
 
 
 

JUNT ACTA NÚM.10 
JUNTA DE GOVERN LOCAL  
EL DIA 9 DE MARÇ DE 2023. 

 
 

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 9 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 i Gemma Canalias i Rafel. 
 
També hi assisteixen com a regidors delegats expressament convidats per tal de presentar 
els assumptes de la seva àrea, sense poder intervenir, en cap cas, en la part resolutiva ni 
en la resta d’assumptes que no afectin a la seva àrea ni prendre part en la votació, i segons 
informe dels Serveis de Secretaria del dia 1 de juliol de 2003, els Srs./es: Agustí Arbós i 
Torrent, Adriana Francés i Planellas i Lluc Charles Flaqué. 
 
Hi assisteixen com a regidors de l’oposició Josep Guix i Feixas i Jordi Gasulla Flavià. 
 
Actua com a secretària, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera. 
 
 

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

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

- Dijous 2 de març va donar la benvinguda als alumnes que participaven al MOT-INS, 
les jornades literàries dirigides a joves de secundària i batxillerat al Torín. 

- Divendres 3 de març va assistir a l’Òrgan de governança PAIIS que va tenir lloc al 
Consorci d’Acció Social. A continuació es va desplaçar al SIGMA per assistir a la 
Junta de Govern. A la tarda va Inaugurar l’exposició Projecte Etiqueta, una 
exposició impulsada pel Grup de Joves de Creu Roja Garrotxa. Al vespre va assistir 
a la projecció dels documentals de Vivim Muntanyes. 

- Dissabte 4 de març, va inaugurar l’exposició dedicada a Joan Llor que es pot veure 
aquests dies a la Sala Oberta del Museu. Seguidament va participar en la 
presentació dels actes de commemoració dels 40 anys del Club Hoquei Olot al 
pavelló d’esports, i a continuació va presenciar el partit que va disputar el primer 
equip del Club contra el CH Mataró.  



 

- Diumenge 5 de març va assistir al partit que la Unió Esportiva Olot va disputar contra 
el Manresa i que va acabar en empat a zero. 

- Dimarts 7 de va presidir la Junta General de DINAMIG que es va fer 
presencialment al Consell Comarcal. 

- Dimarts 8 de març, amb motiu del Dia Internacional de Dona, va assistir a la lectura 
del manifest institucional que va tenir lloc davant l’Ajuntament. 

 
 
 
3. - DISPOSICIONS.- ASSABENTATS DE LES DISPOSICIONS PUBLICADES EN ELS 

BUTLLETINS OFICIALS 
 
Tot seguit la Secretària dona compte a la Junta de Govern dels edictes i anuncis de 
l'Ajuntament d'Olot apareguts als Butlletins Oficials BOE, BOP i DOGC, des de la darrera 
sessió. I se n'acorda l'assabentat. 
 
 

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

DESENVOLUPAMENT D’ACTIVITATS VEÏNALS. 
 
Núm. de referència : X2022024184     
 
En relació a l’expedient SBS22022000011,  vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la 
subvenció SUPORT ENTITATS, per un import de 1750 euros, a favor de l’ASSOCIACIO 
DE VEÏNS DE MONTOLIVET, amb NIF:G1725456-6 comptabilitzada a l’aplicació 
pressupostària 22 160 924 480003 en fase “AD” X202202418, una vegada supervisats: el 
formulari de justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic 
gestor de la subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 2200844 Despeses 22160  924  480003 1750 SUBVENCIONS BARRIS 160 999 999 065 999 999 

 

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



 
 
 

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

DESENVOLUPAMENT D’ACTIVITATS VEÏNALS 
 

Núm. de referència : X2022024204     
 
En relació a l’expedient SBS22022000015, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la 
subvenció SUPORT ENTITATS, per un import de 2580 euros, a favor de l’ SSOCIACIO DE 
VEINS SANT ROC, amb NIF:G17041658 comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 
22160 924 480003 en fase “AD” X202202420, una vegada supervisats: el formulari de 
justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la 
subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 2200844 Despeses 22160  924  480003 2580 SUBVENCIONS BARRIS 160 999 999 065 999 999 

 

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

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

DESENVOLUPAMENT D’ACTIVITATS VEÏNALS. 
 
Núm. de referència : X2022024208     
 
En relació a l’expedient SBS22022000017 de , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la 
subvenció SUPORT ENTITATS, per un import de 2200 euros, a favor de l’ASSOCIACIÓ 
DE VEINS DEL BARRI DELS DESEMPARATS, amb NIF:G1755046-8 comptabilitzada a 
l’aplicació pressupostària 22 160 924 480003 en fase “AD” X202202420, una vegada 
supervisats: el formulari de justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe 
favorable del tècnic gestor de la subvenció. 
 
 



 

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

200400 2200844 Despeses 22160  924  480003 2200 SUBVENCIONS BARRIS 160 999 999 065 999 999 

 

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

5.1. - APROVACIÓ DESPESES COMUNITAT DE PROPIETARIS C/ JOSEP M. 
CAPDEVILA, 3, C/ ABAT RACIMIR, 46-50 I C/ REMENCES, 32. 

 
Núm. de referència : X2023011715     
 
Atesa la constitució de la Comunitat de Propietaris dels edificis carrer Josep M. Capdevila, 
3, carrer Abat Racimir, 46-50 i carrer Remences, 32 d’Olot i de la contractació dels serveis 
d’administració i gestió a GARROTXA ACTIVA, SL (decret número 2016LDEC002647 de 
data 20 d’octubre de 2016, expedient HA022016000004). 
 
Atesa l’Acta de la Junta de Propietaris celebrada en data 28 de novembre de 2022, 
mitjançant la qual s’aprova les quotes comunitàries anuals, així com una bestreta pel canvi 
i substitució de les canaleres de les aigües pluvials de l’edifici. 
 
En relació a l’expedient HA022023000010, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar les despeses derivades de les quotes comunitàries corresponent a l’any 
2023 de la Comunitat de Propietaris dels edificis carrer Josep M. Capdevila, 3, carrer Abat 
Racimir, 46-50 i carrer Remences, 32 d’Olot i que es detallen de la següent manera: 
 

Comunitat Propietari Import Total Import trim. 

J.M. Capdevila 3 Agència Habitatge Catalunya 11.778,92 € 2.944,73 € 

Abat Racimir 50 Ajuntament d’Olot 10.382,76 € 2.595,69 € 

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

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

200220  Despeses 23143  1521 227991 22161.68 DESPESES GESTIO PISOS PROTECCIO 
OFICIAL 

143 999 999 099 999 999 

 

 
 



 
 
 

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

5.2. - APROVAR DESPESES COMUNITATS DE PROPIETARIS PARTICIPANTS 
AJUNTAMENT D'OLOT (AVINGUDA SANTA COLOMA 20, 1R-2A). 

 
Núm. de referència : X2023011769     
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot és propietari de l’habitatge de l’avinguda Santa Coloma 20, 
1r-2a d’Olot, en virtut d’escriptura pública de compravenda formalitzada davant el Notari 
Sr. Angel Arregui Laborda en data 12 de novembre de 2018 amb número de Protocol 3148. 
 
Atès que la finca expressada en el paràgraf anterior forma part de la comunitat de 
propietaris avinguda Santa Coloma, 20-22-24. 
 
Atès l’Acta de la Junta de Propietaris celebrada en data 21 de juliol de 2022, mitjançant la 
qual s’aprova la quota comunitària anual de 571,43 €. 
 
En relació a l’expedient HA022023000012, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el pagament de la quota comunitària corresponent per a l’any 2023 de la 
comunitat de l’avinguda Santa Coloma, 20, 1r-2a, per un import de 571,43 € (cinc-cents 
setanta-un euros amb quaranta-tres cèntims. 
 
Segon.- Imputar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària municipal: 
 

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

200220  Despeses 23143  1521 227991 571.43 DESPESES GESTIO PISOS PROTECCIO 
OFICIAL 

143 999 999 099 999 999 

 

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



 

5.3. - APROVAR DESPESES COMUNITATS DE PROPIETARIS PARTICIPANTS 
AJUNTAMENT D'OLOT (AVINGUDA SANTA COLOMA 22, BX). 

 
Núm. de referència : X2023011833     
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot és propietari de l’habitatge de l’avinguda Santa Coloma 22, 
baixos d’Olot, en virtut d’escriptura pública de compravenda formalitzada davant el Notari 
Sr. Manuel Faust Pujol en data 13 de desembre de 2005 amb número de Protocol 2302. 
 
Atès que la finca expressada en el paràgraf anterior forma part de la comunitat de 
propietaris avinguda Santa Coloma, 20-22-24. 
 
Atès l’Acta de la Junta de Propietaris celebrada en data 21 de juliol de 2023, mitjançant la 
qual s’aprova la quota comunitària anual de 451,67 €. 
 
En relació a l’expedient HA022023000013, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el pagament de la quota comunitària corresponent per a l’any 2023 de la 
comunitat de l’avinguda Santa Coloma 22, bx, per un import de 451,67 € (quatre-cents 
cinquanta-un euros amb seixanta-set cèntims), segons acta de la comunitat. 
 
Segon.- Imputar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària municipal: 
 

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

200220  Despeses 23143  1521 227991 451.67 DESPESES GESTIO PISOS PROTECCIO 
OFICIAL 

143 999 999 099 999 999 

 

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

6.1. - APROVAR DESPESES COMUNITATS DE PROPIETARIS PARTICIPANTS 
AJUNTAMENT D'OLOT (PASSATGE FIRALET 1, BX). 

 
Núm. de referència : X2023011735     
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot és propietari del local situat al passatge Firalet 1, bx d’Olot, 
en virtut d’escriptura pública de compravenda formalitzada davant el Notari Sr. Angel 
Arregui Laborda en data 20 de gener de 2022 amb número de Protocol 121. 
 
Atès que la finca expressada en el paràgraf anterior forma part de la comunitat de 
propietaris passatge Firalet 1. 
 



 
 
 

Atès l’Acta de la Junta de Propietaris celebrada en data 29 de novembre de 2022, 
mitjançant la qual s’aprova la quota comunitària anual de 543,52 €. 
 
En relació a l’expedient HA022023000011, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el pagament de la quota comunitària corresponent per a l’any 2023 de la 
comunitat del passatge Firalet 1, bx, per un import de 543,52 € (cinc-cents quaranta-tres 
euros amb cinquanta-dos cèntims), segons acta de la comunitat. 
 
Segon.- Imputar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària municipal: 
 

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

200220  Despeses 23143  1521 227991 543.52 DESPESES GESTIO PISOS PROTECCIO 
OFICIAL 

143 999 999 099 999 999 

 

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

 
7.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 

 
Núm. de referència : X2023013184     
 
En relació a l’expedient CPG22023000017 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar la relació d’ordenacions de despeses annexada número 23/009 per un import de 
747.574,99 euros. 
 

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

200240  Despeses 99999 747574.99 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8.1. - APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS DEL FESTIVAL SISMÒGRAF 2023 
 

Núm. de referència : X2023012110     
 
Vist que l’àrea de Cultura i Educació de l’Ajuntament d’Olot programa les activitats del 
Festival Sismògraf 2023. 
 
Vist que amb aquesta finalitat 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), es fa necessari aprovar el preu públic corresponent. 
 
Donat que el preu públic no cobreix el cost del servei, com es detalla a l’informe adjunt. 
 
Vist la regulació dels preus públics que es conté en l’ordenança de preus públics aprovada 
per l’Ajuntament. 
 
En relació a l’expedient IG112023000007 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 corresponents als espectacles del festival Sismògraf 
2023 que es detallen: 
A 

 

SISMÒGRAF 2021       

DATA LLOC COMPANYIA ESPECTACLE PREU S.A. PRO VARIS 

13, 14 I 15  ORFEO NEJA TOMSCIC OPIUM CLIPPERS 10,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 

13, 14, 15 CAN VAYREDA NICK STEUR FREEZE 6,00 € 3,00 € 3,00 € 3,00 € 

13, 14 , 15 CARBONERA ROSA CASADO 
EN UN DÍA CLARO PUEDES 
VER PARA SIEMPRE 6,00 € 3,00 € 3,00 € 3,00 € 

13 TEATRE ESTER GUNTÍN TERRA RAPHSODY 10,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 

13, 14 SALA ASSAIG 
KATIA- MARIE 
GERMAIN HABITER 6,00 € 3,00 € 3,00 € 3,00 € 

14 TEATRE STAR- PILOT NO MADE LAND 6,00 € 3,00 € 3,00 € 3,00 € 

14,15 SALA TORIN 
ADRIANA REYES 

COREOGRAFIAS 
SELVATICAS 10,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 

15 
PARC DE LES MÓRES 

SERVAND 
SOLANILLA 

HAS DE CANVIAR LA TEVA 
VIDA 6,00 € 3,00 € 3,00 € 3,00 € 

15 
VOLCÀ MONTSACOPA 

QUIM SIRÓN I 
MOON RIBAS 

RAMAT SIMFÒNIC 
6,00 € 3,00 € 3,00 € 3,00 € 

15 
CEMENTIRI 

CONTESIDOS 
SUPÉRFLUOS 

CIUTAT DORMITORI 
10,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 

 15 

TEATRE 

ÍNTIM 
PRODUCCIONS 

DELS INTESTINS UNA 
SOGA I DEL CUL UN SAC 
DE GEMECS 10,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 

• S.A = Club de fidelitat Societat Anònima 

• PRO= Professionals inscrits al Festival 

• VARIS: Jubilats/Estudiants/Aturats/TresC 

 
 



 
 
 

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

S’aprova per unanimitat. 
 

 
9.1. - APROVACIÓ DELS PREUS PÚBLICS D'ESPORTS 2023 

 
Núm. de referència : X2023012210     
 
Vist que l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament d’Olot com cada any ha preparat els preus públics 
d’esports per a l’exercici 2023. 
 
Vist que per fer front al cost d’aquet servei i d’acord amb el previst als articles 41 i següents 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 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 
l’informe econòmic que consta a l’expedient. 
 
En relació a l’expedient IG112023000008 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 2023 i normes de gestió que es detallen: 
 

• Abonaments IEMS. 

• Estadi atletisme. Gimnàs i accés a la pista usuaris particulars. 

• Espais esportius, pavellons, estadi i camps de futbol (Entitats, grups de lleure, 
particulars) 

 

PREUS PÚBLICS 2023  

 

ABONAMENT IEMS      

G
EN

ER
A

L 

Matrícula per la utilització de les pistes i/o espais esportius de les IEM i activitats de l’Àrea 
d'esports 

20 € 
 

    
 

*Aquesta matrícula s’haurà de tramitar per a totes les noves altes d’abonat o per aquells que no hagin tramitat 
o renovat cap servei de l’IMELO fins passats 2 anys després de la baixa de la finalització de l’últim servei 
contractat.   

    

ESTADI ATLETISME. GIMNÀS I ACCÉS A LA PISTA USUARIS PARTICULARS    

G
IM

N
À

S 

i P
IS

TA
 

ES
TA

D
I.

