
 
 
 

JUNT ACTA NÚM.7 
JUNTA DE GOVERN LOCAL  

EL DIA 16 DE FEBRER DE 2023. 
 
 
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 16 de febrer de 2023 es reuneix en aquesta Casa 
Consistorial la Junta de Govern d’Aquets 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 
 
 

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. - PROPOSTA D’ACORD PER A LA JUNTA DE GOVERN D'APROVACIÓ DEL 

CONVENI PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS PER LA PROMOCIÓ I VENTA 
D’ENTRADES D’ESPAI CRÀTER A TRAVÉS DEL PORTAL D’INTERNET 

ATRÁPALO SL 
 
Núm. de referència : X2023007612     
 
 
Vist que ATRÁPALO SL és titular d'un portal de lleure a Internet i que té per activitat la 
intermediació en la promoció i venda d'entrades d'espectacles. 
 
Vist que l’Espai Cràter, equipament de l’Ajuntament d’Olot, està interessat a 
promocionar i vendre les seves entrades a través del portal d'Internet de 
ATRÁPALO.COM, mitjançant un sistema de gestió d'esdeveniments propi. 
 
Que, vista la conveniència d'aquesta cooperació, cal fixar un marc d'actuació al qual 
s'adaptin les successives accions que es portin a terme a aquest respecte. 
  
En relació a l’expedient PF012023000002, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, l'Alcalde, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents 
acords: 
 
 

Primer.- Aprovar el conveni per la prestació de serveis per la promoció i venta d’entrades 
d’espai cràter a través del portal d’internet ATRÁPALO SL. 
 
Segon.- Facultar a l’alcalde d’Olot per a la signatura del conveni. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

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

 
Núm. de referència : X2022024217     
 
En relació a l’expedient SBS22022000021, 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 900 euros, a favor de l’ ASSOCIACIÓ 
DE VEÏNS DEL XIPRER, amb NIF:G55107437 comptabilitzada a l’aplicació 
pressupostària 22 160 924 480003 en fase “AD” X202202421, 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 900 SUBVENCIONS BARRIS 160 999 999 065 999 999 

 

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

6.1. - JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA 
COMPETITIVA PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS QUE PROMOGUIN LA 

INCLUSIÓ I LA COHESIÓ SOCIAL, 2ON TERMINI. 
 
Núm. de referència : X2022054505     
 
En relació a l’expedient SBS22022000053, 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 1482 euros, a favor de l’entitat 
ASSOCIACIO ESPANYOLA CONTRA EL CANCER, amb NIF:G28197564 
comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 22 600 231 480006 en fase “AD” 
X202205450, una vegada supervisats: el formulari de justificació, la memòria de 
l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 2200842 Despeses 22600  231  480006 1482 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 150 999 999 065 999 999 

 

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



 

6.2. - JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS D'ACTIVITATS QUE PROMOGUIN LA 
INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL, 2ON TERMINI 

 
Núm. de referència : X2022057437     
 
En relació a l’expedient SBS22022000055 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d' Acció Social i Cooperació, proposa 
a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la 
subvenció SUPORT ENTITATS, per un import de 543 euros, a favor de l’entitat AMIPA 
ESCOLA JOAN XXIII, amb NIF:G17347113 comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 
22 600 231 480006 en fase “AD” X202205743, una vegada supervisats: el formulari de 
justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la 
subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 2200842 Despeses 22600  231  480006 543 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 150 999 999 065 999 999 

 

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

7.1. - CULTURA. SUBVENCIÓ CULTURAL FUNDACIÓ PRIVADA FAUNA 
 
Núm. de referència : X2022020356     
 
 
En relació a l’expedient SIC22022000051, 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 la renúncia de la subvenció cultural aprovada a la Fundació Privada Fauna, 
amb NIF G17824517, per un import de 900.00 euros, comptabilitzada a l’aplicació 
pressupostària 22400334480020 en fase “AD” 2200831010, degut al fet que no s’han 
pogut dur a terme les activitats en el període establert. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200230 2200831010 Despeses 22400  334  480020 900.00 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 012 070 099 014 008 

 

 



 
 
 

2n) Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i 
pressupostos. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
8.1. - CULTURA. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA 
SUBVENCIÓ CULTURAL A LA CASA CULTURAL DE ANDALUCÍA DE LA 

GARROTXA 
 

Núm. de referència : X2022019871     
 
 
En relació a l’expedient SIC22022000047, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat de Cultura proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la 
subvenció cultural a la Casa Cultural de Andalucía de la Garrotxa, amb NIF 
G17350364, per un import de 10000.00 euros, comptabilitzada a l’aplicació 
pressupostària 22400334480020 en fase “AD” 2200831012, 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 2200831012 Despeses 22400  334  480020 10000.00 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 012 070 099 014 008 

 

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

 
9.1. - CULTURA. CONVENI MOT AMB OLOT TV 

 
Núm. de referència : X2023006768     
 
 

Que l’Ajuntament d’Olot és l’entitat organitzadora del Festival MOT 2023 

 

Que, en aquest marc, el mitjà Olot Televisió, SL, amb NIF núm. B17477779, ha 

manifestat el seu interès en col·laborar en la difusió del Festival MOT 2023. 

 



 

Que el Festival MOT 2023 inclourà el logotip d’Olot Televisió a la web i en els espais del 

festival. 

  

Que per a regular el termes d’aquesta col·laboració, ambdues parts han acordat 

subscriure un conveni, que s’adjunta com a annex a la proposta. 

 
En relació a l’expedient CU042023000001 de Cultura, vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Cultura proposa a la Junta de Govern 
Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i Olot Televisió, 
SL com a mitjà col·laborador del Festival MOT 2023. 
 
Segon.- Facultar el regidor de cultura i l’alcalde d’Olot, Josep Berga i Vayreda, com a 
representant legal de la corporació, per a la signatura del conveni entre les parts. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

9.2. - CULTURA. CONVENI MOT AMB RÀDIO OLOT 
 
Núm. de referència : X2023006782     
 
 

Que l’Ajuntament d’Olot és l’entitat organitzadora del Festival MOT 2023. 

 

Que, en aquest marc, el mitjà Ràdio Olot SA, amb NIF núm. A28795631, ha manifestat 

el seu interès en col·laborar en la difusió del Festival MOT 2023. 

 

Que el Festival MOT 2023 inclourà el logotip de Ràdio Olot a la web i en els espais del 

festival. 

  

Que per a regular el termes d’aquesta col·laboració, ambdues parts han acordat 

subscriure un conveni, que s’adjunta com a annex a la proposta. 

 
En relació a l’expedient CU042023000002 de Cultura, vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Cultura proposa a la Junta de Govern 
Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i Ràdio Olot SA 
com a mitjà col·laborador del Festival MOT 2023. 

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



 
 
 

 
9.3. - CULTURA. CONVENI MOT AMB LA COMARCA 

 
 

Núm. de referència : X2023006795     
 
 

Que l’Ajuntament d’Olot és l’entitat organitzadora del Festival MOT 2023 

 

Que, en aquest marc, La Comarca d’Olot-Edicions El Bassegoda, SLU (NIF núm. 

B17039116) ha manifestat el seu interès en col·laborar en la difusió del Festival MOT 

2023. 

 

Que el Festival MOT 2023 inclourà el logotip de La Comarca d’Olot a la web i en els 

espais del festival. 

