
 
 
 

JUNT ACTA NÚM.9 
JUNTA DE GOVERN LOCAL  
EL DIA 2 DE MARÇ DE 2023. 

 
 
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 2 de març 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 23 de febrer:  
 

- Dijous 23 de febrer a la tarda, va presidir el Ple Municipal. 
- Divendres 24 de febrer va prendre part de la concentració de rebuig a la 

guerra d’Ucraïna que la comunitat ucraïnesa va convocar davant 
l’Ajuntament amb motiu de l’any de l’inici del conflicte bèl·lic. A continuació 
va assistir a la inauguració de l’exposició “Abecedari volcànic” de Anna M. 
Vila i Cristina Simon que es pot veure aquests dies a la Sala d’Actes de l’Arxiu 
Comarcal. Al vespre, assistir al Playback que amb motiu del Carnaval  va 
organitzar el CIT al Teatre Principal. 



 

- Dissabte 25 de febrer acompanyat de la regidora d’Acció Social, Imma 
Muñoz, va felicitar al Sr. Jordi Casacuberta amb motiu del seu 100è 
aniversari. A la tarda, acompanyat de diferents regidors, va assistir a la Rua 
del Carnaval.  

- Diumenge 26 de febrer va fer entrega dels premis del  VI Concurs de Poesia 
Eròtica que va tenir lloc als Catòlics. 

- Dilluns 27 de febrer va prendre part de la Roda de Premsa de presentació de 
l’exposició “Joan Llor. Mestre fuster d’Olot (1742-1805)” que s’inaugurarà 
aquest dissabte a l’Hospici. 

- Dimecres 1 de març va presentar la programació del Sismògraf als mitjans 
de comunicació en una convocatòria que va tenir lloc a la sala La Carbonera. 

 
 

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. - APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT 
D’OLOT I EL CONSORCI D’ACCIÓ SOCIAL DE LA GARROTXA PER A L’ACCÉS 

DE PERSONAL AUTORITZAT DEL CONSORCI A DETERMINATS SISTEMES 
INFORMÀTICS DE L’ AJUNTAMENT D’OLOT. 

 

Núm. de referència : X2023011517     
 
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot és titular dels següents sistemes informàtics: Un sistema 
de gestor d’expedients electrònics (Business Process  Manager-BPM), un sistema 
d’informació comptable per a l’administració local (SICAL) i un sistema de gestió de 
dades de persones (NUCLI), essent tots aquest sistemes informàtics segurs des del 
punt de vista tecnològic i jurídic. 
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot i el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa (CASG) tenen 
interès recíproc que el personal autoritzat del Consorci pugui tenir accés als sistemes 
informàtics descrits a l’apartat primer, titularitat de l’Ajuntament d’Olot, amb la finalitat 
que la gestió dels serveis socials de la Garrotxa  es dugui a terme amb major eficàcia 
eficiència, seguretat i en benefici de tots els ciutadans. 
 
Vist el que disposen Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, en 
particular els articles 47 a 53 i DA 8ª, relatiu als convenis, el Reial Decret 203/2021, de 
30 de març per el qual s’aprova el Reglament d’actuació i funcionament del sector públic 
per mitjans electrònics, en particular l’article 25 relatiu a l’intercanvi electrònic de dades 
en entorns tancats de comunicació i la Resolució de 22 de juliol de 2021 de la Secretaria 
d’Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial, per la qual s’aprova la Norma Tècnica 
d’Interoperabilitat de Model de Dades per a l’intercanvi d’assentaments entre les entitats 
registrals. 



 
 
 

 
En relació a l’expedient SG112023000005, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Innovació i tecnologia, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i el Consorci 
d’Acció Social de la Garrotxa per a l’accés de personal autoritzat del Consorci a 
determinats sistemes informàtics de l’ Ajuntament d’Olot, i els seus annexes. El conveni 
no té afectació pressupostària. 
 
Segon.- Facultar l’ alcalde per signar tota la documentació necessària per tal de fer 
efectius els presents acords. 
 
Tercer.- Traslladar aquest acord a l’ àrea d’Organització i Processos i a l’ àrea 
d’informàtica de l’Ajuntament d’Olot i al Consorci d’Acció Social de la Garrotxa. 
 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
5.1. - ESPORTS. PROPOSTA DE SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ PM07 DE 

DIPSALUT 
Núm. de referència : X2023009997     
 
En relació a l’expedient SES12023000006, 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: Pm07. Programa de suport econòmic a ajuntaments per a la 

millora de les condicions i estils de vida (CEV) 
Referència 17 (25/01/2023) 
Núm disposició 561 

 
 
Segon.- Presentar a l’esmentada convocatòria el projecte;  
 
Tercer.- Sol·licitar una subvenció de: 10000 
 
Quart.- Facultar l’alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 



 

6.1. - APROVACIÓ BASES PER A LA SOL•LICITUD D’AJUTS PER PAGAR 
L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 2024 

 
Núm. de referència : X2023008142     
 
En relació a l’expedient IM052023000002, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Promoció de la ciutat, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar les bases per a la sol·licitud d’ajuts per pagar l’impost sobre 
vehicles de tracció mecànica de l’any 2024, en l’adquisició de vehicles d’ocasió en 
un dels concessionaris de la Fira de l’1 de maig 2023 i de la Fira del Vehicle d'Ocasió 
que s'organitza en el marc de la Fira de Sant Lluc 2023. 
 
Segon.- Sotmetre a informació pública l’aprovació d’aquestes bases mitjançant la 
publicació del corresponent anunci al BOP de Girona i al tauler d’anuncis de la 
corporació, per un període de vint dies, per tal que s’hi puguin presentar 
reclamacions i suggeriments. En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment 
les bases s’entendran aprovades definitivament. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

7.1. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.- AUTORITZAR EL TRASPÀS DE LA PARADA 
DEL MERCAT SETMANAL NÚM. MS0115, DESTINADA A LA VENDA DE FRUITA I 

VERDURA. 
Núm. de referència : X2023005389     
 
Vista la instància de data 16 de gener de 2023 (Registre general de l’Ajuntament d’Olot 
núm. E2023001046/16-01-2023) presentada per la Sra. ****, adjudicatària de la parada 
del mercat setmanal núm. MS0115, de 12 metres, destinada a la venda de fruita i 
verdura, en la que demana que s’autoritzi el traspàs de la parada a favor del Sr. ****, per 
cessament voluntari de l’activitat en tots els mercats. 
 
Considerant que la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires, a l’article 
15.7.a, assenyala que les autoritzacions per a la venda i la prestació de serveis de 
manera no sedentària en mercats de marxants són transmissibles, entre d’altres, pel 
cessament voluntari de l'activitat professional de venda o prestació de serveis de 
manera no sedentària en tots els mercats, d'acord amb els terminis i les condicions 
establerts per reglament. En idèntic sentit, el Reglament del mercat municipal de venda 
no sedentària (RMVNS) assenyala, en l’article 17.1.a), que l’autorització municipal de 
venda no sedentària en el mercat setmanal és transmissible, entre d’altres, per 
cessament voluntari de l’activitat professional de venda en tots els mercats, sempre que 
hagi transcorregut un mínim de cinc anys des de la seva obtenció.  
 
Considerant que la Sra. **** ha acreditat documentalment el cessament voluntari de 
l’activitat professional de venda no sedentària en tots els mercats i considerant que està 
al corrent de pagament de les taxes municipals i no té cap deute amb l’Ajuntament 



 
 
 

vinculat al mercat setmanal; així com la seva antiguitat de més de cinc anys al mercat 
setmanal d’Olot .  
 
Considerant que el Sr. **** compleix els requisits assenyalats a l’article 10 RMVNS per 
obtenir una autorització per a la venda en el mercat setmanal, segons s’acredita en la 
documentació que s’acompanya a l’escrit de petició. 
 
Considerant l’Ordenança fiscal 3.4 de l’Ajuntament d’Olot per l’any 2023, relativa a les 
taxes d’expedició de documents administratius, en relació a l’Ordenança fiscal 3.14 de 
l’Ajuntament d’Olot per l’any 2023, relativa a les taxes de mercats, mercats 
extraordinaris, rengle i atraccions. 
 
De conformitat amb els articles 4, 10 i 17 del Reglament del mercat municipal de venda 
no sedentària; la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires; el Decret 
162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercat de marxants; les 
Ordenances fiscals 3.4 i 3.14 de l’Ajuntament d’Olot per l’any 2023; i vist l'expedient 
administratiu IM022023000009 i antecedents corresponents, que serveixen de 
motivació a la present proposta, el regidor delegat de Promoció de la Ciutat, Comerç 
i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- AUTORITZAR el traspàs de la parada del mercat setmanal núm. MS0115, de 
12 metres, destinada a la venda de fruita i verdura, a favor del Sr. ****. 
 
Segon.- Aquest traspàs té efectes a data 1 de març de 2023. 
 
Tercer.- El Sr. **** ha liquidat a favor de l’Ajuntament d’Olot la quantitat de QUATRE MIL 
VUIT-CENTS SETANTA-CINC EUROS (4.875.- €), que corresponen a la taxa prevista 
a l’Ordenança fiscal núm. 3.4 en relació a l’Ordenança fiscal núm. 3.14 per l’any 2023 
(autoliquidació taxa, núm. rebut: 17-114-2023-TA-0000-0000600023) 
 
Quart.- Traslladar aquest acord a la Secció d’Ingressos per tal que procedeixi a la 
liquidació i notificació de la taxa mercat setmanal exercici 2023 que correspongui. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

7.2. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.- AUTORITZAR EL TRASPÀS DE LA PARADA 
DEL MERCAT SETMANAL NÚM. MS0135, DESTINADA A LA VENDA DE FRUITA I 

VERDURA. 
 
Núm. de referència : X2023011228     
 
Vista la instància de data 9 de gener de 2023 (Registre general de l’Ajuntament d’Olot 
núm. E2023000477/09-01-2023) presentada pel Sr. **** , adjudicatari de la parada del 
mercat setmanal núm. MS0135, de 12 metres, destinada a la venda de fruita i verdura, 
en la que demana que s’autoritzi el traspàs de la parada a favor del Sr. ****, per 
cessament voluntari de l’activitat en tots els mercats. 
 
Considerant que la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires, a l’article 
15.7.a, assenyala que les autoritzacions per a la venda i la prestació de serveis de 
manera no sedentària en mercats de marxants són transmissibles, entre d’altres, pel 
cessament voluntari de l'activitat professional de venda o prestació de serveis de 
manera no sedentària en tots els mercats, d'acord amb els terminis i les condicions 
establerts per reglament. En idèntic sentit, el Reglament del mercat municipal de venda 
no sedentària (RMVNS) assenyala, en l’article 17.1.a), que l’autorització municipal de 
venda no sedentària en el mercat setmanal és transmissible, entre d’altres, per 
cessament voluntari de l’activitat professional de venda en tots els mercats, sempre que 
hagi transcorregut un mínim de cinc anys des de la seva obtenció.  
 
Considerant que el Sr. **** ha acreditat documentalment el cessament voluntari de 
l’activitat professional de venda no sedentària en tots els mercats i considerant que està 
al corrent de pagament de les taxes municipals i no té cap deute amb l’Ajuntament 
vinculat al mercat setmanal; així com la seva antiguitat de més de cinc anys al mercat 
setmanal d’Olot .  
 
Considerant que el Sr. **** compleix els requisits assenyalats a l’article 10 RMVNS per 
obtenir una autorització per a la venda en el mercat setmanal, segons s’acredita en la 
documentació que s’acompanya a l’escrit de petició. 
 
Considerant l’Ordenança fiscal 3.4 de l’Ajuntament d’Olot per l’any 2022, relativa a les 
taxes d’expedició de documents administratius, en relació a l’Ordenança fiscal 3.14 de 
l’Ajuntament d’Olot per l’any 2022, relativa a les taxes de mercats, mercats 
extraordinaris, rengle i atraccions. 
 
De conformitat amb els articles 4, 10 i 17 del Reglament del mercat municipal de venda 
no sedentària; la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires; el Decret 
162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercat de marxants; les 
Ordenances fiscals 3.4 i 3.14 de l’Ajuntament d’Olot per l’any 2022; i vist l'expedient 
administratiu IM022022000012 i antecedents corresponents, que serveixen de 
motivació a la present proposta, el regidor delegat de Promoció de la Ciutat proposa 
a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- AUTORITZAR el traspàs de la parada del mercat setmanal núm. MS0135, de 
12 metres, destinada a la venda de fruita i verdura, a favor del Sr. ****. 
 



 
 
 

Segon.- Aquest traspàs té efectes a data 1 de gener de 2023. 
 
Tercer.- El Sr. **** ha liquidat a favor de l’Ajuntament d’Olot la quantitat de QUATRE MIL 
CINC-CENTS TRETZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS (4.513,80.- €), que 
corresponen a la taxa prevista a l’Ordenança fiscal núm. 3.4 en relació a l’Ordenança 
fiscal núm. 3.14 per l’any 2022 (autoliquidació taxa, núm. rebut: 17-114-2022-TA-0000-
0000600757) 
 
Quart.- Traslladar aquest acord a la Secció d’Ingressos per tal que procedeixi a la 
liquidació i notificació de la taxa mercat setmanal exercici 2023 que correspongui. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
7.3. - MERCAT SETMANAL.- ADJUDICAR UN LLOC DE VENDA NO SEDENTÀRIA 

AL MERCAT SETMANAL, DESTINAT A LA VENDA DE PRODUCTES SENSE 
GLUTEN I D’ELABORATS SENSE GLUTEN. 

 
Núm. de referència : X2022065340     

 
La Junta de Govern Local, en sessió de data 22 de desembre de 2022, va aprovar les 
bases i la convocatòria del procediment per a l’atorgament d’un lloc de venda no 
sedentària al mercat setmanal en règim de competència competitiva, destinat a 
productors per a la venda de productes sense gluten i elaborats sense gluten. 
 
L’anunci d’aquesta convocatòria va publicar-se al BOP, núm. 16, de 24 de gener de 
2023 i al tauler d’anuncis (e-tauler) de l’Ajuntament.  
 
En el termini de presentació de propostes es va presentar dues ofertes: Sr. ****  i Srs. 
****. 
 