 

A
n

y 
2

0
2

3
 

Entrada puntual de 14 a 60 anys  
*Accés pista, accés gimnàs i accés vestidors (horari ilimitat en una jornada) 

4,25 € 

 



 

Entrada puntual persones < 14 anys, persones  > 60 anys i esportistes federats i persones amb una 
discapacitat superior al 33% 
*Accés pista, accés gimnàs i accés vestidors (horari ilimitat en una jornada) 

2,10 € 

 

Abonament trimestral de 14 a 60 anys  45,00 €  
Abonament trimestral persones < 14 any, > 60 anys, esportistes federats i persones amb una 
discapcitat superior al 33% 

22,50 € 
 

Abonament anual de 14 a 60 anys  137,00 €  
Abonament anual persones < 14 anys, > 60 anys, esportistes federats i persones amb una 
discapacitat superior al 33%  

68,50 € 
 

Lloguer armariet anual   16,00 € 
 

Quota saludable. Accés a les dutxes anual.  12,00 € 
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Entrada puntual de 14 a 60 anys  4,25 € 
 

Entrada puntual persones < 14 anys, > 60 anys, esportistes federats i persones amb una discapcitat 
superior al 33% 

2,10 € 
 

Abonament anual de 14 a 60 anys 78,00 € 
 

Abonament anual persones < 14 anys, > 60 anys, esportistes federats  i persones amb una 
discapcitat superior al 33% 

39,00 € 
 

Lloguer armariet anual   16,00 € 
 

 

  
 

 

  
 

ESPAIS ESPORTIUS, PAVELLONS, ESTADI I CAMPS DE FUTBOL (Entitats, grups de lleure, particulars) 
 

 

  

Equip-grup /hora  
local  fora 

Ju
lio

l 2
2

 a
 ju

n
y 

d
el

 2
4

  

Entrenaments entitats federades en competició regular i equips locals amb fitxa del consell 
esportiu 

2,14 € 
22,00 € 

Entrenaments entitats esportives sense competició  11,00 € 22,00 € 

Utilització camp de Badminton  7,25 € 12,00 € 

Partits/competicions oficials entitats federades i equips locals amb fitxa del consell esportiu 0,00 € 22,00 € 

Activitats esportives extraordinàries, exhibicions, tornejos, etc. per part d'entitats federades  22,00 € 60,00 € 

Centres d'ensenyament  en horari escolar. Activitats Esportives. Esportistes d'alt nivell 0,00 € 0,00 € 

Entrenaments i partits per part d'entitats NO esportives i grups de lleure  22,00 € 44,00 € 

Activitats NO esportives      

Totes les activitats que no estan contemplades en el llistat *increment del 100% si hi ha entrada 
pagament  60,00 € 100,00 € 

Personal     

Personal de suport a consergeria, manteniment, neteja , etc  en horari laboral  30,00 € 30,00 € 

Personal de suport a consergeria, manteniment, neteja , etc  en horari extraordinàri, nocturn, 
festiu...  45,00 € 45,00 € 



 
 
 

 

  
 

 CONDICIONS   

 *Per adquirir qualsevol abonament és necessari disposar del carnet d’abonat a les IEMs.   

 *Els descomptes per esportistes federats només s'aplicaran a aquells esportistes federats 
residents a la ciutat d'Olot o inscrits en alguna entitat esportiva del municipi. 

  

 *Els abonaments es podran abonar a través del banc o bé presencialment amb targeta.   

 *Els preus dels abonaments anuals van de l’1 de gener al 31 de desembre.  Aquests abonaments 
només es podran fer durant el primer mes de l'any.  

  

 

*Els abonaments trimestrals es cobraran de forma proporcional a la data d'inscripció. L'Àrea 
d'Esports cobrarà el rebut a l'inici de cada trimestre (  A principis de gener, abril, juliol (* 
descomptar els dies del tancament de la instal·lació)  i octubre.) Una vegada feta la inscripció, si 
no s'avisa que es volen donar de baixa (màxim 10 dies abans de començar el següent trimestre) 
bé per correu o bé presencialment, s’entén que hi ha una renovació automàtica i es girarà el rebut. 
En cas de retornar un rebut sense haver-se donat de baixa s'iniciaran els tràmits com a rebut 
impagat  

  

 *Les persones de 14 a 17 anys necessitaran una autorització firmada pel seu pare, mare o tutor 
legal per poder accedir al gimnàs i al rocòdrom.  

  

 *Les persones menors de 14  anys necessitaran anar acompanyades del seu pare, mare o tutor legal per poder 
accedir al gimnàs i al rocòdrom.  

    

 *Qualsevol esportista d'una entitat, sigui federada o no, amb competició regular o no, i els grups 
de lleure que utilitzen les IEMs de forma periòdica, han d'abonar-se a les IEMs.  

  

 *Per la resta de situacions no estipulades, el Cap de l'Àrea d'Esports  realitzarà un estudi de costos.    

 

*ACCÉS IEMs A ESPORTISTES D'ALT NIVELL  
Les persones que acreditin ser Esportistes d’Alt Nivell es beneficiaran de l’ús gratuït a les 
instal·lacions esportives municipals dels Pavellons Pla de Llacs, Estadi d’Atletisme, Camps de Futbol 
del Morrot i Piscina Municipal amb la única finalitat de fer entrenament.  
L’Àrea d’Esports  comprovarà la condició d’esportista d’Alt Nivell revisant les llistes aprovades pel 
Consell Superior d’Esports o del Consell Català de l’Esport.   
Per fer ús de les instal·lacions hauran de fer la petició a les oficines de l’Àrea d’Esports, qui haurà 
de determinar la disponibilitat dels espais sol·licitats i atorgar-ne el permís. 
La persona interessada haurà de comunicar anualment, durant la segona quinzena del mes de 
desembre, a l’Àrea d’Esports si segueix amb la condició d’Esportista d’Alt Nivell.  

  

 
 
Segon.- Aprovar els preus públics de la piscina 2023 i normes de gestió que es detallen: 
 
 
 



 

PROPOSTA DE PREUS PÚBLICS DE LA PISCINA 2023   

     

 Instal·lació    

Concepte  
normal descompte   carnet 

  

Entrades individuals    
  

Entrada puntual (Adult) 4,90 2,50  no 

Entrada puntual menor de 4 anys  0,00 0,00  no 

Entrada puntual menor de 14 anys (Júnior)  2,50 no  no 

Entrada puntual major de 60 anys (Sènior) 2,50 no  no 

Entrada puntual grups  1,65 no  no 

Entrada puntual de 18:00 a 20:00 (Adult) 3,00 1,50  no 

Entrada puntual de 18:00 a 20:00 (Júnior) 1,50 no  no 

Entrada puntual de 18:00 a 20:00 (Sènior) 1,50 no  no 

     

Abonaments 1ª per.  2n per descompte  
Abonament Temporada Adult juny - set.  88,00 64,00 50% si 

Abonament Temporada Júnior juny - set 44,00 no no si 

Abonament Temporada Sènior  juny - set 44,00 32,00 no si 

Abonament Estiu Adult juliol - set  73,00 53,00 50% si 

Abonament Estiu Júnior juliol - set 37,00 27,00 no si 

Abonament Estiu Sènior Juliol - set  37,00 no no si 

     

Paks  
Pack 
10 Pack 20 descompte  

Adult  41,00 54,00 no no 

Júnior  20,00 27,00 no no 

Sènior 20,00 27,00 no no 

     

CONDICIONS     

*Es considera 2ª persona al cònjuge i als fills de 14 a 17 anys (ambdós inclosos) 

*Descompte: aturats, famílies nombroses o monoparentals, persones amb una discapacitat 
superior al 33% i persones amb prescripció mèdica per anar a la piscina sempre i quan es 
disposi d'un certificat de renda baixa expedit pel Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. S'haurà 
de presentar un carnet o certificat que acrediti qualsevol d'aquestes condicions.  

*Adult ( 14-60 anys) / Júnior ( 4 - 13 anys) i Sènior (+ de 60 anys)  



 
 
 

*Els packs 10 i 20 són nominals i intransferibles. De totes maneres podran ser utilitzats per 
altres persones sempre i quan el titular de l'abonament estigui present. ( L'acompanyant ha 
de ser sempre de la mateixa categoria ( adult, sènior o júnior )  

*Per la resta de situacions no estipulades, el Cap de l'Àrea d'Esports realitzarà un estudi de 
costos.  

 
Tercer.- Aprovar els preus públics d’activitats dirigides 2023 i normes de gestió que es 
detallen: 

PROPOSTA PREUS PÚBLICS ACTIVITATS DIRIGIDES 2023 
 

     

Activitats dirigides de baixa intensitat. ( Quota salut anual)    

     

 una sessió  dues sessions   

Ioga  51,00 € 102,00 €   

Gimnàstica de manteniment  33,00 € 66,00 €   

Gimnàstica suau  33,00 €   

Natació i Gimnàstica a l'aigua 118,00 €   

     

CONDICIONS      

*Quota salut. Persones nascudes abans del 1963 o amb alguna discapacitat 
superior al 33%  

 

 
*Si alguna persona vol realitzar una activitat de baixa intensitat i no compleix 
algun dels requisits de l'apartat anterior, la quota serà el doble de la quota salut.  

 

 

 
*La quota salut NO ES FRACCIONA  

 

     

Activitats dirigides d'alta intensitat.     

     

 una sessió  dues sessions  tres sessions   
trimestral 46,00 € 75,00 € 100,00 €  
anual  133,00 € 210,00 € 282,00 €  

     

CONDICIONS      

*Descompte del 50 % a persones que presentin alguna discapacitat superior al 
33% 

 

 
*La quota anual només es podrà fer efectiva durant el període d'inscripció  

 



 

* Una vegada feta la inscripció, si no s'avisa de la baixa de l'activitat (màxim 10 
dies abans de tramitar el següent rebut ) bé per correu o bé presencialment, 
s’entén que hi ha una renovació automàtica i es cobrarà la següent quota. En 
cas de retornar un rebut sense haver-se donat de baixa s'iniciaran els tràmits 
com a rebut impagat. Els rebuts es giren a l'inici de cada trimestre ( Octubre, 
Gener i Abril) 

 

*En cas de fer una inscripció trimestral es cobrarà sempre la part proporcional 
corresponent a la data d'inscripció. 

 

*Per la resta de situacions no estipulades, el Cap de l'Àrea d'Esports  realitzarà 
un estudi de costos.  

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

10.1. - APROVACIO LIQUIDACIONS ALTES 4T TRIMESTRE 2022 - IMPOST 
ACTIVITATS ECONÒMIQUES 

 
Núm. de referència : X2023012401     
 

En relació a l’expedient AE012023000016 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: 
 
En relació a l’expedient ingressos AE012023000016 relatiu a l’IMPOST D’ACTIVITATS 
ECONÒMIQUES  exercici 2022, 
 
 
s’acorda 
 

Primer.  Aprovar les liquidacions corresponents a les altes del 4t. trimestre 2022 de 
l’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES que importen les següents 
quantitats i notificar-les als titulars afectats: 

 
4t. trimestre 2022 

 
IAE     .  11.795,85.-€ 
RECÀRREC DIPUTACIÓ .  .   3.128,21.-€ 

 
       TOTAL. .  14.924,06-€ 

 
 
 
 



 
 
 

Segon.  El període de cobrament en voluntària serà fins el dia 20//04/2023. 
Transcorregut aquest termini, els deutes que no s’hagin fet efectius, seran exigits 
en via de constrenyiment i acreditaran el recàrrec de constrenyiment, interessos 
de demora i, en el seu cas, les costes que es produeixin. 

 
 
Tercer.   Procedir a la notificació de la liquidació individual als interessats afectats. 
 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

 
11.1. - APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT I PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 

PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE REFORMA DEL 
LOCAL PER LES NOVES OFICINES D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ (OAC) I D’HABITATGE 

. FASE 1, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT 
 

Núm. de referència : X2023012914    
 

Tipus contracte OB D'OBRES 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

  

Vista la necessitat de contractar les obres de reforma del local per les noves oficines 
d’atenció al ciutadà (OAC) i d’habitatge d'acord amb l'informe tècnic emès pel Sr. Ramon 
Prat i Molas, com a Cap d’Àrea d’Infraestructures Urbanismes i Brigada de data 7 de març 
de 2023. 

El projecte tècnic de les obres , va ser aprovar per Junta de Govern Local de data 9 de 
març de 2023. 

El pressupost base de licitació ascendeix a 432.833,37 € IVA inclòs. Aquest import es 
desglossa en 357.713,53 € de pressupost net i 75.119,84 € en concepte d’IVA calculat al 
tipus del 21%. 

Pel que fa a la durada del contracte, s'estableix un termini màxim de 5 mesos, a comptar 
del dia següent a la signatura de l’acta de comprovació de replanteig. 

Als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat del contracte subjecte 
a licitació, el valor estimat del mateix ascendeix a 357.713,53 €, IVA exclòs. 

Aquest contracte no està subjecte a regulació harmonitzada i al seu expedient  hi consta el 
plec de clàusules administratives particulars, el projecte d’obres aprovat per Junta de 
Govern Local de data 9 de març de 2023 i demés documentació prevista a l’article 116 de 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre del 2017 (LCSP)  

Atès que aquest contracte es tipifica com a contracte administratiu d’obres d’acord amb el 
previst als articles 25 i 13 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, 
atenent a diversos criteris de valoració, en virtut dels articles 131, 145 i 159 de la LCSP, i 
que la tramitació de l’expedient serà la ordinària. 



 

De conformitat amb el que disposa l’article 116 de la LCSP, la celebració de contractes per 
part de les administracions públiques requerirà la prèvia tramitació de l’expedient que 
s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els termes 
previstos a l’article 28 de l’esmentada Llei. 

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

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

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

Vist el que disposa l’apartat 1 de la Disposició Addicional Segona de la LCSP i atès que 
l’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local per la delegació conferida per l’Alcaldia 
en data 25 i 26 de juny de 2019. 

I vist l’expedient administratiu núm. CCS12023000014 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda, proposa a  la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 

Primer.- INICIAR l'expedient de contractació de les obres de reforma del local per les noves 
oficines d’atenció al ciutadà (OAC) i d’habitatge. Fase 1, incorporant-hi la documentació a 
què fa referència l'article 116 del LCSP. 

Segon.- APROVAR l'expedient de contractació administrativa de les obres de reforma del 
local per les noves oficines d’atenció al ciutadà (OAC) i d’habitatge Fase 1, amb un import 
màxim de licitació de quatre-cents trenta-dos mil vuit-cents trenta-tres euros amb trenta-set 
cèntims (432.833,37 €), IVA inclòs. 

Aquest import es desglossa en 357.713,53 € de pressupost net, més 75.119,84 € en 
concepte d'IVA calculat al tipus del 21%. 

La durada màxima del contracte és de 5 mesos, a comptar del dia següent a la signatura 
de l’acta de comprovació de replanteig. 

Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la 
contractació de les obres de reforma del local per les noves oficines d’atenció al ciutadà 
(OAC) i d’habitatge. Fase 1.  

