ACTA NÚM. 83
JUNTA DE GOVERN LOCAL
EL DIA 19 DE NOVEMBRE DE 2020.
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 19 de novembre de 2020 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 , setmanal 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 i Immaculada Muñoz i Díaz presencialment al
lloc on se celebra. Jordi Güell i Güell, Maria Assumpció Camps i Bosch, Aniol
Sellabona i Aguilera i Gemma Canalias i Rafel de forma telemàtica.
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, Gemma Pujolar i Busquets de formà telemàtica.
Hi assisteix presencialment com a regidor de l’oposició: Josep Guix Feixas.
Hi assisteix telemàticament l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí.
Actua com a secretària, la Secretària General , Sra. M. Glòria Gou Clavera.
La secretària fa constar que els regidors Sr. Güell, Sra. Camps, Sr. Sellabona, Sra.
Canalias, Sr. Arbós, Sra. Pujolar han estat autoritzats per l’alcalde a assistir
telemàticament a la sessió.
1.1. - AUTORITZAR LA CELEBRACIÓ D'AQUESTA SESSIÓ PER MITJANS
TELEMÀTICS
Núm. de referència

: X2020040517

Atès el Decret Llei 7/2020 de 19 de març, de mesures urgents en matèria de contractació
pública, de salut i gestió dels recursos sanitaris, de transparència, de transport públic i
en matèria tributària i econòmica, que en la seva disposició addicional tercera habilita
als ens locals quan concorrin situacions de força major o de greu risc col·lectiu,
catàstrofe i calamitats públiques a celebrar les sessions dels seus òrgans col·legiats a
distància, mitjançant la utilització de mitjans electrònics, si bé aquests mitjans han de
garantir que no es produeixen interferències externes, la seguretat de les persones que
hi participen, el manteniment del quòrum de constitució, la llibertat en la participació en
els debats i deliberacions i el secret d’aquestes deliberacions.
Atès l’article 8 bis) del Reglament Orgànic Municipal que regula el procediment de la
celebració de les sessions telemàtiques.

Atès la persistència de la crisi sanitària provocada per la Covid-19
En relació a l’expedient SG012020000046, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, l'Alcalde, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
acords:
Únic.- Declarar justificada la concurrència i el manteniment de la situació que justifica
excepcionalment que la sessió de la Junta de Govern de l’Ajuntament prevista pel dia
19 de novembre a les vuit del matí se celebri telemàticament pels membres que ho
sol·licitin.
La normativa que regirà la sessió serà la prevista en el decret de l’alcaldia de data 5 de
juny de 2020 i l’article 8 bis) del ROM
S’aprova per unanimitat.
2. - 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.
3. - DESPATX OFICIAL
El Sr. Alcalde dona compte als membres de la Junta de Govern dels actes i reunions a
les quals ha assistit, des de la sessió celebrada el dia 12 de novembre
-

El dijous 12 va participar al Consell d’Alcaldes de la Garrotxa que es va fer
telemàticament.

-

El divendres 13 de novembre va mantenir una reunió amb representants de
diferents empreses del transport. La trobada va comptar amb l’assistència del
regidor de Promoció de la Ciutat, Estanis Vayreda.

-

El dilluns 16 va mantenir una reunió amb representants de diferents clubs
esportius. La trobada -que també va comptar amb l’assistència del regidor
d’Esports, Aniol Sellabona,-

és la segona que es convoca amb entitats

esportives i forma part de les trobades telemàtiques amb representants de
diferents sectors de la ciutat.
-

El dimecres 18 va felicitar una veïna de la ciutat en motiu del seu centenari.

4. - 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.
5.1. - CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT D’OLOT I L’AMPA DE L’INSTITUT
MONTSCOPA D’OLOT PER DONAR SUPORT AL FINANÇAMENT DEL SERVEI DE
BIBLIOTECA D’AQUEST CENTRE EDUCATIU DURANT EL CURS ESCOLAR
Núm. de referència

: X2020038912

Vist que l’Institut Montsacopa d’Olot és el centre educatiu de referència que ofereix a
l’alumnat estudis de ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.
Vist que cada curs escolar, el servei de biblioteca ofereix als alumnes, a part del préstec
de publicacions i material audiovisual, un espai per realitzar treballs i sala d’estudi i que
el finançament d’aquest servei prové de l’AMPA.
Atesa la necessitat de donar suport al manteniment i actualització del Servei de
Bibilioteca per als cursos 2018/2019 i 2019/2020 i que d’aquest servei se’n beneficien
joves provinents del municipi d’Olot.
En relació a l’expedient ED032020000012 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d'Educació, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament d’Olot i l’AMPA de l’Institut Montsacopa
d’Olot per donar suport al finançament del servei de biblioteca d’aquest centre educatiu
durant el curs escolar, per un import de tres mil euros (3.000,00.-€)
El pagament es realitzarà amb càrrec a la partida 20.500.326.480042 “Subv. IES
Montsacopa (proj.biblioteca)”
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 20500 326 480042

Import
3000

Descripció
SUBVENCIO
IES
(PROJ.BIBLIOTECA)

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
MONTSACOPA
500 040 999 999 056 017

SEGON.- Autoritzar el pagament
TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde per signar tota la documentació necessària.
S’aprova per unanimitat.

