ACTA NÚM. 82
JUNTA DE GOVERN LOCAL
EL DIA 12 DE NOVEMBRE DE 2020.
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 12 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 i Montserrat Torras i Surroca presencialment al lloc on se celebra.
Immaculada Muñoz i Díaz, 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 i Adriana Francés i
Planella 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 Sra. Muñoz, Sr. Güell, Sra. Camps, Sr.
Sellabona, Sra. Canalias, Sr. Arbós, Sra. Pujolar i Sra. Francès han estat autoritzats per
l’alcalde a assistir telemàticament a la sessió.
1.1. - AUTORITZAR LA CELEBRACIÓ D'AQUESTA SESSIÓ PER MITJANS
TELEMATICS
Núm. de referència

: X2020038872

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 SG012020000044 de , 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
12 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 5 de novembre 2020:
-

El divendres 6 va prendre part de la visita que el conseller d’Educació, Josep
Bargalló i el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani van
realitzar a l’Institut la Garrotxa per avaluar el Pla Pilot d’FP Ocupacional als
centres de secundària.

-

El dilluns 9 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,- forma part de les trobades telemàtiques amb
representants de diferents sectors de la ciutat.

-

El dimarts dia 10 va participar a la reunió del Gabinet Territorial de Coordinació
d'Emergències per la Covid-19, a les comarques gironines. A la tarda va presidir

la Junta de Govern de l’Institut Municipal de Cultura i posteriorment el Patronat i
el Consell Social i Territorial de l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa.

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.

Núm. de referència

5.1. - (IC01) Activitats culturals
: X2020012517

En relació a l’expedient SIC22020000025 de , vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de concurrència competitiva, a l’ entitat
ASSOCIACIO CULTURAL BINARI amb NIF: G5516193-9 per un import de 1.000
euros, (MIL€)
amb càrrec a la partida 20.400.334.480020 “SUBVENCIONS
ACTIVITATS CIUTADANES”.
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

Tipus
Partida
Despeses 20400 334 480020

Import
1000

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES
400 030 070 065 007 008

S’aprova per unanimitat.
5.2. - (IC01) Activitats culturals

Núm. de referència

: X2020016519

En relació a l’expedient SIC22020000040 de , vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat
CENTRE EXCURSIONISTA D'OLOT amb NIF: G1713274-7 per un import de 2200
euros, amb càrrec a la partida 19.400.334.480020 “SUBVENCIONS ACTIVITATS
CIUTADANES”.
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 20400 334 480020

Import
2200

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES
400 030 085 065 004 008

S’aprova per unanimitat.
6.1.- PROPOSANT APROVAR EL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT D’OLOT I
L’AMPA DE L’INSTITUT MONTSACOPA PER DONAR SUPORT AL FINANÇAMENT
DEL SERVEI DE BIBLIOTECA D’AQUEST CENTRE EDUCATIU
La Junta de Govern Local acorda deixar aquest punt sobre la taula.
7.1. - SUBVENCIÓ ESPLAIS DE LA GARROTXA PEL CURS DE MONITOR EN EL
LLEURE: CURS DE FORMACIÓ DESTINAT A MAJORS DE 18 ANYS

Núm. de referència

: X2020037258

1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat
ESPLAIS DE LA GARROTXA amb NIF: G1728397-9 per un import de 1500 euros, amb
càrrec a la partida SUBVENCIONS JOVENTUT 20 520 326 480022
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 20520 326 480022

Import
1500

Descripció
SUBVENCIONS JOVENTUT

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

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.
S’aprova per unanimitat.
7.2. - GESTIÓ DE TRANSPORT ESCOLAR PER ALS ALUMNES DE BATET, EN
EDAT D'ESCOLARITZACIÓ OBLIGATÒRIA PER TAL DE PODER-SE DESPLAÇAR
ALS CENTRES EDUCATIUS D'OLOT
Núm. de referència

: X2020037290

En relació a l’expedient SIM22020000010 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:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Concessió directa, a l’ entitat JUNTA VEINAL
DE BATET amb NIF: G1770665-6 per un import de 1500 euros, amb càrrec a la partida
SUVB.JUNTA VEÏNAL DE BATET (TRANSPORT ESC.).

Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 20160 943 468001

Import
1500

Descripció
SUBV.
JUNTA
VEINAL
(TRANSPORT ESC.)