Vist l’informe dels serveis generals de secretaria, de data 27 de febrer de 2023 on es 
conclou que:  
 
“Primer .- La proposta presentada pel **** no s’adequa als requisits de presentació 
fixats a la base 4.2 de la convocatòria, per la qual cosa aquesta proposta ha de quedar 
exclosa del concurs. 
 
Segon .- La documentació presentada pel Sr. **** s’adequa amb la requerida a la base 
4.2, per poder a optar a l’adjudicació d’una parada del mercat setmanal del dilluns a 
Olot, destinada a la venda de productes sense gluten i d’elaborats sense gluten; sense 
perjudici del que pugui resultar en la posterior acreditació documental que, d’acord amb 
la base 7, caldrà fer de les manifestacions realitzades en la declaració jurada”. 
 
Vist l’informe de data 1 de març de 2023, de valoració tècnica de la proposta presentada, 
emès pels serveis tècnics de l’Agència d’Innovació i Desenvolupament de La Garrotxa 
– DinàmiG, agència competent en matèria de fires i mercats adscrita a l’Ajuntament 
d’Olot. 



 

 
De conformitat amb la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires; el Decret 
162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercat de marxants que 
estableixen que l’atorgament de les autoritzacions per a la venda no sedentària en 
mercats de marxants ha de realitzar-se en règim de concurrència competitiva; el 
Reglament del mercat municipal de venda no sedentària (RMVNS), aprovat pel ple de 
l’ajuntament, en sessió de data 20 de juny de 2013 i modificat per acords del plenari de 
dates 19 de maig de 2016, 26 de juliol de 2018, 29 d’agost de 2019, 19 de novembre de 
2020 i 29 d’agost de 2022 (BOP, núms. 200/17-10-2018 (text refós), 216/12-11-2019 i 
39/26-02-2021 i 212/07-11-2022); i les bases que regeixen aquest procediment per a 
l’atorgament d’un lloc de venda no sedentària al mercat setmanal en règim de 
competència competitiva, destinat a la venda de productes sense gluten. 
 
Vist l'expedient administratiu IM022022000026 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de 
Promoció de la Ciutat proposa a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- Aprovar els informes emesos pels serveis tècnics municipals i declarar exclosa 
del procés de selecció la proposta presentada **** , per no adequar-se als requisits de 
presentació de propostes fixats a la base 4.2 de la convocatòria. 
 
Segon.- ADJUDICAR al Sr. **** una parada del mercat setmanal, de sis (6) metres, 
destinada a la venda de productes sense gluten i elaborats sense gluten, amb efectes 
de 1 de març de 2023. 
 
Tercer.- La vigència d’aquesta autorització de venda al mercat setmanal d’Olot és de 
quinze anys i finalitza el dia 28 de febrer de 2038. 
 
Quart.- Requerir al Sr. **** per tal que, en el termini de quinze dies a comptar de la 
notificació d’aquesta acord iniciïn l’explotació del lloc de venda i que, en el mateix 
termini, acreditin documentalment el compliment de les manifestacions realitzades en la 
declaració jurada, així com la contractació d’una assegurança de responsabilitat civil per 
la cobertura fixada a les bases de la convocatòria. 
 
Cinquè.- Traslladar aquest acord a la Secció d’Ingressos per tal que procedeixi a la 
liquidació i notificació de la taxa mercat setmanal exercici 2023 que correspongui. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

8.1. - PRESENTACIÓ DEL PROJECTE BÀSIC DE MILLORA PAISATGÍSTICA I 
ADEQÜACIÓ DE L'ÚS PÚBLIC DEL PARC NOU D'OLOT A LA CONVOCATÒRIA 

EXTRAORDINÀRIA PLA DE SOSTENIBILITAT TURÍSTICA EN DESTÍ DEL 
MINISTERI D’INDÚSTRIA, COMERÇ I TURISME, EN EL MARC DEL PRTR 

FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA – NEXT GENERATION EU 
 
Núm. de referència : X2023011183     
 
Vist que el Ministeri d’Industria, Comerç i Turisme ha publicat la convocatòria 
extraordinària 2023 del Programa de Plans de Sostenibilitat Turística en Destins, 
finançada íntegrament amb fons europeus Next Generation – EU. 
 
Vist que l’Estratègia de Sostenibilitat Turística en Destins identifica tres categories de 
destins amb característiques diferencials, entre les quals hi ha destí turístic rural, i dins 
aquest hi ha la subcategoria d’espais naturals, tant si es tracte de territoris coincidents 
amb espais naturals protegits per lleis nacionals o autonòmiques, com si es tracte 
d’espais naturals que necessiten ser dinamitzats i en els que la intervenció contribueix 
a generar productes turístics, invertint en la seva rehabilitació i en una explotació 
turística respectuosa i compatible amb els seus valors ecològics i ambientals. 
 
Vist que l’Ajuntament d’Olot va aprovar a finals del 2022 el Projecte bàsic de millora 
paisatgística i d’ús públic del Parc Nou d’Olot, amb un pressupost previst de 
1.638.353,57€, que contempla actuacions de millora de la zona, per garantir el seu bon 
funcionament i manteniment com a jardí històric de la ciutat, actuacions de recuperació 
de mobiliari i d’elements singulars, l’actualització de les plantacions i col·lació de plantes 
remeieres autòctones i representatives de la Garrotxa, actuacions de revisió de 
paviments, de millora dels accessos, de passos d’aigua i de millores de les 
infraestructures per als estanys i la instal·lació de reg, entre d’altres. 
 
Vist que en el Pla Comarcal “La Garrotxa soft & smart county. Destinació turística 
sostenible i intel·ligent”, presentat a la convocatòria extraordinària del 2021 dels Plans 
de Sostenibilitat Turística de Destins del Ministeri d’Industria, Comerç i Turisme, en una 
acció coordinada des de Turisme Garrotxa i el Consell Comarcal de la Garrotxa, es va 
sol·licitar i atorgar una subvenció de 133.339€ per l’execució parcial de les obres del 
referit projecte bàsic del Parc Nou d’Olot. 
 
Vist que la resta d’actuacions i fases d’obres del Projecte bàsic de millora paisatgística 
i adequació de l’ús públic del Parc Nou d’Olot no subvencionades per aquella 
convocatòria extraordinària del 2021 encaixen en l’objecte i finalitat de la convocatòria 
extraordinària del 2023 dels Plans de Sostenibilitat Turística en Destins del Ministeri 
d’Industria, Comerç i Turisme. 
 
Vist que la convocatòria extraordinària del 2023 dels Plans de Sostenibilitat Turística en 
Destins subvencionen íntegrament els projectes, amb una inversió mínima per a la 
subcategoria d’espais naturals de 1 milió d’euros, i amb un període d’execució de 3 anys.  
 

En relació a l’expedient SNG12023000001, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada d’Empresa, Comerç i Turisme, proposa a la Junta 
de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 



 

PRIMER.- PARTICIPAR i ACCEPTAR el procediment regulat per la tercera 
convocatòria extraordinària 2023 dels Plans de Sostenibilitat Turística en Destins del 
Ministeri d’Industria, Comerç i Turisme, en el marc del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea mitjançant els fons Next 
Generation EU. 

SEGON.- PRESENTAR en el referit programa una sol·licitud de subvenció per 
l’execució de les fases i actuacions del Projecte de millora paisatgística i d’adequació a 
l’ús públic del Parc Nou d’Olot no compreses en el Programa de Sostenibilitat Turística 
en Destí “La Garrotxa soft & smart county. Destinació turística sostenible i intel·ligent” 
subvencionat per la primera convocatòria extraordinària.  

TERCER.- ASSUMIR el compromís, en cas de concessió de l’ajut, d’executar el referit 
projecte abans de juliol del 2026. 

QUART.- FACULTAR al Sr. Alcalde per la firma de tota la documentació necessària per 
a la tramitació de la referida sol·licitud de subvenció. 

 

S’aprova per unanimitat. 
 

 
9.1. - APROVACIÓ RELACIÓ D'ORDENACIÓ DE DESPESES 

 
Núm. de referència : X2023011409     
 
 
En relació a l’expedient CPG22023000016 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la relació d’ordenacions de despeses annexada número 23/008 per un 
import de 573.693,40 euros. 
 

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

  Despeses 99999 573693.40 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

10.1. - APROVACIÓ LES CONDICIONS DE FINANÇAMENT DE LA REFORMA/ 
AMPLIACIÓ DE LA SALA DE CERIMÒNIES DEL CEMENTIRI MUNICIPAL 

 
Núm. de referència : X2023011185     
 
Vist l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el passat 23 de febrer, 

en relació als aspectes jurídics, econòmics i urbanístics de l’ampliació de la sala de 

cerimònies del cementiri municipal, i en concret el que disposa el seu apartat 4art. :  



 
 
 

“Es delega a la JGL per a concretar l’import de l’esmentada obligació pressupostària, 

una vegada s’hagi concretat amb l’empresa concessionària el cost financer de l’operació 

relacionada amb l’ampliació i la climatització de la sala de cerimònies”. 

Vistes les converses mantingudes amb l’empresa concessionària: “BESORA SL”, 
responsable de l’execució material del projecte i responsable del seu finançament inicial, 
en el sentit de concretar el període de retorn del capital avançat per la inversió: 
180.398,02 euros i el corresponent cost financer. 
 
Vist que s’ha arribat a l’acord que el finançament s’estableixi amb un tipus del 4,5% fix, 
capitalitzable mensualment,  i per un període de 10 anys ( veure expedient) . 
 
Vist que el concessionari liquida i factura el cost de la gestió corrent del manteniment de 
les instal·lacions del cementiri municipal per trimestres s’ha convingut liquidar aquest 
retorn de capital amb el seu corresponent finançament per trimestres. 
 
En relació a l’expedient CPG22023000015 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: 
 
Primer.- Aprovar la proposta de retorn de capital i de cost financer consensuats entre 
l’Ajuntament i l’empresa concessionària BESORA SL, en els següents termes:  
 

- Capital: 180.398,02 euros 
- Termini: 10 anys, a comptar a partir de 1.4.2023 (1.04.2023 a 31.03.2033) 
- Liquidacions: Trimestrals 
- Tipus de cost financer:  4,5% fix amb capitalitzacions mensuals 
- Quota anual: 22.385,88 euros 
- Quota mensual: 1.865,49 euros 
- Pagament trimestral: 5.596,47 euros 

 
Segon.- Aprovar i disposar la despesa de 16.789,41 euros corresponent a l’exercici 
2023, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 23.170.164.77001 “ Transf. Serveis 
funeraris ( Sala cerimònies), pel període que va des de 1 d’abril de 2023 a 31 de 
desembre de 2023 (3 trimestres). 
 
Tercer.- Aprovar la consignació pressupostària de 22.385,88 euros per als exercicis 
2024 a  2032 ( inclosos)  i de 5596,47 euros per a l’exercici 2033 ( 1 trimestre) . 
 
Atès el caràcter plurianual de la despesa, la seva autorització o realització se subordina 
al crèdit que pera a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos municipals. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a l’empresa BESORA SL . 
 
 
 
 
 
 



 

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

200220  Despeses 23170  164  77001 16789.41 TRANSF. SERVEIS FUNERARIS (SALA 
CERIMONIES) 

100 001 001 001 000 000 

200220  Despeses 99999 22385.88 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 99999 22385.88 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 99999 22385.88 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 99999 22385.88 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 99999 22385.88 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 99999 22385.88 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 99999 22385.88 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 99999 22385.88 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 99999 5596.47 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 99999 22385.88 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
11.1. - APROVACIÓ MODELS NORMALITZATS DEL FORMAT DE CONVENI I DEL 

COMPTE JUSTIFICATIU DE LES SUBVENCIONS ATORGADES 
Núm. de referència : X2023011136     
 
Vista la necessitat d’adaptar els procediments que tenen a veure amb la gestió de les 
subvencions atorgades per tal d’adequar-los a la normativa vigent, a l’ordenança general 
de subvencions de la Corporació i a les recomanacions i suggeriments de les auditories 
practicades en el marc del control financer portat a terme per professionals externs ens 
els darrers anys. 
 
Vist que s’ha procedit a fer un treball ampli de supervisió d’aquests procediments entre: 
els serveis jurídics, els serveis econòmics, els responsables tècnics d’organització i 
processos i d’informàtica i els gestors de les diferents àrees responsables, per tal de 
procedir a aquesta adaptació però alhora simplificar i fer més homogenis els esmentats 
procediments. 
 
Vist que la Junta de Govern Local ja va aprovar els canvis proposats en les bases de 
les convocatòries de subvencions per concurrència competitiva i el model normalitzat de 
sol·licitud de subvencions. 
 
En relació a l’expedient CPG62023000001 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 models normalitzats del format de conveni entre l’Ajuntament i els 
beneficiaris de les subvencions atorgades. 
 
Segon.- Aprovar el model de compte justificatiu entre l’Ajuntament i els beneficiaris de 
les subvencions atorgades. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a les àrees d’esports, cultura/educació, promoció 
econòmica, benestar social ( Anna Casamitjana) , comunicació, informàtica, 
organització i processos i serveis jurídics ( Sílvia Sunyer). 
 
S’aprova per unanimitat. 



 
 
 

12.1. - APROVACIÓ PREUS PÚBLICS ACTIVITATS D'ESTIU 2023. ÀREA DE 
CULTURA I EDUCACIÓ 

Núm. de referència : X2023009905     
 
Vist que l’àrea de Cultura i Educació de l’Ajuntament d’Olot com cada any ha preparat 
l’oferta d’activitats per a la temporada d’Estiu 2023 dins el marc de l’Estiu Riu. 
 
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) i cal l’aprovació dels preus públics 
corresponents. 
 
Es comprova que aquests preus públics no cobreixen el cost del servei, com es detalla 
a l’informe econòmic que consta a l’expedient. 
 
En relació a l’expedient IG112023000005 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 Activitats d’estiu 2023 que es detallen: 
 

1. ACTIVITATS D’ESTIU 2023  
 
L’Estiu Riu és el conjunt d’activitats d’educació en el lleure municipals organitzades per diverses 
àrees durant el període de vacances d’estiu escolars. 
Explicitem les que directament organitzem des de l’Àrea de Cultura i Educació. 