Quart.- APROVAR la despesa de la present contractació que es finançarà amb càrrec a la 
partida del pressupost municipal:  

 

Any Econòmic Programa Orgànic Pressupost % 
IVA 

Import IVA Import total 

2023 140 933 63210 357.713,53 21 75.119,84 432.833,37 

(R22) NOVA OFICINA OAC I HABITATGE 
 
 
 



 
 
 

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

200200  Despeses 23140  933  63210 432833.37 R22 NOVA OFICINA OAC HABITATGE 100 001 001 001 000 000 

 

Cinquè.- NOMENAR, com a Responsable del Contracte, el Sr. Oriol Brufau Torrents, 
arquitecte municipal de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot, amb les facultats 
determinades a l’article 62 de la LCSP, i haurà de supervisar  la seva execució , adoptar 
les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta 
realització de la prestació pactada dins de l’àmbit de facultats que l’òrgan de contractació li 
atribueixi 

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

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

11.2. - SERVEIS DE PLANIFICACIÓ, INSPECCIÓ I VALIDACIÓ DE LES OBRES 
INCLOSES EN EL PROGRAMA DE SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ I 

COLORACIÓ DE LES FAÇANES DE LA PLAÇA MAJOR 
 
 

Núm. de referència : X2023010200     
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar els serveis de planificació, inspecció i validació de 
les obres incloses en el programa de subvencions per a la rehabilitació i coloració de les 
façanes de la Plaça Major, com es desprèn de l’informe de data 18  de febrer de 2023, 
emès pel Sr. Ramon Prat Molas, cap de l’Àrea de Territori. 

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

Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar serveis de 
planificació, inspecció i validació de les obres incloses en el programa de subvencions per 
a la rehabilitació i coloració de les façanes de la Plaça Major. 
 
-Mireia Torras Codinach 
-Eduard Callís Freixas i Guillem Moliner  Milhau 
-Joaquim Gallart Figueras 



 

Quart.- D’acord amb l’informe de valoració emès pel Sr. Ramon Prat Molas, cap de l’Àrea 
de Territori, en data 3 de març de 2023; s’han presentat dues ofertes subscrites per. Mireia 
Torras Codinach i Eduard Callís Freixas i Guillem Moliner  Milhau ; i  la millor proposta és 
la  presentada per EDUARD CALLÍS FREIXAS i GUILLEM MOLINER MILHAU, per haver 
presentat l’oferta més econòmica. 

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

Sisè.- Vista la capacitat d’obrar dels arquitectes EDUARD CALLÍS FREIXAS i GUILLEM 
MOLINER MILHAU i atès que aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per 
realitzar la prestació objecte del contracte. 

Fonament jurídic 

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

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

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

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

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics 

 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012023000133 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 

Primer.-  Aprovar l’informe  NI022023000363 emès pel Sr. Ramon Prat Molas, cap de 
l’Àrea de Territori  de data 18 de febrer de 2023,  en el que es motiven les necessitats de 
contractar. 

Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a 
favor dels arquitectes Srs. EDUARD CALLÍS FRREIXAS amb NIF núm. **** i GUILLEM 
MOLINER MILHAU amb NIF ****, el contracte menor dels serveis de planificació, inspecció 
i validació de les obres incloses en el programa de subvencions per a la rehabilitació i 
coloració de les façanes de la Plaça Major;  pel preu de disset mil nou-cents vuit euros 
(17.908 €), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en catorze mil vuit-cents euros (14.800 €) de pressupost net 
i tres mil cent vuit euros (3108 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 % 
 



 
 
 

Tercer.- El termini per a l’execució dels serveis serà de  7 mesos, a partir de la data de 
recepció de la notificació de l’adjudicació 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 17.908€, IVA inclòs, amb càrrec a la 
partida  núm. 23.140.151.227061 “serveis externs (suport urbanístic)” del Pressupost 
municipal. 
 

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

200220  Despeses 23140  151  227061 8954 SERVEIS EXTERNS (SUPORT URBANISTIC) 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 23140  151  227061 8954 SERVEIS EXTERNS (SUPORT URBANISTIC) 100 001 001 001 000 000 

 
Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació i adjuntarà una 
còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient 
CC012023000133. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses : Eduard Callís i Guillem Moliner, Mireia 
Torras  Codinach  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
11.3. - PRORROGAR EL CONTRACTE DEL SERVEI DE DIRECCIÓ I COORDINACIÓ 
TÈCNICA, LA COMERCIALITZACIÓ DE LA FIRA, L'ORGANITZACIÓ, LA DIRECCIÓ 
DE LA COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ, AIXÍ COM L'EXECUCIÓ, CONTROL I AVALUACIÓ 

DE LA FIRA ORÍGENS 
 
Núm. de referència : X2021061273     
 
Antecedents: 
 
Per decret del President del Consell de Direcció de DinàmiG (número 2021LDIG00006) de 
data 14 de maig de 2021, s’aprovà l’expedient de contractació administrativa, plecs de 
clàusules i inici de la licitació de contractació del servei de direcció i coordinació tècnica, 
la comercialització de la fira, l'organització, la direcció de la comunicació i difusió, així com 
l'execució, control i avaluació de la Fira Orígens. 

 
Per Decret de Presidència de Dinàmig de 6 d’agost de 2021, número 2021LDIG000109, 
s’adjudicà el servei de la direcció i coordinació tècnica, la comercialització de la fira, 
l'organització, la direcció de la comunicació i difusió, així com l'execució, control i avaluació 
de la Fira Orígens a l’empresa PEP PALAU, VON AREND I ASSOCIATS SCP amb NIF 
J63394779, pel preu de cent quatre mil onze euros i seixanta cèntims (104.011,60 €), 
IVA inclòs, desglossat en vuitanta-cinc mil nou-cents seixanta euros (85.960 €) de base 
imposable i divuit mil cinquanta-un euros i seixanta cèntims (18.051,60 €) d’IVA calculat 
al 21%, per als dos anys de contracte. 

El contracte es va formalitzar amb efectes a 1 de setembre de 2021. 

La clàusula sisena del plec de clàusules administratives particulars de la licitació estableix 
que la durada del contracte és de dos anys i es preveu una pròrroga d’un any.  



 

 
En la clàusula sisena del plec de prescripcions tècniques s’especifica que l’edició de la Fira 
de 2023 es portarà a terme els dies 18 i 19 de novembre. 

 
Vist que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament en sessió de 16 de desembre de 
2021 va acordar subrogar el contracte del servei de direcció i coordinació tècnica, la 
comercialització de la fira, l’organització, la direcció de la comunicació i difusió, així com 
l’execució, control i avaluació de la fira Orígens a l’Ajuntament d’Olot, amb efectes a 1 de 
gener de 2022 (expedient núm. CCS12021000078). 

 
Vist l’informe NI022023000458 emès per la Sra. Judit Reixach Ferrés, tècnica del 
Departament de Promoció i responsable del contracte, en que manifesta que l'empresa 
adjudicatària ha complert correctament amb l'objecte i les necessitats del contracte portat 
a terme durant el 2021 i 2022, i proposa la pròrroga del contracte. 

 
En el mateix informe hi consta que la garantia definitiva per respondre d’aquest contracte 
d’import 4.298 € va ser dipositada a Dinàmig en data 27 de juliol de 2021 i es va retornar 
en data 28 de febrer de 2023, donada la subrogació del contracte i correspon, per tant, 
dipositar la garantia definitiva a l’Ajuntament d’Olot. 

Fonaments jurídics 
Article 29 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, relatiu a 
les pròrrogues, i en especial l’art. 29.2 relatiu a l’obligatorietat de la pròrroga per a 
l’empresari, sempre que el preavís es produeixi amb mesos d’antelació a la finalització del 
termini de durada del contracte. 
Clàusula 6a del plec de clàusules administratives particulars de la licitació, relativa a la 
durada del contracte i possibles pròrrogues.  
 

Vist l’expedient administratiu CCS12021000078 i antecedents corresponents, la regidora 
delegada d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 

 

Primer.- Prorrogar el contracte del servei de direcció, coordinació tècnica, 
comercialització, organització, comunicació, execució i control de la Fira Orígens per 
l’edició de 2023 a l’empresa PEP PALAU, VON AREND I ASSOCIATS SCP amb NIF 
J63394779, pel preu de cinquanta-dos mil cinc euros amb vuitanta cèntims (52.005,80 €), 
IVA inclòs. 

Aquest preu es desglossa en quaranta-dos mil nou-cents vuitanta euros (42.980 €) de base 
imposable i nou mil vint-i-cinc euros amb vuitanta cèntims (9.025,80 €) d’IVA calculat al 
21%. 

Aquesta pròrroga queda condicionada al compliment del punt tercer. 

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa en base imposable a la partida 2023 200 4311 
226990 FIRA ORIGENS del pressupost de despeses 2023 de la Corporació. 

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

200220  Despeses 23200  4311 226990 52005.80 FIRA D'ORIGENS 100 001 001 001 000 000 

 



 
 
 

Tercer.- Requerir a l’empresa, PEP PALAU, VON AREND I ASSOCIATS SCP amb NIF 
J63394779, perquè en el termini de 7 dies hàbils següents a la recepció de la notificació 
del present acord, constitueixi una nova garantia definitiva a favor de l’Ajuntament d’Olot, 
per import de 4.298 €, corresponent al 5% del pressupost base de licitació, exclòs l’IVA, 
d’acord amb l’article 107.3 de la LCSP.  

 
L’ingrés de la garantia definitiva podrà fer-se mitjançant transferència bancària al compte 
corrent núm. ES31 2100 0008 2502 0050 0013, fent constar com a concepte “Garantia 
definitiva pròrroga del contracte de gestió de la Fira Orígens, Exp.  CCS12021000078”. 
El justificant de l’ingrés es farà arribar a l’Ajuntament d’Olot mitjançant instància 
electrònica. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
11.4. - PRORROGAR EL CONTRACTE DE LA GESTIÓ DEL SERVEI EDUCATIU PER 

A L’ESPAI CRÀTER 
Núm. de referència : X2021023078     
 
Antecedents 
 

Per acord de Junta de Govern Local, de 4 de febrer de 2021, es va aprovar l’expedient de 
contractació administrativa per adjudicar el contracte del servei de gestió, 
desenvolupament i implementació del programa d’activitats del servei educatiu de l’Espai 
Cràter d’Olot, dividits en dos lots: Lo1 1 – Gestió del servei d’atenció a l’usuari i Lot 2 – 
Gestió del servei educatiu.  
 
Per acord de Junta de Govern Local de data 20 de maig de 2021, s’adjudicà el Lot 2 (Gestió 
del servei educatiu) del contracte del servei de gestió, desenvolupament i implementació 
del programa d’activitats del servei educatiu de l’Espai Cràter d’Olot a favor de la societat 
mercantil LA VOLA COMPANYIA DE SERVEIS AMBIENTALS SAL, amb NIF A58635269.   
 
La durada del contracte s’establia en 21 mesos preveient-se la possibilitat de dues 
pròrrogues de forma acordada, d’un any cadascuna, de conformitat amb l’article 29.4 
LCSP. Atès que el contracte es va formalitzar amb efectes del dia 15 de juliol de 2021, 
finalitzarà el proper 15 d’abril de 2023. 
 
A l’acord d’adjudicació de la Junta de govern Local en sessió celebrada el 20 de maig de 
2021 es feia la previsió de despesa següent: 
 
Any 2021, de 6 mesos, a iniciar l’1 de juliol fins el 31 de desembre, un total de 32.043,91 €.  
Any 2022, de 12 mesos exactes, un total de 64.087,82 €.  
Any 2023, de 3 mesos, des de l’1 de gener fins el 31 de març, amb un total de 16.021,96 €. 
 
Vist l’informe emès en data 6 de març de 2023 pel Sr. Xevi Collell Colomer, director de 
l’Espai Cràter i tècnic responsable del contracte, sobre la necessitat de contractar la gestió 
del servei educatiu de l’Espai Cràter per poder dur a terme l’activitat durant l’any 2023, i 
vist que durant l’execució del contracte l’empresa LA VOLA COMPANYIA DE SERVEIS 



 

AMBIENTALS SAL, ha dut a terme la prestació del servei de forma correcte informa 
favorablement la pròrroga del contracte. 
 
Així mateix fa constar que el contracte es va formalitzar amb efectes de 15 de juliol de 2021, 
per tant durant l’any 2021 hauria correspost efectuar la despesa per 5,5 mesos, però es va 
fer efectiu el pagament per als 6 mesos previstos. Per tal de regularitzar la despesa del 
contracte, en executar la pròrroga la factura corresponent al mes d’abril de 2023 haurà de 
ser per import de 2.670,32 € (mig mes). En cas que l’empresa renunciés a executar la 
pròrroga, la darrera factura a presentar serà la de març de 2023 i no n’haurà de presentar 
cap factura corresponent a abril de 2023.  
 
Fonaments jurídics 
 
Article 29.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
  
Clàusula 6a del plec de clàusules administratives particulars de la licitació, relativa a la 
durada del contracte i possibles pròrrogues.  
  
Vist l’expedient CCS12021000039 i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Prorrogar per un any el contracte de gestió del servei educatiu per a l’Espai Cràter, 
adjudicat a l’empresa LA VOLA COMPANYIA DE SERVEIS AMBIENTALS SAL, amb NIF 
A58635269, amb efectes del 16 d’abril de 2023 fins al 15 d’abril de 2024, ambdós inclosos, 
per un import total de 64.087,82 € (IVA inclòs).  
Aquest preu es desglossa en 52.965,72 € de base imposable i un IVA d’11.122,80 € calculat 
al 21 %.   
 
Segon.- Autoritzar i disposar 45.395,54 € per a l’any 2023 amb càrrec a la partida: Serveis 
educatius i als usuaris del pressupost de la Corporació per a 2023. 
 
La despesa prevista per a l’any 2024 és de 18.692,28 € que es pagarà amb càrrec a la 
partida Serveis educatius i als usuaris del pressupost de la Corporació per a 2024. La 
consignació pressupostària queda supeditada a l’aprovació definitiva del pressupost de la 
Corporació per a l’any 2024, d’acord amb el que estableix la disposició addicional tercera 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 

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

200220  Despeses 23800  333  226990 45395.54 ESPAI CRATER - SERVEIS EDUCATIUS I ALS 
USUARIS 

100 001 001 001 000 000 

200220  Despeses 99999 18692.28 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
Tercer.- Regularitzar la despesa d’aquest contracte, atès es va formalitzar amb efectes de 
15 de juliol de 2021, però l’any 2021 es va fer efectiu el pagament corresponent a 6 mesos.  
 
Per tant, en executar la pròrroga, la factura que presentarà LA VOLA COMPANYIA DE 
SERVEIS AMBIENTALS SAL corresponent al mes d’abril de 2023 haurà de ser per import 
de 2.670,32 € (mig mes).  
 