DE

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

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.
S’aprova per unanimitat.
8.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES ANNEX NÚM. 20/34
Núm. de referència

: X2020039186

En relació a l’expedient CPG22020000096 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 20/33 per un import de
521.900,87 euros.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

S’aprova per unanimitat.

Import
521900.87

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

9.1. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE PLACERS
DEL MERCAT D'OLOT
Núm. de referència

: X2020039205

En relació a l’expedient CPG22020000097 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 bestreta de 2.800 euros a l’ Associació de Placers del Mercat d’Olot en
concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 7.000 euros,
aprovada per la Junta de Govern Local de data 29/10/2020.
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 20220 4312 480051

Import
2800

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIO ASSOCIACIO PLACERS 100 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
10.1. - ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS D'ORDENACIÓ
AMBIENTAL DE LA IL·LUMINACIÓ EXTERIOR REALITZADES DURANT ELS
ANYS 2018 I 2019 O A REALITZAR DURANT L'ANY 2020
Núm. de referència : X2020013006
Vist l’expedient núm: SUR12020000008 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 GENERALITAT DE CATALUNYADEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT , amb destinació a subvencions
il·luminació exterior -substitució de l’enllumenat exterior del camí d’accés al volcà
Montsacopa-, per un import de 14.445,08 €.
2.- Agrair a GENERALITAT DE CATALUNYA- DEPARTAMENT DE TERRITORI I
SOSTENIBILITAT, 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 14 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.
11.1. - OBRES D'EIXAMPLAMENT DE LA VORERA DE L'AVINGUDA SANT JORDI
ENTRE ELS CARRERS JM DE SEGARRA I SANT CRISTÒFOR
Núm. de referència : X2020031533
Tipus de Contracte: OB
Procediment
AD
Criteris
NO

D'OBRES
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar les obres d’eixamplament de la vorera de
l’avinguda Sant Jordi entre els carrers JM de Segarra i el Sant Cistòfor, com es desprèn
de l’informe de data 17 de setembre de 2020, emès pel Sr. Ramon Prat Molas, Cap de
l’Àrea de Territori.
Segon.- Atès que es tracta d’una obra amb una unitat funcional.
Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per executar obres
d’eixamplament de la vorera de l’avinguda Sant Jordi entre els carrers JM de Segarra i
el Sant Cistòfor:
- Explotacions Vior, SLU
- Obres Meroca SLU
- Excavacions Vilalta, SL
Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, emès pel Sr. Ramon Prat Molas, _Cap
de l’Àrea de Territori, en data 9 de novembre de 2020, la millor proposta és la
presentada per l’empresa “EXPLOTACIONS VIOR, SLU” 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 EXPLOTACIONS VIOR, SLU 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 d’obres regulada a l’article 13 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. CC012020000319 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 pel Sr. Ramon Prat Molas, Cap de l’Àrea de Territori,
de data 17 de setembre 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 EXPLOTACIONS VIOR, S.L.U, amb NIF núm. B55333637, el
contracte menor de les obres d’eixamplament de la vorera de l’avinguda Sant Jordi entre
els carrers JM de Segarra i el Sant Cistòfor; pel preu de vint-i-un mil euros (21.000 €),
IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en disset mil tres-cents cinquanta-cinc euros amb trentaset cèntims (17.355,37 €) de pressupost net i tres mil sis-cents quaranta-quatre euros
amb seixanta-tres cèntims (3.644,63 ) d’IVA calculat amb un tipus del 21 %

Tercer.- El termini d’execució de les obres serà 15 dies a comptar de la data de
recepció de la notificació de l’adjudicació.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 21.000 €, IVA inclòs, amb càrrec
a la partida núm. 20.140.151.61924 “actuacions eixamplament voreres Av. Sant Jordi”
del Pressupost municipal.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 20140 151 61924

Import
21000

Descripció
ACTUACIONS EIXAMPLAMENT
AV.ST.JORDI (IFS)

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
VORERES
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
CC012020000319

Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses :”Explotacions Vior, SLU i “Obres
Meroca SLU”.
S’aprova per unanimitat.
11.2. - OBRES PER LA IMPLANTACIÓ ZONA 30, SENYALITZACIÓ DE CARRILS
CICLABLES I PRIMERA FASE D'URBANITZACIÓ DE L'EIX CÍVIC AL BARRI DE
SANT MIQUEL
Núm. de referència : X2020038375
Tipus de Contracte: OB
Procediment
AD
Criteris
NO