6.1.- PROPOSANT APROVAR EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
DINAMITZACIÓ DE L’ESPAI JOVE L’IDEAL PER AL 2021.

La Junta de Govern Local retira aquest punt de l’odre del dia per duplicitat amb el punt
13.3.
7.1. - SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA "SUPORT A ENTITATS” PER A LA
REALITZACIÓ D'ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES, A L’ENTITAT CLUB
ATLETISME GARROTXA
Núm. de referència

: X2020035984

En relació a l’expedient SP062020000062 d’atorgament de subvencions en règim de
concurrència competitiva destinades a les entitats esportives de la ciutat d’Olot, vist
l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat d'Esports
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de concurrència competitiva, a l’entitat CLUB
ATLETISME GARROTXA amb NIF: G17249103 per un import de 300 euros, amb càrrec
a la partida 20.330.341.480002 per a la realització de l’activitat “Comprar equipament
d'entrenaments de dinàmica de grups i evitació de diferencies entre els jugadors amb
diversitat funcional”.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’esmentada entitat haurà de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà
sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200300
2000026

Tipus
Partida
Despeses 20330 341 480002

S’aprova per unanimitat.

Import
300

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES
330 001 001 001 000 000

7.2. - SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA “SUPORT A ENTITATS” PER A LA
REALITZACIÓ D'ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES, A L’ENTITAT CLUB TENNIS
TAULA
Núm. de referència

: X2020036281

En relació a l’expedient SP062020000064 d’atorgament de subvencions en règim de
concurrència competitiva destinades a les entitats esportives de la ciutat d’Olot, vist
l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat d'Esports,
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de concurrència extraordinària, a l’entitat CLUB
TENNIS TAULA OLOT amb NIF: G17810458 per un import de 800 euros, amb càrrec
a la partida 20.330.341.480002 per a la realització de l’activitat “Participació al Torneig
Zonal a la lliga de divisió d’Honor 2020-2021”.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’esmentada entitat haurà de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà
sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200300
2000026

Tipus
Partida
Despeses 20330 341 480002

S’aprova per unanimitat.

Import
800

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES
330 001 001 001 000 000

7.3. - SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA "SUPORT A ENTITATS” PER A LA
REALITZACIÓ D'ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES A L’ENTITAT CLUB DE
PATINATGE ARTÍSTIC D'OLOT
Núm. de referència

: X2020036448

En relació a l’expedient SP062020000065 d’atorgament de subvencions en règim de
concurrència competitiva destinades a les entitats esportives de la ciutat d’Olot, vist
l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat d'Esports
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de concurrència competitiva, a l’entitat CLUB
PATINATGE ARTÍSTIC OLOT amb NIF: G17380981 per un import de 1.100 euros, amb
càrrec a la partida 20.330.341.480002 per a la realització de l’activitat “Festival de Nadal
2020 (El Nadal ja és aquí)".
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’esmentada entitat haurà de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà
sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200300
2000026

Tipus
Partida
Despeses 20330 341 480002

S’aprova per unanimitat.

Import
1100

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES
330 001 001 001 000 000

7.4. - SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA “SUPORT A ENTITATS” PER A LA
REALITZACIÓ EXTRAORDINÀRIA, A L’ENTITAT GARROTXA RUGBY CLUB
Núm. de referència : X2020037299
En relació a l’expedient SP062020000068 d’atorgament de subvencions en règim de
concurrència competitiva destinades a les entitats esportives de la ciutat d’Olot, vist
l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat d'Esports
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de concurrència competitiva, a l’entitat
GARROTXA RUGBY CLUB amb NIF: G17950528 per un import de 800 euros, amb
càrrec a la partida 20.330.341.480002 per a la realització de l’activitat “Comprar
equipament i material per la competició de lliga femenina de rugbi”.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’esmentada entitat haurà de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà
sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200300
2000026

Tipus
Partida
Despeses 20330 341 480002

S’aprova per unanimitat.

Import
800

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES
330 001 001 001 000 000

7.5. – SUBVENCIONS DEL PROGRAMA “SUPORT A ENTITATS” PER A LA
REALITZACIÓ D’ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES, A L’ENTITAT ESCOLA
FUTBOL GARROTXA PLA DE BAIX
Núm. de referència

: X2020037302

En relació a l’expedient SP062020000069 d’atorgament de subvencions en règim de
concurrència competitiva destinades a les entitats esportives de la ciutat d’Olot, vist
l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat d'Esports
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de concurrència competitiva, a l’entitat ESCOLA
FUTBOL GARROTXA PLA DE BAIX amb NIF: G17309816 per un import de 1.000 euros,
amb càrrec a la partida 20.330.341.480002 per a la realització de l’activitat “Compra de
material de roba de l'Equip de futbol de tercera catalana”.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’esmentada entitat haurà de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà
sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200300
2000026

Tipus
Partida
Despeses 20330 341 480002

S’aprova per unanimitat.