 

1.1 INSCRIPCIONS A L’ESTIU RIU 
 
S’informa a tots els usuaris que vulguin realitzar les inscripcions a través d'Internet que abans 
cal haver-se registrat, tant les famílies o els/les tutors/es, com els/les nens/es i joves que es 
vulguin inscriure. Aquest procés es pot realitzar abans de la data d’inici de les inscripcions. Una 
vegada registrats, podreu fer els canvis necessaris en les dades si heu canviat d’adreça, de 
telèfon, de correu electrònic, etc. 
 
 
CONDICIONS D’INSCRIPCIÓ 
 
Abans de realitzar una inscripció per Internet cal que llegiu detingudament aquestes condicions. 
Al programa informàtic heu de marcar que les accepteu, ja que en cas contrari no us permetrà 
iniciar el procés. 
 
Sobre les inscripcions 
 
El període d'inscripció serà des de les 9 h de dimarts 2 de maig fins a les 24 h del diumenge 14 
de maig de 2023. 



 

 
No es fan reserves ni hi ha període de preinscripcions. 
 
Us recomanem fer les inscripcions a través d'Internet, als webs http://estiuriu.olot.cat i 
www.olot.cat utilitzant preferentment el navegador Mozilla Firefox. Tot i així, si voleu fer la 
inscripció de manera presencial, a les oficines de l’OAC de l’Ajuntament d’Olot situades per 
aquesta ocasió a l’Hospici, C/ Hospici, 8 d’Olot, hi haurà un equip de persones que us facilitaran 
aquest tràmit, des del 2 de maig a les 9 h fins al 12 de maig a les 15 h, l’horari habitual del servei 
serà de 8 a 15 h de dilluns a divendres. Per a més informació, podeu trucar al telèfon 972 27 00 
49 (matins de 9 a 14 h). 
 
En el cas que aneu a fer la inscripció a l’Hospici, és possible que trobeu cua. Us demanem si us 
plau paciència i sobretot que respecteu l’ordre d’arribada. 
 
La inscripció l’ha de fer obligatòriament la persona tutora legal del nen/a o del/la jove. 
 
Les inscripcions fora de termini només es faran a l’Àrea de Cultura i Educació (Carrer Hospici, 
8, 2n pis) els dilluns i dimecres de 10 a 13 h. I a partir del 31 de maig. 
 
Sobre les activitats i els torns d’activitat 
 
Les places de totes les activitats són limitades. 
 
L’Ajuntament d’Olot es reserva el dret d’anul·lar activitats, o part de les activitats, si no s’arriba 
a un mínim d’inscrits o bé per altres raons logístiques o de força major. 
 
Sobre les deduccions 
 
Per germans/es: 
Sempre que hi hagi més d’un/a germà/na inscrit/a a l’Estiu Riu 2023, s’aplicarà un 10% de 
descompte sobre la quota de cadascuna de les activitats en què s’hagin inscrit tots/es els/les 
germans/nes. 
La deducció només s'aplicarà durant el període establert d'inscripcions. 
S'aplicarà a totes les activitats del programa Estiu Riu 2023. 
La deducció només s'aplicarà a les persones residents a la ciutat d'Olot. 
 
Carnet d’usuari/a de les instal·lacions esportives municipals: 
S’aplicarà un descompte del 3% sobre la quota. 
 
Per família nombrosa o monoparental: 
Per a famílies nombroses o monoparentals, s'aplicarà un 10% de descompte sobre la quota final. 
A la documentació que cal per formalitzar la inscripció caldrà adjuntar-hi una fotocòpia del 
carnet de família nombrosa o monoparental. 
 
Si se sol·licita beca i es concedeix, no s’aplicarà cap de les deduccions descrites anteriorment. 



 
 
 

No s’aplicarà tampoc cap deducció al servei de menjador, per al qual s’haurà d’abonar el seu 
preu íntegre. 
 
Sobre les beques 
El termini únic per sol·licitar beca serà del 2 al 12 de maig de 2023 i de manera presencial. 
 
Si se sol·licita una beca, la inscripció s'ha de fer obligatòriament a les oficines de l’OAC de 
l’Ajuntament d’Olot a l’Hospici, C/ Hospici, 8 d’Olot,. No s’acceptaran les peticions de beca 
realitzades per Internet, que quedaran anul·lades automàticament. 
 
Les sol·licituds es resoldran el més aviat possible i s’informarà a la persona sol·licitant perquè 
pugui continuar el procés d’inscripció. 
 
Sobre el procés d’inscripció 
 
Comproveu que hi hagi places lliures a l’activitat a la qual us interessa inscriure-us. Si no n'hi ha, 
a la fitxa de l’activitat no hi apareixerà el botó “matricular-te” i hi apareixerà una fitxa de llista 
d’espera, a la qual podreu apuntar-vos. 
 
Seguiu les indicacions del web per realitzar la inscripció. Comproveu bé que l’any de naixement 
del/a participant coincideix amb el permès per a l’activitat a la qual us voleu inscriure, ja que en 
cas contrari no es permetrà realitzar la inscripció. 
 
Si feu la inscripció a través d’Internet, el full d’inscripció amb l’autorització familiar signada i la 
documentació que es demana s’han d’adjuntar al programa de tràmit d’inscripció, caldrà també 
que adjunteu la documentació “general” i “específica” que es demana, si és el cas. Per qualsevol 
dubte us atendrem a través del correu electrònic estiuriu@olot.cat  
 
Documentació General (per a tothom): 

 Còpia fotografia mida carnet del/la nen/a inscrit/a.  

 Còpia dels fulls de vacunes del llibre de salut. 

 Còpia de la targeta sanitària del/a participant que s'hi inscriu o còpia de qualsevol altre 
servei mèdic en què consti la persona inscrita. 

 
Documentació Específica: 

 Certificat mèdic (en cas que s'hagi de subministrar algun medicament). 

 Còpia del carnet de família nombrosa i/o monoparental (en cas de tenir aquesta condició). 
 
Documentació Específica per a les beques: 

 Certificat de convivència de tots els membres de la unitat familiar actualitzat l'any 2023. 

 Carnet de família nombrosa i/o monoparental, si és el cas. 

 Justificant dels ingressos de tots els membres de la unitat familiar: 
 - Si treballa: les tres últimes nòmines. 
 - Si s’és autònom/a: declaració de la renda. 

 - Si és aturat/da amb prestació: certificat de l'OTG (Oficina de Treball de la Generalitat) 
en què consti la prestació que es rep. 



 

 - Si és aturat/da sense prestació: certificat de l'OTG (Oficina de Treball de la Generalitat) 
en què s'indiqui que no es rep cap prestació. 

 - Si és pensionista: notificació de la revaloració de la pensió o full de la prestació. 
 - Si rep altres prestacions: full de la prestació (RGC, PNC, etc.). 
 

 Si algun membre de la unitat familiar pateix algun tipus de discapacitat, cal aportar un 
certificat del grau de discapacitat expedit per l'ICASS o bé informes mèdics. 

 
Sobre com fer el pagament 
 
Per internet i de manera presencial. 
 
El pagament per internet s’ha de realitzar en el mateix moment d’acabar la inscripció, a la zona 
de LES MEVES INSCRIPCIONS, clicant “pagament on-line” del/a nen/a inscrit/a. Quan 
l’Ajuntament rebi la confirmació per part de l’entitat financera la inscripció quedarà realitzada. 
 
Si feu la inscripció de manera presencial caldrà pagar al mateix moment de realitzar la inscripció 
amb targeta de crèdit o dèbit. 
 
Únicament no caldrà pagar en el mateix moment de realitzar la inscripció si es sol·licita beca, 
tràmit que caldrà fer de forma presencial. 
 
En cas d’anul·lació de qualsevol inscripció per causes alienes a l’Ajuntament d’Olot, no es 
retornarà l’import pagat. Només es retornarà en cas d’anul·lació per causa mèdica justificada i 
prèvia petició per escrit al registre d’entrada municipal mitjançant una instància. 

 

1.2 ACTIVITATS ESTIU RIU 2023  ÀREA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT 

 

ACTIVITATS PER A JOVES ESTIU RIU 
 

ACTIVITAT: CASAL DE JOVES, viu un estiu IDEAL 
 
DESCRIPCIÓ: De nou aquest any, des de l’Ideal, espai per a joves, us tornem a proposar un estiu 
diferent amb un casal pensat perquè els/les joves d'Olot i comarca gaudiu de les vostres vacances 
amb nosaltres. Per això hem preparat un munt d'activitats com; sortides, piscina, esports variats, 
reptes, sorpreses i molt més, sempre en un ambient jove, actiu, creatiu i participatiu. De fet, 
encara queden un munt de coses per decidir. La gràcia és que les proposeu vosaltres. 
 
Volem que sigui un gran estiu en el qual vosaltres tingueu veu i vot i les aportacions de 
cadascú/na seran molt importants. Volem crear un grup de joves dinàmics, il·lusionats/des i amb 
empenta que tinguin ganes de compartir bons moments i grans experiències. 
Ens ho passarem bé mentre treballem en equip i gaudim del temps lliure. No t’ho pensis i fes 
que aquest estiu sigui IDEAL! 
 
 



 
 
 

PREUS 2023 
 

Setmanes 1 2 3 4 5 

 44 € 80 € 107 € 134 € 160 € 

 
ORGANITZA: ÀREA DE CULTURA I EDUCACIÓ. 
 
 

ACTIVITAT: TALLER DE ROBÒTICA amb LEGO MINDSTORMS VS.KEYBOT 
 
DESCRIPCIÓ: En aquest taller et donem l’oportunitat de descobrir dos grans robots: Mindstorms 
i Keybot.  
Per una banda, treballarem amb Lego Mindstorms, podràs construir i programar un robot, 
utilitzant diferents sensors i motors. Per altra banda treballarem amb Keybot, un robot que es 
programa amb Arduinoblocks, i que permet connectar múltiples sensors (sensor de color, sensor 
seguidor de línies, sensor de col·lisió...). Anirem superant diferents reptes i competicions 
amistoses de forma divertida i engrescadora amb els dos robots. Ho aconseguiràs?  
 
PREU 2023:    159 €  
 
ORGANITZA: ÀREA DE CULTURA I EDUCACIÓ i INNOVA DIDÀCTIC 
  
                       

ACTIVITAT:  CAMP DE TREBALL “ACCIÓ JOVE XV” 
 
DESCRIPCIÓ: Tens de 14 a 17 anys i aquest estiu no saps on anar o no saps què fer? 
Hem tornat a preparar tot un seguit de tasques en diverses zones del Parc Natural 
L’objectiu és que, com a joves, vulgueu fer aquest treball comunitari tot aprofitant el vostre 
temps de lleure per conèixer altres joves i ajudar a la comunitat i al medi ambient. 
Treballarem de dilluns a dijous i els divendres els dedicarem a fer una activitat diferent, ja sigui 
anar a la piscina, a les gorgues o a una platja. I el darrer dia... 
 
PREU 2023: 72 €   
 
ORGANITZA: ÀREA DE CULTURA I EDUCACIÓ i EL PARC NATURAL DE LA ZONA VOLCÀNICA DE LA 

GARROTXA 
 

 
ACTIVITAT: BRIGADES JOVES D’ESTIU 

 
DESCRIPCIÓ: Activitat per a joves del municipi nascuts els anys 2007 i 2008 que s’ofereix com 
una alternativa formativa, lúdica i cultural durant l’estiu. Hi ha la possibilitat de participar en 
diferents serveis fent tasques de voluntariat tot aprenent a respectar l’entorn i treballant en 
equip. Al final del servei, tots els/les joves participants rebran una compensació en forma de val 
de compra o similar. 
 



 

PREU 2023: 57 € 
 
ORGANITZA: ÀREA DE CULTURA I EDUCACIÓ I CONSELL COMARCAL 
 
 

ACTIVITAT: CASAL PER A INFANTS I JOVES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL 
 
DESCRIPCIÓ: Espai de lleure on els/les infants i els/les joves amb diversitat funcional,  trastorn 
mental i pluridiscapacitat podran gaudir d’un munt d’activitats adaptades a les seves necessitats, 
compartir i viure experiències noves. Durant el mes de juliol i agost el grup de joves realitzarà 
activitats aquàtiques i sortides, cada dimarts i cada dijous de 9  a 17 h. 
 
PREUS:  
 
Preus menjador: Dinar: 6,70 € / esporàdic: 7 € (no inclòs en el quadre de quotes) 
 
PREU CASAL INFANTS (3 a 12 anys) 

Setmanes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Matí 51 € 88 € 114 € 141 € 167 € 193 € 219 € 245 € 272 € 

Tot el dia 77 € 134 € 173 € 212 € 250 € 287 € 330 € 369 € 408 € 

 
PREU CASAL INFANTS + TRANSPORT (3 a 12 anys) 

Setmanes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Matí 66 € 118 € 160 € 201 € 242 € 284 € 325 € 366 € 408 € 

Tot el dia 107 € 194 € 264 € 333 € 402 € 471 € 542 € 611 € 680 € 

 
PREU CASAL JOVES ( a partir de 12 anys) 

Setmanes 1 2 3 4  5 6 7 8 9 

Tot el dia 97 € 174 € 233 € 293 €  351 € 411 € 471 € 531 € 589 € 

 
PREU CASAL JOVES + TRANSPORT (a partir de 12 anys) 

Setmanes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Tot el dia 128 € 234 € 324 € 414 € 502 € 592 € 683 € 773 € 861 € 

 
ORGANITZA: INTEGRA amb la Col·laboració de l’ÀREA DE CULTURA I EDUCACIÓ 
 

ACTIVITAT: FART@D’AVORRIR-ME. 
 
DESCRIPCIÓ: Un nou casal per als joves que tenen inquietuds artístiques i culturals, tant des de 
la vessant literària com des de la vessant escènica o musical. 4 setmanes per passar-ho bé i posar 
al centre la creativitat i l’expressió artística. Durant les 4 setmanes es realitzaran activitats 
literàries, musicals, artístiques, de dansa i de circ ... 
Els divendres farem una activitat triada entre totes i tots en assemblea. 
 
 
 



 
 
 

 
PREUS 2023 

Setmanes 1 2 3 4 

 50 € 90 € 120 € 150 € 

 
ORGANITZA: ÀREA DE CULTURA I EDUCACIÓ. 
 