D'OBRES
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar les obres per a l’implantació de zona 30,
senyalització de carrils ciclables i primera fase d’urbanització de l’eix cívic al barri de
Sant Miquel; com es desprèn de l’informe de data 4 de novembre de 2020, emès pel
Sr. Ramon Prat Molas, Cap de l’Àrea de Territori.
Segon.- Atès que es tracta d’una obra amb una unitat funcional tal i com es desprèn del
projecte redactat pels Serveis Tècnics Municipals i aprovat per la Junta de Govern
Local del dia 15 d´octubre de 2020.
Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per executar l’obra
esmentada a :
-“Rubau Tarrés, SAU”
-“Aglomerats Girona, SA”
-“Agustí y Masoliver, SA”
Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada per
RUBAU TARRÉS, SAU, per haver presentat l’oferta més econòmica. pel motiu .
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 RUBAU TARRES SAU 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 d’obres regulada a l’article 13 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. CC012020000402 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 pel Sr. Ramon Prat Molas, Cap de l’Àrea de
Territori, 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 RUBAU TARRES SAU, amb NIF núm. A17018813, el contracte
menor de les obres per a l’implantació de zona 30, senyalització de carrils ciclables
i primera fase d’urbanització de l’eix cívic al barri de Sant Miquel; d’acord amb el
projecte redactat pels Serveis Tècnics Municipals i aprovat per la Junta de Govern
Local del día 15 d´octubre de 2020; pel preu de quaranta-set mil tretze euros amb
cinquanta-nou cèntims (47.013,59 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en trenta-vuit mil vuit-cents cinquanta-quatre euros amb
vint-i-un cèntims (38.854,21 €) de pressupost net i vuit mil cent cinquanta-nou euros
amb trenta-vuit cèntims (8.159,38 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 %
Tercer.- El termini d’execució de les obres serà 1,5 mesos a comptar de la data de
recepció de la notificació de l’adjudicació.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 47.013,59 €, IVA inclòs, amb càrrec
a la partida núm. 20.140.1512.61910 “actuacions Barri Sant Miquel (P_R20)” del
Pressupost municipal.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 20140 1512 61910

Import
47013.59

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

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
CC012020000402.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses “Rubau Tarrés, SAU”; “Aglomerats
Girona, SA” ; “Agustí i Masoliver, SA”
S’aprova per unanimitat.
11.3. - OBRES DE MILLORA DE L'ENLLUMENAT DE LA FAÇANA DE LA CASA
PUJADOR
Núm. de referència : X2020038429

Tipus de Contracte: OB
Procediment
AD
Criteris
NO

D'OBRES
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar les obres de millora de l’enllumenat de la façana
de la Casa Pujador, com es desprèn de l’informe de data 5 de novembre de 2020, emès
pel Sr. Ramon Prat Molas, Cap de l’Àrea de Territori.
Segon.- Atès que es tracta d’una obra amb una unitat funcional.
Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per executar l’obra obres
de millora de l’enllumenat de la façana de la Casa Pujador:
- Josep Picart Magret
- Electric Jomi, SL
- Instal·lacions Raiger, SL
Quart.- D’acord amb l’informe de valoració emès en data 10 de novembre de 2020, han
estat presentades dues ofertes subscrites per “Electric Jomi, SL” i “Josep Picart Magret;
i s’informa favorablement l’oferta presentada per l’empresa ELECTRIC JOMI, SL, 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 ELECTRIC JOMI 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 d’obres regulada a l’article 13 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. CC012020000405 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 pel Sr. Ramon Prat Molas, Cap de l’Àrea de Territori,
de data 5 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 ELECTRIC JOMI SL , amb NIF núm. B17280264, el contracte menor
de les obres de millora de l’enllumenat de la façana de la Casa Pujador; pel preu de
catorze mil vuit-cents vint-i-dos euros amb cinquanta cèntims (14.822,50 €), IVA
inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en dotze mil dos-cents cinquanta euros (12.250 €) de
pressupost net i dos mil cinc-cents setanta-dos euros amb cinquanta cèntims (2.572,50
€) d’IVA calculat amb un tipus del 21 %
Tercer.- El termini d’execució de les obres serà de 1,5 mesos a comptar de la data de
recepció de la notificació de l’adjudicació.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 14.822,50 €, IVA inclòs, amb càrrec
a la partida núm. 20.140.1512.61909 “Actuacions Nucli Antic ( PIAM)” del Pressupost
municipal.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 20140 1512 61909

Import
14822.50

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
ACTUACIONS NUCLI ANTIC (PIAM) (PR20)
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
CC012020000405.

