adjudicació del contracte de serveis postals de l’Ajuntament d’Olot. 
 
SEGON.- Aixecar la suspensió del procediment de contractació i formalitzar el contracte. 
 
TERCER.- Modificar l’assignació pressupostària acordada en sessió de la Junta de 
Govern Local de 10 de març de 2022, la vigència del contracte s’estableix entre l’1 de 
març de 2023 i el 29 de febrer de 2024, amb les següents dotacions: 
 
Any 2023: (1 de març a 31 de desembre)...................139.729,90 € 
Any 2024: (1 de gener a 29 de febrer)...........................27.945,98 € 
 
L’import corresponent a l’exercici 2023 anirà a càrrec de la partida pressupostària núm. 
2023.121.920.222010 “comunicacions”. 
 
Donar de baixa la fase “AD” generada per acord de la Junta de Govern del dia 10 de 
març de 2022 per un import de 48.905,47 €. 
 

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

200300 2300028001 Despeses 23121  920  222010 -13972.98 COMUNICACIONS 100 001 001 001 000 000 
200300 2300037001 Despeses 23121  920  222010 -34932.49 COMUNICACIONS 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 23121  920  222010 139729.90 COMUNICACIONS 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 99999 27945.98 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

12.14. - CULTURA - CONTRACTAR DIFERENTS ESPECTACLES ESCÈNICS I 
MUSICALS A PORTAR TERME DURANT LA TEMPORADA/FESTIVAL RECURSOS 

EDUCATIUS 22-23. DESCONCERTO 
 

Núm. de referència : X2023005524     
 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012023000081 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 

 
 
Primer.- Atès que és necessària la contractació de l’espectacle musical de Desconcerto 
de la companyia Orthemis Orquestra dins la programació de Gener- Juny 2023, que 
realitza l'empresa Orthemis, SCCL com es desprèn de l’informe de data 31-01-2023, 
emès per Jordi Serrat Cruz Tècnic de música, amb el vistiplau de Susanna Alsina Coll, 
directora adjunta a l'àrea de Cultura. 



 
 
 

  
Codi CPV: 92312130-1 Serveis artístics de bandes de músics  
 
Segon.- Atès que la necessitat a satisfer s'integra dins les competències de l'Ajuntament 
d'Olot.  
 
Tercer.- Vista la capacitat d'obrar de l'empresa Orthemis, SCCL i atès que aquesta 
compta amb l'habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del 
contracte. 
  
Quart.- Atès que hi ha crèdit suficient a les partides: PROGRAMACIÓ MÚSICA 2023 
499 333 226095 i EDUCATIUS ESCENICS ESCOLES GARROTXA  23 400 333 226095 
del Pressupost de l'Ajuntament d'Olot.  i pot ordenar-se la despesa proposada.  
 
Cinquè.- Atès que ens trobem davant d'un contracte de serveis artístics, aquesta 
contractació ha de considerar-se de caràcter privat de conformitat amb allò que disposa 
l'article 25.1.a).1º de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 
(en endavant LCSP).  
 
Fonament Jurídic:  
 
Article 25.1 a) 1er de la LCSP pel que fa als contractes privats. 
  
Article 26.2 i 168.2 169 i 170 pel que fa a la tramitació del procediment. 
  
Article 28 LCSP pel que fa a la motivació de la necessitat.  
 
Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions 
efectuades pel cartipàs municipal.  
 
Atès el Reial Decret Llei 3/2020 de 4 de febrer.  
 
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics.  
 
PROPOSA  
 
Primer.- Adjudicar, a favor de Orthemis, SCCL, amb CIF. F55371462, de Figueres, 
Girona, Esp el contracte privat que té per objecte l'espectacle Desconcerto pel preu de 
nou mil cinc cents cinquanta euros 9.550,00 €, IVA inclòs. 
  
Aquest preu es desglossa en els conceptes que es relacionen a continuació i que hauran 
de constar en la/les factura/es corresponent/s:  
 
Caixet actuació: 5000€  
IVA (21)%: 1050€ 
 
Caixet actuació Recursos Educatius: 3500€  
% IVA exempt: - € 



 

 
Segon.- L’espectacle musical Desconcerto es portarà a terme els dies 10 i 11 de febrer 
de 2023 
  
Tercer.- Aprovar i Disposar la despesa d'import 9.550,00€, IVA inclòs, i efectuar-ne el 
pagament a l'empresa Orthemis, SCCL en els termes que consten en el contracte que 
se signarà entre les parts. 
  
Amb càrrec a les partides: PROGRAMACIÓ MÚSICA 2023 499 333 226095 i 
EDUCATIUS ESCENICS ESCOLES GARROTXA  23 400 333 226095 del Pressupost 
de l'Ajuntament d'Olot.  

 

Quart.- D’acord amb el pressupost presentat per Orthemis, SCCL, amb CIF. F55371462 

les condicions econòmiques i forma de pagament del contracte, són les següents: 

 

1.1. Amb l’adjudicació del contracte s’entendrà iniciada la prestació del servei i es 

generarà el dret de Orthemis, SCCL, al cobrament del percentatge estipulat en l’apartat 

a) del present Pressupost. Conseqüentment Orthemis, SCCL, emetrà una factura que 

l’ORGANITZADOR haurà d’abonar segons el que estipula la clàusula 1.4.  

 

1.2. En finalitzar l’exhibició pública de l’actuació/espectacle es generarà el dret de 

Orthemis, SCCL, al cobrament del percentatge estipulat en l’apartat b) del present 

pressupost. Conseqüentment Orthemis, SCCL, emetrà una factura que 

l’ORGANITZADOR haurà d’abonar segons el que estipula la clàusula 1.4.  

 

1.3. Així mateix, en el supòsit que per qualsevol causa no imputable a Orthemis, SCCL, 

es suspengui l’actuació/espectacle objecte del present Pressupost, inclòs si es suspèn 

per causes de força major o cas fortuït, dins les 72 hores prèvies a l’inici de 

l’actuació/espectacle es generarà el dret de Orthemis, SCCL, al cobrament del 

percentatge estipulat en l’apartat b) del present pressupost. Conseqüentment Orthemis, 

SCCL, emetrà una factura que l’ORGANITZADOR haurà d’abonar segons el que 

estipula la clàusula 1.4.  

 

1.4. Tots els pagaments de les factures que haurà de realitzar l’ORGANITZACIÓ a favor 

de Orthemis, SCCL, es faran mitjançant transferència bancària al compte bancari (IBAN) 

indicat per Orthemis, SCCL,. El termini màxim per fer aquest pagament serà de 30 dies 

naturals a comptar des de la data de presentació de la factura al registre electrònic de 

l’ORGANITZACIÓ. 

 

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

200220  Despeses 23400  333  226096 6050 PROGRAMACIO MUSICA 400 012 070 107 000 000 
200220  Despeses 23400  333  226095 3500 EDUCATIUS ESCENICS ESCOLES 

GARROTXA 
400 012 070 107 000 000 



 
 
 

Cinquè.- Informar a l'adjudicatari que el pagament s'efectuarà contra presentació de la 

factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació.  

 

Sisè.-Facultar el director de l'àrea de Cultura per a la signatura del contracte d'actuació 

entre les parts. 
  
Setè.- Notificar aquest acord a l'empresa Orthemis, SCCL, 
 
Vuitè.- ORTHEMIS SCCL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o 
hi farà constar el número d’expedient CC012023000081. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
13.1. - AUTORITZAR LA REALITZACIÓ D'ESTADA D'EMPRESA A L'ESCOLA 

BRESSOL LA GREDERA DEL MORROT A UNA ALUMNA DEL IES MONTSACOPA 
 
Núm. de referència : X2023005588     
 
Vist que a l’Institut Montsacopa es cursa el Batxillerat, en el programa educatiu del qual 
s’estableix l’obligació dels estudiants de realitzar pràctiques en les empreses o 
administracions públiques. 
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot col·labora amb diferents centres educatius per facilitar la 
realització de pràctiques als seus alumnes. 
 
Atès que les escoles bressol municipals estan disposades a col·laborar amb l’Institut 
Montsacopa per tal que els seus alumnes puguin adquirir coneixements relacionats amb 
tasques que se’n deriven del funcionament normal del departament. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’Organització i Atenció Ciutadana, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords:  
 
Primer.- Autoritzar la realització d’estada d’empresa a l’escola bressol de la Gredera del 
Morrot a la senyora ****  (NIE ****), estudiant de Batxillerat, durant el període comprès 
entre el 15/02/2023 i fins el 12/05/2023 i amb horari: els dimecres de 14:30 a 17 hores i 
els dijous i divendres de 15 a 17 hores, segons estableix el Conveni de col·laboració 
entre l’Ajuntament d’Olot i l’INS Montsacopa, per realitzar les tasques derivades del 
normal funcionament del departament, i sense percebre cap tipus de remuneració. 
 
Segon.-. Incloure a la Sra. ****, estudiant de Batxillerat de l’INS Montsacopa, a 
l’assegurança de responsabilitat civil de l’Ajuntament d’Olot el temps que estigui 
realitzant les pràctiques. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 



 

 
14.1. - APROVAR L'IMPORT UNITARI DE LES HORES DE SERVEIS 

EXTRAORDINARIS I ALTRES CONCEPTES DEL PERSONAL DE L'AJUNTAMENT 
D'OLOT PER A L'ANY 2023 

Núm. de referència : X2023005862     
 
Vista l’acta número 67 de data 11 de juny de 2018 de la Comissió de Seguiment i 
Interpretació del Conveni de l’Ajuntament d’Olot, en la qual s’acorda aprovar els preus 
de les hores extres per als anys 2018 i 2019. Vistos els acords de la Junta de Govern 
Local de data 10 de febrer de 2020, de 30 d’abril de 2021 i de 3 de febrer de 2022 sobre 
els increments dels preus de les hores extres. 
 
Atesa la Llei 31/2022 de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 
l’any 2023, on estableix el següent: 
 

1. L’article 19.Dos estableix que a l’any 2023, les retribucions del personal al servei 
del sector públic no podran experimentar un increment global superior al 2,5 per 
cent respecte les vigents a 31 de desembre de 2022, en termes d’homogeneïtat 
per als dos períodes de la comparació, tan pel que respecta a efectius de 
personal com a l’antiguitat del mateix. 

2. L’article 23.Ú.F) estableix que les gratificacions per serveis extraordinaris 
experimentaran l’increment màxim previst en l’article 19.Dos, en termes anuals, 
respecte als assignats a 31 de desembre de 2022. 