 
 
ACTIVITATS DE LLEURE 
 

ACTIVITAT: CASALET LES FONTS 
 
DESCRIPCIÓ: Activitat per als nens i nenes que han acabat el segon curs d’educació infantil 
(nascuts/des 2020).  L’objectiu de l’activitat és millorar l’autonomia personal dels infants, les 
relacions dins el grup, conèixer l’entorn proper i potenciar la creativitat i la imaginació. 
Realitzarem diferents activitats, com ara tallers, jocs d’aigua i petites sortides, i també 
coneixerem oficis, ens disfressarem... Ens anem preparant per als canvis que significarà anar a 
l’escola dels grans al setembre. 
 
Preus menjador: Dinar: 6,40 €. Dinar esporàdic: fix 6,40 € / esporàdic: 6,70 € (no inclòs en el 
quadre de quotes) 
 
 
 
PREU 2023:  
 

Setmanes 1 2 3 4 5 6 7 8 

Matí 49 € 86 € 112 € 140 € 166 € 192 € 219 € 245 € 

 
ORGANITZA: ÀREA DE CULTURA I EDUCACIÓ. 
 
 

ACTIVITAT: ESPLAI PER A PETITS MALAGRIDA 
 
DESCRIPCIÓ: Activitat dirigida als nens i nenes que han acabat, P3, P4, P5 i 1r de primària. 
L’objectiu de l’activitat és millorar l’autonomia personal dels infants, conèixer l’entorn proper 
d’Olot, potenciar la creativitat i la imaginació, etc. 
Realitzarem diferents activitats, com ara tallers, jocs d’aigua i petites excursions, i també 
coneixerem oficis, ens disfressarem i anirem a la piscina. En definitiva, GAUDIREM DE L’ESTIU! 
També passarem una nit fora durant el mes de juliol i farem una cloenda de l’activitat l’últim dia 
de casal. 
 
Preus menjador: Dinar: 6,40 €. Dinar+berenar: 6,70 €. Berenar: 0,75 €. Dinar esporàdic: fix 6,40 
€ / esporàdic: 6,70 € (no inclòs en el quadre de quotes) 
 



 

PREU 2023:  
 

Setmanes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Matí 49 € 86 € 112 € 140 € 166 € 192 € 219 € 245 € 272 € 

Matí i tarda 68 € 124 € 165 € 201 € 240 € 279 € 318 € 355 € 394 € 

 
ORGANITZA: ÀREA DE CULTURA I EDUCACIÓ. 
 
 

ACTIVITAT: ESPLAI PER A PETITS PLA DE DALT 
 
 
DESCRIPCIÓ: Activitat dirigida als nens i nenes que han acabat P3, P4, P5 i 1r de primària. 
L’objectiu de l’activitat és millorar l’autonomia personal, conèixer l’entorn proper d’Olot, 
potenciar la creativitat i la imaginació, etc. 
Realitzarem diferents activitats, com ara tallers, jocs d’aigua i petites excursions, coneixerem 
oficis, ens disfressarem i anirem a la piscina. En definitiva, GAUDIREM DE L’ESTIU! 
També passarem una nit fora durant el mes de juliol i farem una cloenda de l’activitat l’últim dia 
de casal. 
 
Preus menjador: Dinar: 6,40 €. Dinar esporàdic: fix 6,40 € / esporàdic: 6,70 € (no inclòs en el 
quadre de quotes) 
 
 
PREU 2023:  
 

Setmanes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Matí 49 € 86 € 112 € 140 € 166 € 192 € 219 € 245 € 272 € 

Matí i tarda 68 € 124 € 165 € 201 € 240 € 279 € 318 € 355 € 394 € 

 
ORGANITZA:  ÀREA DE CULTURA I EDUCACIÓ. 
 
 

ACTIVITAT: CASAL BISAROQUES 
 
 
DESCRIPCIÓ: Activitat dirigida a participants de 2n a 6è de primària. L’objectiu de l’activitat és 
millorar l’autonomia personal, conèixer l’entorn proper d’Olot, potenciar la creativitat i la 
imaginació, etc. 
Farem tallers, jocs i excursions, coneixerem oficis, ens disfressarem i anirem a la piscina. En 
definitiva, GAUDIREM DE L’ESTIU! 
També farem una acampada durant el mes de juliol i farem una cloenda especial de l’activitat 
l’últim dia de casal. 
 
 
Preus menjador: : Dinar: 6,40 €. Dinar+berenar: 6,70 €. Berenar: 0,75 €. Dinar esporàdic: fix 6,40 



 
 
 

€ / esporàdic: 6,70 € (no inclòs en el quadre de quotes) 
 
 
PREU 2023:  
 

Setmanes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Matí 49 € 86 € 112 € 140 € 166 € 192 € 219 € 245 € 272 € 

Matí i tarda 68 € 124 € 165 € 201 € 240 € 279 € 318 € 355 € 394 € 

 
 
 
ORGANITZA: ÀREA DE CULTURA I EDUCACIÓ. 
 
 
ACTIVITATS AMBIENTALS 

 
ACTIVITAT: CASAL ENNATURA’T 2023 

 
DESCRIPCIÓ: Aquest any tornarem a treballar els temes per setmanes donant més oportunitats 
a la participació.  
Les setmanes de casal ens permetran treballar l’educació ambiental en diferents indrets del Parc 
Natural de manera participativa i lúdica. La metodologia de treball consistirà en fer excursions 
per l’entorn proper, jocs, audiovisuals, experiments, gimcanes, tallers i refrescades a la piscina i 
al riu. 
 
PREU 2023:  
 

Setmanes 1 2 3 4 5 

Matí 60 € 107 € 154 € 194 € 234 € 

 
ORGANITZA: ÀREA DE CULTURA I EDUCACIÓ I TOSCA, Serveis ambientals d’educació i turisme, 
SL 
 
 
ACTIVITATS TECNOLÒGIQUES 
 

ACTIVITAT: TALLER DE ROBÒTICA DE LEGO WEDO I EDISON  
 
DESCRIPCIÓ:  

Tant si t’agrada la tecnologia com si tens curiositat per apropar-t’hi, ara pots aprendre d’una 
manera creativa i molt divertida! En aquest taller es proposaran activitats amb robots que es 
programen per blocs de manera senzilla i intuïtiva: LEGO WeDo i l’Edison. Els nens i nenes 
s’iniciaran en la construcció i programació d’un robot utilitzant motors i sensors. D’aquesta 
manera podran començar a familiaritzar-se amb aspectes de l’àmbit científic i tecnològic d’una 
manera lúdica i engrescadora. 
 



 

PREU 2023: 159 € per cada torn  
 
ORGANITZA: ÀREA DE CULTURA I EDUCACIÓ i INNOVA DIDÀCTIC 
 
 
ACTIVITATS CIENTÍFIQUES 
 

ACTIVITAT: CASAL DE CIÈNCIA A L’ESPAI CRÀTER  
 
DESCRIPCIÓ:  

L’objectiu principal d’aquest casal serà acostar la ciència de forma divertida i motivadora per 
despertar la curiositat i el gust per la ciència, així com, fomentar el coneixement i respecte pel 
territori. Cada setmana es treballaran diferents continguts al voltant d’un projecte. Els temes 
principals seran temes científics relacionats amb els continguts que podem trobar a l’Espai 
Cràter i amb el nostre territori, la Garrotxa. Totes les activitats seran lúdiques i participatives, 
l’experimentació i el joc tindran un paper clau. Es faran servir metodologies tipus STEAM on es 
va aprenent i descobrint a partir de resoldre reptes de forma col·laborativa. 
 
PREU 2023:  
 

Setmanes 1 2 3 4 

 50 € 90 € 120 € 150 € 

 
 
ORGANITZA: ÀREA DE CULTURA I EDUCACIÓ i ESPAI CRÀTER 
 
Segon.- Publicar tots aquests preus públics al BOP d’acord a la normativa reguladora.  

 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.1. - APPROVACIÓ PREUS PÚBLICS ACTIVITATS D'ESTIU 2023. ÀREA 
D'ESPORTS 

Núm. de referència : X2023009907     
 
Vist que l’àrea d’Esports de l’Ajuntament d’Olot com cada any ha preparat l’oferta 
d’activitats per a la temporada d’Estiu 2023 dins el marc de l’Estiu Riu. 
 
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) i cal l’aprovació dels preus públics 
corresponents. 
 
Es comprova que aquests preus públics no cobreixen el cost del servei, com es detalla 
a l’informe econòmic que consta a l’expedient. 
 



 
 
 

En relació a l’expedient IG112023000006 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 Activitats d’estiu 2023 que es detallen: 
Casals Aquàtics (*1) 

Setmanes 1 2 3 4 5 

Preu 45€ 83€ 118€ 153€ 187€ 

Setmanes 6 7 8 9 10 

Preu 221€ 256€ 290€ 324€ 358€ 

 
Casals Esportius (*1) 

- Vòlei: 49€/setmana 

- Patinatge: 49€/setmana 

- Hoquei: 49€/setmana 

- Gimnàstica: 49€/setmana 

- Bàsquet: 160€/setmana 

 
(*1) Aplicar els mateixos descomptes generals de l’Estiu Riu (germans, carnet abonat IEM’s i família 
nombrosa o monoparental) 

 
Cursets de natació (*2) 

- Nadons (3 mesos a 2 anys): 37€/2 dies i 51€/3 dies 

- Infantil I i II (nascuts dels 2017 al 2020): 37€/2 dies i 51€/3 dies 

- Infantil III i IV (nascuts del 2012 al 2016): 37€/2 dies i 51€/3 dies 

(*2) No hi ha descomptes.  
 

Segon.- Publicar tots aquests preus públics al BOP d’acord a la normativa reguladora 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

14.1. - ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ D'UNA XARXA 
D'APARCAMENTS SEGURS PER A BICICLETES 

 
Núm. de referència : X2023010720     
 
 
ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ PER A LA INSTAL.LACIÓ D’UNA XARXA 
D’APARCAMENTS SEGURS PER A BICICLETES 
 
GRANT ACCEPTANCE FOR THE INSTALLATION OF A NETWORK OF SAFE 
PARKING FOR BICYCLES 
 
En relació a l’expedient SCU12023000003 d’acceptació per a la instal·lació d’una xarxa 
d’aparcaments segurs per a bicicletes, s’acorda: 



 

 
In relation to the file SCU12023000003 of acceptance for the installation of a network of 
safe parking spaces for bicycles, it is agreed: 
 
Primer- Acceptar la subvenció otorgada per EIT Digital Silicon Valley dins del repte de 
l’impacte climàtic de les ciutats sostenibles per un import de 56.000 USD 
 
First- Accept the grant awarded by EIT Digital Silicon Valley within the climate impact 
challenge of sustainable cities for an amount of 56,000 USD 
 
Segon- Agrair a EIT Digital Silicon Valley la concessió de l’esmentada subvenció. 
 
Second- To thank EIT Digital Silicon Valley for granting the aforementioned grant. 
 
Tercer – Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea gestora de 
l’expedient (àrea d’urbanisme), al qual donarà compte de les incidències que hi puguin 
haver als serveis d’intervenció als efectes de fiscalització. 
 
Third – To take care of the management of the subsidy that is mentioned in the 
management area of the file (urban planning area), to which it will give an account of the 
incidents that there may be in the intervention services for the purposes of inspection. 
 
Quart – Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries amb l’hisenda estatal i les seves prestacions amb la tresoreria de seguretat 
social. 
 
Fourth – State that Olot City Council is aware and up to date is aware of its tax obligations 
with the state treasury and its benefits with the social security treasury. 
 
Cinquè – Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari 
vinculat amb l’expedient 
 
Fifth – Empower Mr. Mayor to sign any necessary document linked to the file.   
 
Sisè - Que es procedeixi al reconeixement comptable d’aquesta subvenció. El dret 
reconegut s’anotarà a la partida del pressupost d’ingressos 23 77001 SUB. FEDEX 
BICICARRIL.  
 
Sixth - That the accounting recognition of this grant proceed. The recognized right will 
be noted in the revenue budget item 23 77001 SUB. FEDEX BICICARRIL. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

15.1. - RESERVA DE CRÈDIT PER ADQUISICIÓ DE DRETS FUNERARIS 
 

Núm. de referència : X2023010141     
 
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 CM022023000002 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 tres mil euros (3.000€) 

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 3000 INVERSIONS CEMENTIRI MUNICIPAL 170 007 999 060 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

16.1. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- ESTIMAR LA INDEMNITZACIÓ 
RECLAMADA PER LA SRA. ****,  PER DANYS OCASIONATS PER LA GRUA 

MUNICIPAL. 
 
Núm. de referència : X2023005722     

 
Vist l’escrit presentat per la representació de la Sra. **** en el que es formula reclamació 
patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats a un vehicle per la grua 
municipal i atesos els següents 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
Primer.- En escrit de data 12 de gener de 2023 (Registre General núm. 

E2023001775/25-01-2023), la Sra. **** va formular reclamació patrimonial contra 
l’Ajuntament d’Olot, pels danys que va patir el vehicle de la seva propietat, marca 

Mercedes-Benz, model A 180 D, matrícula **** , el dia 8 de setembre de 2022. Aquests 
danys van ser provocats en passar les pinces de la grua per accedir a les rodes del 
vehicle, per tal de poder-lo remolcar fins al dipòsit municipal. A la petició s’hi acompanya: 
documentació identificativa de la persona reclamant i de la propietat del vehicle; fitxa 
tècnica del vehicle; informe amistós de desperfectes produïts per la grua municipal; 



 

factura de la reparació de 21 de setembre de 2022 (Ref. A22-000701), emesa per 
“Tallers Auto-Color, SLU”, per un import de 418,83 euros, que és la quantitat que es 
reclama. 
 
Segon.- En informe del sotsinspector en cap de la Policia Municipal, de data 3 de febrer 
de 2023, es valida l’informe amistós de la Policia Municipal de data 10 de setembre de 
2022, en relació als desperfectes produïts per la grua municipal al vehicle marca 
Mercedes-Benz, model A 180 D, matrícula ****, propietat de la Sra. ****.  
 

FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- L’article 32.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
d’acord amb l’article 106.2 de la Constitució, assenyala que “els particulars tenen dret a 
ser indemnitzats per les administracions públiques corresponents de tota lesió que 
pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui conseqüència del 
funcionament normal o anormal dels serveis públics, excepte en els casos de força 
major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar d’acord amb la Llei”. 
En igual sentit, l’article 81 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. Aquests articles 
determinen que la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques sigui de 
caràcter objectiu i que, per tant, esdevingui imprescindible acreditar que el dany o lesió 
sofert pel reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis 
públics, en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense intervenció 
estranya que pugui interferir alterant el nexe causal. 
 