  

Que per a regular el termes d’aquesta col·laboració, ambdues parts han acordat 

subscriure un conveni, que s’adjunta com a annex a la proposta. 

 
En relació a l’expedient CU042023000003 de Cultura, vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat de Cultura proposa a la Junta de Govern 
Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i La Comarca 
d’Olot-Edicions El Bassegoda SLU com a mitjà col·laborador del Festival MOT 2023. 

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

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

9.4. - CULTURA. CONVENI MOT AMB NACIÓ DIGITAL 
 
Núm. de referència : X2023006804     
 
 

Que l’Ajuntament d’Olot és l’entitat organitzadora del Festival MOT 2023 

 

Que, en aquest marc, el mitjà Edicions Digitals de Premsa Local S.L. (Nació Digital), 

representat pel Sr. Marc Basté Alujas i Arqués, amb NIF núm. 34762845R, ha manifestat 

el seu interès en col·laborar en la difusió del Festival Sismògraf 2023. 

 

Que el Festival MOT 2023 inclourà el logotip de Nació Digital - La Garrotxa a la web i en 

els espais del festival. 

  



 

Que per a regular el termes d’aquesta col·laboració, ambdues parts han acordat 

subscriure un conveni, que s’adjunta com a annex a la proposta. 

 
En relació a l’expedient CU042023000004 de Cultura, vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Cultura proposa a la Junta de Govern 
Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i Edicions Digitals 
de Premsa Local S.L. com a mitjà col·laborador del Festival MOT 2023. 

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

 
10.1. - CULTURA. CONVENI SISMÒGRAF AMB LA COMARCA 

 
 

Núm. de referència : X2023006807     
 
 

Que l’Ajuntament d’Olot és l’entitat organitzadora del Festival Sismògraf 2023 

 

Que, en aquest marc, La Comarca d’Olot-Edicions El Bassegoda, SLU (NIF núm. 

B17039116) ha manifestat el seu interès en col·laborar en la difusió del Festival 

Sismògraf 2023. 

 

Que el Festival Sismògraf 2023 inclourà el logotip de La Comarca d’Olot a la web i en 

alguns elements de difusió del festival. 

  

Que per a regular el termes d’aquesta col·laboració, ambdues parts han acordat 

subscriure un conveni, que s’adjunta com a annex a la proposta. 

 
En relació a l’expedient CU042023000005 de Cultura, vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i La Comarca 
d’Olot-Edicions El Bassegoda SLU com a mitjà col·laborador del Festival Sismògraf 
2023. 

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



 
 
 

 
 

10.2. - CULTURA. CONVENI SISMÒGRAF AMB OLOT TV 
 

Núm. de referència : X2023006812     
 
 

Que l’Ajuntament d’Olot és l’entitat organitzadora del Festival Sismògraf 2023. 

 

Que, en aquest marc, el mitjà Olot Televisió, SL, amb NIF núm. B17477779, ha 

manifestat el seu interès en col·laborar en la difusió del Festival Sismògraf 2023. 

 

Que el Festival Sismògraf 2023 inclourà el logotip d’Olot Televisió a la web i en alguns 

elements de difusió del festival. 

  

Que per a regular el termes d’aquesta col·laboració, ambdues parts han acordat 

subscriure un conveni, que s’adjunta com a annex a la proposta. 

 
En relació a l’expedient CU042023000006 de Cultura, vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents el regidor delegat de Cultura proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i Olot Televisió, 
SL com a mitjà col·laborador del Festival Sismògraf 2023. 

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

10.3. - CULTURA. CONVENI SISMÒGRAF AMB RÀDIO OLOT 
 

Núm. de referència : X2023006816     
 
 

Que l’Ajuntament d’Olot és l’entitat organitzadora del Festival Sismògraf 2023 

 

Que, en aquest marc, el mitjà Ràdio Olot SA, amb NIF núm. A28795631, ha manifestat 

el seu interès en col·laborar en la difusió del Festival Sismògraf 2023. 

 

Que el Festival Sismògraf 2023 inclourà el logotip de Ràdio Olot a la web i en alguns 

dels elements de difusió del festival. 

  

Que per a regular el termes d’aquesta col·laboració, ambdues parts han acordat 

subscriure un conveni, que s’adjunta com a annex a la proposta. 



 

 
En relació a l’expedient CU042023000007 de Cultura, vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat de Cultura proposa a la Junta de Govern 
Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i Ràdio Olot SA 
com a mitjà col·laborador del Festival Sismògraf 2023. 

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

S’aprova per unanimitat. 
 

 
10.4. - CULTURA. CONVENI SISMÒGRAF AMB NACIÓ DIGITAL 

 
 

Núm. de referència : X2023006885     
 
 

Que l’Ajuntament d’Olot és l’entitat organitzadora del Festival Sismògraf 2023. 

 

Que, en aquest marc, el mitjà Edicions Digitals de Premsa Local S.L. (Nació Digital), 

representat pel Sr. Marc Basté Alujas i Arqués, amb NIF núm. 34762845R, ha manifestat 

el seu interès en col·laborar en la difusió del Festival Sismògraf 2023. 

 

Que el Festival Sismògraf 2023 inclourà el logotip de Nació Digital - La Garrotxa a la 

web i en alguns elements de difusió del festival. 

  

Que per a regular el termes d’aquesta col·laboració, ambdues parts han acordat 

subscriure un conveni, que s’adjunta com a annex a la proposta. 

 
En relació a l’expedient CU042023000008 de Cultura, vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat de Cultura proposa a la Junta de Govern 
Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i Edicions Digitals 
de Premsa Local S.L. com a mitjà col·laborador del Festival Sismògraf 2023. 

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

 



 
 
 

11.1. - APROVACIÓ PROJECTE FIRA SANT LLUC 2023 I SOL·LICITUD DE 
SUBVENCIÓ NOMINATIVA A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA. 

 

Núm. de referència : X2023005195     
 
 
Atès que el pressupost de despeses 2023 de la Diputació de Girona preveu a l'àrea de 
Territori i Sostenibilitat (Medi Ambient) una dotació de 7.000 euros a nom de l'Ajuntament 
d'Olot - Fira Sant Lluc (Org. 500 Prog. 4190 Econ. 4620500 ODS 11 02).  
 
Atès que aquest ajut està previst als ingressos del pressupost de l'Ajuntament d'Olot 
2023 (partida 23200 46101 SUBV. DIPUTACIO FIRES) per al finançament de les 
despeses de la Fira Sant Lluc que tindrà lloc el 14 i 15 d'octubre al centre d'Olot.  
 
En relació a l’expedient SPR12023000002 i antecedents corresponents, el regidor 
delegat  de Promoció de la ciutat, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Sol·licitar una subvenció per import de 7.000 euros a la Diputació de Girona 
que estan previstos al seu pressupost de despeses 2023 a nom de l’Ajuntament d’Olot 
– Fira Sant Lluc. 
 
Segon.- Presentar a l’esmentada convocatòria el projecte Fira Sant Lluc 2023.  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
11.2. - APROVACIÓ DEL PROJECTE FIRA ORÍGENS I SOL·LICITUD DE 

SUBVENCIÓ NOMINATIVA A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA. 
 