 
 
 

En cas que l’empresa renunciés a executar la pròrroga, el contracte finalitzarà a data 15 
d’abril, però la darrera factura a presentar serà la del mes de març i no correspondrà que 
presenti cap factura corresponent a abril de 2023.  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
11.5. - RESERVA PRESSUPOSTÀRIA SERVEI DE TRACTAMENT DE DEIXALLES AL 
DIPÒSIT CONTROLAT DE RESIDUS I TRACTAMENT DE MATÈRIA ORGÀNICA A LA 

PLANTA DE COMPOSTATGE. ANY 2023 
 
 

Núm. de referència : X2023012608     
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
La Junta de Govern Local de data 11 de maig de 2017 va aprovar el conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal de la Garrotxa de delegació 
de competències municipals en matèria de recollida selectiva, gestió i tractament de 
deixalles domèstiques i assimilables produïdes en el terme municipal d’Olot.  
 
En aquest conveni l’Ajuntament d’Olot delega i encarrega al Consell Comarcal de la 
Garrotxa, entre d’altres les competències de “Destí i tractament dels materials recollits als 
centres de gestió i tractament de residus autoritzats i alhora es compromet a satisfer la 
qualitat del valor del cost dels serveis delegats d’acord amb les corresponents ordenances 
fiscals comarcals o amb l’estudi econòmic anual”.  
 
Vist l’informe núm. NI022023000404 emès pel Sr. David Llongarriu Reixach, director del 
SIGMA, en data 23 de febrer de 2023, en relació a la reserva pressupostària del servei de 
tractament de deixalles al dipòsit controlat de residus i per altra banda a les despeses de 
tractament de matèria orgànica a la planta de compostatge.  
 
I vist l’expedient administratiu núm. CC012023000179 i antecedents corresponents, la 
regidora-delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local d’adopció dels 
següents acords:  
 
Primer.- Aprovar l’informe núm. NI022023000404 emès pel Sr. pel Sr. David Llongarriu 
Reixach, director del SIGMA, en data 23 de febrer de 2023, en el qual es motiven les 
necessitats a contractar.  
 

Segon.- Autoritzar i disposar el pagament de dos milions tres-cents trenta mil seixanta-
un euros amb trenta-cinc cèntims (2.330.061,35,IVA inclòs, a favor del CONSELL 
COMARCAL DE LA GARROTXA, amb NIF P6700007-E, corresponent al tractament del 
servei del tractament de deixalles al dipòsit controlat de residus i, a les despeses de 
tractament de matèria orgànica la planta de compostatge per a l’any 2023; amb càrrec a la 
partida núm. 23.2.700.1632.227002 “tractament de residus”; d’acord amb els antecedents 
descrits.  



 

L’import esmentat es desglossa en:  
-tractament de deixalles dipòsit controlat de residus: 2.057.334,49€  
-tractament de deixalles a la planta de compostatge:    272.726,86€ 
 

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

200220  Despeses 23700  1623 227002 2057334.49 TRACTAMENT RESIDUS 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 23700  1623 227002 272726.86 TRACTAMENT RESIDUS 100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

 
11.6. - RESERVA PRESSUPOSTÀRIA SERVEI DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE 

RESIDUS PER LA RECOLLIDA DE PAPER I CARTRÓ COMERCIAL ANY 2023 
 

Núm. de referència : X2023012587     
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
La Junta de Govern Local de data 11 de maig de 2017 va aprovar el conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal de la Garrotxa per 
desenvolupar l’exercici de les competències relacionades amb la gestió de les deixalles 
d’origen domèstic i assimilables, produïdes en el terme municipal d’Olot.  
 
En aquest conveni l’Ajuntament d’Olot delega i encarrega al Consell Comarcal de la 
Garrotxa, entre d’altres les competències de “Recollides sectorials de deixalles 
(voluminosos, piles, activitats econòmiques, etc).”  
 
En la clàusula dotzena d’aquest mateix conveni s’aprova el pagament del cost del serveis 
delegats: “L’Ajuntament d’Olot, es compromet a satisfer la quantitat del valor del cost dels 
serveis delegats, d’acord amb les corresponents ordenances fiscals comarcals o amb 
l’estudi econòmic anual que el Consell Comarcal aprova com a base per a la redacció de 
les corresponents ordenances fiscals municipals i el pagament es farà per mensualitats 
vençudes”.  
 
Vist l’informe núm . NI022023000408 emès pel Sr. David Llongarriu Reixach, director del 
SIGMA de data 23 de febrer de 2023,  en relació a l’aprovació la despesa del servei de 
recollida i cartró comercial de l’anualitat 2023 a favor del Consell Comarcal de la Garrotxa; 
atès la nova licitació del servei de recollida i neteja viària encara no està adjudicada.  
 
I vist l’expedient administratiu núm. CC0120230001781 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
  
PRIMER.- Aprovar l’informe núm . NI022023000408 emès Sr. David Llongarriu Reixach, 
director del SIGMA de data 23 de febrer de 2023, en el qual es motiven les necessitats a 
contractar.  
 



 
 
 

SEGON.- Autoritzar i disposar una despesa per import de  quaranta-set mil tres-cents 
noranta-sis euros amb vint-i-vuit cèntims (47.396,28 €) (IVA inclòs) a favor del 
CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA amb NIF (P6700007-E); corresponent a la 
recollida selectiva del paper i cartró comercial  de l’any 2023, amb càrrec a la partida núm. 
23.700.1621.227001 “ recollida i transport de residus”; d’acord amb els antecedents 
descrits 
 

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

200220  Despeses 23700  1621 227001 47396.28 RECOLLIDA I TRANSPORT RESIDUS 100 001 001 001 000 000 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

11.7. - ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ MIXTE DEL SUBMINISTRAMENT I 
MUNTATGE DE JOCS INFANTILS AL PARC DE LES MORES, MITJANÇANT 

PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT 
 
Núm. de referència : X2022060096     
 

Tipus 
Contracte 

SU DE SUBMINISTRAMENT 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

 
Antecedents 
 
Per acord de la Junta de Govern Local celebrada en data 24 de novembre de 2022 es va 
aprovar l’expedient de contractació administrativa, plecs de clàusules i inici de la licitació 
del subministrament i muntatge de jocs infantils al Parc de les Mores, mitjançant 
procediment obert simplificat, amb un pressupost de cent onze mil set-cents cinquanta-dos 
euros (111.752,00 €), IVA inclòs, amb el desglossament següent: 92.357,02 € de 
pressupost net sense IVA, i 19.394,98 € corresponent al 21% d’IVA.   
 
 
Per la present actuació s’ha sol·licitat ajuda a la FEMP, en base a la convocatòria de 
subvencions per la realització d’accions destinades a la promoció d’estils de vida 
saludables a través de la creació o rehabilitació d’entorns saludables en el marc del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència (C18.I2), i podrà ser finançada amb càrrec a fons 
del Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la Unió Europea – Next Generation EU, 
establert per el Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 2020, amb 
el suport del Ministeri de Sanitat i la Federació Española de Municipis i Províncies. 
 
En cas que l’entitat local resulti beneficiaria d’aquesta ajuda, junt amb els contractistes i 
subcontractistes, s’haurà de complir amb els requisits exigits pel Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència, els quals es concreten en: 

a) Obligacions d’informació previstes en l’article 9 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de 

setembre: Aquesta actuació podrà ser desenvolupada en el marc del Pla de 

Recuperació, Transformació i Resiliència objecte de finançament mitjançant la Unió 



 

Europea – Next Generation EU, amb el suport del Ministeri de Transports, Mobilitat i 

Agenda Urbana. 

b) Donar compliment a les fites i objectius: El Component 18, Inversió 2 (C18.I2) que 

articula la promoció d’estils saludables a través de la creació o rehabilitació d’espais 

no participa en les Fites i Objectius CID, ni en la consecució de les Fites i Objectius 

Operacionals. 

c) Preceptiu compliment de les obligacions assumides en matèria d’etiquetatge verd i 

etiquetatge digital i els mecanismes establerts pel seu control: El Component 18 

Inversió 2 (C18.I2) que articula la promoció d’estils de vida saludable a través de la 

creació o rehabilitació d’espais no participa en l’etiquetatge verd i l’etiquetatge digital. 

d) Compliment de les obligacions assumides per l’aplicació del principi de no causar un 

dany significatiu (DNSH) i a les conseqüències en cas d’incompliment. 

e) Obligatòria aplicació al contracte en qüestió del Pla de Mesures Antifrau i 

Anticorrupció, incloent el conflicte d’interessos corresponent al contracte. 

f) Obligació de compliment de la Declaració d’Absència de Conflicte d’Interès (DACI) 

per totes les persones que participen en l’expedient de contractació. 

g) Identificació dels contractistes i subcontractistes: Obligacions d’informació previstes 

en l’article 8.2 de l’Ordre HFP/1030/2021. 

h) La obligació del contractista i subcontractista de la informació relativa al titular real 

del beneficiari final dels fons en la forma prevista en l’article 10 de l’Ordre 

HFP/1031/2021, de 29 de setembre.  

i) La subjecció als controls de la Comissió Europea, l’Oficina de Lluita Antifrau, el 

Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, i el dret d’aquests òrgans a 

l’accés a la informació sobre el contracte. 

j) Les normes de conservació de la documentació, d’acord amb l’article 132 del 

Reglament Financer. 

 

En data  15 de desembre de 2022  finalitzà el termini de presentació de proposicions, 
havent  participat en la licitació, per haver presentat la seva oferta dins el termini fixat i en 
la forma pertinent, les següents empreses: 
 

- JUEGOS KOMPAN, SA (A58178161) 
- BENITO URBAN, SLU (B59987529) 

En data 20 de desembre de 2022 es reuneix la Mesa de Contractació, procedint a l’obertura 
del sobre A, documentació administrativa, declarant admeses totes les empreses 
participants. 

En data 9 de gener de 2023 es reuneix la Mesa de Contractació, procedint a l’obertura del 
sobre B amb criteris automàtics i procedint a la sol·licitud de l’informe de valoració als 
serveis tècnics. 

En data 9 de febrer de 2023 es reuneix la Mesa de Contractació, per donar compte de 
l’informe de valoració dels criteris automàtics de les ofertes presentades emès pel Sr. 
Ramon Prat Molas, com a Cap d’Àrea de Territori i enginyer de camins, canals i ports i a 



 
 
 

realitzar la proposta de contractació i la Mesa acorda elevar a la Junta de Govern Local la 
proposta d’adjudicació a l’empresa JUEGOS KOMPAN, SA amb NIF A58178161. 
 
En data  24 de febrer de 2023 es requereix a l’empresa la documentació prèvia a 
l’adjudicació, respost  dins el termini establert. 

De conformitat amb l’article 151 de la LCSP 

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

Per tot això, en exercici de les competències conferides en virtut de la delegació efectuada 
per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret de data 25 de juny de 2019. 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12022000070, com a regidora delegada 
d’Hisenda, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següent acord: 
 
Primer.- ADJUDICAR el contracte de subministrament i muntatge de jocs infantils al Parc 
de les Mores, inclosa en la sol·licitud de la subvenció de la línia 2 del Programa d’Impuls a 
la Rehabilitació d’Edificis Públics (PIREP) de les entitats locals, en el marc del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), a favor de l’empresa JUEGOS 
KOMPAN, SA amb NIF A58178161 pel preu de CENT VUIT MIL SET-CENTS SETANTA-
NOU EUROS (108.779,00 €) IVA inclòs. 
 
Aquest preu es desglossa en VUITANTA-NOU MIL NOU-CENTS EUROS (89.900,00 €) de 
pressupost base i DIVUIT MIL VUIT-CENTS SETNATA-NOU EUROS (18.879,00 €) d’IVA 
calculat al 21%. 
 
Segon.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de 
clàusules administratives particulars reguladores de la contractació, aprovat per Acord de 
Junta de Govern Local de 24 de novembre de 2022. 

Les característiques i avantatges de l’oferta adjudicatària respecte de les altres  
presentades, queden acreditades a l’acta de la Mesa de Contractació, en sessió celebrada 
en data 9 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. 
 
Tercer.- Aprovar i disposar la despesa per import de 108.779,00 € amb càrrec a la  següent 
partida: 
 

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

200300 2301231 Despeses 23140  171  61908 108779.00 R22 PARCS URBANS 140 001 999 099 999 999 
200210 2301231 Despeses 23140  171  61908 -2973.00 R22 PARCS URBANS 140 001 999 099 999 999 

Quart.- El termini d’execució de les obres serà de 16 setmanes, a comptar des del dia 
següent a la signatura del contracte i el termini de garantia serà de 7 anys.  
 
Cinquè.-  Nomenar responsable del contracte al Sr. Ramon Prat Molas, enginyer de 
camins, canals i ponts i Cap de l’Àrea de Territori. 
 



 

Sisè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a la resta de licitadors que han 
participat a la licitació  i es publicarà en el Perfil del Contractant, de conformitat amb l’article 
151.1 de la LCSP.  
 
Setè.- La formalització del contracte serà amb la signatura del contracte que haurà 
d’efectuar-se en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a aquell en què es realitzi la 
notificació de l’adjudicació als licitadors.  
 
Vuitè.- Publicar la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del Contractant 
de l’Ajuntament d’Olot, de conformitat amb l’article 154 de la LCSP.  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

11.8. - SEGONA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DELS 
SISTEMES D'INFORMACIÓ, ELS SISTEMES DE COMUNICACIÓ DE DADES LAN I 
ELS SERVEIS ASSOCIATS DE L'AJUNTAMENT D'OLOT I EL SEU MANTENIMENT 

 

Núm. de referència : X2021011611     
 
Antecedents 
 
Per acord de Junta de Govern Local de data 19 d’agost de 201 es va adjudicar la licitació 
del “Subministrament de Sistemes d’Informació, els sistemes de comunicació de dades Lan 
i els Serveis associats a l’Ajuntament d’Olot i el seu manteniment.” a l’empresa ESTANYS 
BLAUS, SL amb NIF: B17496738 com a proposta amb una major puntuació pel preu de 
dos-cents vuitanta-vuit mil set-cents trenta euros amb vint cèntims (288.730,20 €) iva inclòs, 
que es desglossa en: dos-cents trenta-vuit mil sis-cents vint euros (238.620,00 €) més 
cinquanta mil cent-deu euros amb vint cèntims  (50.110,20 €)  corresponents a l’iva calculat 
al 21%. 
 
Per acord de Junta de Govern Local de data 7 de setembre de 2022 1ª modificació del 
contracte per un import de trenta-cinc mil cinc-cents quaranta-nou euros amb vuitanta 
cèntims (35.549,80 €), desglossat en vint-i-nou mil tres-cents vuitanta euros (29.380,00€) 
de pressupost net i sis mil cent seixanta-nou euros amb vuitanta cèntims (6.169,80 €) 
corresponents al 21%. 
 
El contracte te una durada de 5 anys, a raó de 64.856,00 € per any. 

La modificació del contracte es quantifica en un 10,94%, del pressupost base de licitació. 
 