En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i 174 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, 
assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis causats 
als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament dels serveis 
públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents, en els termes establerts 
per la legislació general sobre responsabilitat administrativa” 
 
Segon.- La responsabilitat patrimonial de les administracions públiques es basa en un 
sistema de responsabilitat objectiva, la qual cosa implica que no cal que hi hagi culpa o 
negligència, sinó únicament un funcionament normal o anormal dels serveis públics, un 
dany avaluable econòmicament i una relació de causalitat entre un i altre. També que el 
ciutadà afectat no tingui el deure jurídic de suportar aquest dany, que no hi hagi força 
major i que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons l’estat dels coneixements 
o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la producció dels danys. 
 
Així doncs, esdevé imprescindible acreditar que el dany o lesió sofert per la part 
reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, en 
relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense intervenció estranya que 
pugui interferir alterant el nexe causal. 
 
En el present cas, a la vista de l’informe amistós de la Policia Municipal, de data 10 de 
setembre de 2022, on es reconeixen expressament els desperfectes causats per la grua 
municipal al vehicle matrícula ****, propietat de la Sra. ****, és procedent apreciar la 



 
 
 

relació causal entre els danys reclamats i el funcionament dels serveis municipals, 
d’acord amb els articles 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i 66  del Decret legislatiu 2/2003, 
de 28 d‘abril, pel que fa a les competències atorgades als municipis en matèria de Policia 
local, trànsit i mobilitat.  
 
Vist l’expedient administratiu SRP12023000001 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada d’Hisenda, 
proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Acceptar la reclamació patrimonial formulada per la Sra. ****, pels danys 
ocasionats per la grua municipal al vehicle de la seva propietat matrícula 4073LHP. 
 
Segon.- Efectuar un pagament de QUATRE-CENTS DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-
TRES CÈNTIMS (418,83.- €) a favor del Sra. **** , en concepte d’indemnització pels 
danys ocasionats a un seu vehicle.  
 

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

200240  Despeses 22130  920  224000 418.83 ASSEGURANCES 130 001 999 052 999 999 

 

 

Aquest import s’ingressarà en el número de compte bancari que la persona interessada 
ha de facilitar a les Oficines de Tresoreria; així mateix ha de passar per les esmentades 
oficines municipals per signar la conformitat amb la indemnització rebuda pels danys 
reclamants en aquest expedient administratiu. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

17.1. - APROVACIÓ DE REVISIÓ DE PREUS DE LA LICITACIÓ DE LES OBRES 
D’URBANITZACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ 03.04 EN L’ENTORN DEL 

CARRER CARLES I 
 
Núm. de referència : X2021038858     
 
Antecedents 
Per Acord de Junta de Govern Local de data 19 d’agost de 2021 , es va aprovar 
l’expedient de contractació administrativa de les “Obres d’urbanització del polígon 
d’actuació 03.04 en l’entorn del carrer Carles I a Olot.” mitjançant procediment obert 
simplificat, amb un pressupost net de cinc-cents cinquanta mil nou-cents vuitanta-un 
euros amb trenta-dos cèntims (550.981,32 €) 
La Junta de Govern Local de data 28 d’octubre de 2021 va acordar adjudicar el contracte 
de les Obres d’urbanització del Polígon d’actuació 03.04 en l’entorn del Carrer Carles I 
a  l’empresa AGUSTÍ I MASOLIVER, SA, amb NIF A17000993. 
 
Vist que l’obra es va adjudicar per un import de QUATRE-CENTS QUARANTA-VUIT 
MIL SIS-CENTS NORANTA EUROS ( 448.690,00 €) de pressupost net. 

Donat  que es tracta d’un projecte d’urbanització pel sistema de cooperació, l’Ajuntament 
passa a exercir com a promotor i aquest fet comporta que en aquesta obra, segons lo 



 

establert a l’ article 84.U.2.f) de la Llei 37/1992 de l’ Impost sobre el Valor Afegit, es 
produeixi la Inversió del Subjecte Passiu i, per tant, la facturació que suposi l’execució 
de l’obra haurà de ser per l’import de Base Imposable (amb IVA al 0%). 

Vist que l’empresa AGUSTÍ I MASOLIVER, SA, amb NIF A17000993 ha presentat una 
sol·licitud de revisió de preus excepcional prevista en el Real Decreto-Ley 3/2022 de 1 
de març de 2022 del Govern d’Espanya, en la seva última actualització publicada en el 
BOE núm. 270, de 10 de novembre de 2022 (pàgines 153462 a 153463), en data 19 de 
gener de 2023, amb Registre d’entrada E2023001417 per un import total de 24.218,01 
€ (Iva Exclòs) 
 
Vist que en l’informe de data 14 de febrer de 2023 emès pel Sr. Ramon Prat Ramon Prat 
Molas,  com a Cap de l’Àrea Territori, Espai Públic i Medi ambient i responsable del 
contracte, es valora que procedeix la revisió de preus, es fa una proposta provisional i 
es calcula el valor corresponent. 
 
En data 16 de febrer de 2023 es notifica a l’empresa la proposta de revisió de preus amb 
un termini de 10 dies hàbils per presentar al·legacions. 
 
En data 22 de febrer de 2023 l’empresa presenta instància declarant l’acceptació de la 
revisió provisional dels preus. 

De conformitat amb l’article 151 de la LCSP. 

RDL 3/2022 de 1 de març de mesures excepcionals en matèria de revisió de preus en 
contractes públics d’obres. 

RDL  6/2022 de 29 de març de mesures urgents en el Marc del Pla Nacional de resposta 
a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna. 

Acord GOV/60/2022 de 5 d’abril per l’aplicació a Catalunya de les mesures excepcionals 
en matèria de revisió de preus en els contractes públics d’obres. 

RDL 14/2022, d’1 d’agost de mesures de sostenibilitat econòmica en l’àmbit del 
transport, en matèria de beques i ajudes així com les mesures d’estalvi, eficiència 
energètica i de reducció de la dependència energètica del gas natural. 

Ordre HFP/1070/2022 de 8 de novembre d’establiment de la relació de materials que 
cal tenir en compte a efectes de la revisió excepcional de preus 

D’acord amb els antecedents i de conformitat amb el punt 1 de la Disposició Addicional 
2a.  

Per tot això, en exercici de les competències conferides en virtut de la delegació 
efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret de data 25 de juny de 
2019. 

 



 
 
 

I vist l’expedient administratiu núm. CCS12021000060 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següent acord: 
 
Primer.- ACCEPTAR la petició de revisió de preus excepcional per part de l’empresa   
AGUSTÍ I MASOLIVER, SA, amb NIF A17000993,  empresa adjudicatària del contracte 
de les Obres d’urbanització del Polígon d’actuació 03.04 en l’entorn del Carrer Carles I 
 
Segon.- APROVAR la revisió de preus per un import de 27.573,51 € ( IVA exclòs ). 

Donat  que es tracta d’un projecte d’urbanització pel sistema de cooperació, l’Ajuntament 
passa a exercir com a promotor i aquest fet comporta que en aquesta obra, segons lo 
establert a l’ article 84.U.2.f) de la Llei 37/1992 de l’ Impost sobre el Valor Afegit, es 
produeixi la Inversió del Subjecte Passiu i, per tant, la facturació que suposi l’execució 
de l’obra haurà de ser per l’import de Base Imposable (amb IVA al 0%). 

Tercer.- L’increment suposa un 5,11  % respecte al valor inicial, que s’inclourà en la 
darrera certificació de l’obra. 
 
Quart.- disposar la despesa per import de 27.573,51 € amb càrrec a la següent partida: 

2022 140 151 60908  R21. URBANITZACIÓ POLÍGON ACT. CARLES I 
 

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

200220  Despeses 23140  151  60908 27573.51 R21 URBANITZACIO POLIGON ACT. CARLES I 100 001 001 001 000 000 

 

Cinquè .- Notificar l’actualització de preus a l’empresa adjudicatària. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

17.2. - ADJUDICACIÓ DEL  SERVEI  DE NETEJA DE LA XARXA DE 
CLAVEGUERAM D’ÀMBIT COMPETENCIAL DE L’AJUNTAMENT D’OLOT 

 

Núm. de referència : X2022048861     
 

Tipus 
Contracte 

SE DE SERVEIS 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

 
 
Antecedents 
 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 24 de novembre de 2022 s’inicià i aprovà 
l’expedient de contractació administrativa del servei de neteja de la xarxa de 
clavegueram d’àmbit competencial de l’Ajuntament d’Olot, es va aprovar el plec de 
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques, la despesa i es 
va convocar la licitació. 
 



 

El termini de presentació de proposicions va finalitzar el dia 9 de gener de 2023 a les 14 
h, havent presentat oferta les següents empreses:  
 

• SERVEIS DE NETEGES TÈCNIQUES OLOT-NET SL 

• SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA SAU 
 
D’acord amb els antecedents obrants a l’expedient CCS12022000067, en data 16 de 
gener de 2023 es va reunir la Mesa de Contractació per procedir a l’obertura del sobre 
A, que contenia la documentació general, i en data 19 de gener de 2023 es va reunir de 
nou per obrir el Sobre B, que contenia l’oferta relativa als criteris d’adjudicació 
avaluables automàticament o mitjançant fórmula.  
 
En data 2 de febrer de 2023 es reuní novament la Mesa de Contractació per donar 
compte de l’informe emès pel Sr. Ramon Prat i Molas, cap de l’Àrea de Territori, Espai 
Públic i Medi Ambient, de valoració dels criteris avaluables automàticament o mitjançant 
fórmula i fer proposta d’adjudicació. 
 
Les puntuacions finals van ser les següents: 

 
En la mateixa sessió, la Mesa va proposar l’adjudicació a l’empresa Sociedad General 
de Aguas de Barcelona SAU. 
 
En data 10 de febrer de 2023 es va requerir a l’empresa Sociedad General de Aguas de 
Barcelona SAU, amb NIF A08000234, per tal que presentés tota la documentació 
necessària per procedir a l’adjudicació del contracte i constituís la garantia definitiva, 
d’import total de 7.300,00 €, en els termes de l’article 150.2 de la LCSP. 
  
Atès que l’empresa Sociedad General de Aguas de Barcelona SAU va donar compliment 
al requeriment esmentat dins el termini establert a l’efecte, ingressant la garantia 
definitiva i presentant la documentació requerida. 
 
De conformitat amb el punt 3 de l’article 150 de la LCSP i amb la Disposició Addicional 
Segona de la LCSP. 
 
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12022000067 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords:  
 
Primer.- ADJUDICAR el servei de neteja de la xarxa de clavegueram d’àmbit 
competencial de l’Ajuntament d’Olot, a favor de l’empresa Sociedad General de Aguas 
de Barcelona SAU, amb NIF A08000234, pel preu de cent seixanta mil sis-cents euros 
(160.600,00 €) IVA inclòs, desglossat en 146.000,00 € de base imposable i 14.600,00 
€ d’IVA calculat al 10% 



 
 
 

 
Segon.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de 
clàusules administratives particulars i el plec de clàusules tècniques reguladores de la 
contractació, aprovats per la Junta de Govern Local de data 24 de novembre de 2022; 
així com amb l’oferta presentada per l’adjudicatària. 
 
Tercer.- Les característiques i avantatges de l’oferta queden acreditades a l’informe de 
la Mesa de Contractació celebrada el dia 2 de febrer de 2023. 

 
Tota la informació necessària que justifica la present adjudicació es troba publicada en 
el Perfil del contractant de l’Ajuntament d’Olot.  
 
Quart.- Autoritzar i disposar la despesa prevista per a l’any 2023, per import de 
60.225,00 € (d’abril a desembre) amb càrrec a la partida 23140160210002 
CLAVEGUERAM I SANEJAMENT, d’acord amb el que estableix la clàusula 5 del PCAP. 
 

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

200300 2300119 Despeses 23140  160  210002 65225 CLAVEGUERAM I SANEJAMENT 100 001 001 001 000 000 
200210 2300119 Despeses 23140  160  210002 -6404.60 CLAVEGUERAM I SANEJAMENT 100 001 001 001 000 000 
200300 24000030 Despeses 24140  160  210002 80300 CLAVEGUERAM I SANEJAMENT 100 001 001 001 000 000 
200210 24000030 Despeses 24140  160  210002 -5655.52 CLAVEGUERAM I SANEJAMENT 100 001 001 001 000 000 
200300 2500011 Despeses 25140  160  210002 14325.92 CLAVEGUERAM I SANEJAMENT 100 001 001 001 000 000 
200220 2500011 Despeses 25140  160  210002 5749.08 CLAVEGUERAM I SANEJAMENT 100 001 001 001 000 000 

 
La despesa per a cadascun dels anys, es preveu que serà la següent (IVA inclòs): 
Any 2024: 80.300,00 € 
Any 2025: 20.075,00 € 
Atès el caràcter plurianual de la despesa, la seva autorització o realització se subordina 
al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos municipals.  
 
Cinquè.- La durada del contracte s’estableix en dos (2) anys, a comptar des del dia 1 
del mes següent a la data de la formalització del contracte, amb la possibilitat d’un any 
més de pròrroga, de forma acordada, de conformitat amb l’article 29.4 LCSP. 
 
Sisè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i als candidats, de conformitat amb 
l’article 151 de la LCSP.  
 
Setè.- Publicar l’adjudicació del contracte mitjançant anunci en el Perfil del Contractant. 
 
Vuitè.- En ser el contracte susceptible de recurs especial en matèria de contractació, i 
d’acord amb el que estableix l’article 153.3 de la LCSP, la formalització no es podrà 
efectuar abans que transcorrin quinze dies hàbils des que es remeti la notificació de 
l’adjudicació als licitadors i candidats. Transcorregut aquest termini, es requerirà a 
l'adjudicatari perquè formalitzi el contracte en un termini no superior a cinc dies, comptats 
des del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment. 
 
Novè.- PUBLICAR la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del 
Contractant. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 



 

17.3. - 1ª MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D’UNA PART 
DE L’UNIFORMITAT I COMPLEMENTS DE VESTUARI DE LA POLICIA MUNICIPAL 

D’OLOT 
Núm. de referència : X2021025298     
 
Antecedents 
Per Acord de Junta de Govern Local de data 3 de juny de 2021, es va aprovar l’expedient 
de contractació administrativa del “Subministrament uniformitat i complements de 
vestuari de la Policia Municipal d’Olot” mitjançant procediment obert simplificat. 
 