3. Els increments retributius contemplats en la norma tindran efectes econòmics 
des de l’1 de gener de 2023. 

 
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 
acords següents: 
 
Primer.- Aprovar l’import unitari de les hores de serveis extraordinaris i altres conceptes 
del personal de l’Ajuntament d’Olot per a l’any 2023 d’acord amb l’increment que 
estableix la Llei 31/2022, de 23 de desembre de 2022, de Pressupostos Generals de 
l’Estat per l’any 2023 pel qual s’aproven les bases i coordinació de la planificació general 
de l’activitat econòmica en matèria de despeses de personal al servei del sector públic: 
 

PREU HORES EXTRES 2023          

Grup Diürn Nit Diürn festiu Nit festiu 

A1 32,51 37,18 37,18 37,18 

A2 29,58 33,85 33,85 36,03 

C1 - Sotsinspector 29,58 33,85 33,85 36,03 

C1 - Sergent / C1 - 20 28,17 31,44 32,85 35,04 

C1 - Caporal / C1 - 18 23,04 25,76 26,96 30,45 

C1 - Agent 20,96 23,47 24,57 27,83 

C2 - 18 Brigada (Encarregat) 23,48 26,41 27,51 31,22 

C2  20,96 23,47 24,57 27,83 

AP 18,45 20,74 21,62 24,46 



 
 
 

     

PREU DIES D'ESPECIAL RELLEVÀNCIA 2023        

Grup Diürn Nit Diürn festiu Nit festiu 

C1 - Sotsinspector 35,50 40,60 40,60 43,22 

C1 - Sergent / C1 - 20 33,79 37,72 39,43 42,05 

C1 - Caporal / C1 - 18 27,64 30,91 32,36 36,55 

C1 - Agent 25,15 28,17 29,48 33,40 

     

PREU RETENS 2023          

IMPORT BASE RETEN SETMANAL 147,40  
IMPORT RETEN SETM. BRIGADA PERLLONGACIÓ 143,20  

SORTIDA DE RETEN 60,04  
SORTIDA DE RETEN DURANT ACTE PROGRAMAT 32,75  
SORTIDA DE RETEN EN DIA FESTIU ESPECIAL 109,18  

      
SERVEI MÍNIM BRIGADA 2023 32,75  

     

PREU NOCTURNITAT POLICIA 2023         

C1 - Caporal / C1 - 18 28,38    

C1 - Agent 19,66    

     
PREU COMPLEMENT NOCTURNITAT PAGA EXTRAORDINÀRIA 2023 (PER NIT 
TREBALLADA) 
     

C1 - Caporal / C1 - 18 2,20    

C1 - Agent 1,48    

     

PREU CASAMENTS 2023 46,35   

     

SORTIDA EMERGÈNCIA BRIGADA 212,18   

     

FESTIU ESPECIAL RELLEVÀNCIA DINS TORN 102,00  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 



 

15.1. - APROVAR LES BASES I LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU 
PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL LABORAL 

TEMPORAL CATEGORIA COORDINADOR/A I MONITOR/A 
 
Núm. de referència: X2023005892     
 
Atesa la necessitat i la urgència inajornable de contractar personal de coordinació i 
monitoratge en motiu de les campanyes d’Estiu Riu, Nadal Esportiu i Setmana Santa 
Esportiva, i altres activitats d’educació en el lleure, esportives, aquàtiques, culturals, 
mediambientals dirigides a infants i joves. 
 
Atès que aquestes campanyes són prioritàries ja que compleixen amb la demanda de la 
ciutadania i dona l’opció d’un lloc de treball temporal a joves que, en bona part, fan una 
tasca de voluntariat al llarg de tot l’any al si de les associacions i clubs de la ciutat i de 
la comarca. 
 
Atès que cal actualitzar la borsa de treball vigent de personal laboral temporal categoria 
coordinador/a i monitor/a per a les activitats d’Estiu Riu, Nadal Esportiu i Setmana Santa 
Esportiva. 
 
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 les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la creació d’una 
borsa de treball de personal laboral temporal, categoria coordinador/a i monitor/a. 
 
Segon.- Publicar el text íntegre de les bases i de la convocatòria 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. 
 

16.1. - APROVAR EL PAGAMENT DE L’AJUDA SOCIAL PER ESTUDIS DELS 
FILLS I FILLES DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT D’OLOT PEL CURS 2022-

2023. 
 
Núm. de referència: X2023005941     
 
Vistes les peticions presentades pel personal laboral i pel personal funcionari de 
l’Ajuntament d’Olot en relació a la sol·licitud d’ajuda social per estudis dels seus fills i 
filles pel curs 2022-2023. 
 
Atès el conveni col·lectiu vigent i els acords de la Comissió de seguiment del conveni de 
23 de febrer de 2009, 8 d’abril de 2013, 14 de maig de 2018 i 4 de setembre de 2018. 
 
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 el pagament de la quantitat de 6.684,40 euros corresponents a l’ajuda 
per estudis dels fills i filles del personal laboral de l’Ajuntament d’Olot pel curs 2022-
2023, distribuïts de la forma següent: 

 

COGNOMS, NOM FILLS IMPORT  

**** 1 85,00 € 

**** 2 95,65 € 

**** 2 69,08 € 

**** 3 132,85 € 

**** 1 31,88 € 

**** 2 143,45 € 

**** 2 143,45 € 

**** 1 85,00 € 

**** 1 85,00 € 

**** 2 74,40 € 

**** 1 85,00 € 

**** 2 95,65 € 

**** 2 63,76 € 

**** 1 31,88 € 

**** 2 69,08 € 

**** 2 116,90 € 

**** 1 58,45 € 

**** 2 95,65 € 

**** 2 143,45 € 

**** 1 31,88 € 

**** 1 58,45 € 

**** 2 116,88 € 

**** 1 85,00 € 

**** 1 31,88 € 

**** 2 95,65 € 

**** 2 95,65 € 

**** 1 37,20 € 

**** 2 74,40 € 

**** 1 58,45 € 

**** 2 69,08 € 

**** 2 58,45 € 

**** 1 31,88 € 

**** 1 37,20 € 

**** 2 95,65 € 

**** 2 143,45 € 



 

**** 2 74,40 € 

**** 2 95,65 € 

**** 1 31,88 € 

**** 2 69,08 € 

**** 2 95,65 € 

**** 2 95,65 € 

**** 2 69,08 € 

**** 2 116,90 € 

**** 1 58,45 € 

**** 2 95,65 € 

**** 2 95,65 € 

**** 1 58,45 € 

**** 2 95,65 € 

**** 2 69,08 € 

**** 1 58,45 € 

**** 1 58,45 € 

**** 1 85,00 € 

**** 2 143,45 € 

**** 1 31,88 € 

**** 1 85,00 € 

**** 2 122,20 € 

**** 1 85,00 € 

**** 1 31,88 € 

**** 1 37,20 € 

**** 3 154,10 € 

**** 2 69,08 € 

**** 1 31,88 € 

**** 2 95,65 € 

**** 3 154,10 € 

**** 1 58,45 € 

**** 2 95,65 € 

**** 1 31,88 € 

**** 2 95,65 € 

**** 2 116,90 € 

**** 1 31,88 € 

**** 1 58,45 € 

**** 1 31,88 € 

**** 3 148,78 € 

**** 2 74,40 € 

**** 1 58,45 € 



 
 
 

**** 2 95,65 € 

**** 2 116,90 € 

**** 1 31,88 € 

**** 1 85,00 € 

**** 2 69,08 € 

**** 1 85,00 € 

**** 1 37,20 € 

**** 1 37,20 € 

**** 1 58,45 € 

**** 1 37,20 € 

**** 1 37,20 € 

IMPORT TOTAL  6.684,40€ 

 
Segon.- Aprovar el pagament de la quantitat de 1.859,68 euros corresponents a l’ajuda 
per estudis dels fills i filles del personal funcionari de l’Ajuntament d’Olot pel curs 2022-
2023, distribuïts de la forma següent: 
 
 

COGNOMS, NOM FILLS IMPORT  

**** 1 37,20 € 

**** 2 63,76 € 

**** 2 63,76 € 

**** 1 143,45 € 

**** 2 74,40 € 

**** 2 95,65 € 

**** 1 31,88 € 

**** 1 85,00 € 

**** 2 95,65 € 

**** 1 58,45 € 

**** 1 37,20 € 

**** 1 85,00 € 

**** 1 31,88 € 

**** 2 69,08 € 

**** 3 154,08 € 

**** 4 313,45 € 

**** 1 37,20 € 

**** 1 37,20 € 

**** 2 95,65 € 

**** 1 58,45 € 

**** 1 31,88 € 

**** 2 95,65 € 

**** 1 31,88 € 



 

**** 1 31,88 € 

IMPORT TOTAL  1.859,68€ 

 
Tercer.- Aquestes quantitats es pagaran a la propera nòmina amb càrrec a les 
assignacions pressupostàries següents: 
 
 

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

0  Despeses 23400  334  16204 31.88 ACCIO SOCIAL PROMOCIO CULTURAL 400 012 999 999 999 999 
0  Despeses 23410  338  16204 69.08 ACCIO SOCIAL FESTES 410 012 999 999 999 999 
0  Despeses 23400  330  16204 116.90 ACCIO SOCIAL CULTURA ADM.GRAL. 400 012 999 999 999 999 
0  Despeses 23500  323  16204 1333.78 ACCIO SOCIAL EDUCACIO FUNC. CENTRES 500 012 999 999 999 999 
0  Despeses 23140  151  16204 499.48 ACCIO SOCIAL URBANISME 140 001 999 999 999 999 
0  Despeses 23140  150  16204 265.70 ACCIO SOCIAL URBANISME ADM. GRAL. 140 001 999 999 999 999 
0  Despeses 23142  165  16204 85.00 ACCIO SOCIAL BRIGADA ENLLUMENAT 142 002 999 999 999 999 
0  Despeses 23142  171  16204 201.90 ACCIO SOCIAL JARDINERS 142 002 999 999 999 999 
0  Despeses 23142  150  16204 85.00 ACCIO SOCIAL BRIGADA ADM. GRAL. 142 002 999 999 999 999 
0  Despeses 23142  1522 16204 31.88 ACCIO SOCIAL BRIGADA EDIFICIS 142 002 999 999 999 999 
0  Despeses 23142  1532 16204 340.06 ACCIO SOCIAL BRIGADA VIES PUBLIQUES 142 002 999 999 999 999 
0  Despeses 23200  4311 16204 154.10 ACCIO SOCIAL PROM. ECON. FIRES 200 009 999 999 999 999 
0  Despeses 23130  934  16204 159.41 ACCIO SOCIAL TRESORERIA 131 001 999 999 999 999 
0  Despeses 23130  931  16204 143.45 ACCIO SOCIAL COMPTABILITAT 131 001 999 999 999 999 
0  Despeses 23400  3322 16204 31.88 ACCIO SOCIAL ARXIU 130 005 999 999 999 999 
0  Despeses 23400  3321 16204 419.75 ACCIO SOCIAL BIBLIOTECA 400 033 999 999 999 999 
0  Despeses 23800  333  162042 31.88 ACCIO SOCIAL ESPAI CRATER 800 133 999 999 999 999 
0  Despeses 23141  134  16204 37.20 ACCIO SOCIAL MOBILITAT URBANA 141 001 999 999 999 999 
0  Despeses 23180  132  16204 1381.46 ACCIO SOCIAL SEGURETAT 180 008 999 999 999 999 
0  Despeses 23121  925  16204 260.37 ACCIO SOCIAL OAC 121 001 999 999 999 999 
0  Despeses 23500  326  16204 653.55 ACCIO SOCIAL ENSENY.SERV. 