Núm. de referència : X2023005198     
 
 
Atès que el pressupost de despeses 2023 de la Diputació de Girona preveu a l'àrea de 
Presidència (Unitat de Gestió de la Informació) una dotació de 20.000 euros a nom de 
l'Ajuntament d'Olot - Fira Orígens (Org. 104 Prog. 4300 Econ. 4620100 ODS 08 16).  
 
Atès que aquest ajut està previst als ingressos del pressupost de l'Ajuntament d'Olot 
2023 (partida 23200 46101 SUBV. DIPUTACIO FIRES) per al finançament de les 
despeses de la Fira Orígens que tindrà lloc el 18 i 19 de novembre al recinte firal d'Olot.  
 
En relació a l’expedient SPR12023000003 i antecedents corresponents, el regidor 
delegat  de Promoció de la ciutat, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Sol·licitar una subvenció per import de 20.000 euros a la Diputació de Girona 
que estan previstos al seu pressupost de despeses 2023 a nom de l’Ajuntament d’Olot 
– Fira Orígens. 
 



 

Segon.- Presentar a l’esmentada convocatòria el projecte Fira Orígens 2023.  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

12.1. - APROVAR REALACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2023008308     
 
 
En relació a l’expedient CPG22023000011 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 23/006 per un import 
de 516.782,46 euros. 
 

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

200240  Despeses 99999 516782.46 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

13.1. - APROVACIÓ PREUS PÚBLICS ACTIVITATS D'ESTIU 2023 
 
 

Núm. de referència : X2023007593     
 
Vist que l’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal de la Garrotxa han decidit com cada 
any editar una guia conjunta de les activitats que s’organitzaran a la comarca per l’estiu 
del 2023. 
 
Vist que per fer front al cost d’aquest servei i d’acord amb el previst als articles 41 i 
següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) cal l’aprovació dels preus públics 
corresponents. 
 
En relació a l’expedient IG112023000004 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar els preus públics de les Activitats d’estiu 2023 i les seves normes de 
gestió que es detallen: 
 
 
 
 



 
 
 

INFORMACIÓ PER A LA INSCRIPCIÓ D’ANUNCIS D’ACTIVITATS A LA GUIA ACTIVA 
L’ESTIU 2023 
 
Tots els usuaris que vulguin posar un anunci a la guia “Activa l’Estiu” han de fer-ho a 
través d’internet. Per accedir-hi caldrà registrar-se (aquest procés es pot realitzar abans 
de la data d’inici d’inscripció d’anuncis) 
 
En cas d’estar registrat podeu accedir com a usuari. Una vegada accediu, podreu fer els 
canvis necessaris a les dades. Si heu canviat d’adreça, de telèfon, de correu electrònic, 
etc. 
 
 
CONDICIONS D’INSCRIPCIONS D’ANUNCIS 
 
La guia Activa l’Estiu s’editarà en format digital (pdf) i en català. 
 
La guia es distribuirà de manera digital (pdf) i s’enviarà l’enllaç per correu electrònic a 
participants d’anys anteriors, a Ajuntaments, a les pàgines webs institucionals, a les 
escoles, ... 
 
Abans de realitzar una inscripció per internet cal que llegiu detingudament aquestes 
condicions. També heu de signar el document de responsabilitat que us adjuntem i que 
és imprescindible per acceptar la inscripció. 
 

1. Sobre els anunciants 
 

Hi poden accedir totes les entitats, públiques i privades de la comarca, que organitzin 
activitats d’estiu aquest 2023: 
 

- S’entén per entitat pública qualsevol ajuntament o altre organisme que 
depengui d’alguna de les administracions públiques existents a la comarca, 
subjecte de dret públic. 

- S’entén per activitat privada qualsevol empresa, entitat o associació, sigui o 
no sense ànim de lucre, subjecte al dret privat. 

 
2.  Sobre les activitats 

 
Es descarten expressament aquelles activitats organitzades per entitats públiques 
o privades que: 
 

- No tinguin una durada mínima d’una setmana. 
- Puguin ser adreçades a la població en general i no a infant i/o joves. 
- Les activitats han de ser legals, ètiques i han de respectar els drets 

bàsics i els valors de la Carta de Ciutats Educadores. 
 
 
 
 

 



 

3. Sobre les imatges 
 

Totes les entitats poden aportar imatges que il·lustrin les seves activitats de lleure (2 
per activitat presentada com a màxim), sempre i quan es facin responsables del 
compliment de la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig sobre el dret a l’honor, a la 
intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de Protecció de Dades personals i garantia de drets digitals, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i per tant hagin obtingut el 
consentiment dels pares, mares o tutors legals dels menors de 18 anys que hi puguin 
aparèixer. 

 
4. Sobre la declaració de responsabilitat 

 
S’haurà d’omplir i signar l’annex de declaració de responsabilitat on s’especifiquen 
les condicions bàsiques per admetre la proposta d’anunci d’activitat a la Guia. 

 
5. Sobre la quota 
 
Pel que fa referència el preu de pagament i per tal de facilitar la màxima informació 
i diversitat d’activitats per a les famílies el preu per anunciar una activitat d’una 
entitat, empresa o associació privada serà: 
 

• Primer anunci: gratuït 

• Segon anunci i successius: 42,00 € cadascun 
 

6. Sobre les inscripcions 
 

El període d’inscripció d’anuncis serà des de les 8 h del dimarts 28 de febrer, fins a 
les 23,59 h del dilluns 20 de març de 2023. 
 
Totes les inscripcions d’anuncis es faran a través d’internet, als webs 
http://estiuriu.olot.cat i www.olot.cat/inscripcions/Estiu Riu. Tot i així, a les oficines 
de l’Àrea de Cultura i Educació de l’Ajuntament d’Olot al carrer Hospici, 8 tel: 
972270049, atendrem qualsevol dubte o consulta, de dilluns a divendres de 8 a 15 
h. 
 
Segon.- Publicar tots aquest preus públics al BOP. D’acord a la normativa 
reguladora 
 

 
S’aprova per unanimitat. 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

14.1. - APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER 
AL PAGAMENT DE LES TAXES DEL BOP 

 
Núm. de referència : X2023006692     
 
Vist  que en data 22 de juny de 2018, es va signar el conveni específic de col·laboració 
entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament d’Olot en relació amb l’aportació de 
l’Ajuntament a la Diputació d’una provisió inicial per al pagament de les taxes previstes, 
derivades de la inserció d’anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Girona durant  
el 2018, com a conseqüència de la liquidació final. 
 
El pacte sisè del conveni esmentat estableix la vigència d’aquest per 4 anys i que es 
podrà acordar una pròrroga expressa del conveni. 
 
Vist el decret núm. 2021/5548, de data 5 de juliol de 2022, d’aprovació de la pròrroga i 
modificació del conveni específic de col·laboració amb l’Ajuntament d’Olot mitjançant el 
qual s’estableix un sistema específic per realitzar la liquidació i pagament global de les 
taxes pel servei d’inserció d’anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Girona del 
22 de juny de 2022 al 21 de juny de 2026.  
 
En relació a l’expedient SG102023000003, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar la pròrroga i modificació del conveni específic de col·laboració amb 
la Diputació de Girona per al pagament de les taxes del BOP. 
 