Import
1000

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES
330 001 001 001 000 000

8.1. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA CLUB PATINATGE OLOT
Núm. de referència

: X2020039516

En relació a l’expedient SP062020000070 d’atorgament de subvencions nominatives
destinades a les entitats esportives de la ciutat d’Olot vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat d'Esports proposa a la Junta de Govern
Local l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de subvenció nominativa del pressupost, a l’entitat
CLUB PATINATGE ARTISTIC D'OLOT amb NIF: G17380981 per un import de 2.250
euros, amb càrrec a la partida 20.330.341.480040 “Subvenció extraordinària Club
Patinatge Olot”.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà
sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 20330 341 480040

S’aprova per unanimitat.

Import
2250

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIO
EXTRAORDINARIA 330CLUB
001 001 001 000 000
PATINATGE OLOT

9.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES ANNEX 20/35
Núm. de referència

: X2020040670

En relació a l’expedient CPG22020000098 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 20/35 per un import de
182.242,22 euros.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
182242.22

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
10.1. - APROVAR RENUNCIA DE SUBVENCIÓ DE L'ASSOCIACIÓ VEÏNS
MASBERNAT I SANT CRISTOFOR
Núm. de referència

: X2020040673

En relació a l’expedient CPG22020000099 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 renúncia de la subvenció atorgada, amb caràcter concurrència competitiva,
de l’ l’Associació de Veïns Masbernat i Sant Cristofor NIF: G17228305 per un import de
-500 euros, amb càrrec a la partida 20.160.924.480003 “SUBVENCIONS BARRIS”.
Operació Referència
200220
2000040008

Tipus
Partida
Despeses 20160 924 480003

Import
-500

Descripció
SUBVENCIONS BARRIS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
11.1. - APROVAR PAGAMENT PARCIAL A L'ENITAT CARITES GARROTXA
Núm. de referència

: X2020040752

En relació a l’expedient CPG22020000100 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:

Procedir al pagament de 3.178,99 euros a l’Entitat Carites Garrotxa en concepte de
pagament parcial de la subvenció atorgada per un import total de 12.401,21 euros
destinada a despeses motivades pel “Covid-19” aprovada per la Junta de Govern Local
de data 22/10/2020.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 20600 231 480046

Import
3178.99

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
CONVENI CARITAS COVID19 (RLTDG19)
100 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
11.2. - APROVAR 2on AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE
MÚSICS I INTERPRETS D'OLOT I COMARCA
Núm. de referència

: X2020040757

En relació a l’expedient CPG22020000101 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:
Procedir a la segona bestreta de 2.000,00 euros a l’ Associació Músics i Intèrprets d’Olot
i Comarca en concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de
7.500,00 euros, destinada a l’activitat aprovada per la Junta de Govern Local de data
18/06/2020.
Una vegada finalitzada l’activitat s’hauran de presentar els justificants en un termini
màxim de dos mesos per tal de poder procedir a la liquidació definitiva de la subvenció.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 20400 334 480020

Import
2000

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES
100 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
11.3. - APROVAR 2ON AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ENTITAT LLUERNIA
ASSOCIACIÓ CULTURAL
Núm. de referència

: X2020040766

En relació a l’expedient CPG22020000102 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:
Procedir a la segona bestreta de 20.000,00 euros a l’ Entitat Lluèrnia Associació Cultural
en concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 50.000,00
euros, destinada a l’activitat “Festival Lluernia” aprovada per la Junta de Govern Local
de data 06/03/2020.

Una vegada finalitzada l’activitat s’hauran de presentar els justificants en un termini
màxim de dos mesos per tal de poder procedir a la liquidació definitiva de la subvenció.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 20400 334 480032

Import
20000

Descripció
CONVENI LLUERNIA

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
12.1. - ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ NOMINAL A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
PER A LA RENOVACIÓ DEL QUADRE ELÈCTRIC DE L'ESTADI MUNICIPAL
Núm. de referència

: X2020032946

En relació a l’expedient SES12020000005 i antecedents corresponents, el regidor
delegat d'Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
1.- Acceptar la subvenció atorgada per DIPUTACIO DE GIRONA, amb destinació a la
renovació del quadre elèctric de l’estadi municipal, per un import de 5.000,00 €.
2.- Agrair a la Diputació de Girona, la concessió de l’esmentada subvenció.
3.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la qual
donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als
efectes de fiscalització.
El termini de justificació de la subvenció finalitza el 31 de desembre de 2020.
4.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions
tributàries amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de
Seguretat Social.
5.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari vinculat
amb l’expedient.
S’aprova per unanimitat.