COMPLEMENTARIS 
500 012 999 999 999 999 

0  Despeses 23200  430  16204 180.65 ACCIO SOCIAL PROM.ECON. ADM.GRAL. 200 009 999 999 999 999 
0  Despeses 23130  932  16204 334.75 ACCIO SOCIAL INGRESSOS I URBANA 131 001 999 999 999 999 
0  Despeses 23200  433  16204 69.08 ACCIO SOCIAL PROM. ECON. EMPRESA 220 009 999 999 999 999 
0  Despeses 23330  342  16204 175.33 ACCIO SOCIAL ESPORTS INSTAL.LACIONS 330 059 999 999 999 999 
0  Despeses 23130  920  16204 685.44 ACCIO SOCIAL ADMINISTRACIO GENERAL 130 001 999 999 999 999 
0  Despeses 23120  920  16204 69.08 ACCIO SOCIAL INFORMATICA I PROCESSOS 120 001 999 999 999 999 
0  Despeses 23400  333  162041 175.33 ACCIO SOCIAL TEATRE 400 034 999 999 999 999 
0  Despeses 23400  333  16204 201.90 ACCIO SOCIAL MUSEU 400 012 999 999 999 999 
0  Despeses 23400  334  16000 10.52 ASSEGURANCES SOCIALS CULTURA 

PROMOCIO CULTURAL 
400 012 999 999 999 999 

0  Despeses 23410  338  16000 22.80 ASSEGURANCES SOCIALS FESTES 410 012 999 999 999 999 
0  Despeses 23400  330  16000 38.58 ASSEGURANCES SOCIALS CULTURA 410 012 999 999 999 999 
0  Despeses 23500  323  16000 440.15 ASSEGURANCES SOCIALS EDUCACIO FUNC. 

CENTRES 
500 012 999 999 999 999 

0  Despeses 23140  151  16000 164.83 ASSEGURANCES SOCIALS URBANISME 140 001 999 999 999 999 
0  Despeses 23140  150  16000 87.68 ASSEGURANCES SOCIALS URBANISME AD. 

GRAL. 
140 001 999 999 999 999 

0  Despeses 23142  165  16000 28.05 ASSEGURANCES SOCIALS ENLLUMENAT 
BRIGADA 

142 002 999 999 999 999 

0  Despeses 23142  171  16000 66.63 ASSEGURANCES SOCIALS BRIGADA 
JARDINERS 

142 002 999 999 999 999 

0  Despeses 23142  150  16000 28.05 ASSEGURANCES SOCIALS BRIGADA AD. 

GRAL. 

142 002 999 999 999 999 

0  Despeses 23142  1522 16000 10.52 ASSEGURANCES SOCIALS BRIGADA 
EDIFICIS 

142 002 999 999 999 999 

0  Despeses 23142  1532 16000 112.22 ASSEGURANCES SOCIALS VIES PUBLIQUES 142 002 999 999 999 999 
0  Despeses 23200  4311 16000 50.85 ASSEGURANCES SOCIALS DINAMIG FIRES 200 009 999 999 999 999 
0  Despeses 23130  934  16000 52.61 ASSEGURANCES SOCIALS TRESORERIA 131 001 999 999 999 999 
0  Despeses 23130  931  16000 47.34 ASSEGURANCES SOCIALS INTERVENCIO 131 001 999 999 999 999 
0  Despeses 23400  3322 16000 10.52 ASSEGURANCES SOCIALS ARXIU 130 005 999 999 999 999 
0  Despeses 23400  3321 16000 138.52 ASSEGURANCES SOCIALS BIBLIOTECA 400 033 999 999 999 999 
0  Despeses 23800  333  160001 10.52 ASSEGURANCES SOCIALS ESPAI CRATER 800 133 999 999 999 999 
0  Despeses 23141  134  16000 12.23 ASSEGURANCES SOCIALS MOBILITAT 

URBANA 
141 001 999 999 999 999 

0  Despeses 23180  132  16000 455.88 ASSEGURANCES SOCIALS SEGURETAT 180 008 999 999 999 999 
0  Despeses 23200  241  16000 77.16 ASSEGURANCES SOCIALS DINAMIG 

OCUPACIO 
210 011 999 999 999 999 

0  Despeses 23121  925  16000 85.92 ASSEGURANCES SOCIALS OAC 121 001 999 999 999 999 
0  Despeses 23500  326  16000 215.67 ASSEGURANCES SOCIALS EDUCACIO SERV. 

COMPL. 
500 012 999 999 999 999 

0  Despeses 23200  430  16000 59.61 ASSEGURANCES SOCIALS DINAMIG AD. 
GRAL. 

200 009 999 999 999 999 



 
 
 

0  Despeses 23130  932  16000 110.47 ASSEGURANCES SOCIALS INGRESSOS I 
URBANA 

131 001 999 999 999 999 

0  Despeses 23200  433  16000 22.80 ASSEGURANCES SOCIALS DINAMIG 
EMPRESA 

220 009 999 999 999 999 

0  Despeses 23330  342  16000 57.86 ASSEGURANCES SOCIALS ESPORTS INSTAL. 330 059 999 999 999 999 
0  Despeses 23130  920  16000 226.20 ASSEGURANCES SOCIALS ADMINISTRACIO 

GENERAL 
130 001 999 999 999 999 

0  Despeses 23120  920  16000 22.80 ASSEGURANCES SOCIALS INFORMATICA I 
PROCESSOS 

120 001 999 999 999 999 

0  Despeses 23400  330  16000 57.86 ASSEGURANCES SOCIALS CULTURA 400 034 999 999 999 999 
0  Despeses 23400  333  16000 66.63 ASSEGURANCES SOCIALS MUSEU 400 012 999 999 999 999 
0  Despeses 23200  241  16204 318.81 ACCIO SOCIAL PROM.ECON. OCUPACIO 210 011 001 001 000 000 
0  Despeses 23200  241  16000 105.21 ASSEGURANCES SOCIALS DINAMIG 

OCUPACIO 
210 011 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

17.1. - APROVAR EL PAGAMENT DE L’AJUDA SOCIAL PER ESTUDIS DEL 
PERSONAL DE L’AJUNTAMENT D’OLOT PEL CURS 2022-2023 

 
Núm. de referència: X2023002023     
 
Vistes les peticions presentades pel personal laboral i pel personal funcionari de 
l’Ajuntament d’Olot en relació a la sol·licitud d’ajuda per estudis propis pel curs 2022-
2023. 
 
Atès el conveni col·lectiu vigent i els acords de la Comissió de seguiment del conveni de 
23 de febrer de 2009, 8 d’abril de 2013, 14 de maig de 2018, 4 de setembre de 2018 i 
16 de desembre de 2020. 
 
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 el pagament de la quantitat de 10.085,21 € euros corresponents a 
l’ajuda per estudis propis del personal laboral de l’Ajuntament d’Olot pel curs 2022-2023, 
distribuïts de la forma següent: 
 

Cognoms, Nom Estudis Import  
sol·licitat 

Import  
concedit 

**** POSTGRAU EN INTERVENCIÓ EN 
LA PÈRDUA, DOL I CRISI (UDG)  

1.515,25 € 
757,63 € 

(Postgrau 50% 
matrícula) 

**** CFGS ADMINISTRACIÓ I 
FINANCES (IOC) 

100,00 € 100,00 € 

**** GRAU EN MESTRE D'EDUCACIÓ 
INFANTIL (UNIR) 

2.025,00 € 2.025,00 € 

**** GRAU EN DRET (UOC) 1.012,33 € 1.012,33 € 

**** ACTIC (Generalitat de Catalunya) 18,55 € 18,55 € 

**** ACTIC (Generalitat de Catalunya) 107,30 € 107,30 € 

**** GRAU EN CIÈNCIA POLÍTICA I DE 
L'ADMINISTRACIÓ (UOC) 

766,41 € 766,41 € 



 

**** GRAU EN MESTRE D'EDUCACIÓ 
INFANTIL (UNIR) 

1.742,50 € 1.742,50 € 

**** ACTIC (Generalitat de Catalunya) 26,80 € 26,80 € 

**** ACTIC (Generalitat de Catalunya) 26,80 € 26,80 € 

**** ACTIC (Generalitat de Catalunya) 26,80 € 26,80 € 

**** GRAU EN RELACIONS LABORALS 
(UOC) 

766,41 € 766,41 € 

**** MÀSTER EN FORMACIÓ DEL 
PROFESSORAT  
(Universitat Pompeu Fabra) 

1.248,52 € 
624,26 € 

(Màster 50%   
matrícula) 

**** 
ANGLÈS (OK Escola d'Anglès) 853,00 € 

318,24 € 
(Import màxim 

estudis idiomes) 

**** 
CATALÀ C2 (CPNL) 
COMPETIC 3 (CFA GARROTXA) 

285,50 € 
 

285,50 € 

 

**** MÀSTER EN GESTIÓ CULTURAL 
(UOC) 

417,12 € 
208,56 € 

(Màster 50% 
matrícula) 

**** GRAU EN PSICOLOGIA (UOC) 267,12 € 267,12 € 

**** DIPLOMA EXPERT UNIVERSITARI 
EN ORIENTACIÓ I INSERCIÓ 
LABORAL  
(Universitat Ramon Llull) 

2.010,00 € 
1.005,00 € 

(Postgrau 50% 
matrícula) 

IMPORT TOTAL   10.085,21 € 

 
 
Segon.- Aprovar el pagament de la quantitat de 6.913,77 € euros corresponents a l’ajuda 
per estudis propis del personal funcionari de l’Ajuntament d’Olot pel curs 2022-2023, 
distribuïts de la forma següent: 
 
 

 