SEGON.- Facultar a l’alcalde d’Olot per a la signatura del conveni 
 
TERCER.- Autoritzar el pagament de 2.000 euros, corresponents a la liquidació anual 
2023,  mitjançant una transferència bancària al compte corrent de titularitat de la 
Diputació de Girona, número IBAN ES11 2100 0002 5602 0166 8489, indicant com a 
concepte de l’ingrés la referència següent: 
 

- Exp. 2018/988 (2021/5548) – Pagament a compte exercici 2023 conveni 
BOP de l’Ajuntament d’Olot. 

-  

 
Aquest import s’ha calculat sobre la base de l’import de la despesa realitzat per 
l’Ajuntament 
d’Olot pels anuncis subjectes a pagament, publicats en el BOPG durant l’any 2022. 
 
Quart.- Notificar la present resolució i la documentació de la transferència a la Diputació 
de Girona. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

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

200240  Despeses 23130  920  226030 2000 EDICTES DIARIS OFICIALS 130 001 999 018 999 999 



 

 
 
15.1. - SERVEI DE MANTENIMENT DE LES ALARMES CONTRA INCENDIS DELS 

EDIFICIS MUNICIPALS ANY 2023. 
 
Núm. de referència : X2023008051     
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
 
Primer.- Atès que és necessari executar el servei de manteniment de les alarmes contra 
incendis dels edificis  i equipaments municipals del primer semestre de 2023; com es 
desprèn de l’informe de data 14 de febrer de 2023, emès pel Sr.Xavier Viñolas Boix, 
enginyer tècnic de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot  
 
Segon.- Atès que es tracta d’un servei esporàdic i puntual, i que en cas que es valori 
que es repetirà aquesta mateixa necessitat, s’inclourà en la planificació de necessitats 
de contractació, d’acord amb el que estableix l’article 28 de la LCSP.  
 
Tercer.-  Atès el Sr. Xavier Viñolas Boix, enginyer tècnic de l’àrea de Territori, en data  
14 de febrer de 2023, informe favorablement la proposta presentada per l’empresa 
PROTEC SEGURETAT INTEGRAL, SL  per a la realització del servei de manteniment 
de les alarmes contra incendis dels edificis i equipaments municipals . 

 
Quart.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals 
de contractació.  
 
Cinquè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa PROTEC SEGURETAT INTEGRAL, S.L 
i atès que aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la 
prestació objecte del contracte.  
 
Fonament jurídic  
 
La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article 
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant 
LCSP) i correspon a la modalitat de serveis regulada a l’article 17 de la mateixa.  
 
Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de 
l’expedient administratiu i les modificacions introduïdes pel Reial Decret Llei 3/2020, de 
4 de febrer.  
 
Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions 
efectuades pel cartipàs municipal.  
 
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics  
 



 
 
 

Vist l’expedient administratiu núm: CC012023000110 i antecedents corresponents, la 
regidora-delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords:  
 

Primer.- Aprovar l’informe NI022023000332 emès pel Sr. Xavier Viñolas Boix, enginyer 
tècnic de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot de data 14 de febrer de 2023, en el 
que es motiven les necessitats de contractar. 
 
Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a 
favor de l’empresa PROTEC SEGURETAT INTEGRAL, S.L, amb NIF núm. B6595669-
0, el contracte menor del servei de manteniment de les alarmes contra incendis dels 
edificis  i equipaments municipals del primer semestre de l’any 2023; pel preu de vuit 
mil set-cents vint-i-quatre euros amb vint-i-set cèntims (8.724,27 €) , IVA inclòs.  
 
L’esmentat preu es desglossa en set mil dos-cents deu euros amb catorze cèntims 
(2.710,14 €) de pressupost net i mil cinc-cents cato4rze euros amb tretze cèntims  d’Iva 
calculat al tipus del 21 % 
 
El manteniment a contractar és la revisió anual i tres revisions visuals trimestrals d’acord 
el RD 513/2017 que s’hauran de fer als edificis i equipaments municipals següents: 
 

Museu Comarcal  
- Hospici Exposició i Sala Actes  
- Edifici Hospici (inclòs sala 
exposició)  
- AV Bonavista  
- Museu dels Volcans  
- Can Trincheria  
- Escola de Música  
- Casal Sant Miquel  
- Teatre  
- Llar Infants les Fonts  
- Arxiu Comarcal  

- Sala Torín  
- Llar infants St Pere Màrtir  
- CEIP Pla de Dalt  
- Biblioteca  
- Llar infants Morrot  
- CEIP Morrot  
- Policia Municipal  
- Brigada (Can Jombi)  
- IDEAL (Espai Jove)  
- Pavelló 2 Patinatge  
- Pavelló 4 Pollancreda (basquet  

 
Tercer.- Els serveis es portaran a terme durant el període des de l’1 de gener al 30 de 
juny de 2023.  
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 8.724,27 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a les partides del Pressupost municipal: 
 
23 144 323 212001  MANTENIMENT EDIFICIS EDUCACIO (ALTRES)  
23 144 333 212001  MANTENIMENT EDIFICIS CULTURALS (ALTRES)  
23 144 342 212001  MANTENIMENT EDIFICIS ESPORTS I LLEURE (ALTRES)  
23 144 920 212001  MANTENIMENT EDIFICIS CORPORACIO (ALTRES)  

 
 
 
 
 
 



 

 

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

200220  Despeses 23144  323  212001 2665.17 MANTENIMENT EDIFICIS EDUCACIO 
(ALTRES) 

100 001 001 001 000 000 

200220  Despeses 23144  333  212001 2764.06 MANTENIMENT EDIFICIS CULTURALS 
(ALTRES) 

100 001 001 001 000 000 

200220  Despeses 23144  342  212001 2058.21 MANTENIMENT EDIFICIS ESPORTS I LLEURE 
(ALTRES) 

100 001 001 001 000 000 

200220  Despeses 23144  920  212001 1236.83 MANTENIMENT EDIFICIS CORPORACIO 
(ALTRES) 

100 001 001 001 000 000 

 

 
Cinquè.- Informe a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació i adjuntarà 
una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient 
CC012023000110. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
15.2. - APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT, PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 
PARTICULARS I TÈCNIQUES PER LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT 

COMBUSTIBLE (GASOIL TIPUS C) PER CALEFACCIÓ DELS EQUIPAMENTS I 
AIGUA CALENTA SANITARIA EDIFICIS MUNICIPALS. 

 
Núm. de referència : X2023006197    
 
 

Tipus contracte SU DE SUBMINISTRAMENT 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

  
 
Atès que és necessari contractar el Subministrament combustible (gasoil tipus c) per 
calefacció dels equipaments i aigua calenta sanitària edificis municipals. 

Vist l’informe emès pel Sr. Xavier Viñolas com a enginyer tècnic municipal de l’Àrea de 

Territori de l’Ajuntament d’Olot, en el qual es proposa l’inici de l’expedient del contracte 

referit. 

La durada del contracte s’estableix en el màxim d’un any o fins a esgotar el pressupost. 

El pressupost base de licitació del subministrament combustible (gasoil tipus C) per 

calefacció dels equipaments i aigua calenta sanitària edificis municipals, d’acord amb 

l’article 100 LCSP, comprèn l’import total de cent noranta-un mil set-cents trenta-cinc 

euros amb cinquanta-quatre cèntims (191.735,54 €)  de pressupost net  més quaranta 

mil dos-cents seixanta-quatre euros amb quaranta-sis cèntims (40.264,46 €) 

corresponents a l’IVA calculat al 21% i un total de dos-cents trenta-dos mil euros 

(232.000,00 €) Iva Inclòs. 