13.1. - ADJUDICACIÓ DE LES OBRES D’ENDERROC DE 3 CASES SITUADES AL
C/ SANT MIQUEL 8, 10 i 12

Núm. de referència
Tipus
Contracte
Procediment
Criteris

: X2020033370
OB

D'OBRES

AB
MU

PROCEDIMENT OBERT
MULTIPLICITAT DE CRITERI

Antecedents
Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 8 d’octubre de 2020,
s’aprovà l’expedient de contractació administrativa i el Plec de clàusules administratives
particulars reguladores del contracte de les “obres d’enderroc de tres cases situades al
C/ Sant Miquel, 8,10 i 12”, mitjançant procediment obert simplificat abreujat, amb un
pressupost de licitació de quaranta-dos mil cent quatre euros amb vuitanta cèntims
(42.104,80 €), IVA exclòs, cinquanta mil nou-cents quaranta-sis euros amb vuitanta-un
cèntims (50.946,81 €), IVA inclòs.
En data 27 d’octubre de 2020 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:

1. OBRES I PAVIMENTS BOU, SL
2. CONSTRUO CONSTRUCCIONS GENERALS, SL
3. EXCAVACIONS COLL, SL
4. MUGADAS, SLU
5. PERE BOADA COMAS, SL
La Mesa de Contractació, en reunió celebrada en data 29 d’octubre de 2020, procedí a
l’acte d’obertura del Sobre Únic, i comprovà que les esmentades empreses figuressin
inscrites en el Registre electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya
(RELI) o en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Classificadas del Estado
(ROLECE).
En el mateix acte, la Mesa sol·licità als Serveis tècnics de l’àrea d’Infraestructures i Obra
Pública, la valoració de les proposicions admeses a la licitació.
La Mesa de Contractació, en reunió celebrada en data 9 de novembre de 2020, subscriu
íntegrament l’informe de valoració de les proposicions, emès pel Sr. Albert Pons Clutaró,
arquitecte municipal i la Sra. Gemma Planagumà Calm, arquitecta tècnica municipal, en
data 6 de novembre de 2020 i adoptà per unanimitat, el següent acord:
“Elevar a la Junta de Govern Local la proposta d’adjudicació del contracte de les “obres

d’enderroc de 3 cases situades al carrer Sant Miquel 8,10 i 2 d’Olot”, a favor de l’empresa
PERE BOADA COMAS, SL (B17320268) , en ser l’oferta més avantatjosa sense
incórrer en supòsit de baixa temerària, i d’acord amb la proposició que a continuació es
detalla:
Preu Base Imposable: 36.000,00 €

IVA (21 %) 7.560,00 €
Total 43.560,00 €
Termini: 22 dies.
Garantia: 3 semestres”.
De conformitat amb l’article 151 de la LCSP.
D’acord amb els antecedents i de conformitat amb la Disposició Addicional segona de
la LCSP i les delegacions efectuades pel cartipàs municipal.
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12020000033, la regidora delegada
d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- ADJUDICAR el contracte de les “obres d’enderroc de tres cases situades al C/
Sant Miquel, 8,10 i 12”, , a favor de l’empresa PERE BOADA COMAS, SL , amb NIF
B17320268, pel preu de QUARANTA-TRES MIL CINC-CENTS SEIXANTA EUROS
(43.560 €), IVA inclòs.
Aquest import es desglossa trenta-sis mil euros (36.000 €) de base imposable i set mil
cinc-cents seixanta euros (7.560 €I) 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 la Junta
de Govern Local de data 8 d’octubre de 2020; el projecte aprovat per acord de la Junta
de Govern Local de data 24 de setembre de 2020; així com amb l’oferta presentada per
l’adjudicatària.
Les característiques i avantatges de l’oferta adjudicatària respecte de les demés ofertes
presentades, queden acreditades en l’informe tècnic de valoració i en les actes de les
reunions de la Mesa de Contractació celebrades els dies 29 d’octubre i 9 de novembre
de 2020.
Tota la informació necessària que justifica la present adjudicació es troba publicada en
el Perfil del contractant de l’Ajuntament d’Olot.
Tercer.- El preu del contracte es pagarà amb càrrec a la partida núm. 2020 140 1512
61910 “actuacions Barri Sant Miquel (PIAM) (PR20)” del pressupost municipal.
Operació Referència
200300
2003643

Tipus
Partida
Despeses 20140 1512 61910

Import
43560

200210

Despeses 20140 1512 61910

-7386.81

2003643

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
ACTUACIONS BARRI SANT MIQUEL (PIAM)
100 001 001 001 000 000
(PR20)
ACTUACIONS BARRI SANT MIQUEL (PIAM)
100 001 001 001 000 000
(PR20)

Quart.- El termini màxim d’execució de les obres és de 22 dies comptats a partir de la
signatura de l’acta de comprovació del replanteig i el termini de garantia de 3 semestres.
Cinquè.- El responsable del contracte és el Sr. Sr. Albert Ponts i Clutaró, com a
Arquitecte Municipal de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament

Sisè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a la resta d’empreses que han
participat en la licitació, que es publicarà en el Perfil del Contractant, de conformitat amb
l’article 151.1 de la LCSP.
Setè.- Requerir a l’adjudicatària per tal que, si ho considera, en el termini màxim de 3
dies hàbils des de la seva notificació presenti l’acceptació de la resolució de
l’adjudicació en els termes de la clàusula 25 del Plec de Clàusules administratives
particulars.
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.
13.2. - ALLOTJAMENTS PER NECESSITATS SOCIALS, MES D'OCTUBRE DE 2020
Núm. de referència : X2020040365
Tipus de Contracte:SE
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SERVEIS
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Antecedents
El Consorci d’Acció Social de la Garrotxa presta els serveis socials a tota la comarca de
la Garrotxa, inclosa la ciutat d’Olot.
L’Ajuntament d’Olot té delegades les polítiques de benestar social al Consorci d’Acció
Social de la Garrotxa.
El Consorci d’Acció Social de la Garrotxa es considera mitjà propi personificat de
l’Ajuntament d’Olot i del Consell Comarcal de la Garrotxa, als efectes del què s’estableix
a l’art. 32.2 de la Llei, 9/2017 de 8 de novembre (LCSP).
Degut a la situació provocada arrel del COVID19, ha estat necessari realitzar serveis
d’allotjament a usuaris en risc d’exclusió social
Atès que es valora favorablement la capacitat de l’empresa NARCIS VILA SOMS i atès
que aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació
del servei.
I vist l’informe de la Directora del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, de data 3 de
novembre de 2020.
Fonaments jurídics

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 el Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l’emergència sanitària
provocada per la COVID-19 i d’inici de l’etapa de la represa al territori de Catalunya
Atesa la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions efectuades pel
cartipàs municipal.
Per tot això, i vistos els antecedents corresponents,
Vist l’expedient administratiu núm: CC012020000447 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- APROVAR l’informe tècnic emès per la Sra. Teia Fàbrega Pairó, com a
directora del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, de data 3 de novembre de 2020 en
què es motiven les necessitats de contactar.
Segon.- ADJUDICAR a favor de l’empresa NARCIS VILA SOMS , amb NIF núm. ****,
el contracte pel servei d’allotjament per necessitats socials, amb motiu del COVID-19, del
mes d’octubre de 2020, per import de tretze mil tres-cents quaranta-nou euros amb
cinquanta cèntims (13.349,50 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en dotze mil cent trenta-cinc euros amb noranta-un
cèntims (12.135,91 €)de base imposable i mil dos-cents tretze euros amb cinquanta-nou
cèntims (1.213,59 €) d’IVA calculat al 10%.
Tercer.- Aprovar i Disposar i Ordenar la despesa per import de 13.349,50 €, IVA inclòs,
amb càrrec a la partida 20.600.231.22799 “Prestació serveis Covid-19 (fons superàvit
19)”
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 20600 231 227999

Import
13349.50

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
PRESTACIO SERV. COVID19 (FONS SOCIAL
600 003 999 099 999 999
SUPERAVIT 19)

S’aprova per unanimitat.
13.3. - APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT, APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS I EL PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES QUE
REGIRAN EL CONTRACTE DEL SERVEI DE DINAMITZACIÓ DE L’ESPAI JOVE
L’IDEAL D’OLOT- 2021; I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ
Núm. de referència

: X2020039411

Tipus contracte
Procediment
Criteris

SE
AB
UN

DE SERVEIS
PROCEDIMENT OBERT
ÚNIC CRITER

Vista la necessitat de contractar el servei de dinamització de l’Espai Jove l’Ideal d’Olot
per a l’any 2021.
Vist que a l’expedient hi consta el plec de prescripcions tècniques (PPT), el plec de
clàusules administratives particulars i demés documentació prevista a l’article 116 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
En relació a l’expedient núm. CCS12020000040., 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.- INICIAR l’expedient de contractació del servei de dinamització de l’Espai Jove
l’Ideal d’Olot per a l’any 2021.
Segon.- APROVAR l’expedient de contractació administrativa del servei de
dinamització de l’Espai Jove l’Ideal d’Olot per a l’any 2021, amb un import de licitació
de trenta-quatre mil cinc-cents euros IVA EXEMPT(34.500,00 €) i un termini d’execució
d’un any sense que pugui ser objecte de pròrroga.
Tercer.- APROVAR el plec de prescripcions tècniques (PPT) i el plec de clàusules
administratives particulars que ha de regir la contractació.
Quart.- APROVAR la despesa de la present contractació que es finançarà amb càrrec a
la partida pressupostària 21 599 326 227991 Prestació serveis ideal.
Operació Referència
200200

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
34500

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 001 001 000 000

Cinquè.- CONVOCAR la licitació i tramitar l’expedient de contractació del servei de
dinamització de l’Espai Jove l’Ideal d’Olot per a l’any 2021, que es tramitarà pel
procediment d’adjudicació obert simplificat abreujat previst a l’apartat 6 de l’article 159
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
Sisè.- Facultar l’alcalde per efectuar tots els requeriments necessaris.
S’aprova per unanimitat.
13.4. - APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT, APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS, I PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES, QUE
REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE
PUBLICITAT PER AL SUBMINISTRAMENT D'ENLLUMENAT EXTERIOR DEL CAMÍ
D'ACCÉS AL VOLCÀ MONTSACOPA, I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ.