Cognoms, Nom Estudis Import  
sol·licitat 

Import  
concedit 

**** ACTIC (Generalitat de Catalunya) 26,80 € 26,80 € 

**** GRAU EN MESTRE EDUCACIÓ 
PRIMÀRIA  
(Universitat Catòlica de València) 

1.387,81 € 1.387,81 € 

**** GRAU EN CRIMINOLOGIA 
(Universitat Isabel I) 

1.969,92 € 1.969,92 € 

**** GRAU EN CRIMINOLOGIA (UOC) 587,88 € 587,88 € 

**** ACTIC (Generalitat de Catalunya) 26,80 € 26,80 € 

**** GRAU EN CRIMINOLOGIA 
(Universitat Isabel I) 

2.914,56 € 2.914,56 € 

IMPORT TOTAL   6.913,77 € 

 
Tercer.- Aquestes quantitats es pagaran a la propera nòmina amb càrrec a les assignacions 
pressupostàries següents: 

 
 



 
 
 

 
Tercer.- Denegar el pagament de l’ajuda per estudis del personal de l’Ajuntament d’Olot 
pel curs 2022-2023 al personal que es detalla a continuació, atès que no compleixen els 
requisits aprovats per la Comissió de Seguiment del Conveni per concedir l’ajuda 
(personal laboral fix, personal funcionari de carrera o personal interí ocupant plaça 
vacant pendent de convocatòria): 
 

Cognoms, Nom Estudis 

**** ACTIC  

**** MÀSTER EN FORMACIÓ DEL PROFESSORAT 

**** GRAU EN MESTRE EDUCACIÓ INFANTIL 

**** MÀSTER EN CIÈNCIES DE DADES 

**** COMPETIC 3 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 

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

0  Despeses 23130  920  16204 26.80 ACCIO SOCIAL ADMINISTRACIO GENERAL 130 001 999 999 999 999 
0  Despeses 23130  920  16000 8.84 ASSEGURANCES SOCIALS ADMINISTRACIO 

GENERAL 
130 001 999 999 999 999 

0  Despeses 23120  920  16204 26.80 ACCIO SOCIAL INFORMATICA I PROCESSOS 120 001 999 999 999 999 
0  Despeses 23120  920  16000 8.84 ASSEGURANCES SOCIALS INFORMATICA I 

PROCESSOS 
120 001 999 999 999 999 

0  Despeses 23180  132  16204 6860.17 ACCIO SOCIAL SEGURETAT 120 001 999 999 999 999 
0  Despeses 23180  132  16000 2263.86 ASSEGURANCES SOCIALS SEGURETAT 120 001 999 999 999 999 
0  Despeses 23200  4311 16204 285.50 ACCIO SOCIAL PROM. ECON. FIRES 230 009 999 999 999 999 
0  Despeses 23200  4311 16000 94.22 ASSEGURANCES SOCIALS DINAMIG FIRES 230 009 999 999 999 999 
0  Despeses 23500  323  16204 4879.80 ACCIO SOCIAL EDUCACIO FUNC. CENTRES 500 012 999 999 999 999 
0  Despeses 23500  323  16000 1610.33 ASSEGURANCES SOCIALS EDUCACIO FUNC. 

CENTRES 
500 012 999 999 999 999 

0  Despeses 23400  333  16204 757.63 ACCIO SOCIAL MUSEU 400 012 999 999 999 999 
0  Despeses 23400  333  16000 250.02 ASSEGURANCES SOCIALS MUSEU 400 012 999 999 999 999 
0  Despeses 23500  326  16204 1708.91 ACCIO SOCIAL ENSENY.SERV. 

COMPLEMENTARIS 
500 012 999 999 999 999 

0  Despeses 23500  326  16000 563.94 ASSEGURANCES SOCIALS EDUCACIO SERV. 
COMPL. 

500 012 999 999 999 999 

0  Despeses 23500  320  16204 308.56 ACCIO SOCIAL EDUCACIO ADM.GRAL. 500 012 999 999 999 999 
0  Despeses 23500  320  16000 101.82 ASSEGURANCES SOCIALS EDUCACIO 500 012 999 999 999 999 
0  Despeses 23800  333  162042 1012.33 ACCIO SOCIAL ESPAI CRATER 800 133 999 999 999 999 
0  Despeses 23800  333  160001 334.07 ASSEGURANCES SOCIALS ESPAI CRATER 800 133 999 999 999 999 
0  Despeses 23130  932  16204 45.35 ACCIO SOCIAL INGRESSOS I URBANA 131 001 999 999 999 999 
0  Despeses 23130  932  16000 14.97 ASSEGURANCES SOCIALS INGRESSOS I 

URBANA 
131 001 999 999 999 999 

0  Despeses 23140  151  16204 26.80 ACCIO SOCIAL URBANISME 140 001 999 999 999 999 
0  Despeses 23140  151  16000 8.84 ASSEGURANCES SOCIALS URBANISME 140 001 999 999 999 999 
0  Despeses 23142  165  16204 766.41 ACCIO SOCIAL BRIGADA ENLLUMENAT 142 002 999 999 999 999 
0  Despeses 23142  165  16000 252.92 ASSEGURANCES SOCIALS ENLLUMENAT 

BRIGADA 
142 002 999 999 999 999 

0  Despeses 23200  241  16204 26.80 ACCIO SOCIAL PROM.ECON. OCUPACIO 210 011 999 999 999 999 
0  Despeses 23200  241  16000 8.84 ASSEGURANCES SOCIALS DINAMIG 

OCUPACIO 
210 011 999 999 999 999 

0  Despeses 23410  338  16204 267.12 ACCIO SOCIAL FESTES 410 012 999 999 999 999 
0  Despeses 23410  338  16000 88.15 ASSEGURANCES SOCIALS FESTES 410 012 999 999 999 999 



 

18.1. - AUTORITZAR LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES COM A OBSERVADORS 
A QUATRE ALUMNES DE L'IES MONTILIVI DE GIRONA A L’ESCOLA BRESSOL 

MUNICIPAL LES FONTS I SANT MIQUEL 
 
Núm. de referència : X2023006062     
 
Vist que a l’Institut Montilivi de Girona es cursa el Cicle formatiu de grau superior de 
Tècnic d’educació infantil, en el programa educatiu del qual s’estableix l’obligació dels 
estudiants de realitzar pràctiques en les empreses o administracions públiques. 
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot col·labora amb diferents centres educatius per facilitar la 
realització de pràctiques als seus alumnes. 
 
Atès que l’Escoles Bressol Municipal Les Fonts està disposada a col·laborar amb 
l’Institut Montilivi de Girona per tal que els seus alumnes puguin adquirir coneixements 
relacionats amb tasques que se’n deriven del funcionament normal del departament. 
 
Vist l’expedient administratiu RH142023000005 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  d'Organització i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de Govern 
Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- AUTORITZAR la realització de pràctiques com a observadora a l’escola bressol 
de Les Fonts a la senyora ****, estudiant del Cicle formatiu de grau superior de Tècnic 
d’educació infantil de l’Institut Montilivi, durant el dia 10 de febrer de 2023, segons 
estableix el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’Institut Montilivi, i sense 
percebre cap remuneració. 
 
Segon.- AUTORITZAR la realització de pràctiques com a observadora a l’escola bressol 
de Les Fonts a la senyora ****, estudiant del Cicle formatiu de grau superior de Tècnic 
d’educació infantil de l’Institut Montilivi, durant el dia 10 de febrer de 2023, segons 
estableix el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’Institut Montilivi, i sense 
percebre cap remuneració. 
 
 
 
Tercer.- AUTORITZAR la realització de pràctiques com a observadora a l’escola bressol 
de Les Fonts a la senyora ****, estudiant del Cicle formatiu de grau superior de Tècnic 
d’educació infantil de l’Institut Montilivi, durant el dia 10 de febrer de 2023, segons 
estableix el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’Institut Montilivi, i sense 
percebre cap remuneració. 
 
Quart.- AUTORITZAR la realització de pràctiques com a observadora a l’escola bressol 
de Sant Miquel a la senyora ****, estudiant del Cicle formatiu de grau superior de Tècnic 
d’educació infantil de l’Institut Montilivi, durant el dia 10 de febrer de 2023, segons 
estableix el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’Institut Montilivi, i sense 
percebre cap remuneració. 
 



 
 
 

Cinquè.- INCLOURE a les alumnes **** , ****, **** i ****, estudiants de l’Institut Montilivi 
de Girona, a l’assegurança de responsabilitat civil d’aquest Ajuntament pel dia 10 de 
febrer de 2023. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

19.1. - PAGAMENT DE SERVEIS EXTRAORDINARIS AL PERSONAL DE LA 
POLICIA MUNICIPAL PER LES HORES EXTRES REALITZADES DEL DIA 1 AL 15 

DE GENER DE 2023 
Núm. de referència : X2023005370     
 
Atesos els informes del Sotsinspector de la Policia Municipal amb número d’expedient 
PS032023000002 de data de 17 de gener de 2023. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132023000020 i antecedents corresponents, la regidora 
delegada d'Organització i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció del següent acord: 
 
D’acord amb l’acta número 1/2018 de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament 
d’Olot de data 12 de juny de 2018, sobre la modificació del import de les gratificacions 
extraordinàries i les condicions laborals de la Policia Municipal i atès la Llei 31/2022 de 
23 de Desembre de 2022 de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2023. 
 
 
Primer.- Pagament de gratificació serveis extraordinaris al personal de la Policia 
Municipal que es relaciona a continuació realitzats des del 01 al 15 de gener de 2023: 
 

Nom i Cognoms / Data / Servei 
 

Hores Import (€) 

**** – Sergent    

CAVALCADA DE REIS 05/01/23 6 236.58 € 

    

**** – Agent    

REFORÇ TORN 06/01/23 8 222,64 € 

    

**** – Agent    

CAVALCADA DE REIS 05/01/23 8 235,84 € 

    

**** – Caporal    

CAVALCADA DE REIS 05/01/23 3,5 113,26 € 

    

**** – Agent    

CAVALCADA DE REIS 05/01/23 6 176,88 € 

    

**** – Agent    

CAVALCADA DE REIS 05/01/23 6 176,88 € 



 

    

**** – Agent    

CAVALCADA DE REIS 05/01/23 6 176,88 € 

    

**** – Caporal    

CAVALCADA DE REIS 05/01/23 6 194,16 € 

**** – Agent    

CAVALCADA DE REIS 05/01/23 3 88,44 € 

    

**** – Caporal    

REFORÇ TORN 06/01/23 8 243,60 € 

REFORÇ TORN 07/01/23 4 107,84 € 

REFORÇ TORN 08/01/23 8 243,60 € 

CAVALCADA DE REIS 05/01/23 6 194,16 € 

    

**** – Agent    

CAVALCADA DE REIS 05/01/23 6 176,88 € 

    

****– Agent    

CAVALCADA DE REIS 05/01/23 6 176,88 € 

    

****– Caporal    

REFORÇ TORN 05/01/23 8 243,60 

TOTAL  98,5 3.008,12€ 

 
 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 

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

0  Despeses 23180  132  15100 3008.12 GRATIFICACIONS SERVEIS 
EXTRAORDINARIS SEGURETAT 

180 008 999 999 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

20.1. - PAGAMENT D'UN COMPLEMENT DE NOCTURNITAT AL PERSONAL DE 
LA POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS DEL 01 AL 15 DE GENER 

DE 2023 
Núm. de referència : X2023005183     
 
Atesos els informes del Sotsinspector de la Policia Municipal amb número d’expedient 
PS052023000001 de data de 16 de gener de 2023 sobre les nocturnitats realitzades 
entre el 01 al 15 de gener de 2023. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132023000019 i antecedents corresponents, la regidora 
delegada d'Organització i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 



 
 
 

D’acord amb el que estableix l’annex 1, aprovat pel Ple d’aquesta Corporació en la 
sessió celebrada el dia 26 de març de 1992, sobre els serveis de nocturnitat de la Policia 
Municipal. 
 