 
 
 

Als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat subjecte a la 

licitació, el valor estimat del contracte és de dos-cents deu mil nou-cents nou euros amb 

deu cèntims. (210.909,10 €) , IVA exclòs. 

 

Pressupost net              
(10 mesos 2023) 

Pressupost 
net (2 mesos 

2024) 

Modificació 
10% 20% 

TOTAL 

158.677,69  € 33.057,85 € 19.173,55 € 210.909,10 € 

 
Aquest contracte no està subjecte a regulació harmonitzada i és susceptible de 
presentació de recurs especial en matèria de contractació. 

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, d’acord amb 

l’article 156 i següents 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. CCS12023000008 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 combustible (gasoil tipus C) per calefacció dels equipaments i aigua 

calenta sanitària edificis municipals,  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 
subministrament combustible (gasoil tipus C) per calefacció dels equipaments i aigua 
calenta sanitària edificis municipals, pel preu de cent noranta-un mil set-cents trenta-
cinc euros amb cinquanta-quatre cèntims (191.735,54 €)  de pressupost net  més 
quaranta mil dos-cents seixanta-quatre euros amb quaranta-sis cèntims (40.264,46 €) 
corresponents a l’IVA calculat al 21% i un total de dos-cents trenta-dos mil euros 
(232.000,00 €) Iva Inclòs. 

La durada del contracte s’estableix en el màxim d’1 any o fins a esgotar el pressupost. 

Tercer. APROVAR el Plec de clàusules administratives i el Plec de clàusules tècniques 

que han de regir la contractació del subministrament abans esmentat, tal i com 

determina l’article 122 i 124 de la LCSP. 

Quart.- La despesa màxima prevista és de 232.000,00 € amb càrrec a les següents 

partides: 

Partida Pressupost  

23 144 920 221031 Gasoil Edificis Corporació           16.000,00 €  

23 144 342 221031  Gasoil Edificis Esportius i Lleure                22.000,00 €  

23 144 323 221031 Gasoil Edificis educació              154.000,00 €  

  192.000,00 €  

2024 

Gasoil Edificis Corporació        2.000,00 € 

Gasoil Edificis Esportius i Lleure             6.000,00 € 

Gasoil Edificis educació             32.000,00 € 

 40.000,00 € 

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

200200  Despeses 23144  920  221031 16000.00 GASOIL EDIFICIS CORPORACIO 100 001 001 001 000 000 
200200  Despeses 23144  323  221031 154000.00 GASOIL EDIFICIS EDUCACIO 100 001 001 001 000 000 
200200  Despeses 23144  342  221031 22000.00 GASOIL EDIFICIS ESPORTIUS I LLEURE 100 001 001 001 000 000 
200200  Despeses 99999 2000.00 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200200  Despeses 99999 6000.00 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200200  Despeses 99999 32000.00 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

Cinquè.- DISPOSAR l’obertura del procediment d’adjudicació que es tramitarà de forma 

ordinària, pel procediment obert, i es durà a terme  atenent a diversos criteris 

d’adjudicació;  d’acord amb el que disposen els articles 145 i 146 de la LCSP, i procedir 

a la seva publicació en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament d’Olot.  

 

Sisè. NOMENAR, com a Responsable del Contracte, el Sr. Xavier Viñolas, enginyer 

tècnic municipal de l’Àrea de territori de l’Ajuntament d’Olot, amb les facultats 

determinades a l’article 62 de la LCSP, i haurà de supervisar  la seva execució, adoptar 

les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta 

realització de la prestació pactada dins de l’àmbit de facultats que l’òrgan de contractació 

li atribueixi. 



 
 
 

 

Setè. DELEGAR a l’Alcaldia la competència per aprovar tots els actes de tràmit que 
s’hagin de dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des del seu inici fins a 
la seva definitiva finalització o resolució. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

15.3. - SUBMINISTRAMENT DE GASOIL PER ESCOLES MUNICIPALS FEBRER 
2023 

Núm. de referència : X2023007291     
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012023000101 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 
 

Tipus de Contracte: SU DE SUBMINISTRAMENT 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Primer.- La Junta de govern local, en sessió ordinària celebrada el dia 25 de novembre 
2022, va aprovar l’adjudicació, mitjançant procediment obert, del subministrament 
combustible gasoil tipus C per calefacció dels equipaments i aigua calenta sanitària pels 
edificis municipals, a l’empresa Carburants Taravaus, SL (B17292426).  
 
La durada del contracte era d’un any amb possibilitat d’una pròrroga per un any o fins a 
esgotar pressupost.  
 
El mes de desembre el crèdit del contracte va quedar esgotat i el contracte extingit, i es 
van iniciar els treballant de la nova licitació del subministrament de gasoil. 
 
Atès que en aquest impàs és necessari executar el subministrament de gasoil tipus C 
de calefacció per a les escoles municipals, com es desprèn de l’informe de data 9 de 
febrer de 2023, emès pel Sr. Xavier Viñolas Boix, enginyer tècnic de l’àrea de Territori 
de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Segon.-  Atès que es tracta d’un subministrament esporàdic i puntual, i que en cas que 
es valori que es repetirà aquesta mateixa necessitat, s’inclourà en la planificació de 
necessitats de contractació, d’acord amb el que estableix l’article 28 de la LCSP. 
 
Tercer.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals 
de contractació. 
 
Quart.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa CARBURANTS TARAVAUS  SL i atès 
que aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació 
objecte del contracte. 

 



 

Fonament jurídic 

La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article 
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant 
LCSP) i correspon a la modalitat de subministrament regulada a l’article 16 de la 
mateixa. 

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

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

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

Vist l’expedient administratiu núm. CC012023000028 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
PROPOSO 

Primer.-  Aprovar l’informe NI022023000302, emès pel Sr. Xavier Viñolas Boix, enginyer 
tècnic de l’àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot de data 9 de febrer de 2023 en el que 
es motiven les necessitats de contractar. 

Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a 
favor de l’empresa CARBURANTS TARAVAUS  SL, amb NIF núm. B17292426, el 
contracte menor de subministrament de gasoil de calefacció per a les escoles 
municipals, pel preu de disset mil vuit-cents setanta-un euros amb onze cèntims 
(17.871,11 €), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en catorze mil set-cents seixanta-nou euros amb 
cinquanta-un cèntims (14.769,51 €) de pressupost net i tres mil cent un euros amb 
seixanta cèntims (3.101,60 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 %. 
 
Tercer. El termini màxim per al subministrament serà fins a adjudicació de la nova 
licitació o a l’esgotament de l’import. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 17.871,11 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida núm. 23144 323 221031 “Gasoil edificis educació” del Pressupost municipal. 
 