Núm. de referència

: X2020040543

Tipus contracte
Procediment
Criteris

SU
NE
SP

DE SUBMINISTRAMENT
PROCEDIMENT NEGOCIAT
SENSE PUBLICITAT

Antecedents:
Atesa la necessitat de contractar el subministrament d’enllumenat exterior del camí
d’accés al volcà Montsacopa amb l’empresa “Industrias de Iluminación Roura SA”,
d’acord amb l’informe emès pel cap de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot.
Aquest que es requereix el mateix model de la lluminària és el que també hi ha instal·lat
a la vessant est del volcà Montsacopa, en el camí intervolcànic que uneix el barri de
Sant Miquel amb el barri del Morrot, i vist que “Industrias de Iluminación Roura SA” és
l’empresa que va elaborar el model de lluminària conjuntament amb els tècnics del Parc
Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, i que es tracta d’un model amb la marca
registrada, és per tant l’única empresa que pot subministrar les lluminàries.
Vist que el procediment a seguir per a l’adjudicació és el negociat sense publicitat, en
aplicació dels articles 166 i 168.a)2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic (en endavant LCSP)
Vist l’informe tècnic emès pel cap de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern, en virtut
de la delegació de la qual es va donar compte en la sessió extraordinària del Ple de
l’Ajuntament d’Olot, celebrada el dia 27 de juny de 2019.
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12020000041 i antecedents corresponent, la
regidora delegada d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- INICIAR l’expedient de contractació del subministrament d’enllumenat exterior
del camí d’accés al volcà Montsacopa amb l’empresa “Industrias de Iluminación Roura
SA”, amb NIF A08258535.
Segon.- APROVAR l’expedient de contractació administrativa dels subministrament
d’enllumenat exterior del camí d’accés al volcà Montsacopa amb “Industrias de
Iluminación Roura SA”, d’acord amb el previst a l’article 117 de la LCSP.
El pressupost màxim de licitació s’estableix en la quantitat de vint-i-quatre mil setantacinc euros amb tretze cèntims (24.075,13 €) IVA inclòs. Aquest import es desglossa en
19.896,80 € de pressupost net i 4.178,33 € d’IVA calculat amb un tipus del 21%.
L’oferta de preu de l’empresa licitadora no pot superar el pressupost base de licitació.
Si el preu ofertat per l’empresa supera el pressupost base, l’oferta serà refusada.

El contracte tindrà una durada de 15 dies, amb efectes del dia que s’indiqui en la
formalització del contracte.
Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
condicions tècniques, d’acord amb el previst als articles 122 i 124 de la LCSP.
Quart.- APROVAR la despesa amb càrrec a la partida “Millora enllumenat St. Francesc”
2020 140 165 61925 del Pressupost Municipal.
Operació Referència
200200

Tipus
Partida
Despeses 20140 165 61925

Import
24075.13

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
MILLORA ENLLUMENAT SANT FRANCESC
100 001 001 001 000 000
(IFS-9630,05)

Cinquè.- CONVIDAR, en aplicació de l’article 168.a) 2n. i 170 de la LCSP, a l’empresa
“Industrias de Iluminación Roura SA”, amb NIF A08258535, de conformitat amb l’informe
que consta a l’expedient, per tal que si ho desitja, presenti oferta en els termes recollits
en el plec de clàusules administratives particulars i el plec de condicions tècniques.
Sisè.- NOMENAR Responsable del Contracte al Sr. Ramon Prat Molas, cap de l’Àrea
de Territori de l’Ajuntament d’Olot, d’acord amb l’article 62 de la LCSP.
Setè.- DELEGAR a l’Alcalde la competència per aprovar tots els actes de tràmit que
s’hagin de dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des del seu inici fins a
la seva definitiva finalització o resolució, d’acord amb el previst als articles 9 i 12 de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i l’article 11 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions
Públiques de Catalunya.
S’aprova per unanimitat.