D’acord amb l’acta número 1/2018 de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament 
d’Olot de data 12 de juny de 2018, sobre la modificació del import de les hores 
extraordinàries i les condicions laborals de la Policia Municipal i atès la Llei 31/2022 de 
23 de Desembre de 2022 de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2023. 
 
 
Primer.- Pagament d’un complement de nocturnitat al personal de la Policia Municipal 
que es relaciona a continuació pels serveis realitzats des del dia 01 i el 15 de gener de 
2023: 
 

Nom i Cognoms Dies Serveis Import (€) 

CAPORALS    

**** 1 Nocturnitat 28,38 € 

**** 7 Nocturnitat 198,66 € 

    

AGENTS    

**** 7 Nocturnitat      137,62 € 

**** 7 Nocturnitat 137,62 € 

**** 7 Nocturnitat 137,62 € 

**** 7 Nocturnitat 137,62 € 

**** 7 Nocturnitat 137,62 € 

**** 7 Nocturnitat 137,62 € 

**** 1 Nocturnitat        19,66 € 

**** 1 Nocturnitat 19,66 € 

**** 1 Nocturnitat 19,66 € 

**** 7 Nocturnitat 137,62 € 

**** 1 Nocturnitat 19,66 € 

TOTAL  61  1269,02 € 

 
 

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

0  Despeses 23180  132  121031 1269.02 ALTRES COMPLEMENTS NOCTURNITAT 
SEGURETAT 

180 008 999 999 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 



 

21.1. - PAGAMENT D'UNA GRATIFICACIÓ EXTRA AL PERSONAL DE LA POLICIA 
MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS DURANT ELS DIES 01 I 05 DE GENER 

DE 2023 
 
 

Núm. de referència : X2023005441     
 
Atès el punt 3 de l’acord de la plantilla de la Policia Municipal annex al conveni de 
l’Ajuntament d’Olot, que estableix una gratificació extra de 102,00 € bruts per cada 
efectiu que tingui planificat per quadrant dies assenyalats, com són els dies de Cap 
d’Any i Cavalcada de Reis. 
 
Atès l’informe del Sotsinspector en Cap de la Policia Municipal de data 10 de gener de 
2023 amb número d’expedient PS032023000001 sobre els dies treballats en festius 
d’especial rellevància. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132023000021 i antecedents corresponents, la 
regidora, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Pagament d'una gratificació extra al personal de la policia municipal que es 
detalla a continuació pels serveis realitzats durant els dies 01 i 05 de gener de 2023: 
 
 

Nom i Cognoms Data Import (€) 

**** 1 102,00 € 

**** 5 102,00 € 

**** 5 102,00 € 

**** 1 102,00 € 

**** 5 102,00 € 

**** 1 102,00 € 

**** 1 102,00 € 

**** 1 102,00 € 

**** 1 102,00 € 

**** 5 102,00 € 

**** 5 102,00 € 

**** 5 102,00 € 

**** 5 102,00 € 

**** 1 102,00 € 

**** 1 102,00 € 

**** 1 102,00 € 

**** 1 102,00 € 

**** 1 102,00 € 

**** 5 102,00 € 

**** 5 102,00 € 

**** 5 102,00 € 

**** 5 102,00 € 

TOTAL  2.244,00 € 

 



 
 
 

 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:  
 
 
 

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

0  Despeses 23180  132  121032 2244.00 ALTRES COMPLEMENTS FESTIUS 
ESPECIALS SEGURETAT 

180 008 999 999 999 999 

 

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

DE DESEMBRE DE 2022 AL 15 DE GENER DE 2023 
 
Núm. de referència : X2023005104     
 
 
Vistos els antecedents corresponents, i atesos els informes: del director de l’àrea 
d’Infraestructura i Urbanisme de data de 18 de gener de 2023 d’expedient 
NI022023000090, del director tècnic de la Brigada Municipal de data de 16 de gener de 
2023 amb números d’expedients NI022023000026/27, l’informe del cap de l’àrea 
d’Informàtica de data de 16 de gener de 2023 amb número d’expedient NI022023000076 
i els informes del cap d’àrea d’Esports de data de 20 de gener de 2023 amb número 
d’expedient NI022023000132. 
 
D’acord amb el que estableix el punt 7 de l’acta de la Comissió de seguiment del conveni 
número 66, de data 14 de maig de 2018, i la seva ratificació per la Mesa General de 
Negociació de l’Ajuntament d’Olot en data 12 de juny de 2018 sobre els retens de 
Brigada Municipal, Informàtica i tècnics d’Urbanisme. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot de data 28/01/2022 amb 
número d’expedient RH132022000009 en la qual signava l’import unitari de les hores de 
serveis extraordinaris i altres conceptes de personal de l’Ajuntament d’Olot per a l’any 
2022 i atès la Llei 31/2022 de 23 de Desembre de 2022 de Pressupostos Generals de 
l’Estat per l’any 2023. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132023000018 i antecedents corresponents, la regidora 
delegada d'Organització i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
 
Primer.- Pagament d’un complement en concepte de reten al personal de la Brigada 
Municipal, d’informàtica, dels serveis tècnics d’urbanisme i d’esports que es relaciona a 
continuació pels serveis de reten realitzats del 16 de desembre de 2022 al 15 de gener 
de 2023. 
 
 



 

Nom i Cognoms Servei 
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Import (€) 

**** Brigada 1 2 - - - 263,28 € 

**** Brigada 1 1 - - - 198,28 € 

**** Brigada 1 5 1 - - 539,12 € 

**** Brigada 1 - - - - 143,20 € 

**** Informàtica 1 - - - - 143,80 € 

**** Informàtica 1 - - - - 147,40 € 

**** Informàtica 1 - - - - 143,80 € 

**** Informàtica 2 1 - - - 349,78 € 

**** Infra. i 
Urbanisme 

1 - - - - 147,40 € 

**** Infra. i 
Urbanisme 

1 1 - - - 207,44 € 

**** Infra. i 
Urbanisme 

1 - 
- - 

- 
143,80 € 

**** Infra. i 
Urbanisme 

1 - - - - 143,80 € 

**** Esports 2 - - - - 291,20 € 

**** Esports 3 1 - - - 497,18 € 

TOTAL       3.359,48 € 

 
 

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

0  Despeses 23142  165  15300 1143.88 RETENS ENLLUMENAT BRIGADA 142 002 999 999 999 999 
0  Despeses 23120  920  15300 784.78 RETENS INFORMATICA 120 001 999 999 999 999 
0  Despeses 23141  134  15300 143.80 RETENS MOBILITAT 140 001 999 999 999 999 
0  Despeses 23140  151  15300 498.64 RETENS URBANISME 140 001 999 999 999 999 
0  Despeses 23330  342  15300 788.38 RETENS PERSONAL ESPORTS 

INSTAL.LACIONS 
140 001 999 999 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
23.1. - PAGAMENT DELS SERVEIS EXTRAORDINARIS A DIVERS PERSONAL DE 

L'AJUNTAMENT PER LES HORES EXTRES PRESENTADES O REALITZADES 
DEL 01 AL 15 DE GENER DE 2023 

Núm. de referència : X2023005955     
 
Vist l’expedient administratiu RH132023000023, atès l’informe del Director tècnic de la 
Brigada Municipal amb número NI022023000028 de data de 16 de gener de 2023 i 
vistes les peticions, prèviament autoritzades, de serveis extraordinaris amb el vist i plau 
dels caps dels serveis corresponents, la regidora delegada d'Organització i Atenció al 
ciutadà proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 



 
 
 

Pagament dels serveis extraordinaris a divers personal de l’Ajuntament que es relaciona 
a continuació per les hores extres realitzades o presentades des del 01 al 15 de gener 
de 2023: 
 

Nom i Cognoms Subàrea Data Serveis 
Núm/  

hores 

Tipus 

Hores 
Import € 

**** 
RRHH Gener 

Tramitació convocatòries 
estabilització 

5 
 

Diürn 
115,20 € 

**** Urbanisme 14/01/23 Casament 1  46,35 € 

**** Brigada 
Oficial 1ª 

      6,24 
 

 

****  02/01/23 Muntatge Campament Reial 1,52 Diürn 31,86 € 

**** 
 07/01/23 

Desmuntatge tendal Tron 
Reial 

4,72 
Diürn 
Festiu 

115,97 € 

**** Brigada 
Operativa 
Oficial 1ª 

  10,35 
 

 

  02/01/23 Muntatge Campament Reial 1 Diürn 20,96 € 

  05/01/23 Diversos Cavalcada de Reis 1,88 Diürn 39,40 € 

  07/01/23 
Desmuntatge tendal Tron 
Reial 

5 
Diürn 
Festiu 

122,85 € 

  05/01/23 Desmuntatge Tron Reial 1 
Nocturn 
Festiu 

27,83 € 

  06/01/23 Desmuntatge Tron Reial 1,42 
Nocturn 
Festiu 

39,52 € 

TOTAL      
 

559,94 € 

 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 

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

0  Despeses 23142  165  13001 147.83 HORES EXTRAORDINARIES BRIGADA 
ENLLUMENAT 

142 002 999 999 999 999 

0  Despeses 23142  1532 13001 250.56 HORES EXTRAORDINARIES BRIGADA VIES 
PUBLIQUES 

142 002 999 999 999 999 

0  Despeses 23130  920  13001 115.20 HORES EXTRAORDINARIES ADMINISTRACIO 
GENERAL 

110 001 999 999 999 999 

0  Despeses 23140  150  13001 46.35 HORES EXTRAORDINARIES URB.ADM.GRAL 140 001 999 999 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

24.1. - PAGAMENT GRATIFICACIÓ EXTRAORDINÀRIA A UN TREBALLADOR 
ADSCRIT A VIA PÚBLICA PELS SERVEIS REALITZATS EL DIA 26 DE 

DESEMBRE DE 2022 
Núm. de referència : X2023006063     
 
Vist l’expedient administratiu RH132023000024, l’informe NI022023000083 de l’àrea de 
Via Pública i antecedents corresponents, la regidora delegada d'Organització i Atenció 
al ciutadà, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord: 
 



 

Vist que **** , amb DNI ****, funcionari interí d’aquest Ajuntament, amb la categoria 
d’assentador de mercats, inclòs en el Grup E, va realitzar 8,5 hores en motiu del mercat 
setmanal durant el dia 26 de desembre de 2022, dia festiu d’acord amb el calendari 
laboral d’aquest Ajuntament  
 
 
Primer.- Pagament d’una gratificació extraordinària per treball en dia festiu (26/12/22) a 
Sergi Martin Macias per un total de 8,5 hores per import de 176,63 euros. 
 