Sisè.- Notificar aquesta resolució a les: “Electric Jomi, SL” ; “Josep Picart Magrety”.
S’aprova per unanimitat.
11.4. - OBRA CIVIL DE LES ACTUACIONS DE MILLORA A LA PLAÇA DEL
CARME D'OLOT
Núm. de referència : X2020038393
Tipus de Contracte: OB
Procediment
AD
Criteris
NO

D'OBRES
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar l’obra civil de les actuacions de millora a la
plaça del Carme d’Olot com es desprèn de l’informe de data 5 de novembre de 2020,
emès pel Sr. Ramon Prat Molas, Cap de l’Àrea de Territori.
Segon.- Atès que es tracta d’una obra amb una unitat funcional tal i com es desprèn del
“Projecte Bàsic i Executiu per a les actuacions de millora a la plaça del Carme d’Olot”,
redactat pels arquitectes Eduard Callís Freixas i Guillem Moliner Milhau i aprovat per la
Junta de Govern Local de l’ajuntament d’Olot, en data 1 d’octubre de 2020. L’objecte de
la present contractació, fa referència únicament a un a part de la Fase 1.1 del Projecte.
Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per executar l’obra civil de
les actuacions de millora a la plaça del Carme d’Olot:
-Josep Carreras Vila, SL
- Excavacions Farners, SL
- Pere Boada Comas, SL
Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, han estat presentades dues ofertes
subscrites per “Josep Carreras Vila, SL” i “Pere Boada Comas,SL” i la millor proposta
és la presentada per PERE BOADA COMAS SL; 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 PERE BOADA COMAS 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 d’obres regulada a l’article 13 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. CC012020000403 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 pel Sr. Ramon Prat Molas, Cap de l’Àrea de Territori,
de data 5 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 PERE BOADA COMAS SL, amb NIF núm. B17320268, el contracte
menor de l’obra civil de les actuacions de millora a la plaça del Carme d’Olot;
d’acord a amb el “Projecte Bàsic i Executiu per a les actuacions de millora a la plaça del
Carme d’Olot”, redactat pels arquitectes Eduard Callís Freixas i Guillem Moliner Milhau
i aprovat per la Junta de Govern Local de l’ajuntament d’Olot, en data 1 d’octubre de
2020. L’objecte de la present contractació, fa referència únicament a un a part de la Fase
1.1 del Projecte.
L’import del contracte és de de trenta-set mil cinc-cents deu euros (/37.510 €), IVA
inclòs. L’esmentat preu es desglossa en trenta-un mil euros (31.000 €) de pressupost
net i sis mil cinc-cents deu euros (6.510 ) d’IVA calculat amb un tipus del 21 %
Tercer.- El termini d’execució de les obres serà de 1,5 mesos a comptar de la data de
recepció de la notificació de l’adjudicació.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 37.510 €, IVA inclòs, amb càrrec
a la partida núm. 20.140.1512.61909.”Actuacions Nucli Antic PIAM” del Pressupost
municipal.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 20140 1512 61909

Import
37510

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
ACTUACIONS NUCLI ANTIC (PIAM) (PR20)
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
CC012020000403.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses : “Pere Boada Comas, SL”; “Josep
Carreras Vila, SL”.
S’aprova per unanimitat.
11.5. - OBRES DE MILLORA DELS SERVEIS HIGIÈNICS DE LA SEGONA PLANTA
DE L'ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY D'OLOT
Núm. de referència : X2020038416
Tipus de Contracte:OB
Procediment
AD
Criteris
NO

D'OBRES
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar les obres de millora dels serveis higiènics de
la segona planta de l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot , com es desprèn de
l’informe de data 5 de novembre de 2020, emès per la Sra. Carme Yeste i Casado,
Arquitecta Municipal, Gemma Planagumà i Calm Arquitecta Tècnica Municipal, i Albert
Pons Clutaró, Arquitecte Municipal.
.
Segon.- Atès que es tracta d’una obra amb una unitat funcional tal i com es desprèn de
la memòria valorada d’acord amb la memòria valorada redactada pels Serveis Tècnics
Municipals i aprovada per la Junta de Govern Local de data 5 de novembre de 2020.
Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per executar l’obra de
millora dels serveis higiènics de la segona planta de l’Escola d’Art i Superior de Disseny
d’Olot