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

200220  Despeses 23144  323  221031 17871.11 GASOIL EDIFICIS EDUCACIO 100 001 001 001 000 000 

 

Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 



 
 
 

 
 

15.4. - DEVOLUCIÓ  FIANÇA CONTRACTE SERVEIS PER A LA INSERCIÓ 
D'ANUNCIS I LA PUBLICACIÓ DE PROGRAMACIÓ CULTURAL I INFORMACIÓ 

MUNICIPAL A "LA COMARCA". ANY 2022 
 
Núm. de referència : X2021056554     
 
La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 23 de desembre de 2021 va 
adjudicar  el contracte dels serveis per a la inserció de publicitat i la publicació de 
programació cultural i d’informació municipal, a favor d’EDICIONS EL BASSEGODA 
SLU amb NIF B17039116, per un import màxim de trenta-cinc mil euros (35.000 €), IVA 
inclòs; per un termini d’un any amb efectes del dia 1 de gener de 2022. 
 
En data  21 de desembre de 2021 “Edicions El Bassegoda, SLU” va dipositar una fiança 
de 1.446,28 € per tal de garantir la correcte execució del contracte.  
 
“Edicions El Bassegoda, SLU” en data 1 de febrer de 2023, registre d’entrada núm. 
E2023002274 va sol·licitar el retorn de la fiança esmentada. 
 
Atès que la Sra. Anna Diago José, cap de Gabinet d’Alcaldia en data 9 de febrer de 
2023 informe favorablement el retorn de la garantia dipositada pels serveis realitzats  a 
favor de l’empresa “Edicions El Bassegoda, SLU” . 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12021000073 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 garantia definitiva d’import mil quatre-cents quaranta-sis 
euros amb  vint-i-vuit cèntims (1.446,28 €) dipositada per l’empresa “EDICIONS EL 
BASSEGODA, SLU”  amb NIF B17039116, en data 21 de desembre de 2021 , per tal 
de garantir la correcte execució del contracte dels serveis per a la inserció de publicitat 
i la publicació de programació cultural i d’informació municipal al setmanari “La 
Comarca” durant l’any 2022. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

15.5. - CULTURA - CONTRACTAR UNA EMPRESA DE SERVEIS, PER TAL DE 
DESENVOLUPAR EL SERVEI SOAF: SERVEI D’ORIENTACIÓ I 

ACOMPANYAMENT A LES FAMÍLIES. AQUEST SERVEI VA DIRIGIT A FAMÍLIES 
AMB FILLS I FILLES DE 0 A 18 ANYS. 

 
 

Núm. de referència : X2023005814     
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris UN ÚNIC CRITER 

 



 

 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar el Servei SOAF. Servei d’orientació i 
acompanyament a les famílies, com es desprèn de l’informe de data 2 de febrer de 2023, 
emès pel Director de l’Àrea de Cultura i Educació de l’Ajuntament d’Olot. 

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

Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar el Servei SOAF. 
Servei d’orientació i acompanyament a les famílies: 

1. RANURA SCCL; F05283825;  

2. FIL A L’AGULLA; F65184350;  

3. + EDUCACIÓ SCCL (Barcelona); F67197368;  

Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada per 
RANURA SCCL, Per se l’única proposta presentada i que compleix els criteris establerts 

en la sol·licitud. 

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

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

Fonament jurídic 

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

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

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

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

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics 

 



 
 
 

PROPOSO 

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

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

Educació de data 2 de febrer de 2023 en el que es motiven les necessitats de contractar. 

Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a 
favor de l’empresa RANURA SCCL, amb NIF F05283825, el contracte menor del Servei 
SOAF. Servei d’orientació i acompanyament a les famílies pel preu de catorze mil sis-
cents trenta euros (14.630€), IVA exempt. 
 
Tercer.- El termini màxim per a l’execució dels serveis serà de 1 de març fins el 31 de 

juliol de 2023, i de l’1 de setembre a 31 de desembre de 2023. Durant el mes d’agost de 

2023 no es prestarà el servei. 

 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 14.630€, IVA exempt, amb càrrec 
a la partida 23 500 326 226999 Pla Educatiu Entorn del Pressupost municipal. 

 
Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses que han presentat pressupost.  
 
Setè.- RANURA SCCL . adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi 
farà constar el número d’expedient CC012023000084. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 

15.6. - EDUCACIÓ - PROGRAMA TEMPS DE CURES. CANGURATGE “IN SITU” 
 
 

Núm. de referència : X2023004887     
 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar el servei per dur a terme el  projecte 
“Canguratge “in situ”, en el marc del programa Temps de Cures impulsat pel 
Departament d’Igualtat i Feminisme de la Generalitat de Catalunya, com es desprèn de 
l’informe de data 30 de gener de 2023 emès pel Director de l’Àrea de Cultura i Educació 
de l’Ajuntament d’Olot. 

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

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

200220  Despeses 23500  326  226999 14630 PLA EDUCATIU ENTORN 500 012 035 041 000 000 



 

Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar el servei per dur 
a terme el  projecte “Canguratge “in situ”, en el marc del programa Temps de Cures 
impulsat pel Departament d’Igualtat i Feminisme de la Generalitat de Catalunya: 

 
- IVAN MONDEJAR I OLIVERAS. (RECREA’T); ****;  
- ROCATOMBA S.L. SERVEIS EDUCATIUS, CULTURALS I DE LLEURE; ****;  
- SOTRAC, serveis educatius; ****;  

Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada per IVAN 

MONDEJAR I OLIVERAS. (RECREA’T). Per se l’única proposta presentada. 

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

Sisè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa IVAN MONDEJAR I OLIVERAS. (RECREA’T) 
i atès que aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la 
prestació objecte del contracte. 

Fonament jurídic 

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

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

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

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

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics 

PROPOSO 

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

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

Educació de data 30 de gener de 2023 en el que es motiven les necessitats de 

contractar. 

Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a 
favor de l’empresa IVAN MONDEJAR I OLIVERAS. (RECREA’T), amb NIF ****, el contracte 
menor de servei per dur a terme el  projecte “Canguratge “in situ”, en el marc del 
programa Temps de Cures impulsat pel Departament d’Igualtat i Feminisme de la 
Generalitat de Catalunya pel preu de setze mil cinc-cents setanta-cinc euros amb trenta-
quatre cèntims (16.575,34.€), IVA inclòs. 



 
 
 

L’esmentat preu es desglossa en tretze mil sis-cents noranta-vuit euros amb seixanta-
tres cèntims (13.698,63€) de pressupost net i dos mil vuit-cents setanta-sis euros amb 
setanta-un cèntims (2.876,71€) d’IVA calculat amb un tipus del 21 % 
 
Tercer.- El termini màxim per a l’execució dels serveis serà de fins el 31 de desembre 
de 2023 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 16.575,34€, IVA inclòs, amb càrrec 

a la partida 2023 500 326 227999 TEMPS DE CURES 0-16 ANYS del pressupost de 

l’Ajuntament d’Olot. 

 
Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses que han presentat pressupost.  
 
Setè.- IVAN MONDEJAR OLIVERAS adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura 
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012023000075. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 

15.7. - CULTURA - CONTRACTAR ELS SERVEIS TÈCNICS DE MUNTATGE I 
SONORITZACIÓ, PER TAL DE FER LA PRODUCCIÓ I SONORITZACIÓ DELS 

ACTES DEL FESTIVAL MOT DE LITERATURA QUE TENEN LLOC A LA SALA EL 
TORÍN. 