La licitació es divideix amb dos lots: 
 

- Lot 1 Vestuari bàsic: amb un pressupost màxim de 21.927,62 € IVA inclòs pels 
dos anys de durada del contracte, corresponents a 18.122,00 €  de pressupost net 
i 3.805,62 € d’IVA calculat al 21 %. 

- Lot 2: Complements: pressupost màxim de 873,62 € IVA inclòs pels dos anys de 
durada del contracte, corresponents a 722,00 € de pressupost net i 151,62 € d’Iva 
calculat al 21%. 

 
Per acord de Junta de Govern Local de data 5 d’agost de 2021, es va adjudicar el 
contracte, pel preu màxim de: 
 

- Lot 1. Vestuari bàsic. preu màxim de vint mil tres-cents setanta-dos euros amb sis 
cèntims (20.372,06 €) IVA inclòs que es desglossa en 16.836,41 € de pressupost 
net i 3.535,65 € corresponent a l’IVA calculat al 21%. 

- Lot 2. preu màxim de sis-cents cinc euros amb vuitanta-dos cèntims (605,82 €) 
IVA inclòs que es desglossa en 500,68 € de pressupost net i 105,14 € 
corresponent a l’IVA calculat al 21%. 
 

La durada del contracte és de dos anys. 
 
El contracte es va formalitzar amb l’acceptació de l’oferta amb data 9 d’agost de 2021. 
 
Vist l’informe NI022023000277 emès pel Sr. Ignasi López Clevillé, cap de la Policia 
Municipal  de l’Ajuntament d’Olot i responsable del contracte, en què informa i justifica 
la necessitat de modificar el contracte per causes previsibles incorporant els següents 
elements: 
 

Unitats Element 

2 Polo d’estiu 

2 Polo d’hivern 

1 Anorac 2/4 

1 Jaqueta operativa 

1 Gorra operativa estiu 

1 Gorra operativa hivern 

1 Pantalons impermeables 

1 Jaqueta impermeable 

3 Números TIP 



 
 
 

 
 
Vista la necessitat de modificar el contracte i segons la clàusula 31 del plec de clàusules 
administratives particulars de la licitació preveu que les causes de modificació previstes 
segueixin l’article 204 de la LCSP, amb un màxim del 10%. 
 

- Per variacions dels efectius de la plantilla de la policia local per noves incorporacions o 
jubilacions anticipades. (Incorporació d’un nou caporal) 

 
Fonaments legals 
 
L’article 204 de la LCSP. 
 
 
Vist l’expedient administratiu CCS12021000043 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 “Subministrament uniformitat i 
complements de vestuari de la Policia Municipal d’Olot”, adjudicat a l’empresa INSIGNA 
UNIFORMES SL, amb NIF B97611164. 
 
Segon.- El cost d’aquesta modificació serà de 1.158,78 €, IVA inclòs, que es desglossa 
en 957,67 € de pressupost net més 201,11 € corresponents a l’IVA calculat al 21% 
corresponent al següent equipament: 
 

Unitats Element Preu sense 
IVA 

IVA 21% Preu amb IVA 

2 Polo d’estiu 118,00 € 24,78 € 142,78 € 

2 Polo d’hivern 120,00 € 25,20 € 145,20 € 

1 Anorac 2/4 295,00 € 61,95 € 356,95 € 

1 Jaqueta operativa 238,00 € 49,98 € 287,98 € 

1 Gorra operativa estiu 30,00 € 6,30 € 36,30 € 

1 Gorra operativa hivern 30,00 € 6,30 € 36,30 € 

1 Pantalons 
impermeables 

38,00 € 7,98 € 45,98 € 

1 Jaqueta impermeable 80 € 16,80 € 96,80 € 

3 Números TIP 8,67 € 1,82 € 10,49 € 

 
Tercer.- L’increment total del contracte 957,67 € (Iva Exclòs), corresponent la totalitat 
dels elements al Lot 1, i representa un  4,70 % del pressupost d’adjudicació. 
 
Quart.- L’increment de despesa prevista en la modificació del contracte anirà a càrrec de 
la partida: 

23 180 132 221040  VESTUARI SERVEI SEGURETAT. 
 

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

200220  Despeses 23180  132  221040 1158.78 VESTUARI SERVEI SEGURETAT 100 001 001 001 000 000 

 

S’aprova per unanimitat. 



 

17.4. - PRÒRROGA DEL CONTRACTE D’ARRENDAMENT AMB OPCIÓ DE 
COMPRA D’UN VEHICLE DE LA POLICIA MUNICIPAL 

 
Núm. de referència : X2018030284     
 
Antecedents  
 
La Junta de Govern Local del dia 11 d’octubre de 2018 va adjudicar a “Alphabet Espanya 
Fleet Management, SA”  amb NIF: A91001438, a través d’un Acord Marc de mobilitat 
sostenible de l’Associació Catalana de Municipis (ACM) ”subministrament per 
arrendament amb opció de compra de 2 vehicles Toyota Prius + Eco monovolum petit 
100KW (136 CV) 5P automàtic, amb moble maleter posterior i sensor automàtic 
d’aparcament, un dels vehicles amb Kit de detinguts i l’altre sense”  destinat a la Policia 
Municipal”  
 
Un dels vehicles és: 

 

 Marca Toyota Prius sense kit de detinguts: **** per un import mensual de 
848,75 € més IVA. 

 
La finalització de la pròrroga del contractes d’arrendament és:  
 

 Marca Toyota Prius sense kit de detinguts: **** 19/02/2023 
 
Vist que els terminis de lliurament dels vehicles actualment és llarg, es planteja la 
necessitat d’una nova pròrroga d’aquets vehicle. 
 
Atès l’informe de la Policia Municipal  NI022023000347  en el què es justifica i es 
sol·licita la pròrroga fins a 19/08/2023, amb la possibilitat de cancel·lació anticipada 
sense cost per l’Ajuntament en cas que arribin el  nou cotxe abans d’aquesta data. 

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

I vist l’expedient administratiu núm. CC012018000523 com a regidora delegada 
d’Hisenda, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 

Primer.- PRORROGAR el contracte d’arrendament financer dels vehicles matrícula **** 
amb efecte de  19 de febrer de 2023, subscrit amb “Alphabet Espanya Fleet 
Management, SA”  amb NIF: A91001438 per una durada de sis mesos i passant a ser 
la data de finalització 19 d’agost de 2023 amb possibilitat de cancel·lació anticipada per 
part de l’Ajuntament sense cost addicional. 
 
L’import de la pròrroga s’estableix en: 
 
 
 



 
 
 

 Quota 
mensual 

Import  
Total 

Base Imposable 848,74 € 5.092,46 € 

Iva 178,24 € 1.069,42 € 

Total 1.026,98 € 6.161,88 € 

 
 
Nou núm. contracte:      96405011 
Termini total:      56 mesos 
Data finalització ampliació:      19/08/2023 
Nous Km. Del contracte:    233.333 
Preu per Km. Per excés o per defecte:     0,02780 € 
 

Segon .- APROVAR i disposar la despesa de la present contractació que es finançarà 
amb càrrec a la següent partida del pressupost municipal: 

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

200220  Despeses 23180  132  204000 6161.88 RENTINGS VEHICLES SEGURETAT 100 001 001 001 000 000 

 

Tercer.- Nomenar responsable del contracte al Sr. Ignasi López Clevillé, sotsinspector 
en cap de la Policia Municipal d’Olot. 
 
Quart.- Notificar la pròrroga  l’empresa “Alphabet Espanya Fleet Management, SA” 
 
Cinquè .- DELEGAR a l’Alcaldia la competència per aprovar tots els actes de tràmit que 
s’hagin de dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des del seu inici fins a 
la seva definitiva finalització o resolució. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
17.5. - APROVAR L’EXPEDIENT, PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 

PARTICULARS I TÈCNIQUES PER LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT 
DE CARBURANT DESTINAT A VEHICLES I MAQUINÀRIA DEL PARC MÒBIL DE 

L’AJUNTAMENT D’OLOT 
Núm. de referència : X2023010646    
 

Tipus contracte SU DE SUBMINISTRAMENT 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

  

Atès que l’objecte del contracte és el Subministrament de carburant destinat a vehicles 
i maquinària del parc mòbil de l’Ajuntament d’Olot 
 
Vist l’informe emès pel Sr. Xavier Viñolas Boix, enginyer tècnic de l’Àrea de Territori, en 
el qual es proposa l’inici de l’expedient del contracte referit. 



 

 
La durada del contracte s’estableix en dotze mesos amb possibilitat de pròrroga de dotze 
mesos més o fins a esgotar el pressupost. 
 

El pressupost base de licitació ascendeix a un import màxim de quaranta-dos mil tres-
cents vuitanta-quatre euros amb trenta cèntims (42.384,30 €) de base, més vuit-mil nou-
cents euros amb setanta cèntims (8.900,70 €) en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit 
(IVA) al tipus del 21%. L’import total amb IVA inclòs serà de cinquanta-un mil dos-cents 
vuitanta-cinc euros (51.285,00 €). 
 
El Valor Estimat (VE), és de 97.245,46 €, 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, 
d’acord amb l’article 159 de la LCSP, i que la tramitació de l’expedient serà ordinària, de 
conformitat amb l’article 116 i següents de la LCSP. 
 
Vist que a l’expedient consta l’informe emès per la Secretària general de l’Ajuntament, 
en compliment de la Disposició Addicional Tercera de la LCSP. 
 
Vist el que disposa l’apartat 1 de la Disposició Addicional Segona de la LCSP i atès que 
l’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local per la delegació conferida per 
l’Alcaldia en data 26 de juny de 2019, i vist el decret de delegació de competències de 
data 25 de juny de 2019. 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12023000012 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 carburant destinat a vehicles i maquinària del parc mòbil de 
l’Ajuntament d’Olot,  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 
carburant destinat a vehicles i maquinària del parc mòbil de l’Ajuntament d’Olot, pel preu 
màxim de quaranta-dos mil tres-cents vuitanta-quatre euros amb trenta cèntims 
(42.384,30 €) de base, més vuit-mil nou-cents euros amb setanta cèntims (8.900,70 €) 
en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus del 21%. L’import total amb IVA 
inclòs serà de cinquanta-un mil dos-cents vuitanta-cinc euros (51.285,00 €). 



 
 
 

 
 

 Partida  
Pressupost 

net max.  
% IVA 

Pressupost 
max. 

2023 
 (8 mesos) 

COMBUSTIBLE VEHICLES BRIGADA  
          

16.115,70 €  
            

3.384,30 €  
            

19.500,00 €  

COMBUSTIBLE VEHICLES SERVEI 
SEGURETAT  

             
9.090,91 €  

            
1.909,09 €  

            
11.000,00 €  

COMBUSTIBLE VEHICLES SERVEIS 
TECNICS  

                
991,74 €  

               
208,26 €  

              
1.200,00 €  

COMBUSTIBLE VEHICLES ESPORTS I 
LLEURE  

             
1.095,04 €  

               
229,96 €  

              
1.325,00 €  

 TOTAL  2023 27.293,29 € 5.731,61 € 33.025,00 € 

2024  
(4 mesos) 

COMBUSTIBLE VEHICLES BRIGADA  
             

9.917,36 €  
            

2.082,64 €  
            

12.000,00 €  

COMBUSTIBLE VEHICLES SERVEI 
SEGURETAT  

             
4.297,52 €  

               
902,48 €  

              
5.200,00 €  

COMBUSTIBLE VEHICLES SERVEIS 
TECNICS  

                
272,73 €  

                  
57,27 €  

                  
330,00 €  

COMBUSTIBLE VEHICLES ESPORTS I 
LLEURE  

                
603,31 €  

               
126,69 €  

                  
730,00 €  

 TOTAL  2024 15.090,92 € 3.169,08 € 18.260,00 € 

  

          
42.384,30 €  

            
8.900,70 €  

            
51.285,00 €  

 
 
 
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 anirà amb càrrec a les següents partides:   
 
 

Codi Partida Nom Partida 
Import  

(IVA inclòs) 

23 142 1511 221030  COMBUSTIBLE VEHICLES BRIGADA              19.500,00 €  
23 180 132 221030  COMBUSTIBLE VEHICLES SERVEI SEGURETAT              11.000,00 €  
23 140 151 221030  COMBUSTIBLE VEHICLES SERVEIS TECNICS                1.200,00 €  
23 330 340 221030  COMBUSTIBLE VEHICLES ESPORTS I LLEURE                1.325,00 €  

Total 2023: 33.025,00 €  
-- 142 1511 221030  COMBUSTIBLE VEHICLES BRIGADA             12.000,00 €  

-- 180 132 221030  COMBUSTIBLE VEHICLES SERVEI SEGURETAT                5.200,00 €  

-- 140 151 221030  COMBUSTIBLE VEHICLES SERVEIS TECNICS                    330,00 €  
-- 330 340 221030  COMBUSTIBLE VEHICLES ESPORTS I LLEURE                    730,00 €  

Total 2024:     18.260,00 €  
 
 
 
 



 

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

200200  Despeses 23142  1511 221030 19500.00 COMBUSTIBLE VEHICLES BRIGADA 100 001 001 001 000 000 
200200  Despeses 23180  132  221030 11000.00 COMBUSTIBLE VEHICLES SERVEI 

SEGURETAT 
100 001 001 001 000 000 

200200  Despeses 23140  151  221030 1200.00 COMBUSTIBLE VEHICLES SERVEIS TECNICS 100 001 001 001 000 000 
200200  Despeses 23330  340  221030 1325.00 COMBUSTIBLE VEHICLES ESPORTS I 

LLEURE 
100 001 001 001 000 000 

200200  Despeses 99999 12000.00 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200200  Despeses 99999 5200.00 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200200  Despeses 99999 330.00 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200200  Despeses 99999 730.00 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de crèdit adequat 
i suficient per atendre la despesa. 
 
En tractar-se d’una despesa plurianual, aquesta despesa 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, 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 Boix, 
enginyer tècnic de l’Àrea de Territori, 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. 
 