-CONSTRUCCIONS J.PALLÀS SL,
- OBRES I REFORMES ÀNGEL SL
- OBRES VOLCANS3 SL, amb NIF B55304422
Quart.- Atès que s’ha presentat una sola oferta subscrita per l’empresa “OBRES
VOLCANS 3, SL” i atès que d’acord amb l’informe de valoració, emès en data 10 de
novembre de 2020, s’informa favorablement el pressupost esmentat, ja que s’ajusta a
les especificacions de la memòria valorada.
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 OBRES VOLCANS 3 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 d’obres regulada a l’article 13 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. CC012020000404 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. Carme Yeste i Casado, Arquitecta
Municipal, Gemma Planagumà i Calm Arquitecta Tècnica Municipal, i Albert Pons
Clutaró, Arquitecte Municipal; de data 5 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 OBRES VOLCANS 3 SL , amb NIF núm. B5530442, el contracte
menor de les obres millora dels serveis higiènics de la segona planta de l’Escola
d’Art i Superior de Disseny d’Olot, d’acord amb la memòria valorada redactada pels
Serveis Tècnics Municipals i aprovada per la Junta de Govern Local de data 5 de
novembre de 2020; pel preu de vint-i-dos mil nou-cents noranta euros (22.990 €),
IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en dinou mil euros (19.000 €) de pressupost net i tres mil
nou-cents noranta euros (3.990 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 %
Tercer.- El termini d’execució de les obres serà d’un mes a comptar de la data de
recepció de la notificació de l’adjudicació.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 22.990 €, IVA inclòs, amb càrrec a
la partida núm. 20.140.326.63210 “actuacions Belles Arts” del Pressupost municipal.
Operació Referència

Tipus

Partida

Import

Descripció

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6

200220

Despeses 20140 326 63210

22990

ACTUACIONS ESCOLA BELLES ARTS100
(PR20)
001

001

001

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
CC012020000404
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses que han presentat pressupost OBRES
VOLCANS 3 SL
S’aprova per unanimitat.
11.6. - REDACCIÓ ESTUDI D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA DE LA ILLA DE CAN
SACREST, DELIMITADA PELS CARRERS SANT BERNAT, RONDA SANT
BERNAT, CARRER PARE ANTONI SOLER I CARRER ALT DEL TURA.
Núm. de referència : X2020038874
Tipus de Contracte: SE
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SERVEIS
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar el servei de redacció de l’Estudi d’Ordenació
Urbanística de la illa delimitada pels carrers Sant Bernat, Ronda Sant Bernat, carrer
Pare Antoni Soler i carrer Alt de Tura, del Nucli Antic d’Olot, com es desprèn de l’informe
de data 10 de novembre de 2020, emès per la Sra. Carme Yeste Casado, arquitecta
municipal.
Segon.- Atès que es tracta d’un servei esporàdic i puntual, i que en cas que es valori
que es repetirà aquesta mateixa necessitat, s’inclourà en la planificació de necessitats
de contractació, d’acord amb el que estableix l’article 28 de la LCSP.
Tercer.- Atès el pressupost presentat per la Sra. Sra. INES DE RIVERA MARIANEL·LO
Quart.- Atès que la Sra. Carme Yeste Casado, arquitecta municipal, en data 10 de
novembre de 2020, informa favorablement la contractació del servei esmentat a la Sra.
Inés de Rivera Marianel·lo.
Cinquè.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals
de contractació.