 

Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:  
 

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

0  Despeses 23130  4313 15100 176.63 GRATIFICACIONS SERV.EXTRAORDINARIS 
ASSENT.MERCATS 

130 001 281 999 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

25.1. - AMPLIACIÓ DE LA SALA DE CERIMÒNIES DEL CEMENTIRI D’OLOT 
 

Núm.- LLICENCIA D’OBRES 
BESORA SOCIEDAD LIMITADA-C MACARNAU N.0046 

 
Núm. de referència : X2022066490 
 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de BESORA SOCIEDAD LIMITADA per 
AMPLIACIÓ DE LA SALA DE CERIMÒNIES DEL CEMENTIRI D’OLOT, al C 
MACARNAU N.46, del municipi d’Olot.  

 
Identificació de l’expedient: OMA32022000130   
Situació: C MACARNAU N.0046  
 
1.- En data 22/12/2022 BESORA SOCIEDAD LIMITADA amb DNI B17060377, 
representat per **** , presenta projecte d’obres majors per AMPLIACIÓ DE LA SALA DE 
CERIMÒNIES DEL CEMENTIRI D’OLOT, amb situació al carrer C MACARNAU N.46, 
d’Olot. 
 
2.- En data 2/02/2023 l’Arquitecte Municipal i el Lletrat d’Urbanisme han emès informe 
tècnico-jurídic favorable.  
 
FONAMENT DE DRET 
 
1. Vist el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per 
acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 18 de juny de 
2003 i quin Text Refós fou aprovat pel mateix òrgan en sessió de data 25 de setembre 
de 2003, havent estat publicada la seva normativa al Diari Oficial de la Generalitat de 
data 2 de febrer de 2004, i posteriors modificacions, qualifica la finca on es situa 
l’edificació existent de sòl urbà consolidat, clau 4.3 a. 
 



 
 
 

2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, 
estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les llicències d’obres. 
És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme. 
 
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local, 
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, que va delegar 
aquesta competència en aquest òrgan municipal. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Atorgar a BESORA SOCIEDAD LIMITADA amb DNI: B1706037-7, 
representat per **** , llicència d’obres (OMA32022000130), per AMPLIACIÓ DE LA 
SALA DE CERIMÒNIES DEL CEMENTIRI D’OLOT, amb situació al C MACARNAU 
N.46, del municipi d’Olot. 
 
SEGON. Informar que no podran iniciar-se les obres en tant no es doni compliment als 
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències d’Urbanisme 
d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran les 
corresponents actuacions sancionadores.  
 
TERCER. El termini per començar les obres és de 12 mesos i el termini per acabar-les 
és de 24 mesos. La llicència urbanística caducarà a tots els efectes si, en finir qualsevol 
d’aquests terminis o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no s’han acabat 
les obres, essent necessari sol·licitar nova llicència ajustada a l’ordenament urbanístic 
vigent.  
 
QUART. Notificar el present acord als interessats. 
 
Condicions Generals aprovades per la Comissió de Govern en sessió celebrada 
el dia 13 de febrer de 1988, modificades per acord de la Junta de Govern Local en 
sessió celebrada el dia 18 de juny de 2008 i modificades per la Junta de Govern 
Local en sessió celebrada el dia 17 de març de 2010. 
 
1.- La llicència s’atorga fent excepció del dret de propietat i sense perjudici de tercers. 
 
2.- L’execució de les obres que empara la present llicència, en tot allò no regulat 
expressament en aquestes condicions generals i a les particulars, s’haurà d’adaptar al 
que estableixen la Llei i les Ordenances Municipals. Aquesta llicència no eximeix el 
sol·licitant d’obtenir d’altres administracions les llicències que legalment corresponguin. 
 
3.- El termini de vigència de la llicència es comptarà a partir de la notificació a l’interessat 
de l’acord de concessió adoptat per la Junta de Govern Local, llevat que el propi 
interessat sol·licités per escrit el contrari i es resolgués favorablement aquesta petició. 
 
4.- Les obres hauran de concloure’s abans que s’esgoti el termini de vigència de la 
llicència, que s’assenyalarà en concedir-se, almenys en la seva part exterior. Si no fos 
així, l’Autoritat Municipal adoptarà les disposicions que calguin per posar-hi remei, i 



 

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



 
 
 

d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les sancions 
que corresponguin. 
 
 
Condicions particulars 
 
Les que es recullin en el conveni del departament de Secretaria i Intervenció entre 
l’Ajuntament i l’empresa concessionària del servei públic. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
25.2. - MODIFICACIÓ DE PROJECTE DE REFORMA D'EDIFICI PLURIFAMILIAR 

ENTRE MITGERES PER A LA FORMACIÓ DE 2 HABITATGES EN PLANTA 
PRIMERA AL C DE SANT RAFEL N.14 

 
 

Núm.- LLICENCIA D’OBRES 
OPEN SUITE SL-C DE SANT RAFEL N.0014 

 
Núm. de referència : X2022061273 

 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de OPEN SUITE SL per MODIFICACIÓ 
DE PROJECTE DE REFORMA D'EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES PER 
A LA FORMACIÓ DE 2 HABITATGES EN PLANTA PRIMERA, al C DE SANT RAFEL 
N.14, del municipi d’Olot.  

 
Identificació de l’expedient: OMA32022000122   
Situació: C DE SANT RAFEL N.0014  
 
1.- En data 18/11/2022, OPEN SUITE SL amb DNI B17253709, presenta projecte 
d’obres majors per MODIFICACIÓ DE PROJECTE DE REFORMA D'EDIFICI 
PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES PER A LA FORMACIÓ DE 2 HABITATGES EN 
PLANTA PRIMERA, amb situació al carrer C DE SANT RAFEL N.14, d’Olot. 
 
2.- En data 16/12/2022 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.  
 
FONAMENT DE DRET 
 
1. Vist el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per 
acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 18 de juny de 
2003 i quin Text Refós fou aprovat pel mateix òrgan en sessió de data 25 de setembre 
de 2003, havent estat publicada la seva normativa al Diari Oficial de la Generalitat de 
data 2 de febrer de 2004, i posteriors modificacions, qualifica la finca on es situa 
l’edificació existent de sòl URBÀ CONSOLIDAT. Zona de rehabilitació de l’estructura 
urbana (clau 6.2). 
 



 

2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, 
estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les llicències d’obres. 
És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme. 
 
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local, 
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, que va delegar 
aquesta competència en aquest òrgan municipal. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Atorgar a OPEN SUITE SL amb DNI B1725370-9 llicència d’obres 
(OMA32022000122), per MODIFICACIÓ DE PROJECTE DE REFORMA D'EDIFICI 
PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES PER A LA FORMACIÓ DE 2 HABITATGES EN 
PLANTA PRIMERA, amb situació al C DE SANT RAFEL N.14, del municipi d’Olot. 
 
SEGON. Informar que no podran iniciar-se les obres en tant no es doni compliment als 
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències d’Urbanisme 
d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran les 
corresponents actuacions sancionadores.  
 
TERCER. El termini per començar les obres és de 12 mesos i el termini per acabar-les 
és de 24 mesos. La llicència urbanística caducarà a tots els efectes si, en finir qualsevol 
d’aquests terminis o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no s’han acabat 
les obres, essent necessari sol·licitar nova llicència ajustada a l’ordenament urbanístic 
vigent.  
 
QUART. Donar compte de la liquidació de l'ingrès de l'/les autoliquidacions que es 
detalla/m seguidament: 
 
 
 Num liquidció  Import 
 COA2022600092 68.2 
     
Liquidació de Drets i Garanties: 

Drets 
Per: Un pressupost de: 0 euros  
 
Base liquidable (3) Drets % 

bonificació 
Drets definitius Taxes Total Drets 

0 0 0 0 68.20 68.20 

 
Garanties: 

   

Total Liquidació Euros 

Per Drets 68.20 

Per Garanties  0 

 
CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats. 



 
 
 

 
Condicions Generals aprovades per la Comissió de Govern en sessió celebrada 
el dia 13 de febrer de 1988, modificades per acord de la Junta de Govern Local en 
sessió celebrada el dia 18 de juny de 2008 i modificades per la Junta de Govern 
Local en sessió celebrada el dia 17 de març de 2010. 
 
1.- La llicència s’atorga fent excepció del dret de propietat i sense perjudici de tercers. 
 
2.- L’execució de les obres que empara la present llicència, en tot allò no regulat 
expressament en aquestes condicions generals i a les particulars, s’haurà d’adaptar al 
que estableixen la Llei i les Ordenances Municipals. Aquesta llicència no eximeix el 
sol·licitant d’obtenir d’altres administracions les llicències que legalment corresponguin. 
 
3.- El termini de vigència de la llicència es comptarà a partir de la notificació a l’interessat 
de l’acord de concessió adoptat per la Junta de Govern Local, llevat que el propi 
interessat sol·licités per escrit el contrari i es resolgués favorablement aquesta petició. 
 
4.- Les obres hauran de concloure’s abans que s’esgoti el termini de vigència de la 
llicència, que s’assenyalarà en concedir-se, almenys en la seva part exterior. Si no fos 
així, l’Autoritat Municipal adoptarà les disposicions que calguin per posar-hi remei, i 
podrà ordenar que se n’executin les indispensables pel personal al servei de 
l’Ajuntament, amb càrrec a l’interessat. 
 
5.- La Junta de Govern Local podrà autoritzar, una pròrroga del termini d’inici i/o final de 
l’obra, sempre que l’interessat ho sol·liciti abans de finir el termini que correspongui. De 
no existir pròrroga, la llicència restarà caducada en acabar el termini de vigència 
assenyalat a l’esmentada llicència i caldrà sol·licitar una nova llicència per a finalitzar les 
obres. 
 
6.- L’obertura de portes i finestres de la planta baixa, tret d’una disposició en contra, no 
podran envair l’espai públic. 
 
7.- Els desguassos interiors de l’edifici hauran de contenir el corresponent sifó inodor. 
 