Vist l’informe núm. NI022023000395 emès pel Sr. Joan Prat Espuña, Responsable 
d’Informàtica i noves tecnologies de l’Ajuntament d’Olot i responsable del contracte, en què 
informa i justifica la necessitat de modificar el contracte per causes previstes en la licitació. 
 
Vista la necessitat de modificar el contracte per ampliar amb 50 llicències l’inicial i segons 
la clàusula 39 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 20%. 



 
 
 

 

• Ampliació de nous serveis a la corporació que generin necessitats de sistemes 
d’informació i comunicació.   

 
Fonaments legals 
 
L’article 204 de la LCSP. 
 
 
Vist l’expedient administratiu CCS12021000025 i antecedents corresponents, la regidora 
delegada d’Hisenda  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.-  Aprovar la 2ª modificació del contracte subministrament dels sistemes d’informació, 
sistemes de comunicació de dades LAN i els serveis associats, adjudicat a l’empresa 
ESTANYS BLAUS, SL , amb NIF B17496738. 
 
Segon.- L’increment de despesa prevista en la modificació del contracte anirà a càrrec de 
la partida: 

23 120 920 227994  MANTENIMENT I SUPORT INFORMÀTIC. 
 

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

200220  Despeses 23120  920  227994 4502.41 MANTENIMENT I SUPORT INFORMATIC 100 001 001 001 000 000 

 
Tercer.- El cost d’aquesta modificació serà de tres mil set-cents vint-i-un euros (3.721,00 
€) de pressupost net més set-cents vuitanta-un euros amb quaranta-un cèntims (781,41 €) 
corresponents al 21% d’IVA i un total de quatre mil cinc-cents dos euros amb quaranta-un 
cèntims (4.502,41 €) IVA inclòs. 
 
Quart.- L’increment total del contracte és de 4.502,41 € (Iva Inclòs) i representa un 1,39 % 
del pressupost d’adjudicació. La suma de les dues modificacions del contracte representen 
un 12,33 %. 
 
Cinquè.- REQUERIR a l’adjudicatària del contracte de Subministrament de Sistemes 
d’Informació, els sistemes de comunicació de dades Lan i els Serveis associats a 
l’Ajuntament d’Olot i el seu manteniment, ESTANYS BLAUS, SL , amb NIF B17496738, per 
tal que en el termini màxim de 10 dies hàbils següents a la recepció de la notificació del 
present acord, formalitzi la modificació del contracte, prèvia ampliació de la garantia 
definitiva per import de 186,05 €, corresponent al 5% de l’import de la modificació sense 
IVA. 

 
L’ingrés de la garantia definitiva podrà fer-se mitjançant transferència bancària al compte 
corrent núm. ES31 2100 0008 2502 0050 0013, fent constar que correspon a la “Garantia 
definitiva modif. de contracte Subministrament de Sistemes d’Informació, els sistemes de 
comunicació de dades Lan i els Serveis associats a l’Ajuntament d’Olot “, Expedient 
CCS12021000025”. El justificant de l’ingrés s’adjuntarà a la instància electrònica. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 



 

11.9. - DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DEL SERVEI DE MANTENIMENT DELS ESPAIS 
VERDS PÚBLICS D'OLOT I L'EXECUCIÓ D'UN PROJECTE D'INSERCIÓ LABORAL. 

Núm. de referència : X2016024751     
 
Per Decret núm. 2016LDEC003319 de data 30 de desembre de 2016 es va adjudicar a “La 
Fageda Fundació” amb NIF G17808247 el servei de manteniment d’espais verds públics 
d’Olot i l’execució d’un projecte d’inserció laboral, per un import de 384.546,28 € IVA inclòs.  
Per tal de garantir la correcte execució del contracte, “La Fageda Fundació” en data 5 de 
gener de 2017 va dipositar una fiança d’import 16.680,53 €. 
 
La Junta de Govern Local de data 13 de desembre de 2018 acorda modificar el contracte 
amb efectes del dia 1 de gener de 2019, per ampliació del nombre d’espais a mantenir  i 
freqüències  dels plans de manteniment; tot incrementant l’import de l’adjudicació en 
12.874,67 € (IVA inclòs). 
“La Fageda Fundació”  en data 2 de gener de 2019 ingressa una fiança de 557,25 € per tal 
de garantir la modificació del contracte.  
 
La Junta de Govern Local de data 5 de març de 2020  acorda modificar el contracte 
esmentat amb efectes del dia 1 de gener de 2020, com a conseqüència  d’ampliació dels 
espais a mantenir i les freqüències dels plans de manteniment, tot incrementat l’import de 
l’adjudicació en 6.029,33 € (IVA inclòs). 
“La Fageda Fundació” en data 15 de maig de 2020 ingressa l’import 261,52 € per tal 
d’ampliar la garantia definitiva del contracte. 
 
La Junta de Govern Local de data 25 de febrer de 2021 acorda modificar l’esmentat 
contracte amb efectes del dia 1 de gener de 2021,  tot incrementant l’import de l’adjudicació 
en 8.968,44 € (IVA inclòs). 
“La Fageda Fundació” en data 14 d’abril de 2021 ingressa l’import de 389,01 € per tal 
d’ampliar la garantia definitiva del contracte. 
 
La Junta de Govern Local de data 30 de desembre de 2021 va  acordar modificar el 
contracte esmentat amb efectes del dia 1 de gener de 2022, tot incrementant l’import de 
l’adjudicació en 4.548,66 € (IVA inclòs). 
“La Fageda Fundació” en data 20 de gener de 2022 va ingressar l’import de 197,30 € per 
tal d’ampliar la garantida definitiva del contracte. 
 
I vist l’informe emès pel Sr. Xevi Pujol Planella, tècnic d’espais verds del SIGMA, de data 
2 de març de 2023, favorable al retorn de les fiances dipositades per garantir el contracte 
el servei de manteniment d’espais verds públics d’Olot i l’execució d’un projecte d’inserció 
laboral, el qual va finalitzar el dia 31 de desembre de 2022. 
 
I vist  l’expedient administratiu núm.  CCS12016000031  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 les fiances dipositades per LA FAGEDA FUNDACIÓ amb 
NIF G17808247 per garantir el contracte del  servei de manteniment d’espais verds públics 
d’Olot i l’execució d’un projecte d’inserció laboral, finalitzat el dia 31 de desembre de 2022, 
segons: 



 
 
 

-16.680,53 € dipositades en data  5 de gener de 2017 
-     557,25 € dipositada en data 1 de gener de 2019 
-     261,52 € dipositada en data 15 de maig de 2020 
-     389,01 € dipositada en data 14 d’abril de 2021 
-     197,30 € dipositada en data 20 de gener de 2022 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
11.10.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI DE CURA D’INFANTS EL CAU 

DE LA GUILLA. 
 
 
La junta de Govern Local acorda deixar aquest punt sobre la taula. 
 
 
 
11.11. - CULTURA - CONTRACTAR EL SERVEI DE GESTIÓ D’AUTORS NACIONALS I 

INTERNACIONALS I LA DESPESA DELS SEUS HONORARIS PER A LES 
CONVERSES DEL FESTIVAL MOT DE LITERATURA DE GIRONA I OLOT 

 
Núm. de referència : X2023009081     
 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar el servei de gestió d’autors nacionals i 
internacionals per a les converses del Festival MOT de Literatura de Girona i Olot, com es 
desprèn de l’informe de data 16 de febrer de 2023, emès per la directora del Festival MOT 
de Literatura 

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

Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar el servei de gestió 
d’autors nacionals i internacionals per a les converses del Festival MOT de Literatura de 
Girona i Olot: 

- Eugeni Gil Benavides ; Carrer de la Font, 21, 08350 Arenys de Mar ; ****;  

- Taleia Cultura, SL ; C/Boquer, 3 baixos, 08003 Barcelona ; ****;  

- La Selva. Ecosistema creatiu, S.C.C.L. ; Carrer de Llull, 63-69, 08005 Barcelona ; ****  
 
Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada Taleia 
Cultura, SL per haver estat l’única oferta presentada.  

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



 

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

Fonament jurídic 

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

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

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

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

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics 

PROPOSO 

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

Literatura, amb el vistiplau de Susanna Alsina Directora Adjunta de  l’Àrea de Cultura i 

Educació de data 16 de febrer de 2023 en el que es motiven les necessitats de contractar. 

Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a 
favor de l’empresa Taleia Cultura, SL; amb NIF B62135942, el contracte menor de servei 
de gestió d’autors nacionals i internacionals per a les converses del Festival MOT de 
Literatura de Girona i Olot pel preu de disset mil set-cents vuitanta-set euros (17.787,00 €), 
IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en catorze mil set-cents euros (14.700,00€) de pressupost 
net i tres mil vuitanta-set euros (3.087,00€) d’IVA calculat amb un tipus del 21 % 
 
Tercer.- El termini màxim per a l’execució dels serveis serà de 31/12/2023 

Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 17.787,00€, IVA inclòs, amb càrrec a 
la partida 23 400 334 226090 FESTIVAL LITERARI MOT I XERRADES del Pressupost 
municipal. 

 
Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses que han presentat pressupost.  
 
S’aprova per unanimitat. 

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

200220   23 400 334 226090 17787 FESTIVAL LITERARI MOT I XERRADES400 400 012 070 107 0000 0000 



 
 
 

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

 
Núm. de referència : X2023013097     
 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012023000182 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 
acords: 
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
 

Antecedents:  

 

Primer.- Atès que és necessària la contractació de WOODS de la companyia CLARICE 

LIMA/FUTURA&LINHA DA FUGA dins la programació de FESTIVAL SISMÒGRAF 23, que 

realitza l'empresa LINHA DE FUGA ASSOCIAçAO CULTURAL com es desprèn de 

l'informe de data 03-03-2023 , 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. 

 

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 LINHA DE FUGA ASSOCIAçAO 

CULTURAL 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 227990 ACTUACIONS BIG 

PULSE i pot ordenar-se la despesa proposada. 

 

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

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

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

endavant LCSP). 

  

Fonament Jurídic: 

 

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



 

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

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

  

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

efectuades pel cartipàs municipal.  

 

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

  

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics.  

 

PROPOSA  

Primer.- Adjudicar, a favor de LINHA DE FUGA ASSOCIAçAO CULTURAL, amb CIF. 

515118370, de COIMBRA, -, PORTUGAL el contracte privat que té per objecte l'espectacle 

WOODS pel preu de CATORZE MIL DOS-CENTS SETANTA AMB SETANTA TRES euros 

14.270,73 €, IVA exempt. 

  

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

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

  

Caixet actuació: 14.270,73€ 

IVA (exempt)%: -€ 

  

Segon.- WOODS es portarà a terme el dia/dies 14-04-2023 

  

Tercer.- Aprovar i Disposar la despesa d'import 14.270,73€, IVA inclòs, i efectuar-ne el 

pagament a l'empresa LINHA DE FUGA ASSOCIAçAO CULTURAL en els termes que 

consten en el contracte que se signarà entre les parts. 

  

Amb càrrec a la partida 23 400 334 227990 ACTUACIONS BIG PULSE 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 LINHA DE FUGA ASSOCIAçAO CULTURAL.  
 

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

200220  Despeses 23400  334  227990 14270.73 ACTUACIONS BIG PULSE 400 012 070 107 000 000 



 
 
 

Setè.- LINHA DE FUGA ASSOCIAÇAO CULTURAL adjuntarà una còpia d’aquest acord a 
la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012023000182. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

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

 
 

Núm. de referència : X2023013100     

 

Antecedents:  

 

Primer.- Atès que és necessària la contractació de FREEZE de la companyia NICK STEUR 

dins la programació de FESTIVAL SISMÒGRAF 23, que realitza l'empresa NICK STEUR 

com es desprèn de l'informe de data 03-03-2023 , 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 

  

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 NICK STEUR i atès que aquesta compta 

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

  

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

SISMÒGRAF i pot ordenar-se la despesa proposada. 

  

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

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

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

endavant LCSP). 

  

Fonament Jurídic:  

 

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

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

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

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

efectuades pel cartipàs municipal. 



 

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

  

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics. 

  

PROPOSA  

 

Primer.- Adjudicar, a favor de NICK STEUR, amb CIF. ****, de SITTARD, -, PAISOS 

BAIXOS el contracte privat que té per objecte l'espectacle FREEZE pel preu de SIS MIL 

SET-CENTS CINQUANTA-VUIT euros 6.758 €, IVA inclòs. 

 

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

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

 

Caixet actuació: 6.200€ 

IVA (9)%: 558€ 

  

Segon.- FREEZE es portarà a terme entre els dies 13 i 15-04-2023 

 

  

Tercer.- Aprovar i Disposar la despesa d'import 6.758€, IVA inclòs, i efectuar-ne el 

pagament a l'empresa NICK STEUR 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 NICK STEUR. 
 
 
Setè.- AJUNTAMENT D'OLOT adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura electrònica 
o hi farà constar el número d’expedient CC012023000183. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

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

200220  Despeses 23400  334  2279901 6758 ACTUACIONS SISMOGRAF 400 012 070 107 000 000 



 
 
 

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

 
Núm. de referència : X2023013105     

 

Antecedents:  

Primer.- Atès que és necessària la contractació de UR de la companyia HAATIK dins la 

programació de FESTIVAL SISMÒGRAF 23, que realitza l'empresa AIERT BEOBIDE 

EGAÑA com es desprèn de l'informe de data 03-03-2023 , 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  

 

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 AIERT BEOBIDE EGAÑA i atès que 

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

del contracte. 

 

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

SISMÒGRAF i pot ordenar-se la despesa proposada.  

 

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

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

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

endavant LCSP). 

  

Fonament Jurídic: 

  

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

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

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

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

efectuades pel cartipàs municipal. 

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

  

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics. 

  

 



 

PROPOSA  

Primer.- Adjudicar, a favor de AIERT BEOBIDE EGAÑA, amb CIF. ****, de PASAIA, 

GUIPUZCOA, ESPANYA el contracte privat que té per objecte l'espectacle UR pel preu de 

QUATRE MIL CINC-CENTS SETANTA-SIS euros 4.576 €, IVA inclòs. 

 

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

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

Caixet actuació: 3.781,81€ 

IVA (21)%: 794,18€ 

 

Segon.- UR es portarà a terme el dia/dies 16-04-2023 

  

Tercer.- Aprovar i Disposar la despesa d'import 4.576€, IVA inclòs, i efectuar-ne el 

pagament a l'empresa AIERT BEOBIDE EGAÑA 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 AIERT BEOBIDE EGAÑA.  
 
Setè.- AIERT BEOBIDE EGAÑA adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura electrònica 
o hi farà constar el número d’expedient CC012023000184. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

11.15. - EDUCACIÓ - CONTRACTAR EL SERVEI DE TRANSPORT DE L’ESTIU RIU 
 
Núm. de referència : X2023010363     
 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar el servei de transport de l’Estiu Riu, que consta 
dels desplaçaments setmanals dels casals a la Piscina Municipal i de sortides a diferents 
punts de la comarca i de fora de la comarca per tal de cobrir les necessitats de 

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

200220  Despeses 23400  334  2279901 4576 ACTUACIONS SISMOGRAF 400 012 070 107 000 000 



 
 
 

desplaçament de les diferents activitats del projecte Estiu Riu a la piscina municipal i a 
d’altres emplaçaments per realitzar activitats de lleure, com es desprèn de l’informe de data 
23 de febrer de 2023, emès pel Director de l’Àrea de Cultura i Educació de l’Ajuntament 
d’Olot. 