000

000

Sisè.- Vista la capacitat d’obrar de la Sra. INES DE RIVERA MARIANEL·LO 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. CC012020000419 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. Carme Yeste Casado, arquitecta municipal,
de data 10 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 la Sra. INES DE RIVERA MARIANEL·LO, amb NIF **** , el contracte menor
del servei de redacció de l’Estudi d’Ordenació Urbanística de la illa delimitada pels
carrers Sant Bernat, Ronda Sant Bernat, carrer Pare Antoni Soler i carrer Alt de Tura,
del Nucli Antic d’Olot; pel preu de divuit mil quaranta-vuit euros amb trenta-sis
cèntims (18.048,36 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en catorze mil cent noranta-sis euros (14.196 ) de
pressupost net i tres mil cent trenta-dos euros amb trenta-sis cèntims (3.132,36 €) d’IVA
calculat amb un tipus del 21 %
El servei de redacció de l’Estudi d’Ordenació Urbanística, inclourà:
“Primera part: Anàlisis i diagnosis
Recull del planejament vigent i diferents projectes que sobre aquesta illa s’han fet els
darrers anys (Estudi de viabilitat per ampliació de l’Escola d’Art i diferents projectes
fets per l’Escola d’Arquitectura del Vallés, actuacions PIAM del Nucli Antic, etc). Es

complementarà amb recull de les expectatives de tots els diferents actors que
conflueixen a l’illa que com a mínim es proposen els següents:
o Associacions de veïns de la zona
o Propietaris i particulars
o Ordre dels Carmelites
o Direcció de l’Escola d’Art
o Directora de la Biblioteca Marià Vayreda
o Director Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Olot
o Departament de Planejament de l’Ajuntament
Segona part: Propostes
Presentació de les diferents propostes sorgides de l’anàlisi de possibilitats
urbanístiques, entenent que en qualsevol cas, les propostes implicarà una Modificació
puntual del POUM.
o Estudiar la relació amb el Volcà Montsacopa i la franja edificada superior (c. Sant
Bernat)
o Estudiar propostes per cosir el teixit urbanístic del Nucli Antic amb l’entorn immediat
(en especial amb Barri Sant Miquel)
o Estudiar proposta i característiques d’un aparcament soterrat.
o Estudiar la viabilitat d’ubicar-hi espai esportiu (piscina, gimnàs, etc) complementari
dins l’àmbit.
o Estudiar la possibilitat d’ubicar en l’àmbit de l’estudi una futura residencia
d’estudiants i/o centre d’entitats socials.
Tercera part: Document final.
El document final que s’entregarà en format A3, memòria i plànols amb imatges d’una
maqueta volumètrica de la ordenació i imatges en perspectiva, en suport paper i digital.”
Tercer.- El termini per a l’execució dels serveis serà de tres mesos, a partir de la data
de recepció de la notificació de l’adjudicació
...
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 18.048,36 €, IVA inclòs, amb càrrec
a la partida núm. 20.140.151.2274061 “serveis externs suport urbanístic” del Pressupost
municipal.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 20140 151 227061

Import
18048.36

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
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
CC012020000419.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a la Sra. Inés de Rivera Marinel.lo

S’aprova per unanimitat.
11.7. - CONTRACTACIÓ D'UNA PLATAFORMA DE SEGURETAT CIUTADANA I
SERVEIS ASSOCIATS
Núm. de referència : X2020039099
Tipus de Contracte: SE
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SERVEIS
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar la contractació d’una plataforma de seguretat
ciutadana i serveis associats, com es desprèn de l’informe de data 10 de novembre de
2020, emès pel Sr. Joan Prat Espuña, responsable d’Informàtica i Noves Tecnologies.
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.- Vist l’informe de valoració, emès en data 10 de novembre de 2020 pel Sr. Joan
Prat Espuña, Responsable de Departament d’Informàtica i Noves Tecnologies, en el que
s’informa favorablement el pressupost núm. SC10/2020 de l’empresa EINSMER SL
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 EINSMER 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
Vist l’expedient administratiu núm. CC012020000421 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 pel Sr. Joan Prat Espuña, responsable d’Informàtica i
Noves Tecnologies, de data 10 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 EINSMER SL, amb NIF núm. B61808127, contractació d’una
plataforma de seguretat ciutadana i serveis associats; d’acord amb el seu
pressupost núm. . SC10/2020, que figura com a annex a l’expedient; pel preu de divuit
mil vint-i-nou euros (18.029 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en catorze mil nou-cents euros (14.900 €) de pressupost
net i tres mil cent vint-i-nou euros (3.129 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 %
Tercer.- El termini per a l’execució dels serveis serà de 2 mesos, a partir de la data de
recepció de la notificació de l’adjudicació
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 18.029 €, IVA inclòs, amb càrrec
a la partida núm. 20.120.920.227991 “Administració electrònica” del Pressupost
municipal.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 20120 920 227991

Import
18029

Descripció
ADMINISTRACIO ELECTRONICA

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
CC012020000421.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa EINSMER SL