13.5. - CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT MÀQUINA DE NETEJA D'AIGUA A
PRESSIÓ.
Núm. de referència : X2020038236
Tipus de Contracte: SU
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SUBMINISTRAMENT
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar el subministrament d’una màquina de neteja
amb aigua a pressió i altres elements per complementar la neteja, com una “boquilla”,
un cabrestant, un acoblament rotatiu i un kit de rodes, per tal de poder realitzar neteges
especials a diferents punts de la ciutat on no poden accedir vehicles rodats, com es
desprèn de l’informe de data 4 de novembre de 2020, emès per la Sra. Isabel Barluenga
Rojas, Tècnic de l’Àrea de Residus del SIGMA i el Sr. Francesc Canalias Farres, director
del SIGMA.
Segon.- Atès que es tracta d’un subministrament esporàdic i puntual, i que en cas que
es valori que es repetirà aquesta mateixa necessitat, s’inclourà en la planificació de
necessitats de contractació, d’acord amb el que estableix l’article 28 de la LCSP.
Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per el subministrament
d’una màquina de neteja a pressió i altres components:

-

AD BOSCH RECANVIS SLU
INDUSTRIAL AGUSTÍ 1876 SL
JOSÉ DIEGO REPARACIONS SCP
KARCHER SA

Vista la valoració tècnica de les 3 ofertes presentades es descarta l’empresa AD BOSCH
RECANVIS SLU atès que les característiques dels elements presentats no s’ajusten a
les característiques sol·licitades.
Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada per
l’empresa KARCHER SA 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 de l’empresa KARCHER SA i atès que aquesta compta
amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del contracte.

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

Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de
l’expedient administratiu i les modificacions introduïdes pel Reial Decret Llei 3/2020, de
4 de febrer.
Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació.
Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions
efectuades pel cartipàs municipal.
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics
Vist l’expedient administratiu núm. CC012020000400 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar l’informe emès per la Sra. Isabel Barluenga Rojas, Tècnic de l’Àrea
de Residus del SIGMA i el Sr. Francesc Canalias Farres, director del SIGMA, de data 4
de novembre de 2020, 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 KARCHER SA, amb NIF núm. A08749079, el contracte menor de
subministrament d’una màquina de neteja amb aigua a pressió i altres
complements, pel preu de nou mil cent setanta-sis euros amb noranta cèntims
(9.176,90 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en set mil cinc-cents vuitanta-quatre euros amb vint-i-dos
cèntims (7.584,22 €) de pressupost net i mil cinc-cents noranta-dos euros amb seixantavuit cèntims (1.592,68 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 %.
Tercer.- El termini de lliurament serà de 6 setmanes, a partir de la data de recepció de
la notificació de l’adjudicació.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 9.176,90 €, IVA inclòs, amb càrrec
a la partida 20 700 163 63301 “Equipament Neteja Viària” del Pressupost municipal:
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 20700 163 63301

Import
9176.90

Descripció
EQUIPAMENT NETEJA VIARIA

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
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
CC012020000400.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa: KARCHER SA.
S’aprova per unanimitat.

14.1. - MEMÒRIA VALORADA IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTA INVERTIDA
A L’EQUIPAMENT DE CAN FRONTANA.- PROPOSANT APROVAR
Núm. de referència

: X2020040826

Vista la memòria valorada d’obres d’impermeabilització de coberta invertida a
l’equipament de Can Frontana a Batet de la Serra, redactada pels serveis tècnics
municipals de l’Àrea de Territori en data novembre de 2020, que té per objecte realitzar
la substitució de la impermeabilització de la coberta de l’equipament de Can Frontana,
atès que l’actual havia perdut les seves prestacions ja que en varis punts es detecta la
seva mala adherència i fissuració.
Vist l’art. 37 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
En relació a l’expedient UPOM2020000048, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d' Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR la memòria valorada d’obres d’impermeabilització de coberta
invertida a l’equipament de Can Frontana a Batet de la Serra, redactada pels serveis
tècnics municipals de l’Àrea de Territori en data novembre de 2020.
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler
d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament.
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
S’aprova per unanimitat.

15.1. - CONCEDIR LLICÈNCIA PER A ENDERROC HABITATGE UNIFAMILIAR EN
TESTER al C DEL CIRERER N.42
Núm.- LLICENCIA D’OBRES
CONSTRUCCIONS PERE BARCONS SLC PAU CASALS N.0016 VALL D'EN BAS, LA