 

Núm. de referència : X2023007500     
 
 

Antecedents:  

 

Primer.- Atès que és necessari la prestació serveis tècnics de producció i sonorització 

dels actes del Festival MOT de Literatura que tenen lloc a la sala El Torín com es 

desprèn de l’informe de data 08-02-2023, emès per Judit Badia Perpiñà, Directora del 

Festival MOT de Literatura amb el vistiplau de Susanna Alsina Coll, Directora adjunta 

de l'àrea d'Educació i Cultura de l'Ajuntament d'Olot de l’Ajuntament d'Olot .  

 

Codi CPV: 51313000-9 Serveis d’equips de so  

Codi CPV: 92370000-5 Tècnic de so 

 

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

d'Olot.  

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

200220  Despeses 23500  326  227999 16575.34 TEMPS DE CURES 0-16 ANYS 500 012 035 107 000 000 



 

 

Tercer.- Atès que es valora favorablement l’oferta presentada per Clip So Llum Imatge, 

SL  

 

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

de contractació. 

 

 

Cinquè.- Atès que la finalitat del contracte és cobrir una necessitat puntual i no recurrent 

o periòdica, i que en cas que es valori que es repetirà aquesta mateixa necessitat, 

s’inclourà en la planificació de necessitats de contractació, d’acord amb el que estableix 

l’article 28 de la LCSP.  

 

Sisè.- Vista la capacitat d’obrar de Clip So Llum Imatge, SL i atès que compta amb 

l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del contracte.  

 

Fonament jurídic:  

 

La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article 

118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant 

LCSP) i correspon a la modalitat de serveis regulada a l’article 17 de la mateixa.  

 

Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de 

l’expedient administratiu.  

 

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

 

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

efectuades pel cartipàs municipal.  

 

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

 

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics  

 

PROPOSO 

Primer.- Aprovar l’informe emès per Judit Badia Perpiñà, Directora del Festival MOT de 

Literatura, amb el vistiplau de Susanna Alsina Coll, Directora adjunta de l'àrea 

d'Educació i Cultura de l'ajuntament d'Olot de l’Ajuntament d'Olot de data 08-02-2023 

en el que es motiven les necessitats de contractar.  

 



 
 
 

Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a 

favor de l’empresa Clip So Llum Imatge, SL de Olot (Girona), amb NIF núm. B55362578, 

el contracte menor de serveis tècnics de producció i sonorització dels actes del Festival 

MOT de Literatura pel preu de dotze mil sis-cents quinze amb setanta (12.615’70€), IVA 

inclòs.  

L’esmentat preu es desglossa en deu mil quatre-cents vint-i-sis amb vint (10.426’20€) 

de pressupost net i dos mil cent vuitanta-nou amb cinquanta (2.189’50 €) d’IVA calculat 

amb un tipus del 21 %. 

 

Tercer.- Els serveis es portaran a terme durant el període 02-03-2023 a 26-03-2023 

 

Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 12.615'70 €, IVA inclòs, amb càrrec 

a la partida 23 400 334 226090 FESTIVAL LITERIARI MOT I XERRADES de 

l’Ajuntament d'Olot  

 

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

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

 

Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa Clip So Llum Imatge, SL  
 
Setè.- CLIP SO LLUM IMATGE SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura 
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012023000106. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
16.1. - AUTORITZAR LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES A L’ESCOLA BRESSOL 

LES FONTS A UNA ALUMNA DE LA UNIVERSITAT DE LA RIOJA (UNIR) 
 
Núm. de referència : X2023007145     
 
Atès que a la Universitat Internacional de la Rioja (UNIR) es cursa el Grau en Mestre 
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’àrea de Cultura i Educació està disposada a col·laborar amb la Universitat 
Internacional de la Rioja (UNIR) per tal que els seus alumnes puguin adquirir 
coneixements relacionats amb tasques que se’n deriven del funcionament normal del 
departament. 

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

200220  Despeses 23400  334  226090 12615.7 FESTIVAL LITERARI MOT I XERRADES 400 012 096 107 000 000 



 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’Organització i Atenció Ciutadana, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords:  
 
Primer.- AUTORITZAR la realització de pràctiques a l’àrea de Cultura i Educació, Escola 
Bressol les Fonts, a la Sra. ****, estudiant de Grau en Mestre d’Educació Infantil de la 
Universitat Internacional de la Rioja (UNIR), durant els període del 20 de febrer al 28 
d’abril de 2023, amb l’horari de dilluns a divendres de 9 a 15 hores, segons estableix el 
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’Institut Montsacopa, i sense 
percebre cap remuneració. 
 

 

Segon.- INCLOURE a la Sra. **** a l’assegurança de responsabilitat civil de l’Ajuntament 
d’Olot el temps que estigui realitzant les pràctiques. 
 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

17.1. - AUTORITZAR LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES A UNA ALUMNA DE 
L'INSTITUT MONTSACOPA A L’ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 

 
Núm. de referència : X2023007387     
 
 
Atès que a l’Institut Montsacopa es cursa el Batxillerat, en el programa educatiu del qual 
s’estableix l’obligació dels estudiants de realitzar estades en empreses o en les 
administracions públiques. 
 
Atès que l’Àrea de promoció econòmica està disposada a col·laborar amb l’Institut 
Montsacopa per tal que els seus alumnes puguin adquirir coneixements relacionats amb 
tasques de promoció turística de la ciutat i altres que se’n derivin del normal 
funcionament del departament. 
 
Vist l’expedient administratiu RH142023000008 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 d’estada d’empresa a l’Àrea de promoció econòmica, 
oficina de Turisme, a l’alumna ****, estudiant de primer de Batxillerat Humanístic de l’INS 
Montsacopa, durant el període comprès entre el 04/03/2023 i fins el 30/06/2023 i amb 
horari que 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 l’alumne ****, estudiant de Batxillerat de l’Institut Montsacopa, a 
l’assegurança de responsabilitat civil d’aquest Ajuntament el temps que estigui d’estada 
empresa. 
 
S’aprova per unanimitat. 



 
 
 

 
 
 
 

18.1. - AUTORITZAR LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES A LA SECCIÓ 
D'INGRESSOS A UNA ALUMNA DE L'IES BOSC DE LA COMA 

 
Núm. de referència : X2023007372     
 
 
Atès que al Institut Bosc de la Coma d’Olot es cursa el Cicle formatiu de grau mitjà de 
Gestió Administrativa, en el programa educatiu del qual s’estableix l’obligació dels 
estudiants de realitzar pràctiques en les empreses o administracions públiques. 
 
Atès que la Secció d’Ingressos està disposada a col·laborar amb l’IES Bosc de la Coma 
per tal que els seus alumnes puguin adquirir coneixements relacionats amb tasques 
pròpies del departament, arxivar, classificar documentació i altres que se’n deriven del 
funcionament normal del departament. 
 
Vist l’expedient administratiu RH142023000007 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 a la Secció d’Ingressos d’aquest 
Ajuntament a la Sra. ****, estudiant del Cicle formatiu de grau mitjà de Gestió 
Administrativa del Institut Bosc de la Coma, durant els períodes: 
 

1r.- del 27/02/23 i el 31/05/25, dilluns i dijous de 9 a 13 hores i dimecres de 9 a 
15 hores, segons calendari escolar. 
2n.- del 01/06/23 i el 28/07/23 amb l’horari de dilluns a divendres de 8 a 15 hores, 
segons calendari escolar per realitzar tasques d’arxivar, classificar documentació 
i altres que se’n deriven del funcionament normal del departament, i sense 
percebre cap remuneració. 