S’aprova per unanimitat.
11.8. - SUBMINISTRAMENT D'UN TRACTOR TALLAGESPES
Núm. de referència : X2020036615
Tipus de Contracte: SU
Procediment
AD
Criteris
NO

Antecedents

DE SUBMINISTRAMENT
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Primer.- Atès que és necessari executar el subministrament d’un tractor tallagespes, per
tal de tenir la màquina necessària i adequada a les necessitats per fer el manteniment
de l’espai verd del Parc Atlètic Tossols i de la Piscina Municipal, com es desprèn de
l’informe de data 16 d’octubre de 2020, emès per la Sra. Clàudia Planas Grabalosa,
coordinadora de les instal·lacions esportives municipals, amb el vistiplau del Sr. Miquel
Roca i Juan, cap d’àrea del departament d’esports de l’Ajuntament d’Olot.
Segon.- Atès que es tracta d’un subministrament esporàdic i puntual, i que en cas que
es valori que es repetirà aquesta mateixa necessitat, s’inclourà en la planificació de
necessitats de contractació, d’acord amb el que estableix l’article 28 de la LCSP.
Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per el subministrament d’un
tallagespes:
-

Eduard Serra Buxeda
Laura Anglada Pairolo
Vernis & Taberner Equips SL

Quart.- Atès que de les 3 ofertes sol·licitades, només LAURA ANGLADA PAIROLO ha
presentat una oferta dins del termini establert i aquesta compleix els criteris establerts
segons informe valoració favorable.
Cinquè.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les
regles generals de contractació.
Sisè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa LAURA ANGLADA PAIROLO 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. CC012020000379 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. Clàudia Planas Grabalosa, coordinadora
de les instal·lacions esportives municipals, amb el vistiplau del Sr. Miquel Roca i Juan,
cap d’àrea del departament d’esports de l’Ajuntament d’Olot de data 16 d’octubre 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 LAURA ANGLADA PAIROLO, amb NIF núm. ****, el contracte
menor de subministrament d’un tractor tallagespes, pel preu de tretze mil cent
quaranta-quatre euros amb cinquanta-cinc cèntims (13.144,55 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en deu mil vuit-cents seixanta-tres euros amb vint-i-sis
cèntims (10.863,26 €) de pressupost net i dos mil dos-cents vuitanta-un euros amb vinti-nou cèntims (2.281,29 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 %.
Tercer.- El termini de lliurament serà de 15 dies a partir de la data de recepció de la
notificació de l’adjudicació
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 13.144,55 €, IVA inclòs, amb
càrrec a la partida 2020 330 342 63205 Inversions Esportives del Pressupost
municipal:
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 20330 342 63205

Import
13144.56

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
INVERSIONS ESPORTIVES (PR20-8890)
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
CC012020000379.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa: LAURA ANGLADA PAIROLO.
S’aprova per unanimitat.

11.9. - SUBMINISTRAMENT SEMÀFOR CTRA. RIUDAURA (PLANOTES - PISOS
GARROTXA)
Núm. de referència : X2020036536
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 instal·lació de
regulació semafòrica a la carretera de Riudaura atès que està previst, en aquest punt,
la formació d’un pas de vianants i bicicletes, com es desprèn de l’informe de data 20
d’octubre de 2020, emès pel Sr. Ramon Prat Molas, cap d’àrea de Territori i amb el
vistiplau de la Sra. Anna Casamitjana Aulinas, coordinadora del Servei d’Atenció a la
Comunitat.
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 instal·lació de regulació semafòrica a la carretera de Riudaura:

-

EQUIPOS DE SEÑALIZACION Y CONTROL SA
ETRA NORTE SA
ETRA BONAL SA

Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada per
l’empresa ETRA BONAL 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 ETRA BONAL 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. CC012020000377 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 pel emès pel Sr. Ramon Prat Molas, cap d’àrea de
Territori i amb el vistiplau de la Sra. Anna Casamitjana Aulinas, coordinadora del Servei
d’Atenció a la Comunitat, de data 20 d’octubre 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 ETRA BONAL SA, amb NIF núm. A08522955, el contracte menor
de subministrament d’instal·lació de regulació semafòrica a la carretera de
Riudaura (inici barri de les Planotes), pel preu de dotze mil dos-cents setanta-tres
euros amb noranta-cinc cèntims (12.273,95 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en deu mil cent quaranta-tres euros amb setanta-sis
cèntims (10.143,76 €) de pressupost net i dos mil cent trenta amb dinou cèntims
(2.130,19 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 %.
Tercer.- El termini de lliurament serà de trenta dies a partir de la data de recepció de la
notificació de l’adjudicació
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 12.273,95 €, IVA inclòs, amb
càrrec a la partida 20 160 924 63701 “Processos Participatius PR20” del Pressupost
municipal:
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 20160 924 63701