Núm. de referència

: X2020030935

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de CONSTRUCCIONS PERE BARCONS
SL per ENDERROC HABITATGE UNIFAMILIAR EN TESTER, al C DEL CIRERER
N.0042, del municipi d’Olot.
Identificació de l’expedient: OMA32020000056
Situació: C DEL CIRERER N.0042
UTM: 6884109
1.- En data 1409/2020, CONSTRUCCIONS PERE BARCONS SL amb DNI: B17488693, representat per ****, presenta projecte d’obres majors per ENDERROC HABITATGE
UNIFAMILIAR EN TESTER, amb situació al carrer C DEL CIRERER N.42 , d’Olot.
2.- En data 3/11/2020 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.
FONAMENT DE DRET
1. Vist el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per
acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 18 de juny de
2003 i quin Text Refós fou aprovat pel mateix òrgan en sessió de data 25 de setembre
de 2003, havent estat publicada la seva normativa al Diari Oficial de la Generalitat de
data 2 de febrer de 2004, i posteriors modificacions, qualifica la finca on es situa
l’edificació existent de sòl URBÀ CONSOLIDAT. Zona suburbana d’intensitat 2 (11.2)
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 CONSTRUCCIONS PERE BARCONS SL amb DNI: B1748869-3,
representat per ****, llicència d’obres (OMA32020000056), per ENDERROC
HABITATGE UNIFAMILIAR EN TESTER, amb situació al C DEL CIRERER N.0042 ,
del municipi d’Olot.
SEGON. Informar que no podran inciar-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 1 mes i el termini per acabar-les és
de 3 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 l’ingrès de les liquidació/ns que es detalla/en
seguidament: CRA2020600073
Liquidació de Drets i Garanties:
Drets
Per: Un pressupost de: 6887.06 euros
1 Tanca provisional
Base liquidable Drets
(3)
6887.06

%
Drets definitius Taxes
bonifica
ció
275.48
0
275.48

Total Drets
66.15

Garanties:
Garantia per reposició de paviments 300 euros
Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties

Euros
341.63
300.00

CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats.

Condicions Generals aprovades per la Comissió de Govern en sessió celebrada
el dia 13 de febrer de 1988, modificades per acord de la Junta de Govern Local en
sessió celebrada el dia 18 de juny de 2008 i modificades per la Junta de Govern
Local en sessió celebrada el dia 17 de març de 2010.
1.- La llicència s’atorga fent excepció del dret de propietat i sense perjudici de tercers.
2.- L’execució de les obres que empara la present llicència, en tot allò no regulat
expressament en aquestes condicions generals i a les particulars, s’haurà d’adaptar al
que estableixen la Llei i les Ordenances Municipals. Aquesta llicència no eximeix el
sol·licitant d’obtenir d’altres administracions les llicències que legalment corresponguin.
3.- El termini de vigència de la llicència es comptarà a partir de la notificació a l’interessat
de l’acord de concessió adoptat per la Junta de Govern Local, llevat que el propi
interessat sol·licités per escrit el contrari i es resolgués favorablement aquesta petició.

341.63

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
Abans de l’inici de les obres caldrà aportar:
• Document signat per arquitecte assumint la direcció de l’obra.
• Projecte d’execució visat
• 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).
• Còpia de l’acta d’inici d’obres emesa per la direcció facultativa de les obres.
• Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar el Pla de seguretat de l’obra subscrit pel
contractista i aprovat per la direcció facultativa de l’obra, que haurà de contenir la
documentació referida a les prescripcions que dimanen de la normativa del Ministeri de
Sanitat que s’estableixen al document anomenat “PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN
PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES FRENTE A LA
EXPOSICIÓN AL SARS-CoV-2”.
1. Els responsables de l’obra es faran càrrec de senyalitzar amb punts de llum de color
vermell la tanca de protecció a col·locar al carrer. La tanca s’ajustarà a les condicions
que determina l’Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública aprovada el 27/04/1995.
2. Els responsables de l’obra es faran càrrec d’habilitar una vorera provisional per al pas
de vianants de 90 cm d’amplada, que haurà d’estar exempta d’obstacles
permanentment, de forma que asseguri el pas de qualsevol persona, especialment
d’aquelles amb mobilitat reduïda.
3. En cas de necessitat de reserva d’estacionament, caldrà que els responsables de
l’obra col·loquin discs de prohibició de l’estacionament i ho comuniquin a la Policia
Municipal com a mínim 24 hores abans.
4. Caldrà posar-se en contacte amb l’Àrea de gestió de residus municipal (Sigma 972
27 48 71) per tal de definir la ubicació dels contenidors afectats mentre s’executin les
obres.
5. Caldrà que en el carrer Cirerer es deixi un pas mínim de 2.00m d’amplada per als
veïns, per tal que puguin continuar accedint i sortint en vehicle de casa seva.
6. L’enderroc s’executarà d’acord amb les condicions determinades a la vigent
Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública.
7. Aquesta llicència no autoritza la instal·lació de rètols comercials visibles des de la via
pública.

8. S’imposa una fiança de 300,00 € per garantir la neteja i/o reposició de paviments de
la via pública que puguin afectar-se per l’execució de l’obra, especialment pels treballs
de moviment i transport de terres o runes previstos. La fiança s’haurà de dipositar en el
termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de la data de notificació de la concessió
de la llicència d’obres. L’efectivitat d’aquesta llicència queda supeditada a l’ingrés de la
fiança en el termini esmentat.
9. Un cop finalitzada l’obra es presentarà còpia del certificat final d’obres expedit per la
direcció facultativa.
10. 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.

i no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el
president aixeca la sessió a dos quarts de nou i per constància del que s’hi ha tractat i
dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura
VIST I PLAU
L’ALCALDE

LA SECRETÀRIA