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

Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar el servei de 
transport de l’Estiu Riu, que consta dels desplaçaments setmanals dels casals a la Piscina 
Municipal i de sortides a diferents punts de la comarca i de fora de la comarca per tal de 
cobrir les necessitats de desplaçament de les diferents activitats del projecte Estiu Riu a la 
piscina municipal i a d’altres emplaçaments per realitzar activitats de lleure: 

1. TEISA olot@teisa-bus.com NIF U17953985 

2. TRANSPORTS SACREST ; autocars@sacrest.com NIF B17491226 

3. AUTOCARS PLANA; info@autocarsplanasl.com NIF B17493842 

Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada per TEISA 
per ser l’única empresa que ha presentat oferta. 

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

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

Fonament jurídic 

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

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

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

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

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics 

 



 

PROPOSO 

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

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

data 23 de febrer de 2023 en el que es motiven les necessitats de contractar. 

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

favor de l’empresa TEISA, amb NIF U17953985, el contracte menor de servei de transport 

de l’Estiu Riu, que consta dels desplaçaments setmanals dels casals a la Piscina Municipal 

i de sortides a diferents punts de la comarca i de fora de la comarca per tal de cobrir les 

necessitats de desplaçament de les diferents activitats del projecte Estiu Riu a la piscina 

municipal i a d’altres emplaçaments per realitzar activitats de lleure. pel preu de Quinze-mil 

nou-cents seixanta-sis euros (15.966 €), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en 14.514,55 € de pressupost net i 1.451,45 € en concepte 

d’IVA calculat al 10 %, amb càrrec a la partida Activitats de Lleure 23 500 326 227995 del 

Pressupost municipal. 

Tercer.- El termini màxim per a l’execució dels serveis serà del 26 de juny de 2023 al 25 
d’agost de 2023 

Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 14.514,55€, IVA inclòs, amb càrrec a 

la partida Activitats de Lleure Estiu Riu 23 500 326 227995 del Pressupost municipal. 

 
Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses que han presentat pressupost.  
 

Setè.- TEISA adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar 
el número d’expedient CC012023000139. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

11.16. - ESPORTS: SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES PEL MANTENIMENT DE 
LA PISCINA MUNICIPAL 

 
Núm. de referència : X2023009082     
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012023000127 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 
acords: 
 

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

200220  Despeses 23500  326  227995 15966 ACTIVITATS LLEURE ESTIU RIU 500 012 035 107 000 000 



 
 
 

Atès que és necessari contractar el subministrament de productes pel manteniment de la 
Piscina Municipal.  
 
Codi CPV: 24962000-5 Productes Químics pel tractament de l’aigua  
 
Atès que la necessitat a satisfer s’integra dins les competències de l’Ajuntament d’Olot.  
 
Atès que s’ha demanat pressupost a les següents empreses pel subministrament de 
productes pel manteniment de la Piscina Municipal.  
1. “Construccions Germans Rodeja SL”  
2. “Industrias Lindamer S.L”  
3. “J&S Piscines SL”  
 
Atès que segons l’informe de valoració, de les 3 empreses sol·licitades, s’ha presentat 
únicament 1 empresa.  
 
La valoració tècnica de la oferta presentada, en base als criteris establerts en la sol·licitud, 
és la següent: 
“Industrias Lindamer S.L”  
Preu: 14.745,10 € + 3.096,47 € en concepte d’IVA  
 
Analitzades les ofertes, s’informa favorablement a la contractació de l’oferta presentada 
per l’empresa “Industrias Lindamer S.L”, per haver estat la única oferta.  
 
Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals de 
contractació.  
 
Atès que l’empresa Industrias Lindamer S.L no ha subscrit amb l’Ajuntament d’Olot, durant 
el present exercici pressupostari, més contractes menors pel mateix objecte que individual 
o conjuntament superin el llindar establert per als contractes menors de serveis a l’article 
118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant 
LCSP). 
 
Fonament Jurídic  
 
Primer.- Atesa la definició que l’article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de  
Contractes del Sector Públic (LCSP) formula del contracte de subministres.  
 
Segon.- Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP, referent a l’inici, contingut i 
aprovació de l’expedient administratiu.  
 
Tercer.- Ateses les competències que estableix la disposició addicional segona de la LCSP 
i les delegacions efectuades pel cartipàs municipal 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012023000127 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 
acords: 
 
 



 

Tipus de Contracte: SU DE SUBMINISTRAMENT 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Primer.- Aprovar l’informe emès per Miquel Roca Joan, Cap de l’Àrea d’Esports i Lleure, 
de l’Ajuntament d’Olot, Esportives Municipals de data 21 de març de 2023 en el que es 
motiven les necessitats de contractar.  
 
Segon.- S’adjudiqui el contracte menor de subministrament de productes pel 
manteniment de la Piscina Municipal, a favor de l’empresa Industrias Lindamer S.L, amb 
NIF B17016718, pel preu de disset mil vuit-cents quaranta-un euros amb cinquanta-set 
cèntims (17.841,57€), IVA inclòs.  
 
L’esmentat preu es desglossa en 14.745,10 € de pressupost net i 3.096,47 € en concepte 
d’IVA calculat al 21%.  
 

Tercer.- El termini de lliurament serà segons les necessitats de la instal·lació, durant el 
període del 1/5/2023 al 31/12/2023. 
 

Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de disset mil vuit-cents quaranta-un euros 
amb cinquanta-set cèntims (17.841,57€),IVA inclòs, amb càrrec a la partida 23 330 342 
212000 CONSERVACIÓ INSTAL·LACIONS IEMS del pressupost de l’Ajuntament d’Olot.  
Olot, 
 

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

200220  Despeses 23330  342  212000 17841.57 CONSERVACIO INSTAL.LACIONS IEM'S 330 021 285 026 051 027 

 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

12.1. - AUTORITZAR A UNA ALUMNA DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA A 
REALITZAR PRÀCTIQUES AL MUSEU DE LA GARROTXA 

 
Núm. de referència : X2023011458     
 
Atès que a la Universitat de Girona es cursa el Grau en Història en el programa educatiu 
del qual s’estableix l’obligació dels estudiants de realitzar pràctiques en les empreses o en 
les administracions públiques.  
 
Atès que el Museu de la Garrotxa de l’àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Olot està disposat 
a col·laborar amb la Universitat de Girona per tal que el seu alumnat pugui adquirir 
coneixements relacionats amb les tasques relacionades amb el funcionament normal del 
departament esmentat.  
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’Organització i Atenció Ciutadana, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords:  



 
 
 

 
Primer.- Autoritzar la realització de pràctiques al Museu de la Garrotxa de l’àrea de Cultura 

de l’Ajuntament d’Olot a la senyora ****, alumna del Grau en Història de la Universitat de 
Girona, durant el període comprès entre el 13/03/2023 i fins el 13/04/2023 i amb horari de 
dilluns a divendres segons estableix el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i 
la Universitat de Girona, per realitzar les tasques derivades del normal funcionament del 
departament, i sense percebre cap tipus de remuneració.  
 
Segon.- Incloure a la senyora ****, estudiant de la Universitat de Girona, a l’assegurança 
de responsabilitat civil d’aquest Ajuntament el temps que estigui realitzant les pràctiques. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
13.1. - PAGAMENT DE GRATIFICACIÓ AL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL 
PELS SERVEIS EXTRAORDINARIS REALITZATS DEL DIA 16 DE GENER AL 15 DE 

FEBRER DE 2023 
 
Núm. de referència : X2023010894     
 
Atesos els informes del Sotsinspector de la Policia Municipal amb número d’expedient 
PS032023000003 de data de 16 de febrer de 2023. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132023000044 i antecedents corresponents, la regidora 
delegada d'Organització i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció 
del següent acord: 
 
D’acord amb l’acta número 1/2018 de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament 
d’Olot de data 12 de juny de 2018, sobre la modificació del import de les gratificacions 
extraordinàries i les condicions laborals de la Policia Municipal i atès la Llei 31/2022 de 23 
de Desembre de 2022 de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2023. 
 
Primer.- Pagament de gratificació al personal de la Policia Municipal que es relaciona a 
continuació pels serveis extraordinaris realitzats des del 16 de gener al 15 de Febrer de 
2023: 
 

Nom i Cognoms / Data / Servei 
 

Hores Import (€) 

****– Sergent    

TASQUES FORA DE SERVEI 25/01/23 1 31,44 € 

    

****– Sergent    

TASQUES FORA DE SERVEI 22/01/23 2 65,70 € 

TASQUES FORA DE SERVEI 12/02/23 3 98,55 € 

    

****– Caporal    

REFORÇ TORN 16/02/23 8 206,08 € 

    



 

****– Agent    

REFORÇ TORN 24/01/23 8 167,68 € 

REFORÇ TORN 10/02/23 2 46,94 € 

REFORÇ TORN 11/02/23 12 320,92 € 

REFORÇ TORN 12/02/23 6 166,98 € 

TOTAL  42 1.104,29€ 

 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 

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

0  Despeses 23180  132  15100 1104.29 GRATIFICACIONS SERVEIS 
EXTRAORDINARIS SEGURETAT 

180 008 999 999 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

14.1. - PAGAMENT D'UN COMPLEMENT DE NOCTURNITAT AL PERSONAL DE LA 
POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS DEL 16 DE GENER AL 15 DE 

FEBRER DE 2023 
 

Núm. de referència : X2023010868     
 
Atesos els informes del Sotsinspector de la Policia Municipal amb número d’expedient 
PS052023000002 de data 28 de febrer de 2023 sobre les nocturnitats realitzades entre el 
16 de gener i el 15 de febrer de 2023. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132023000043 i antecedents corresponents, la regidora 
delegada d'Organització i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció 
dels següents acords: 
 
D’acord amb el que estableix l’annex 1, aprovat pel Ple d’aquesta Corporació en la sessió 
celebrada el dia 26 de març de 1992, sobre els serveis de nocturnitat de la Policia 
Municipal. 
 
D’acord amb l’acta número 1/2018 de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament 
d’Olot de data 12 de juny de 2018, sobre la modificació del import de les hores 
extraordinàries i les condicions laborals de la Policia Municipal i atès la Llei 31/2022 de 23 
de Desembre de 2022 de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2023. 
 
 
Primer.- Pagament d’un complement de nocturnitat al personal de la Policia Municipal que 
es relaciona a continuació pels serveis realitzats des del dia 16 de gener al 15 de Febrer al  
de 2023: 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Nom i Cognoms Dies Serveis Import (€) 

CAPORALS    

**** 7 Nocturnitat 198,66 € 

**** 5 Nocturnitat 141,90 € 

**** 7 Nocturnitat 198,66 € 

**** 3 Nocturnitat 85,14 € 

    

AGENTS    

**** 5 Nocturnitat 98,30 € 

**** 7 Nocturnitat 137,62 € 

**** 7 Nocturnitat 137,62 € 

**** 6 Nocturnitat 117,96 € 

**** 4 Nocturnitat 78,64 € 

**** 3 Nocturnitat 58,98 € 

**** 1 Nocturnitat 19,66 € 

**** 3 Nocturnitat 58,98 € 

**** 5 Nocturnitat 98,30 € 

**** 3 Nocturnitat 58,98 € 

**** 7 Nocturnitat 137,62 € 

**** 7 Nocturnitat 137,62 € 

**** 7 Nocturnitat 137,62 € 

**** 14 Nocturnitat 275,24 € 

**** 7 Nocturnitat 137,62 € 

**** 7 Nocturnitat 137,62 € 

**** 6 Nocturnitat 117,96 € 

**** 7 Nocturnitat 137,62 € 

**** 2 Nocturnitat 39,32 € 

**** 3 Nocturnitat 58,98 € 

**** 7 Nocturnitat 137,62 € 

**** 3 Nocturnitat 58,98 € 

**** 4 Nocturnitat 78,64 € 

TOTAL  147  3.081,86 € 

 
 

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

0  Despeses 23180  132  121031 3081.86 ALTRES COMPLEMENTS NOCTURNITAT 
SEGURETAT 

180 008 999 999 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

 



 

15.1. - PROPOSTA PAGAMENT DELS SERVEIS DE RETENS REALITZATS DEL 16 
DE GENER DE 2023 AL 15 DE FEBRER DE 2023 

 
Núm. de referència : X2023012425     
 
Vistos els antecedents corresponents, i atesos els informes: del director de l’àrea 
d’Infraestructura i Urbanisme de data de 14 de febrer de 2023 amb número d’expedient 
NI022023000334, del director tècnic de la Brigada Municipal de data de 16 de febrer de 
2023 amb número d’expedient NI022023000317, l’informe del cap de l’àrea d’Informàtica 
de data de 15 de febrer de 2023 amb número d’expedient NI022023000342 i l’informe del 
cap d’àrea d’Esports de data de 06 de març de 2023 amb número d’expedient 
NI022023000493. 
 
D’acord amb el que estableix el punt 7 de l’acta de la Comissió de seguiment del conveni 
número 66, de data 14 de maig de 2018, i la seva ratificació per la Mesa General de 
Negociació de l’Ajuntament d’Olot en data 12 de juny de 2018 sobre els retens de Brigada 
Municipal, Informàtica i tècnics d’Urbanisme. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot de data 03/02/2023 amb 
número d’expedient RH132022000022 en la qual signava l’import unitari de les hores de 
serveis extraordinaris i altres conceptes de personal de l’Ajuntament d’Olot per a l’any 2023. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132023000049 i antecedents corresponents, la regidora 
delegada d'Organització i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- Pagament d’un complement en concepte de reten al personal de la Brigada 
Municipal, d’informàtica i dels serveis tècnics d’urbanisme i d’esports que es relaciona a 
continuació pels serveis de reten realitzats del 16 de gener de 2023 al 15 de febrer de 2023. 
 