 

17.6. - APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT I  PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER LA CONTRACTACIÓ MITJANÇANT 

PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT DEL SUBMINISTRAMENT MIXT 
DE LLICÈNCIES I SERVEIS DE MANTENIMENT DE LES APLICACIONS DE 

GESTIÓ DE L’ESCOLA DE MÚSICA, ESCOLES BRESSOL I ESCOLA 
D’EXPRESSIÓ (GWIDO) 

Núm. de referència : X2023010648    
 

Tipus contracte SU DE SUBMINISTRAMENT 

Procediment NE PROCEDIMENT NEGOCIAT 

Criteris SP SENSE PUBLICITAT 

  

Antecedents: 
 
Atesa la necessitat de contractar el subministrament de llicències i serveis de 
manteniment de les aplicacions de gestió de l’Escola de Música, escoles bressol i Escola 



 
 
 

d’Expressió amb “Gwido Railway, SL”, d’acord amb l’informe emès pel Responsable d’ 
Informàtica i Noves Tecnologies de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Atès que Gwido Railway, SL  ha desenvolupat les aplicacions objecte de manteniment i 
n’és la propietària, és l’únic proveïdor que pot realitzar-ne el manteniment  i, en 
conseqüència, serà l’única empresa convidada.  

Vist que el procediment a seguir per a l’adjudicació és el negociat sense publicitat, en 
aplicació dels articles 166 i 168.a)2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (en endavant LCSP) 
 
Vist l’informe tècnic emès pel responsable del departament d’Informàtica i Noves 
Tecnologies de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern, en virtut 
de la delegació de la qual es va donar compte en la sessió extraordinària del Ple de 
l’Ajuntament d’Olot, celebrada el dia 27 de juny de 2019. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponent, la regidora delegada 
d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 

Primer.- INICIAR l’expedient de contractació del subministrament mixt de llicències i 
serveis de manteniment de les aplicacions de gestió de l’Escola de Música, Escoles 
bressol i Escola d’Expressió, amb “Gwido Railway SL” amb NIF B66186693. 

Segon.- APROVAR l’expedient de contractació administrativa del subministrament mixt 
de llicències i serveis de manteniment de les aplicacions de gestió de l’Escola de Música, 
Escoles bressol i Escola d’Expressió, amb “Gwido Railway SL”, d’acord amb el previst 
a l’article 117 de la LCSP. 
 
El pressupost base de licitació del contracte s’estableix en nou mil quatre-cents vint-i-
quatre euros amb seixanta-nou cèntims (9.424,69 €)  IVA inclòs, que es desglossa en 
set mil set-cents vuitanta-nou euros (7.789,00 €) de base imposable i mil sis-cents 
trenta-cinc euros amb seixanta-nou cèntims (1.635,69 €)  d’IVA calculat al 21 %. 
 

 Pressupost net IVA Total 

Any 1 contracte 3.093,00 € 649,53 € 3.742,53 € 

Any 2 contracte 2.348,00 € 493,08 € 2.841,08 € 

Any 3 contracte 2.348,00 € 493,08 € 2.841,08 € 

TOTAL 7.789,00 € 1.635,69 € 9.424,69 € 

 
 
Tercer.- La durada del contracte s’estableix pel termini de tres anys, a comptar a partir 
de la data de formalització. 

Quart.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el plec de condicions 
tècniques, d’acord amb el previst als articles 122 i 124 de la LCSP.  

Cinquè.- APROVAR la despesa amb càrrec a la partida del Pressupost Municipal: 



 

 2023 120 920 227994 - Manteniment i suport informàtic. 
 

El finançament segueix la següent distribució: 

2023    3.742,53 € 
2024  2.841,08 € 
2025  2.841,08 € 

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

200200  Despeses 23120  920  227994 3742.53 MANTENIMENT I SUPORT INFORMATIC 100 001 001 001 000 000 
200200  Despeses 99999 2841.08 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200200  Despeses 99999 2841.08 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

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

Sisè.- CONVIDAR, en aplicació de l’article 168.a) 2n. i 170 de la LCSP, a l’empresa 
“Gwido Railway SL” amb NIF B66186693, de conformitat amb l’informe que consta a 
l’expedient, per tal que si ho desitja, presenti oferta en els termes recollits en el plec de 
clàusules administratives particulars i el plec de condicions tècniques. 

Setè.- NOMENAR Responsable del Contracte al Sr. Joan Prat Espuña, Responsable 
del Departament d’informàtica i Noves Tecnologies de l’Ajuntament d’Olot, d’acord amb 
l’article 62 de la LCSP. 

Vuitè.- DELEGAR a l’Alcalde la competència per aprovar tots els actes de tràmit que 
s’hagin de dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des del seu inici fins a 
la seva definitiva finalització o resolució, d’acord amb el previst als articles 9 i 12 de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i l’article 11 de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions 
Públiques de Catalunya. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

17.7. - DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DEL CONTRACTE DELS SERVEIS DE  
CONSTRUCCIÓ EDIFICI I URBANITZACIÓ, IMPLEMENTACIÓ DEL PROJECTE 

MUSEOGRÀFIC I SEGUIMENT DE L'OBRA ESPAI CRÀTER. LOT 3. 
 
Núm. de referència : X2020002816     
 
El Ple de la Corporació, en sessió celebrada el 4 de novembre de 2019, va acordar 
iniciar i aprovar l’expedient de contractació administrativa de la “Construcció de l’Edifici 
i urbanització, implementació del projecte museogràfic i el seguiment d’obra de l’Espai 
Cràter”; aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i reguladores de la 
contractació de les mateixes, aprovar la despesa i convocar la corresponent licitació.  
La licitació estava dividida en 3 Lots:  
 
 



 
 
 

Lot 1: Construcció Edifici i Urbanització.  
Lot 2: Implementació Museografia.  
Lot 3: Direcció d’execució, coordinació de seguretat i control de qualitat de les  
obres. 
 
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 23 de gener de 2020 va adjudicar el 
contracte de serveis de la “Construcció de l’Edifici i Urbanització, implementació del 
projecte Museogràfic i el seguiment de l’Obra de l’Espai Cràter” Lot 3. Direcció 
d’execució, coordinació de seguretat i control de qualitat de les obres”, a favor de 
COLOMER RIFÀ, SLP amb NIF: B58082934, pel preu de setanta-sis mil cinc-cents 
cinquanta-un euros amb un cèntim (76.551,01€) IVA inclòs. 
 
Per tal de garantir la correcta execució del contracte l’empresa “Colomer Rifà, SLP” en 
data 23 de gener de 2020 va dipositar una fiança definitiva per import de 3.163,27 €. 
 
En data 20 de gener de 2023, Registre d’Entrada núm. E202300159 l’empresa “Colomer 
Rifà, SLP”  va sol·licitar la devolució de la fiança esmentada. 
 
Vist que el Sr.  Xavier Collell Colomer, director de l’Espai Cràter, en data 21 de febrer 
de 2023, informa que l’empresa “Colomer Rifà, SLP”  va portar a terme els serveis 
objecte del contracte de forma satisfactòria i d’acord amb les condicions establertes en 
el plec de clàusules administratives particulars  i per tant procedeix al retorn de la 
garantia dipositada.  
 
I vist l’expedient  administratiu núm. CCS12020000003 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 “COLOMER RIFÀ, SLP” 
amb NIF. B58082934, en data 23 de gener de 2020, d’import tres mil cent seixanta-
tres euros amb vint-i-set cèntims (3.163,27 €); per garantir la correcte execució del 
contracte :Construcció de l’Edifici i Urbanització, implementació del projecte Museogràfic 
i el seguiment de l’Obra de l’Espai Cràter” Lot 3. Direcció d’execució, coordinació de 
seguretat i control de qualitat de les obres”  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
17.8. - CULTURA - CONTRACTAR DIFERENTS ESPECTACLES ESCÈNICS I 

MUSICALS A PORTAR TERME DURANT EL FESTIVAL SISMÒGRAF 23. HABITER 
 

Núm. de referència : X2023010316     
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 

Antecedents:  

 

Primer.- Atès que és necessària la contractació d’HABITER de la companyia KATIA 

MARIE GERMAIN dins la programació de FESTIVAL SISMÒGRAF 23, que realitza 

l'empresa KATIA MARIE GERMAIN CREATIONS com es desprèn de l'informe de data 

15-02-2023 , emès per SUSANNA ALSINA COLL DIRECTORA ADJUNTA A L'ÀREA 

DE CULTURA, amb el vistiplau de RICARD SARGATAL DIRECTOR DE L’ÀREA DE 

CULTURA I EDUCACIÓ. 

 

Codi CPV: 92312110-5 Serveis artístics de productors de teatre. 

 

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 KATIA MARIE GERMAIN CREATIONS 

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.  
Ateses 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 KATIA MARIE GERMAIN CREATIONS, amb CIF. ****, de 

MONTREAL, QUEBEC, CANADÀ el contracte privat que té per objecte l'espectacle 

HABITER pel preu de NOU MIL QUATRE euros 9.004 €, Exempt d’IVA. 

 

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: 9.004€ 

 IVA (exempt)%: -€ 

  

Segon.- HABITER es portarà a terme el dia/dies 13 i 14-04-2023. 

 

Tercer.- Aprovar i Disposar la despesa d'import 9.004€, IVA inclòs, i efectuar-ne el 

pagament a l'empresa KATIA MARIE GERMAIN CREATIONS 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. 

 

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

d'actuació entre les parts. 

 

Sisè.- Notificar aquest acord a l'empresa KATIA MARIE GERMAIN CREATIONS. 
 
Setè.- KATIA MARIE GERMAIN CREATIONS adjuntarà una còpia d’aquest acord a la 
factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012023000138. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 

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

200220  Despeses 23400  334  2279901 9004 ACTUACIONS SISMOGRAF 400 012 070 107 000 000 



 

17.9. - CULTURA - CONTRACTAR DIFERENTS ESPECTACLES ESCÈNICS I 
MUSICALS A PORTAR TERME DURANT EL FESTIVAL SISMÒGRAF 23. EN UN 

DIA CLARO PUEDES VER PARA SIEMPRE 
 
 
 

Núm. de referència : X2023011016     
 
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
 
Antecedents 

 

Atès que és necessària la contractació de EN UN DIA CLARO PUEDES VER PARA 

SIEMPRE de la companyia ROSA CASADO dins la programació de FESTIVAL 

SISMÒGRAF 23, que realitza l'empresa ROSA MARIA CASADO ARROYO com es 

desprèn de l'informe de data 23-02-2023, 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. 
 
Codi CPV: 92312110-5 Serveis artístics de productors de teatre  
 
Atès que la necessitat a satisfer s'integra dins les competències de l'Ajuntament d'Olot.  
 
Vista la capacitat d'obrar de l'empresa ROSA MARIA CASADO ARROYO i atès que 
aquesta compta amb l'habilitació professional necessària per realitzar la prestació 
objecte del contracte.  
 
Atès que hi ha crèdit suficient a la partida 23 400 334 2279901 ACTUACIONS 
SISMÒGRAF i pot ordenar-se la despesa proposada.  
 
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.  
 
 
DECRETO  
 
Primer.- Adjudicar, a favor de ROSA MARIA CASADO ARROYO, amb CIF. **** , de 
MADRID, ESPAÑA, el contracte privat que té per objecte l'espectacle EN UN DIA 
CLARO PUEDES VER PARA SIEMPRE pel preu de CATORZE MIL CINC-CENTS VINT 
euros (14.520 €), IVA inclòs.  
 
Aquest preu es desglossa en els conceptes que es relacionen a continuació i que hauran 
de constar a la factura corresponen: 
  
Caixet actuació: 12.000€  
IVA (21)%: 2.520€  
 
Segon.- EN UN DIA CLARO PUEDES VER PARA SIEMPRE es portarà a terme els dies 
13, 14 i 15 d’abril de 2023. 
 
Tercer.- Aprovar i Disposar la despesa d'import 14.520€, IVA inclòs, i efectuar-ne el 
pagament a l'empresa ROSA MARIA CASADO ARROYO 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.  
 
Cinquè.-Facultar el director de l'àrea de Cultura per a la signatura del contracte 
d'actuació entre les parts.  
 
Sisè.- Notificar aquest acord a l'empresa ROSA MARIA CASADO ARROYO. 
 

 
Setè.- ROSA MARIA CASADO ARROYO adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura 
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012023000151. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

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

200220  Despeses 23400  334  2279901 14520 ACTUACIONS SISMOGRAF 400 012 070 107 000 000 



 

 
17.10. - CULTURA - CONTRACTAR DIFERENTS ESPECTACLES ESCÈNICS I 
MUSICALS A PORTAR TERME DURANT EL FESTIVAL SISMÒGRAF 23. NO 

MADE LAND "LES VANITES" 
 

Núm. de referència : X2023011097     
 
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
 
Antecedents 
 
Atès que és necessària la contractació de NO MADE LAND "LES VANITES" de la 
companyia COMPAGNIE STAR PILOT dins la programació de FESTIVAL SISMÒGRAF 
23, que realitza l'empresa ASSOCIATION STAR PILOT com es desprèn de l'informe de 
data 23-02-2023, emès per Tena Busquets, directora d’arts escèniques, amb el vistiplau 
de Susanna Alsina Coll, directora adjunta de l'àrea de Cultura.  
 
Codi CPV: 92312110-5 Serveis artístics de productors de teatre  
 
Atès que la necessitat a satisfer s'integra dins les competències de l'Ajuntament d'Olot.  
 
Vista la capacitat d'obrar de l'empresa ASSOCIATION STAR PILOT i atès que aquesta 
compta amb l'habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del 
contracte.  
 
Atès que hi ha crèdit suficient a la partida 23 400 334 2279901 ACTUACIONS 
SISMÒGRAF i pot ordenar-se la despesa proposada.  
 
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.  
 
 
DECRETO  
Primer.- Adjudicar, a favor de ASSOCIATION STAR PILOT, amb CIF. **** , de 
TOULOUSE, FRANÇA el contracte privat que té per objecte l'espectacle NO MADE 
LAND "LES VANITES" pel preu de DEU MIL SIS-CENTS DEU euros (10.610 €), IVA 
exempt.  
 
Aquest preu es desglossa en els conceptes que es relacionen a continuació i que hauran 
de constar a la factura corresponent: 
  
Caixet actuació: 10.610€  
 
IVA (exempt)%: -€  
 
Segon.- NO MADE LAND "LES VANITES" es portarà a terme el dia 14-04-2023. 
  