8.- Es prohibeix practicar als soterranis qualsevol obra que afecti la via pública o terrenys 
del seu domini. 
 
9.- No es permet que com a conseqüència de l’execució de les obres, s’embrutin els 
embornals de la via pública, essent obligació del promotor l’adopció de les mesures 
adequades per evitar-ho. L’incompliment d’aquesta condició comportarà la retenció de 
la fiança dipositada en concepte de moviment de terres o runes i reposició de paviments. 
 
10.- El titular de la llicència haurà de construir al seu càrrec la vorera, segons el model, 
rasant i amplada que figurin a les condicions particulars de la llicència o a la 
corresponent ordenança reguladora. Per construir un gual per a l’entrada i sortida de 
vehicles, s’haurà de disposar de l’oportuna llicència. 
 
11.- Quan per causes imperioses de l’obra emparada per la present llicència, s’hagi 
d’ocupar la via pública amb materials, grues, instal·lacions, etc, així com interrompre la 



 

normal circulació pel carrer o vorera, s’haurà de sol·licitar el corresponent permís, 
quedant el contractista sotmès a la legislació vigent en la matèria i a les ordres que en 
aquest sentit li transmeti la Policia Municipal. 
 
12.- El davant de l’edifici o del solar on es realitzin les obres de nova construcció, o que 
afectin la façana o part anterior de la coberta, es tancaran sempre amb un clos de 
protecció d’acord amb les condicions de l’Ordenança d’obres a la via pública. Les 
bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació 
vigent. 
 
13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les 
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà 
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les 
prestacions de la Seguretat Social. 
 
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la corresponent 
llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals que causi. 
 
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li 
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En cas 
d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les sancions 
que corresponguin. 
 
Condicions particulars 
 
1. Es mantenen les condicions particulars de la llicència d'obres concedida per acord de 
la Junta de Govern Local el dia 21/07/2022, d’obres de reforma d'edifici plurifamiliar entre 
mitgeres per a la formació de 2 habitatges en planta primera.  
 
2. Aquesta llicència no autoritza l’ocupació de la via pública amb materials o altres 
elements propis de l’obra.  
 
3. Com a mínim 48 hores abans de qualsevol operació de càrrega o de descàrrega que 
impliqui ocupació de la via pública caldrà comunicar-ho a la Policia Municipal per tal de 
preveure la senyalització necessària.  
 
4. D’acord amb l’article 75.1 del Decret 64/2014 pel qual s’aprova el Reglament sobre la 
protecció de la legalitat urbanística, per a la primera utilització i ocupació de l’edifici, la 
persona promotora ha de comunicar prèviament la finalització de les obres a 
l’ajuntament. La comunicació ha d’anar acompanyada del certificat final d’ obra expedit 
per la direcció facultativa de les obres en què han de constar els fets següents: a) Data 
de finiment de les obres. b) Que les obres han estat executades de conformitat amb el 
projecte tècnic autoritzat i, si s’escau, les seves modificacions i les condicions de la 
llicència urbanística atorgada. c) Que l’edificació està en condicions de ser utilitzada de 
conformitat amb l’ús autoritzat.  
 
5. El termini per declarar les obres davant el Cadastre, és de 2 mesos a partir de la data 
de l’acabament que consta en el Certificat Final d’Obra. Cal presentar el formulari 900D 
disponible a la seu electrònica de la Direcció General de Cadastre on trobareu també 



 
 
 

l’assistent de declaracions cadastrals. Les persones jurídiques, personal tècnic col·legiat 
o gestors, estan obligats a presentar la declaració per mitjans telemàtics. Si no es 
disposa de mitjans informàtics es pot tramitar a l’oficina del cadastre de l’Ajuntament 
d’Olot. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
25.3. - CONSTRUCCIÓ D'EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE 3 

HABITATGES I 4 PLACES D'APARCAMENT AL C DEL NOTARI CLOSELLS N.4 
 
 

Núm.- LLICENCIA D’OBRES 
COSELLS RESIDENCIAL SL-C DEL NOTARI CLOSELLS N.0004 

 
Núm. de referència : X2022060063 

 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de COSELLS RESIDENCIAL SL per 
CONSTRUCCIÓ D'EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE 3 HABITATGES 
I 4 PLACES D'APARCAMENT, al C DEL NOTARI CLOSELLS N.4, del municipi d’Olot.  

 
Identificació de l’expedient: OMA32022000119   
Situació: C DEL NOTARI CLOSELLS N.0004  
 
1.- En data 22/12/2022, COSELLS RESIDENCIAL SL amb DNI: B1053886-6, 

representat per **** , presenta projecte d’obres majors per CONSTRUCCIÓ D'EDIFICI 
PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE 3 HABITATGES I 4 PLACES 
D'APARCAMENT, amb situació al carrer C DEL NOTARI CLOSELLS N.4, d’Olot. 
 
2.- En data 17/01/2023 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.  
 
FONAMENT DE DRET 
 
1. Vist el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per 
acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 18 de juny de 
2003 i quin Text Refós fou aprovat pel mateix òrgan en sessió de data 25 de setembre 
de 2003, havent estat publicada la seva normativa al Diari Oficial de la Generalitat de 
data 2 de febrer de 2004, i posteriors modificacions, qualifica la finca on es situa 
l’edificació existent de sòl URBÀ CONSOLIDAT. Zona d’eixampla urbà d’intensitat 2 
(clau 10.2) 
 
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, 
estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les llicències d’obres. 
És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme. 
 



 

3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local, 
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, que va delegar 
aquesta competència en aquest òrgan municipal. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Atorgar a COSELLS RESIDENCIAL SL amb DNI: B1053886-6, representat 
per **** , llicència d’obres (OMA32022000119), per CONSTRUCCIÓ D'EDIFICI 
PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE 3 HABITATGES I 4 PLACES 
D'APARCAMENT, amb situació al C DEL NOTARI CLOSELLS N.4, del municipi d’Olot. 
 
SEGON. Informar que no podran iniciar-se les obres en tant no es doni compliment als 
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències d’Urbanisme 
d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran les 
corresponents actuacions sancionadores.  
 
TERCER. El termini per començar les obres és de 12 mesos i el termini per acabar-les 
és de 36 mesos. La llicència urbanística caducarà a tots els efectes si, en finir qualsevol 
d’aquests terminis o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no s’han acabat 
les obres, essent necessari sol·licitar nova llicència ajustada a l’ordenament urbanístic 
vigent.  
 
QUART. Donar compte de la liquidació de l'ingrès de l'/les autoliquidacions que es 
detalla/m seguidament 
 
 Num liquidció  Import 
 CRA2023600003 18826.06 
Liquidació de Drets i Garanties: 

Drets 
 
Per:Un pressupost de: 439337.10 euros  
3 LL_Connexió desguassos habitatges 
1 Núm Guals 
1 Núm Tanques 
 

Base liquidable 
(3) 

Drets % 
bonifica
ció 

Drets definitius Taxes Total Drets 

439337.10 17967.08 0 17967.08 559.00 18526.08 

 
Garanties: 

       
   Garantia reposició paviments  300.00 euros 

 

Total Liquidació Euros 

Per Drets 18526.08 

Per Garanties  300.00 

 
CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats. 



 
 
 

 
Condicions Generals aprovades per la Comissió de Govern en sessió celebrada 
el dia 13 de febrer de 1988, modificades per acord de la Junta de Govern Local en 
sessió celebrada el dia 18 de juny de 2008 i modificades per la Junta de Govern 
Local en sessió celebrada el dia 17 de març de 2010. 
 
1.- La llicència s’atorga fent excepció del dret de propietat i sense perjudici de tercers. 
 
2.- L’execució de les obres que empara la present llicència, en tot allò no regulat 
expressament en aquestes condicions generals i a les particulars, s’haurà d’adaptar al 
que estableixen la Llei i les Ordenances Municipals. Aquesta llicència no eximeix el 
sol·licitant d’obtenir d’altres administracions les llicències que legalment corresponguin. 
 
3.- El termini de vigència de la llicència es comptarà a partir de la notificació a l’interessat 
de l’acord de concessió adoptat per la Junta de Govern Local, llevat que el propi 
interessat sol·licités per escrit el contrari i es resolgués favorablement aquesta petició. 
 
4.- Les obres hauran de concloure’s abans que s’esgoti el termini de vigència de la 
llicència, que s’assenyalarà en concedir-se, almenys en la seva part exterior. Si no fos 
així, l’Autoritat Municipal adoptarà les disposicions que calguin per posar-hi remei, i 
podrà ordenar que se n’executin les indispensables pel personal al servei de 
l’Ajuntament, amb càrrec a l’interessat. 
 
5.- La Junta de Govern Local podrà autoritzar, una pròrroga del termini d’inici i/o final de 
l’obra, sempre que l’interessat ho sol·liciti abans de finir el termini que correspongui. De 
no existir pròrroga, la llicència restarà caducada en acabar el termini de vigència 
assenyalat a l’esmentada llicència i caldrà sol·licitar una nova llicència per a finalitzar les 
obres. 
 
6.- L’obertura de portes i finestres de la planta baixa, tret d’una disposició en contra, no 
podran envair l’espai públic. 
 
7.- Els desguassos interiors de l’edifici hauran de contenir el corresponent sifó inodor. 
 
8.- Es prohibeix practicar als soterranis qualsevol obra que afecti la via pública o terrenys 
del seu domini. 
 
9.- No es permet que com a conseqüència de l’execució de les obres, s’embrutin els 
embornals de la via pública, essent obligació del promotor l’adopció de les mesures 
adequades per evitar-ho. L’incompliment d’aquesta condició comportarà la retenció de 
la fiança dipositada en concepte de moviment de terres o runes i reposició de paviments. 
 
10.- El titular de la llicència haurà de construir al seu càrrec la vorera, segons el model, 
rasant i amplada que figurin a les condicions particulars de la llicència o a la 
corresponent ordenança reguladora. Per construir un gual per a l’entrada i sortida de 
vehicles, s’haurà de disposar de l’oportuna llicència. 
 
11.- Quan per causes imperioses de l’obra emparada per la present llicència, s’hagi 
d’ocupar la via pública amb materials, grues, instal·lacions, etc, així com interrompre la 



 

normal circulació pel carrer o vorera, s’haurà de sol·licitar el corresponent permís, 
quedant el contractista sotmès a la legislació vigent en la matèria i a les ordres que en 
aquest sentit li transmeti la Policia Municipal. 
 
12.- El davant de l’edifici o del solar on es realitzin les obres de nova construcció, o que 
afectin la façana o part anterior de la coberta, es tancaran sempre amb un clos de 
protecció d’acord amb les condicions de l’Ordenança d’obres a la via pública. Les 
bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació 
vigent. 
 