 
Segon.- INCLOURE a l’alumna **** estudiant de l’IES Bosch de la Coma, a 
l’assegurança de responsabilitat civil d’aquest Ajuntament el temps que estigui realitzant 
les pràctiques. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

19.1. - DESESTIMAR EL RECURS PRESENTAT PER L’ADVOCAT COL·LEGIAT 
AMB NÚMERO 1.153 ACTUANT EN NOM I REPRESENTACIÓ DEL COL·LEGI DE 
LLICENCIATS EN EDUCACIÓ FÍSICA I CIÈNCIES DE L’ACTIVITAT FÍSICA I DE 

L’ESPORT DE CATALUNYA CONTRA LES BASES DEL PROCÉS SELECTIU PER 
A LA COBERTURA DEFINITIVA D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A AUXILIAR PER 

OCUPAR UN LLOC DE TREBALL DE COORDINADOR/A ESPORTIU. 
 
 

Núm. de referència: X2023008015     
 
 

Vist el recurs de reposició interposat pel senyor **** , Advocat col·legiat amb número 
1.153, actuant en nom i representació del Col·legi de Llicenciats en Educació Física i 
Ciències de l’Activitat Física i de l’Esports de Catalunya (en endavant COPLEFC) contra 
la publicació de les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la cobertura 
definitiva d’una plaça de tècnic/a auxiliar per ocupar un lloc de treball de coordinador/a 
esportiu/va, pel sistema concurs oposició en torn lliure per a l’estabilització de l’ocupació 
temporal.  
 
ANTECEDENTS DE FET  
 
Primer.- En data 16 de desembre de 2022 es va publicar en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona número 239 l’anunci d’aprovació de les bases i la convocatòria per 
a la cobertura definitiva d’una plaça de tècnic/a auxiliar per ocupar un lloc de treball de 
coordinador/a esportiu/va, pel sistema concurs oposició en torn lliure per a l’estabilització 
de l’ocupació temporal.  
 
En data 23 de desembre de 2022 es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya número 8819 l’anunci sobre l’aprovació de les bases i la convocatòria 
esmentades.  
 
Segon.- Una de les condicions que han de complir les persones aspirants en aquest 
procés selectiu és estar en possessió de la titulació de Cicle formatiu de grau superior, 
batxillerat o titulació equivalent o superior 
 

Tercer.- Contra l’acord d’aprovació de les bases esmentades, el senyor ****per a la 
cobertura definitiva d’una plaça de tècnic/a auxiliar per ocupar un lloc de treball de 
coordinador/a esportiu/va, pel sistema de concurs oposició en torn lliure per a 
l’estabilització de l’ocupació temporal”, exigint-se com a qualificació específica única per 
ser admès en el procés de selecció de la plaça anteriorment esmentada la de 
LLICENCIATURA EN CIÈNCIES DE  L’ACTIVITAT FÍSICA I DE L’ESPORT O EL TÍTOL 
DE GRAU, i classificar la plaça com a Grup A, Subgrup A2. 
 
Quart.- La Junta de Govern de l’Ajuntament d’Olot en la sessió celebrada el 2 de febrer 
de 2023 va aprovar l’esmena de les bases del procés selectiu per a la cobertura definitiva 
d’una plaça de tècnic/a auxiliar per ocupar un lloc de treball de coordinador/a esportiu/va 
pel sistema de concurs oposició per a l’estabilització de l’ocupació temporal. L’anunci de 
l’acord es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 26 de 7 de 
febrer de 2022. 



 
 
 

 
Aquesta esmena afecta a la base segona apartat c): 
 
On diu: 
 
“Estar en possessió de la titulació de Cicle formatiu de grau superior, batxillerat o 
titulació equivalent o superior. En cas de titulacions obtingudes a l’estranger caldrà 
acompanyar l’ordre ministerial corresponent de reconeixement, de conformitat amb la 
normativa reguladora de la homologació i consolidació dels títols i estudis estrangers 
d’educació no universitària.”  
 
Ha de dir: 
“Estar en possessió de la titulació de Tècnic o tècnica superior en animació 
d'activitats físiques i esportives o titulació equivalent o superior. En cas de 
titulacions obtingudes a l’estranger caldrà acompanyar l’ordre ministerial corresponent 
de reconeixement, de conformitat amb la normativa reguladora de la homologació i 
consolidació dels títols i estudis estrangers d’educació no universitària.”  
 
FONAMENTS DE DRET  
 
Primer.- L’article 2 de la Llei de l’exercici de les professions de l’esport reconeix i regula 
les professions següents com a pròpies de l’àmbit de l’esport:  
 
a) Professors d’educació física.  
b) Animadors o monitors esportius professionals.  
c) Entrenadors professionals (referits a un esport específic).  
d) Directors esportius.  
 
Segon.- L’article 6.1 de la Llei de l’exercici de les professions de l’esport estableix que 
la professió de director o directora esportiu permet exercir el conjunt d’activitats 
professionals relacionades amb la promoció, la direcció, la gestió, la programació, la 
planificació, la coordinació, el control i la supervisió, i funcions anàlogues, en centres, 
serveis i establiments esportius, tant de titularitat pública com privada, aplicant els 
coneixements i les tècniques propis de les ciències de l’esport. Aquesta activitat, que 
també pot incorporar en alguns casos funcions instrumentals de gestió, no requereix la 
presència física del director o directora esportiu en l’exercici de les activitats esportives.  
 
Tercer.- L’article 6.2 de la Llei de l’exercici de les professions de l’esport estableix que 
si l’activitat professional de director o directora esportiu s’exerceix en un centre 
poliesportiu, es requereix alguna de les titulacions següents:  
a) Llicenciat o llicenciada en ciències de l’activitat física i de l’esport o el títol de grau 
corresponent.  
b) Tècnic o tècnica superior en animació d’activitats físiques i esportives.  
 
Quart.- En la sentència número 276/22 de 22 de desembre de 2022 el Jutjat Contenciós 
Administratiu 1 Girona va decidir ESTIMAR el recurs contenciós-administratiu núm. 
86/2022 interposat pel Col·legi de Llicenciats en Educació Física i Ciències de l’Activitat 
Física i de l’Esport de Catalunya (COFLEFC), i ANUL·LAR la base 2a apartat c de les 
bases del procés selectiu per a la cobertura definitiva d’una plaça de DIRECTOR/A 



 

ESPORTIU/VA per oferir de forma impròpia un lloc de treball relatiu a les professions de 
l’esport, ja que la mateixa hauria d’exigir com a titulació per ser admès estar en 
possessió de la titulació de (alternativament):  

a) Llicenciat o llicenciada en ciències de l’activitat física i de l’esport o el 
corresponent títol de grau. 

b) Tècnic o Tècnica superior en animació d’activitats físiques o esportives. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’Organització i Atenció Ciutadana proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de 
l’acord següent:  
 
DESESTIMAR el recurs interposat pel senyor Landelino Culleré Lavilla, Advocat 
col·legiat amb número 1.153, actuant en nom i representació del COPLEFC, d’acord 
amb l’exposat en els antecedents de fet i en els fonaments de dret. 
 
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 un quart de nou i per constància del que s’hi ha tractat i dels 
acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura 
 
VIST I PLAU 
L’ALCALDE 

LA SECRETÀRIA 

 