Tercer.- Aprovar i Disposar la despesa d'import 10.610€, IVA exempt, i efectuar-ne el 
pagament a l'empresa ASSOCIATION STAR PILOT 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.  
 
Cinquè.-Facultar el director de l'àrea de Cultura per a la signatura del contracte 
d'actuació entre les parts.  
 
Sisè.- Notificar aquest acord a l'empresa ASSOCIATION STAR PILOT.  
 
Setè.- ASSOCIATION STAR PILOT adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura 
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012023000159. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

200220  Despeses 22400  334  2279901 10610 ACTUACIONS SISMOGRAF 400 012 070 107 000 000 



 

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

 

Núm. de referència : X2023011187     
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012023000160 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 

 

Atès que és necessària la contractació de FROCK de la companyia STOPGAP DANCE 

COMPANY dins la programació del FESTIVAL SISMÒGRAF 23, que realitza l'empresa 

STOPGAP DANCE COMPANY com es desprèn de l'informe de data 23-02-2023 , 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. 
 
Codi CPV: 92312110-5 Serveis artístics de productors de teatre. 
 
Atès que la necessitat a satisfer s'integra dins les competències de l'Ajuntament d'Olot.  
 
Vista la capacitat d'obrar de l'empresa STOPGAP DANCE COMPANY i atès que 
aquesta compta amb l'habilitació professional necessària per realitzar la prestació 
objecte del contracte.  
 
Atès que hi ha crèdit suficient a la partida 23 400 334 2279901 ACTUACIONS 
SISMÒGRAF i pot ordenar-se la despesa proposada.  
 
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.  
 
 
DECRETO  

Primer.- Adjudicar, a favor de STOPGAP DANCE COMPANY, amb CIF. **** , de 

SURREYAJOR, GRAN BRETANYA, el contracte privat que té per objecte l'espectacle 
FROCK pel preu de ONZE MIL CENT CINQUANTA-CINC euros 11.155 €, IVA exempt.  
 
Aquest preu es desglossa en els conceptes que es relacionen a continuació i que hauran 
de constar a la factura corresponent:  
 
Caixet actuació: 11.155€  
 
IVA (exempt)%: -€  
 
Segon.- FROCK es portarà a terme el dia 15-04-2023  
 
Tercer.- Aprovar i Disposar la despesa d'import 11.155€, IVA exempt, i efectuar-ne el 
pagament a l'empresa STOPGAP DANCE COMPANY 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.  
 
Cinquè.-Facultar el director de l'àrea de Cultura per a la signatura del contracte 
d'actuació entre les parts.  
 
Sisè.- Notificar aquest acord a l'empresa STOPGAP DANCE COMPANY.  
 
Setè.- STOPGAP DANCE COMPANY adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura 
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012023000160. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 

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

200220  Despeses 23400  334  2279901 11155 ACTUACIONS SISMOGRAF 500 012 070 107 000 000 



 

18.1. - ESMENAR L’ERROR DETECTAT EN L’ACORD DE LA JUNTA DEL 
09/02/2023 SOBRE L’APROVACIÓ DEL PAGAMENT DE L’AJUDA SOCIAL PER 
ESTUDIS DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT D’OLOT PEL CURS 2022-2023 

 
Núm. de referència: X2023002023     
 
La Junta de Govern Local en la sessió del 9 de febrer de 2023 va aprovar el pagament de la 
quantitat 10.085,21 euros corresponents a l’ajuda per estudis propis del personal laboral de 

l’Ajuntament d’Olot pel curs 2022-2023. A l’empleat **** se li va concedir l’ajuda per import 
de 766,41 euros.  
 

S’ha detectat un error en l’import sol·licitat i en l’import concedit a l’empleat **** el qual va 
sol·licitar i va justificar l’ajuda per estudis corresponents a dues matrícules del Grau en 
Relacions Laborals per la UOC: una per import de 766,41 euros i una altra per import de 
840,45 euros. 
 

L’empleat **** percebrà la quantitat de 766,41 euros en concepte d’ajuda per estudis del 
personal pel curs 2022-2023 a la nòmina del mes de febrer. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’Organització i Atenció Ciutadana proposa a la Junta de Govern Local d’adopció dels 
següents acords: 
 

Primer.- Aprovar el pagament a favor del senyor **** de la quantitat de 840,45 euros 
corresponents a l’ajuda per estudis del personal pel curs 2022-2023. 
 
Segon.- Abonar aquesta quantitat a la nòmina del mes de març amb càrrec a les 
assignacions pressupostàries següents: 

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

0  Despeses 23500  326  16204 840.45 ACCIO SOCIAL ENSENY.SERV. 
COMPLEMENTARIS 

500 012 999 999 999 999 

0  Despeses 23500  326  16000 277.35 ASSEGURANCES SOCIALS EDUCACIO SERV. 
COMPL. 

500 012 999 999 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
19.1. - PROJECTE MODIFICAT II, DEL PROJECTE EXECUTIU DE CARRIL BICI A 

L’AVINGUDA DE GIRONA I A LA CARRETERA DE LES TRIES.- PROPOSANT 
APROVAR INICIALMENT 

 
Núm. de referència : X2023010117     
 
Vist el projecte modificat II, del projecte executiu de carril bici a l’avinguda de Girona i a 

la carretera de les Tries - tram Rotonda la Rodona, redactat en data febrer de 2023 pel 

director de l’Àrea de Territori, Ramon Prat Molas, que té per objecte la segona 

modificació del ‘projecte executiu de carril bici a l’avinguda de Girona i a la carretera de 

les Tries’.  

 



 
 
 

Aquesta modificació es refereix estrictament a la solució adoptada pel pas de la bicicleta 

a l’entorn de la Rotonda de la Rodona. En lloc d’adoptar un pas perimetral per l’exterior 

de la rotonda, que allarga recorreguts i interfereix amb els vianants, s’adopta una solució 

de cara a un esquema final de via compartida o ‘cicle-carrer’. 

 

Vist l’informe emès pel director de l’Àrea de Territori en data febrer de 2023, que 

s’adjunta a l’expedient, conforme al qual s’informa favorablement l’aprovació del projecte 

així com la tramitació urgent de l’expedient urbanístic. 

 
Vist l’art. 37, 38 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
En relació a l’expedient UPOM2023000005, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el projecte modificat II, del projecte executiu de 
carril bici a l’avinguda de Girona i a la carretera de les Tries - tram Rotonda la Rodona, 
redactat en data febrer de 2023 pel director de l’Àrea de Territori, Ramon Prat Molas. 
 
SEGON.- SOTMETRE el present acord a informació pública pel termini de QUINZE 
DIES, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, i al e-tauler. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

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

 
Núm. de referència : X2022064885     
 
Vist que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot, en la sessió celebrada el dia 
22 de desembre de 2022 va adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovar inicialment el 
projecte bàsic per a la construcció de magatzem per la brigada municipal d’Olot, redactat 
per Serttec, enginyeria i construcció, en data novembre de 2022. 
 
Vist que el referit projecte es va exposar al públic pel termini de trenta dies en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona núm. 10 de data 16 de gener de 2023. 
 
Vist que durant el termini en el qual ha estat exposat al públic no s’han presentat 
al·legacions ni suggeriments de cap tipus. 
 
Vist l’art. 37, 38 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 



 

En relació a l’expedient UPOM2022000042, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR DEFINITIVAMENT el projecte bàsic per a la construcció de 
magatzem per la brigada municipal d’Olot, redactat per Serttec, enginyeria i construcció, 
en data novembre de 2022. 
 
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província i al web de 
l’ajuntament. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

21.1. - ESTUDI DE MILLORA ENERGÈTICA I LUMINOTÈCNICA A L’ESTADI 
MUNICIPAL D’OLOT.- PROPOSANT APROVAR INICIALMENT 

 
Núm. de referència : X2023009385     
 
Vist l’estudi de millora energètica i luminotècnica a l’estadi municipal d’Olot, redactat per 
l’enginyer industrial Josep Colomer Oferil de Colomer Rifà, SLP, en data gener de 2023, 
que té per objecte incrementar la qualitat de la il·luminació, amb unes optimes 
condicions d’uniformitat en tot el camp, i una disminució del consum energètic. 
 
L’estudi contempla la millora de l’enllumenat artificial, en aplicació de la normativa actual, 
mitjançant la substitució de la tecnologia de l’enllumenat dels actuals projectors 
d’halogenurs metàl·lics, per altres amb tecnologia LED, amb un excel·lent rendiment 
lumínic i, la incorporació d’uns sistema de regulació d’acord amb les necessitats del tipus 
d’ús del camp, entrenament, partits, etc...  
 
Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal Oriol Brufau Torrents, en data 28 de febrer 
de 2023, que s’adjunta a l’expedient, conforme al qual informa favorablement l’aprovació 
inicial de l’estudi, considerant-lo avantprojecte a efectes administratius.  
 
Vist l’art. 37, 38 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
En relació a l’expedient UPOM2023000004, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT l’estudi de millora energètica i luminotècnica a 
l’estadi municipal d’Olot, redactat per l’enginyer industrial Josep Colomer Oferil de 
Colomer Rifà, SLP, en data gener de 2023, d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte 
municipal Oriol Brufau Torrents, en data 28 de febrer de 2023, que s’adjunta a 
l’expedient. 
 



 
 
 

SEGON.- SOTMETRE el present acord a informació pública pel termini de TRENTA 
DIES, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis de la 
corporació i al web de l’Ajuntament. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
22.1. - INSTAL.LACIÓ D'ASCENSOR EN EDIFICI BIFAMILIAR ENTRE MITGERES 

A L’ AV DEL REI JAUME II N.79 
 

Núm.- LLICENCIA D’OBRES 
****-AV DEL REI JAUME II N.0079 

 
Núm. de referència : X2022053587 

 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per INSTAL.LACIÓ D'ASCENSOR 
EN EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES, a l’AV DEL REI JAUME II N.79 , del 
municipi d’Olot.  

 
Identificació de l’expedient: OMA32022000111   
Situació: AV DEL REI JAUME II N.0079  
 
1.- En data 17/10/2022, **** amb DNI **** , representat per ****, presenta projecte 
d’obres majors per INSTAL.LACIÓ D'ASCENSOR EN EDIFICI BIFAMILIAR ENTRE 
MITGERES, amb situació al carrer AV DEL REI JAUME II N.79, d’Olot. 
 
2.- En data 20/01/2023 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 suburbana d’intensitat 3 (11.3) 
 
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, 
estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les llicències d’obres. 
És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme. 
 
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local, 
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, que va delegar 
aquesta competència en aquest òrgan municipal. 



 

 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Atorgar a **** amb DNI **** , representat per ****, llicència d’obres 
(OMA32022000111), per INSTAL.LACIÓ D'ASCENSOR EN EDIFICI BIFAMILIAR 
ENTRE MITGERES, amb situació al AV DEL REI JAUME II N.79, 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 
 CRA2023600004  118.45 
    
 
 
Liquidació de Drets i Garanties: 
 
Drets 
 
Per: Un pressupost de: 25125.48 euros  
  
Base liquidable (3) Drets % 

bonificació 
Drets definitius Taxes Total Drets 

25125.48 1005.02 95 50.25 68.20 118.45 

 
Garanties: 

 

Total Liquidació Euros 

Per Drets 118.45 

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. Tot i tractar-se d'una edificació en volum disconforme amb el Pla d’ordenació 
urbanística municipal (POUM), s'autoritza l'obra considerada de consolidació i 
rehabilitació, cas admès segons article 125 del POUM, article 108.4 de la Llei 
d’urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010) i article 9 bis del DECRET LLEI 16/2019, de 26 
de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies 
renovables.  
 
2. D'acord amb l'establert a l'art. 1 del Decret 282/1991, no es poden iniciar les obres de 
construcció si no s'ha presentat prèviament a l'Ajuntament el corresponent projecte 
executiu i el programa de control de qualitat. El projecte executiu haurà d’estar visat pel 
col·legi d’arquitectes en aplicació del Reial Decret 1000/2010, sobre visat col·legial 
obligatori. També caldrà presentar informe subscrit pel redactor del projecte sobre 
l’adequació del projecte executiu al projecte bàsic autoritzat, o de modificació del 
projecte en el seu cas.  
 
3. Abans de l’inici de les obres s’aportarà document signat per contractista assumint la 
responsabilitat de l’execució de l’obra i document que l’acrediti (model 36, certificat d’alta 
a l’epígraf corresponent o altra documentació equivalent).  
 
4. Aquesta llicència no autoritza l’ocupació de la via pública amb materials o altres 
elements propis de l’obra.  
 
5. Si, per necessitat de l’obra cal tallar momentàniament el trànsit, s’haurà de sol·licitar 
l’autorització a la Policia Municipal amb una antelació mínima de 48 hores.  



 
 
 

 
6. El Pla de seguretat de l’obra subscrit pel contractista i aprovat per la direcció 
facultativa de l’obra haurà de contenir la documentació referida a les prescripcions que 
dimanen de la normativa del Ministeri de Sanitat, establertes al document anomenat 
“Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente 
a la exposición al Sars-Cov-2”. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
23.1. - APROVACIÓ DELS CRITERIS PER AUTORITZAR L'OCUPACIÓ DE LA VIA 

PÚBLICA AMB PARADES DE VENDA EL DIA DE SANT JORDI 2023. 
 
Núm. de referència : X2023011548     
 
L’Ajuntament d’Olot, arran de l’experiència dels darrers anys, considera necessari 
l’establiment d’uns criteris per determinar com s’ha de realitzar l’ocupació de la via 
pública, el dia 23 d’abril, per la venda de productes típics de la Diada de Sant Jordi.  
 
Aquests criteris no constitueixen cap regulació reglamentària, sinó que es limiten a 
establir unes pautes per a l’ocupació de la via pública, de conformitat amb la normativa 
de règim local aplicable: la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local; el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya; el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel que 
s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals; i també les Ordenances municipals 
de l’Ajuntament d’Olot.  
 
Vist l’expedient administratiu SG032023000004 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de Serveis urbans, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord:  
 
Únic.- Aprovar els criteris per a l’autorització de l’ocupació de la via pública, durant el dia 
de Sant Jordi 2023, amb la instal·lació de parades per a la venda de productes típics 
d’aquesta diada, que figuren a l’annex.  
 
 
 
 
 
i no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a dos 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 

 