 

Nom i Cognoms Servei 
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Import (€) 

**** Brigada 1 - - - - 143,20 € 

**** Brigada 1 - - - - 143,20 € 

**** Brigada 1 1 - - - 203,24 € 

**** Brigada 1 1 - - - 203,24 € 

**** Informàtica 1 - - - - 147,40 € 

**** Informàtica 1 - - - - 147,40 € 

**** Informàtica 1 - - - - 147,40 € 

**** Informàtica 1 - - - - 147,40 € 

**** Infra. i 
Urbanisme 

1 - - - -   147,40 € 

**** Infra. i 
Urbanisme 

1 - - - - 147,40 € 



 
 
 

**** Infra. i 
Urbanisme 

1 - - - - 147,40 € 

**** Infra. i 
Urbanisme 

1 - - - - 147,40 € 

**** Esports 2 - - - - 294,80 € 

**** Esports 1 2 - - - 267,48 € 

**** Esports 1 1    207,44 € 

TOTAL       2.641,80 € 

 
 

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

0  Despeses 23142  165  15300 692.88 RETENS ENLLUMENAT BRIGADA 142 002 999 999 999 999 
0  Despeses 23120  920  15300 589.60 RETENS INFORMATICA 120 001 999 999 999 999 
0  Despeses 23141  134  15300 147.40 RETENS MOBILITAT 140 001 999 999 999 999 
0  Despeses 23140  165  15300 147.40 RETENS ENLLUMENAT 140 001 999 999 999 999 
0  Despeses 23140  151  15300 294.80 RETENS URBANISME 140 001 999 999 999 999 
0  Despeses 23330  342  15300 769.72 RETENS PERSONAL ESPORTS 

INSTAL.LACIONS 
330 015 999 999 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
16.1. - PAGAMENT DE SERVEIS EXTRAORDINARIS AL PERSONAL DE LA 
BRIGADA MUNICIPAL PER LA SORTIDA D’EMERGÈNCIA DEGUT A LES 

INCLEMÈNCIES METEOROLÒGIQUES DE GENER DE 2023 
 
Núm. de referència : X2023011604     
 
Vist l’expedient administratiu RH132021000045 i antecedents corresponents i atès 
l’informe del Director tècnic de la Brigada Municipal amb número NI022023000320 de data 
16 de febrer de 2023, la Regidora, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 

Pagament de serveis extraordinaris per la sortida d’emergència degut a les inclemències 
meteorològiques de gener de 2023 al personal de la Brigada Municipal que es relaciona a 
continuació: 

 

Cognoms i Nom Data 
Brigada / Tipus 
servei 

Hores  Import 

****  JARDINERS Oficial 1º 1:28 221,96 € 

De 06:00 a 07:00 -Glaçades – Tirar  
Potassa 

25/01/2023 Sortida d’emergència 1 212,18 € 

De 07:01 a 07:29 -Glaçades – Tirar  
Potassa 

25/01/2023 S. Diürn 0:28 9,78 € 

****  JARDINERS Oficial 1º 1:28 221,96 € 

De 06:00 a 07:00 -Glaçades – Tirar  
Potassa 

25/01/2023 Sortida d’emergència 1 212,18 € 

De 07:01 a 07:29 -Glaçades – Tirar  
Potassa 

25/01/2023 S. Diürn 0:28 9,78 € 



 

****  MAGATZEM Encarregat 1:28 223,14 € 

De 06:00 a 07:00 -Glaçades – Tirar  
Potassa 

25/01/2023 Sortida d’emergència 1 212,18 € 

De 07:01 a 07:29 -Glaçades – Tirar  
Potassa 

25/01/2023 S. Diürn 0:28 10,96 € 

TOTAL   4:24 667,06 € 

 

Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 

 
 

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

0  Despeses 23142  171  13001 443.92 HORES EXTRAORDINARIES BRIGADA 
JARDINERS 

142 002 999 999 999 999 

0  Despeses 23142  1532 13001 223.14 HORES EXTRAORDINARIES BRIGADA VIES 
PUBLIQUES 

142 002 999 999 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

17.1. - PAGAMENT DELS SERVEIS EXTRAORDINARIS A DIVERS PERSONAL DE 
L'AJUNTAMENT PER LES HORES EXTRES PRESENTADES O REALITZADES DEL 

16 DE GENER AL 19 DE FEBRER DE 2023 
 
Núm. de referència : X2023012256     
 
Vist l’expedient administratiu RH132023000048, atès l’informe del Director tècnic de la 
Brigada Municipal amb número NI022023000318 de data de 16 de febrer de 2023, atès els 
informes del cap de l’Àrea d’Esports amb números NI022023000105 NI022023000371 i 
vistes les peticions, prèviament autoritzades, de serveis extraordinaris amb el vist i plau 
dels caps dels serveis corresponents, la regidora delegada d'Organització i Atenció al 
ciutadà proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Pagament dels serveis extraordinaris a divers personal de l’Ajuntament que es relaciona a 
continuació per les hores extres realitzades o presentades des del 16 de gener al 19 de 
Febrer de 2023: 
 
 

Nom i Cognoms Subàrea Data Serveis 
Núm/  

hores 

Tipus 

Hores 
Import € 

**** 
RRHH Gener 

Tramitació convocatòries 

estabilització 
8 Diürn 184,32 € 

**** Notificador 19/1/23 Ple Municipal 3 Diürn 55,35 € 

**** Brigada 

Oficial 1ª 
  3,07   

**** 
 29/01/23 Desmuntatge Firal Petit 3,07 

Diürn 

Festiu 
75,43 € 

**** Esports   14,85   



 
 
 

  12/11/22 Conserge al Poliesportiu 5,5 
Diürn 

Festiu 
118,91 € 

  17/02/23 
Muntatge Copa Catalana de 

Gimnàstica Artística 
2 Nocturn 41,48 € 

  18/02/23 
Muntatge Copa Catalana de 

Gimnàstica Artística 
2,35 

Nocturn 

Festiu 
57,48 € 

  19/02/23 
Desmuntatge Copa Catalana 

de Gimnàstica Artística 
5 

Diürn 

Festiu 
108,10 € 

**** Esports   3,1   

  17/02/23 
Muntatge Copa Catalana de 

Gimnàstica Artística 
1 Nocturn 20,74 € 

  18/02/23 
Muntatge Copa Catalana de 

Gimnàstica Artística 
2,1 

Nocturn 

Festiu 
51,37 € 

TOTAL      
 

713,18 € 

 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 

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

0  Despeses 23130  920  13001 184.32 HORES EXTRAORDINARIES ADMINISTRACIO 
GENERAL 

110 001 999 999 999 999 

0  Despeses 23130  920  13001 55.35 HORES EXTRAORDINARIES ADMINISTRACIO 
GENERAL 

121 001 999 999 999 999 

0  Despeses 23142  165  13001 75.43 HORES EXTRAORDINARIES BRIGADA 
ENLLUMENAT 

142 002 999 999 999 999 

0  Despeses 23330  342  13001 398.08 HORES EXTRAORDINARIES ESPORTS 
INSTAL. 

330 015 999 999 999 999 

 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 

18.1. - AUTORITZAR UNA BESTRETA A UN TREBALLADOR ADSCRIT A LA 
POLICIA MUNICIPAL 

Núm. de referència : X2023012769     
 

Vista la sol·licitud presentada pel senyor **** , agent adscrit a l’àrea de la Policia Municipal, 
en data 28 de febrer de 2023 amb número de registre d’entrada E2023004467, demanant 
una bestreta de dues mensualitats íntegres a retornar en un màxim de 24 mensualitats tal 
i com es permet en conveni.. 
 
Vist l’informe emès per la cap de Recursos humans de data 7 de març de 2023. 
 
D’acord amb l’article 21 del Conveni de condicions laborals del personal funcionari de 
l’Ajuntament d’Olot pel qual s’estableix que el personal que ho necessiti pot demanar una 
bestreta de les seves retribucions fins a un màxim de dues mensualitats íntegres a retornar 
amb descomptes a la nòmina, en un màxim de 24 mensualitats improrrogables. 
L’avançament s’atorgarà si respon, entre altres especificades en el conveni, a les 
necessitats de: 
 
 



 

▪ Qüestions mèdiques no cobertes per la Seguretat Social. 
▪ Trasllat, compra, rehabilitació o desnonament de l’habitatge. 
▪ Pagaments improrrogables de la unitat familiar o situacions de necessitat 

anàlogues. 
 
Aquestes circumstàncies s’hauran de justificar prèviament i es tindrà en compte: 

▪ Si es demana per primera vegada. 
▪ La situació econòmica de la unitat familiar. 
▪ Si entre la cancel·lació d’una bestreta i la sol·licitud d’una altra han passat 3 mesos. 

 
Atès que la bestreta sol·licitada respon a la necessitat de trasllat de domicili, tal com ha 
manifestat el treballador al personal del departament de Recursos Humans, que el 
treballador no té cap bestreta activa i que entre la cancel·lació d’una bestreta anterior i la 
sol·licitud d’aquesta han passat 3 mesos. 
 
D’acord amb l’article 47.1.c) del Reial decret legislatiu 3/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la llei del impost sobre la renda de les persones físiques i III. La 
Disposició addicional quaranta-dos de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2023 estableix que el tipus d’interès legal del 
diner queda establert en el 3,25 per cent durant la vigència d’aquesta llei. 
 
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, regidora delegada  
d'Organització i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels 
següents acords: 
 

Primer.- Autoritzar una bestreta de dues mensualitats íntegres al senyor ****, agent adscrit 
a la Policia Municipal. 
 

Segon.- Abonar la quantitat de 3.828,50 euros nets al senyor ****, la qual s’haurà retornar 
amb descomptes a la nòmina en un màxim de 24 mesos improrrogables, essent el primer 
mes el que es faci efectiva la bestreta. 
Aquesta quantitat es pagarà amb càrrec a la partida NP 310 050 “avançaments i préstecs 
concedits”. 
 
Tercer.- Aplicar el tipus d’interès legal del diner que estableix la normativa vigent. 
 
Quart.- En qualsevol cas, si el treballador causa baixa a l’empresa per qualsevol motiu, 
vindrà obligat ell o, si escau, les persones a qui legalment els correspongui, a retornar la 
totalitat de la bestreta pendent en el mateix mes que es produeixi la baixa a l’empresa. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 



 
 
 

19.1. - ESMENAR L'ERROR DETECTAT EN L'ACORD DE LA JUNTA DEL 09/02/2023 
SOBRE L'APROVACIÓ DE L’AJUDA SOCIAL PER ESTUDIS DELS FILLS I FILLES 

DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT D’OLOT PEL CURS 2022-2023 
 
Núm. de referència: X2023005941     
 
La Junta de Govern Local en la sessió del 9 de febrer de 2023 va aprovar el pagament de 
la quantitat 1.859,68 euros corresponents a l’ajuda per estudis dels fills i filles del personal 
funcionari de l’Ajuntament d’Olot pel curs 2022-2023. A l’empleada **** se li va concedir 
l’ajuda d’un fill o filla per import de 85,00 euros.  
 
S’ha detectat un error en l’import sol·licitat i en l’import concedit a l’empleada **** la qual va 
sol·licitar i va justificar l’ajuda per estudis corresponents a dos fills o filles que estan cursant 
estudis de Batxillerat. L’import sol·licitat era de 170,00 euros i només ha percebut 85,00 
euros 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.- 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 dels fills o filles del personal funcionari de 
l’Ajuntament d’Olot pel curs 2022-2023. L’import sol·licitat i l’import concedit de la senyora 
**** hauria de ser de 170,00  euros. 
 
Segon.- Aprovar el pagament a favor de la senyora **** de la quantitat de 85,00 euros 
corresponents l’ajuda per estudis dels fills o filles personal funcionari pel curs 2022-2023. 
 
Segon.- Abonar la quantitat de 85,00 euros a la propera nòmina amb càrrec a les 
assignacions pressupostàries següents: 
 

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

0  Despeses 23180  132  16204 85.00 ACCIO SOCIAL SEGURETAT 180 008 999 999 999 999 
0  Despeses 23180  132  16000 28.05 ASSEGURANCES SOCIALS SEGURETAT 180 008 999 999 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

20.1. - SUBVENCIÓ.- PROPOSANT SOL•LICITAR-NE UNA A LA DIPUTACIÓ DE 
GIRONA DINS EL PROGRAMA FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL 

PER A L’ANY 2023 
Núm. de referència : X2023006721     
 
La Diputació de Girona té aprovades les bases i convocatòria de subvencions del Fons de 
cooperació econòmica i cultural per a l’any 2023.  
 
Vist que l’import total de la subvenció per l’Ajuntament d’Olot és de 555.656,00€, tenint en 
compte el fons de cooperació municipal (inversions i despeses corrents), el fons de 
cooperació cultural, el fons per les actuacions en camins i el fons per a facilitar l’accés a 
les noves tecnologies. 



 

 
Vist que l’import de subvenció que li correspon al nostre Ajuntament per inversions i 
despeses corrents és de 463.807,60€ i per cooperació cultural és de 81.848,40€. Així 
mateix, s’inclouen dos fons complementaris, addicionals, un per finançar projectes que 
facilitin l’accés a les noves tecnologies per import de 9.000,00€, i l’altre que es destina al 
finançament d’actuacions en camins per import de 1.000,00€. 
 
Vist que l’Ajuntament d’Olot vol concórrer a l’esmentada convocatòria en la línia referida 
a despeses en inversions reals amb el projecte de projecte de conservació i millora de la 
infraestructura viària a diversos carrers de la ciutat de l’any 2023 i per actuacions de barris 
 
Vist que pel que fa als dos fons addicionals, l’Ajuntament d’Olot vol concórrer a 
l’esmentada convocatòria amb: 
 

• Obres de restauració del camí ral de Batet, des de can Masclet a can Pericot, fase 
3. 
 

• Actuacions de millora en el Centre de Procés de Dades: servidors i sistemes 
d’emmagatzematge, per facilitar l’accés a les noves tecnologies. 

 
L’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot, com a organisme autònom local, creat per 
l’Ajuntament d’Olot, vol concórrer a l’esmentada convocatòria en la línia referida a 
despeses culturals gestionant el 15% del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 
(81.848,40€), que es destinarà a l’activitat cultural de la ciutat d’Olot programada per 
l’Institut de Cultura. 
 
En relació a l’expedient SUR12023000001, 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.- SOL·LICITAR a la Diputació de Girona un ajut de 555.656,00€ dins el “Fons de 
Cooperació econòmica i cultural per a l’any 2023”, que es destinaran a les actuacions 
esmentades en la part expositiva del present acord.  
 
SEGON.- FACULTAR l’Alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
TERCER.- TRASLLADAR aquest acord a la Diputació de Girona, amb tota la 
documentació necessària per a la seva sol·licitud. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

21.1. - SUBVENCIÓ PER A ACTUACIONS D’ABASTAMENTS EN ALTA.- 
PROPOSANT CONVALIDAR DECRET DE SOL·LICITUD 

 
Núm. de referència : X2023012537     
 
Vist que per Decret número 2023LDEC000849 de data 8 de març de 2023 es va acordar      
sol·licitar a la Generalitat de Catalunya un ajut per l’actuació corresponent a la construcció 
de nous pous a la zona les Fonts al municipi d’Olot, d’acord amb la convocatòria de 
subvencions per a la realització d'inversions per a l'execució d'actuacions d'abastament en 
alta.  
 
Vist que en el punt tercer del Decret esmentat en l’apartat anterior es va acordar convalidar 
l’acord adoptat per Junta de Govern Local. 
 
En relació a l’expedient SUR12023000004, 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.- CONVALIDAR el Decret número 2023LDEC000849 de data 8 de març de 2023, 
pel qual es va acordar sol·licitar a la Generalitat de Catalunya un ajut per l’actuació 
corresponent a la construcció de nous pous a la zona les Fonts al municipi d’Olot, d’acord 
amb la convocatòria de subvencions per a la realització d'inversions per a l'execució 
d'actuacions d'abastament en alta.  
 