13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les 
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà 
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les 
prestacions de la Seguretat Social. 
 
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la corresponent 
llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals que causi. 
 
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li 
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En cas 
d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les sancions 
que corresponguin. 
 
 
Condicions particulars 
 
1. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: 1) Document signat per contractista o 
contractistes assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra, així com documentació 
que acrediti la seva condició de contractista. 2) Document signat per arquitecte tècnic 
assumint la direcció de l’execució de l’obra.  

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

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

4. L’ocupació de la via pública justificada per l’execució de l’obra segons el projecte 
presentat s’haurà de senyalitzar amb llums vermells encesos durant la nit i amb els 
següents discos: perill per obres, perill per calçada estreta i limitació de la velocitat a 20 
km/h.  
 



 
 
 

Caldrà garantir un pas per a vianants de 0,90 m d’amplada mínima. Si no fos possible, 
els interessats hauran de col·locar a cada extrem de l’ocupació un rètol visible amb la 
inscripció “VIANANTS PER L’ALTRA VORERA”.  
 
Al davant del punt on es construirà el nou edifici hi ha tres contenidors de deixalles. 
L’interessat haurà de contactar amb el Consorci SIGMA per tal que els situïn en un altre 
lloc del carrer durant les obres.  
 
Si cal reserva d’aparcament, caldrà complir l’Ordenança Municipal de Circulació.  
 
Pel que fa als horaris de treball, caldrà tenir en compte el compliment de l’Ordenança de 
Soroll i Vibracions (article 24).  
 
Al finalitzar les obres que afectin la façana de carrer de l’edifici, o part davantera de la 
coberta, caldrà retirar l’ocupació de la via pública. Els materials, maquinària i contenidors 
de l’obra es situaran a l’interior de la parcel·la.  
 
5. El rebaix de la vorera per a la formació del gual d’accés de vehicles a la finca s’haurà 
d’executar segons les condicions de l’Ordre TMA/851/2021, de 23 de juliol, per la qual 
es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no 
discriminació per a l’accés i la utilització dels espais públics urbanitzats. També segons 
l’Ordenança  
Municipal Reguladora de Guals, aprovada pel Ple Municipal el dia 21 de juny de 2018: 
(http://www.olot.cat/FitxersWeb/29161/2018_ORD_REGULADORA_GUALS.pdf).  

6. El cantell dels ràfecs de coberta no tindrà un gruix superior a 0,20 m ni la seva volada 
ultrapassarà els 0,60 m del pla de façana (art. 153 POUM).  

7. Les tanques de parcel·la s’han d’ajustar a les condicions de l’article 296 del POUM i 
han de preservar vistes als predis veïns, a excepció d’establir acord mutu entre 
propietaris.  

8. Aquesta llicència no autoritza la instal·lació de rètols comercials visibles des de la via 
pública.  

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

10. Un cop finalitzada l’obra s’ha de presentar el certificat final d’obra, article 20 de la 
Llei 3/2010. Juntament al el certificat de posada en servei i instal·lació de les mesures 
de prevenció i seguretat contra incendis, segons article 20 del Decret 513/2017 .  

11. D’acord amb l’article 75.1 del Decret 64/2014 pel qual s’aprova el Reglament sobre 
la protecció de la legalitat urbanística, per a la primera utilització i ocupació de l’edifici, 
la persona promotora ha de comunicar prèviament la finalització de les obres a 
l’ajuntament. La comunicació ha d’anar acompanyada del certificat final d’ obra expedit 
per la direcció facultativa de les obres en què han de constar els fets següents: a) Data 
de finiment de les obres. b) Que les obres han estat executades de conformitat amb el 



 

projecte tècnic autoritzat i, si s’escau, les seves modificacions i les condicions de la 
llicència urbanística atorgada. c) Que l’edificació està en condicions de ser utilitzada de 
conformitat amb l’ús autoritzat 12. El termini per declarar les obres davant el Cadastre, 
és de 2 mesos a partir de la data de l’acabament que consta en el Certificat Final d’Obra. 
Cal presentar el formulari 900D disponible a la seu electrònica de la Direcció General de 
Cadastre on trobareu també l’assistent de declaracions cadastrals. Les persones 
jurídiques, personal tècnic col·legiat o  

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

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

 
26.1. - PROPOSANT CONCEDIR LLICÈNCIA AMBIENTAL A TRITURADOS LA 

CANYA SA PER A UNA ACTIVITAT DE GESTIÓ DE RESIDUS AL C/VALLESPIR 
NÚM. 34-40 

 
Núm. de referència : X2022038888     
 
El dia 22 de juliol de 2022, NRE 2022015108, es va presentar a l’Ajuntament d’Olot la 
sol·licitud de llicència ambiental, amb la documentació corresponent, per legalitzar la 
següent activitat: 
 
Titular Triturados la Canya SA 
Activitat  Gestió de residus  
Adreça C/Vallespir 34-40 
Municipi Olot 

 
La tramitació d’aquesta llicència, segons consta en l’expedient, s’ha realitzat de 
conformitat amb el que determinen la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i 
control ambiental de les activitats i la normativa que la desenvolupa per a aquelles 
activitats englobades en l’Annex II, i s’han sol·licitat els informes preceptius als Serveis 
Tècnics de la Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental (PCAA) i de la Generalitat de 
Catalunya, segons correspongui.  



 
 
 

 
En el tràmit d’informació pública (BOP núm. 194 de 10 d’octubre de 2022) i informació 
als veïns immediats, no s’ha formulat cap tipus d’al·legació. 
 
D’acord amb l’informe favorable emès per la Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental 
(PCAA) el dia 10 de novembre de 2022 es desprèn que no existeix cap obstacle que 
impedeixi desenvolupar l’activitat a dalt esmentada. 
 
Paral·lelament a la tramitació de la llicència ambiental, la titularitat va presentar, el 
mateix dia 22 de juliol de 2022 la documentació tècnica per donar compliment a les 
mesures de prevenció i seguretat en matèria d’incendis. Aquesta documentació fou 
informada desfavorablement el dia 18 d’octubre de 2022.  
 
L’empresa va presentar documentació complementària el dia 11 de novembre de 2022, 
NRE 2022022936, i la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments 
el dia 14 de desembre de 2022 ha emès informe favorable.  
 
En data 3 de gener de 2023 es dictà proposta de resolució, que fou notificada a 
l’interessat, a la Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental (PCAA), i als òrgans que 
havien emès l’informe preceptiu, a l’efecte que hi poguessin presentar al·legacions, 
sense que n’hi hagin presentat. 
 
De conformitat amb els Títols III, VII i VIII de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, i el 
Decret 136/1999, de 18 de maig, en tot el seu contingut que sigui aplicable i la Llei 
3/2010, de 28 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, 
activitats, infraestructures i edificis.  
 
 
Vist l’expedient administratiu AC012022000002 i els antecedents corresponents; 
d’acord amb el decret d’alcaldia 2019LDEC001854, dictat en data 25 de juny de 2019, 
del qual se’n va donar compte en el Ple Extraordinari del dia 27 de juny de 2019, de 
delegació d’atribucions a la Junta de Govern Local, el regidor delegat de Prevenció i 
control ambiental de les activitats, proposa a la Junta de Govern Local adoptar els 
següents acords: 
 
RESOLUCIÓ:  
 
Primer: Concedir a  
 
Titular Triturados la Canya SA 
Activitat  Gestió de residus  
Adreça C/Vallespir 34-40 
Municipi Olot 

 
la llicència ambiental municipal d’acord amb l’informe favorable de la PCAA, del dia 
10 de novembre de 2022.   
 
Aquest informe favorable s’integra com a Annex a aquesta resolució i es pot 
descarregar des de la web de l’Ajuntament d’Olot: www.olot.cat/ cal entrar a “tràmits”, 



 

“tràmits online” i “validació de documents electrònics”, copiar el codi COVE (Codi de 
Verificació) a4992e37-acd7-4d66-85fa-657b0ce423fe i tot seguit clicar “verificar” i “veure el 
document”. 
 
Segon: Condicionar l’efectivitat de la present llicència a complir els aspectes detallats 
en l’article 49 de la Llei 20/2009, que li siguin d’aplicació, així com les mesures que 
figuren en la documentació presentada i en l’informe de la Ponència Comarcal 
d’Avaluació Ambiental emès el dia 10 de novembre de 2022.  
 
Tercer.- Pel que fa a la prevenció i seguretat en matèria d’incendis, s’informa 
favorablement el projecte i documentació annexa presentats, amb les condicions que 
figuren en l’informe favorable emès el dia 14 de desembre de 2022 per part de la 
Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments:  
 

• El titular és responsable d’executar i mantenir les mesures de seguretat 
previstes a la documentació tècnica, establertes per la reglamentació 
d’aplicació.  

• Caldrà realitzar l’acte de comprovació segons s’estableix a la Llei 3/2010.  

• En el moment de l’acte de comprovació caldrà disposar de la documentació 
justificativa de la resistència al foc dels elements estructurals i de 
compartimentació de l’edifici mitjançant certificat del fabricant dels elements 
prefabricats, certificat d’instal·lació o d’aplicació de productes de protecció 
d’acord amb la instrucció tècnica complementària SP 136 i/o certificat basat en 
una justificació tècnica que doni compliment als annexos del CTE DB SI, 
segons s’escaigui.  

 
Quart: L’activitat s’ha de sotmetre a un control ambiental inicial previ a la posada en 
funcionament, per part d’una entitat col·laboradora de l’administració ambiental. 
L’acta de control, que ha de ser presentada a l’ajuntament en el termini màxim d’un 
mes a comptar del finiment del control, habilita per exercir l’activitat. En el cas que 
l’activitat no se sotmeti a aquest control en el termini de quatre anys, la llicència 
ambiental caduca.  
 
 
Cinquè: Per tal de garantir l’adequació permanent de l’activitat a les determinacions 
legals i les fixades en la llicència, es sotmetrà  l’activitat autoritzada a controls periòdics 
cada sis anys, el primer comptat a partir del control inicial favorable. Aquest control 
periòdic l’haurà de dur a terme una entitat col·laboradora de l’administració ambiental.  
 
Sisè: La llicència  ambiental de les activitats de l’annex II està subjecta a les revisions 
periòdiques que determini la legislació sectorial en matèria d’aigua, aire o residus, sens 
perjudici dels supòsits de revisió anticipada.  
 
Setè: Aquesta llicència es concedeix sens perjudici de tots els permisos, autoritzacions 
o llicències –inclosa la comunicació d’obres o la llicència municipal d’obres- que siguin 
necessaris per exercir l’activitat d’acord amb les normatives que, en el seu cas, li siguin 
d’aplicació. 
 
 



 
 
 

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 denou 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 

 