SEGON.- FACULTAR a l’Alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

22.1. - ANNEX AL PROJECTE D’ENDERROC EDIFICACIONS AL C. ENRIC 
GRANADOS, 2.- PROPOSANT APROVAR 

 
Núm. de referència : X2022029193    
  
Vist que per Junta de Govern Local de data 29 de setembre de 2022 es va acordar, aprovar 
l’annex al projecte d’enderroc edificacions al c/ Enric Granados, 2, redactat pels serveis 
tècnics municipals en data setembre de 2022, que tenia per objecte l’enderroc únicament 
dels coberts 1 i 2 del carrer Enric Granados, 2. 
 
Vist l’error material detectat en el referit acord, conforme al qual l’enderroc es corresponia 
als coberts 1 i 3 d’acord amb el projecte redactat pels serveis tècnics municipals 
 
Vist l’annex al projecte d’enderroc edificacions al c/ Enric Granados, 2 d'Olot, enderroc 
cobert 2, redactat pels serveis tècnics municipals en data febrer 2023.  
 
En relació a l’expedient UPOM2022000018, 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.- RECTIFICAR l’error material detectat en l’acord de la Junta de Govern Local de 
data 29 de setembre de 2022, en el sentit de que l’enderroc es correspon als coberts 1 i 3, 
d’acord amb el projecte redactat pels serveis tècnics municipals en data setembre de 2022. 
 
SEGON.- APROVAR l’annex al projecte d’enderroc edificacions al c/ Enric Granados, 2 
d'Olot, enderroc cobert 2, redactat pels serveis tècnics municipals en data febrer 2023. 
 
TERCER.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis 
de la corporació i al web de l’ajuntament. 
 
QUART.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

23.1. - PROJECTE BÀSIC-EXECUTIU DE LA REFORMA DE LOCAL PER A LES 
NOVES OFICINES D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ (OAC) I OFICINA LOCAL D'HABITATGE, 

DE L'AJUNTAMENT D'OLOT.- PROPOSANT APROVAR DEFINITIVAMENT 
 
Núm. de referència : X2022066864     
 
Vist que per Decret número 2022LDEC004874 de data 28 de desembre de 2022 es va 
adoptar l’acord d’aprovar el projecte bàsic i executiu de reforma de local per les noves 
oficines d’atenció al ciutadà (OAC) i d’habitatge, redactat per l’arquitecta Paula Navarro 
Mazón de “Estudio Além” en data desembre de 2022.  
 
Vist que per Decret número 2022LDEC005005 de data 30 de desembre de 2022 es va 
acordar rectificar l’error material detectat en el Decret número 2022LDEC004874 de data 
28 de desembre de 2022, referenciat en l’apartat anterior.  
 
Vist que per Junta de Govern Local de data 12 de gener de 2023 es va acordar convalidar 
els Decrets número 2022LDEC004874 de data 28 de desembre de 2022 i número 
2022LDEC005005 de data 30 de desembre de 2022 en relació al projecte bàsic i executiu 
de reforma de local per les noves oficines d’atenció al ciutadà (OAC) i d’habitatge, redactat 
per l’arquitecta Paula Navarro Mazón de “Estudio Além” en data desembre de 2022. 
 
Vist que l’acord d’aprovació inicial del projecte es va publicar al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona número 15 de data 23 de gener de 2023, sense que durant el referit 
termini es presentessin al·legacions o suggeriments de cap tipus. 
 
En relació a l’expedient UPOM2022000043, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
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. 
 



 
 
 

PRIMER.- APROVAR DEFINITIVAMENT el projecte bàsic i executiu de reforma de local 
per les noves oficines d’atenció al ciutadà (OAC) i d’habitatge, redactat per l’arquitecta 
Paula Navarro Mazón de “Estudio Além” en data desembre 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. 
 
 
24.1. - REFORMA I MILLORA ENERGÈTICA D’HABITATGE EN TESTER, SITUAT AL 

PASSATGE DELS LLIRIS, 1 
 

Núm.- LLICENCIA D’OBRES 
****-PTGE DELS LLIRIS N.0001 

 
Núm. de referència : X2022028291 

 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per REFORMA D'HABITATGE 
UNIFAMILIAR AÏLLAT (1a FASE), al : PTGE DELS LLIRIS N.1, del municipi d’Olot.  

 
Identificació de l’expedient: OMA32022000055   
Situació: PTGE DELS LLIRIS N.0001  
 
1.- En data 27/05/2022, **** amb DNI: ****, representat per ****, presenta projecte d’obres 
majors per REFORMA D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT (1a FASE), amb situació al 
carrer PTGE DELS LLIRIS N.1, d’Olot. 
 
2.- En data 23/02/2023 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 EDIFICACIÓ AÏLLADA UNIFAMILIAR 12.5 
 
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 
(OMA32022000055), per REFORMA D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT (1a FASE), 
amb situació al PTGE DELS LLIRIS N.1, 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 
 CRA2023600009 4065.22 
 
Liquidació de Drets i Garanties: 

Drets 
 
Per: Un pressupost de: 93355.43 euros  
  
Base liquidable (3) Drets % 

bonificació 
Drets definitius Taxes Total Drets 

93355.43 3734.22 0 3734.22 331.00 4065.22 

 
Garanties: 

Total Liquidació Euros 

Per Drets 4065.22 

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. Aquesta llicència autoritza la primera fase de les obres d’acord amb les previsions del 
projecte presentat. L’execució de les obres de la 2a fase requerirà de nova llicència.  
 
2. Abans de l’inici de les obres caldrà presentar un 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).  
 
3. El Pla de seguretat de l’obra subscrit pel contractista i aprovat per la direcció facultativa 
de l’obra haurà de contenir la documentació referida a les prescripcions que dimanen de la 
normativa del Ministeri de Sanitat, establertes al document anomenat “Procedimiento de 
actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al 
Sars-Cov-2”.  
 
4. Aquesta llicència no autoritza l’ocupació de la via pública amb materials o altres elements 
propis de l’obra.  
 
5. D’acord amb l’article 75.1 del Decret 64/2014 pel qual s’aprova el Reglament sobre la 
protecció de la legalitat urbanística, per a la primera utilització i ocupació de l’edifici, la 
persona promotora ha de comunicar prèviament la finalització de les obres a l’ajuntament. 
La comunicació ha d’anar acompanyada del certificat final d’ obra expedit per la direcció 
facultativa de les obres en què han de constar els fets següents: a) Data de finiment de les 
obres. b) Que les obres han estat executades de conformitat amb el projecte tècnic 
autoritzat i, si s’escau, les seves modificacions i les condicions de la llicència urbanística 
atorgada. c) Que l’edificació està en condicions de ser utilitzada de conformitat amb l’ús 
autoritzat  
 
6. El termini per declarar les obres davant el Cadastre, és de 2 mesos a partir de la data de 
l’acabament que consta en el Certificat Final d’Obra. Cal presentar el formulari 900D 
disponible a la seu electrònica de la Direcció General de Cadastre on trobareu també 
l’assistent de declaracions cadastrals. Les persones jurídiques, personal tècnic col·legiat o 
gestors, estan obligats a presentar la declaració per mitjans telemàtics. Si no es disposa 
de mitjans informàtics es pot tramitar a l’oficina del cadastre de l’Ajuntament d’Olot. 
 



 
 
 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 

24.2. - CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES PER A REFORMA D’EDIFICI 
PLURIFAMILIAR ENTREMITGERES SITUAT AL CARRER DE L’AIGUA, NÚM. 3. 

 
 

Núm.- LLICENCIA D’OBRES 
****-C DE L'AIGUA N.0003 

 
Núm. de referència : X2022051462 

 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per PROJECTE DE REFORMA 
D'EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES, al C DE L'AIGUA N.3, del municipi 
d’Olot.  

 
Identificació de l’expedient: OMA32022000098   
Situació: C DE L'AIGUA N.0003  
UTM: 8103412DG5780S 
 
1.- En data 16/09/2022, **** amb DNI **** , representat per ****, presenta projecte d’obres 
majors per PROJECTE DE REFORMA D'EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES, 
al C DE L'AIGUA N.3, d’Olot. 
 
2.- En data 21/02/2023 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.  
 
3.- En data 21/02/2023 el Lletrat d’Urbanisme ha emès informe favorable al respecte.  
 
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 6.2 Zona de rehabilitació de les estructures edificatòries lineals, Clau 6.2. 
 
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, 
estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les llicències d’obres. És 
d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme. 
 
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local, d’acord 
amb la resolució de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, que va delegar aquesta 
competència en aquest òrgan municipal. 
 



 

 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Atorgar a **** amb DNI **** , representat per ****, llicència d’obres 
(OMA32022000098), per PROJECTE DE REFORMA D'EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE 
MITGERES, amb situació al C DE L'AIGUA N.3, 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 
 CRA2023600010 564.67 
    
Liquidació de Drets i Garanties: 

Drets 
 
Per: Un pressupost de: 116835 euros  
  

Base liquidable 
(3) 

Drets % 
bonifica
ció 

Drets definitius Taxes Total Drets 

116835 4673.40 95 233.67 331.00 564.67 

 
Garanties: 

 

Total Liquidació Euros 

Per Drets 564.67 

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 
 
L’efectivitat de la corresponent llicència restarà condicionada a:  
 
 

• Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: assumeix de l’arquitecte tècnic signat i visat, i la 
designació del coordinador de seguretat i salut; document signat per contractista o 
contractistes assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra, així com documentació que 
acrediti la seva condició de contractista.  
 

• Abans de l’inici de les obres, caldrà aportar el projecte bàsic i executiu modificat signat i 
visat, acompanyat de certificat de concordança amb el projecte presentat i aprovat.  
 

• Caldrà donar compliment al condicionant de l’informe de SIGMA de data 19/12/2023 en 
matèria de la normativa de prevenció i extinció d’incendis, i que a continuació es transcriu: 
 

 
• Els responsables de l’obra es faran càrrec de comunicat amb antelació l’inici de l’obra a 
la Policia Municipal i s’observaran les indicacions que pugui disposar en relació a les 
condicions de seguretat i senyalització de l’ocupació de la via pública prevista, que correrà 
a càrrec del promotor i contractista de l’obra. Es compliran les normes de l’Ordenança 
Municipal d’Obres a la Via Pública aprovada el 27/04/95.  
 

• Al compliment amb caràcter general de les disposicions generals del Pla Especial del 
Nucli Antic d’Olot. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 



 
 
 

25.1. - PROPOSANT DONAR COMPTE DE LES COMUNICACIONS D’INICI 
D’ACTIVITAT I DELS DECRETS DICTATS ENTRE ELS DIES 31 DE GENER I 27 DE 

FEBRER DE 2023 RELATIUS A L’ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
Núm. de referència : X2023011706     
 
En relació a l’expedient AG012023000009, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Prevenció i control ambiental de les activitats, proposa 
a la Junta de Govern Local, adoptar el següent acord: 
 
Únic.- Donar compte de les comunicacions d’inici d’activitat i dels decrets dictats entre els 
dies 31 de gener i 27 de febrer de 2023, relatius a l’Àrea de Medi Ambient, que es relacionen 
a continuació:  
 

Tràmit 
Activitats 

Nom / comercial Concepte Adreça Decret 
 

Assabentat 
inici 

Patricia Aguilera 
Silva  

Venda i reparació 
de motocicletes 

C/Major 11 31/01/2023 

Assabentat 
inici 

Albert Esquena 
Calm 

Centre 
d’entrenament 
personal i de salut 

C/Banyoles 2 13/02/2023 

Assabentat 
inici 

Maria Busquets 
Burguera 

Botiga – taller de 
vidre i ceràmica 
artesanal 

Pl Rector Ferrer 15 B 1  16/02/2023 

Assabentat 
canvi no 
substancial 

Noa Brands Europe 
SLU 

Indústria química 
-incorporació emissions 
a l’atmosfera- 

C/Ramon Martí Alsina 2  16/02/2023 

Assabentat 
inici 

Ajuntament d’Olot Oficines àrea 
d’Educació i 
Cultura 

C/de l’Hospici 8 2  20/02/2023 

Assabentat 
inici 

Equilibri Restauració 
SL 

Restaurant bar C/Sant Ferriol 47 20/02/2023 

Assabentat 
inici 

Associació Juvenil 
Almogàvers 
Garrotxins 

Local social amb 
bar i restaurant 

Plaça Mora 3 baixos 21/02/2023 

Assabentat 
canvi no 
substancial  

Mas Cuera SAT Explotació 
ramadera 

Mas la Cuera 15/02/2023 

Assabentat 
canvi no 
substancial 

Estrella Soler 
Llimona 

Terrassa exterior 
de bar, en espai 
privat 

C/Pic del Bac núm. 5 B 17 20/02/2023 

Assabentat 
canvi de 
titularitat 

Mecatime SL Serralleria i 
mecanitzats en 
general 

C/Mestre Falla 34 30/01/2023 

Assabentat 
canvi de 
titularitat 

Jordà Farrés TIT 
Comp. D’Explot 
Agrària 

Explotació agrària Mas Can Barraca 16/02/2023 

Assabentat 
canvi de 
titularitat 

Wu Xheng Bar-restaurant Pl. Major 11  16/02/2023 



 

Assabentat 
canvi de 
titularitat 

Haotian SL Bar-restaurant Pl. Catalunya 4 B 1  20/02/2023 

Assabentat 
canvi de 
titularitat 

Haotian SL Restaurant C/del Notari Nonet 
Escubós 14 B 2 

20/02/2023 

Assabentat 
canvi de 
titularitat 

Eva Pascual Badosa Centre d’estètica Pl. del Mig 7 1r 8 20/02/2023 

Assabentat 
canvi de 
titularitat 

Anna-Victòria Mollà 
Lloret 
 

Perruqueria canina  C/Pare Roca 6 baixos 20/02/2023 

Acord de 
caducitat 
expedient 

Chromium Scientific 
SL 

Kids per a indústria 
farmacèutica 

C/Compositor Pedrell 53 13/02/2023 

Assabentat de 
baixa  

No-Res Shops SL  Venda d’objectes 
de regal 

C/Sant Rafel núm. 4 30/01/2023 

Assabentat de 
baixa 

Fani Marixa 
Velasquez Elvir 

Restaurant bar C/Sant Rafel 18 B 1 30/01/2023 

Assabentat de 
baixa 

Brusquina SL Venda de 
complements de 
bijuteria 

Pl. Móra 2 31/01/3023 

Assabentat de 
baixa 

Fornells Motor SLU Venda de cotxes  Ctra. de les Tries 72  16/02/2023 

Assabentat de 
baixa 

Ana Rosa Coronil  Perruqueria Av. Santa Coloma 20  16/02/2023 

 
Horts municipals 

Renovació ús 
hort 

**** Ús hort municipal Parc Nou 4501 24/02/2023 

Renovació ús 
hort 

**** Ús hort municipal Desemparats 2 27/02/2023 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
i no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el president 
aixeca la sessió a dos 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 

 