Import
12273.95

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
PROCESSOS PARTICIPATIUS (PR20) 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
CC012020000377.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa: ETRA BONAL SA.
S’aprova per unanimitat.
11.10. - SUBMINISTRAMENT DE BASTIDA PER DESTINAR A ZONA DE PREMSA,
A L’ESTADI MUNICIPAL D’OLOT.
Núm. de referència : X2020038456
Tipus de Contracte: SU
Procediment
AD
Criteris
NO

Antecedents

DE SUBMINISTRAMENT
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Primer.- Atès que és necessari executar el subministrament d’una bastida d’ocasió, amb
l’objectiu de destinar-la a plataforma per ubicar-hi la premsa esportiva a l’Estadi
Municipal d’Olot, com es desprèn de l’informe de data 5 de novembre de 2020, emès
pel Sr. Albert Pons i Clutaró, Arquitecte Municipal i la Sra. Gemma Planagumà Calm,
Arquitecta Tècnica Municipal de l’Ajuntament d’Olot.
Segon.- Atès que es tracta d’un subministrament esporàdic i puntual, i que en cas que
es valori que es repetirà aquesta mateixa necessitat, s’inclourà en la planificació de
necessitats de contractació, d’acord amb el que estableix l’article 28 de la LCSP.
Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per el subministrament
d’una bastida d’ocasió per destinar a zona de premsa, a l’Estadi Municipal d’Olot :

-

JORDI PAIRO SL
SMOC
CONSTRUCCIONS J PALLÀS SL

Quart.- Atès que de les 3 ofertes sol·licitades, només JORDI PAIRO SL ha presentat
una oferta dins del termini establert i aquesta compleix els criteris establerts segons
informe de valoració favorable.
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 JORDI PAIRO SL i atès que aquesta
compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del
contracte.
Fonament jurídic
La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant
LCSP) i correspon a la modalitat de subministrament regulada a l’article 16 de la
mateixa.
Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de
l’expedient administratiu i les modificacions introduïdes pel Reial Decret Llei 3/2020, de
4 de febrer.
Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació.
Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions
efectuades pel cartipàs municipal.
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics

Vist l’expedient administratiu núm. CC012020000407 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 pel Sr. Albert Pons i Clutaró, Arquitecte Municipal i la
Sra. Gemma Planagumà Calm, Arquitecta Tècnica Municipal, de data 5 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 JORDI PAIRO SL, amb NIF núm. B55201842, el contracte menor
de subministrament d’una bastida d’ocasió per destinar a zona de premsa a
l’Estadi Municipal d’Olot, pel preu de setze mil sis-cents setanta-un euros amb vinti-dos cèntims (16.671,22 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en tretze mil set-cents setanta-set euros amb vuitanta-set
cèntims (13.777,87 €) de pressupost net i dos mil vuit-cents noranta-tres euros amb
trenta-cinc cèntims (2.893,35 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 %.
Tercer.- El termini màxim per a la realització de les obres serà de 7 dies, a partir de la
data de recepció de la notificació de l’adjudicació
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 16.671,22 €, IVA inclòs, amb càrrec
a la partida del Pressupost municipal:
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 20140 342 63211

Import
16671.22

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
ACT. ESTADI MUNI(UEOLOT)(PR19- 100 001 001 001 000 000
24112)(PR20-19171,22

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
CC012020000407.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa: JORDI PAIRO SL.

S’aprova per unanimitat.
11.11. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL PAVIMENT DEL PRIMER PIS
DE LA BIBLIOTECA MARIÀ VAYREDA
Núm. de referència : X2020038292
Tipus de Contracte: SU
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SUBMINISTRAMENT
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar el subministrament i instal·lació del paviment
del primer pis de la Biblioteca Maià Vayreda, com es desprèn de l’informe de data 5 de
novembre de 2020, emès pel Sr. Ricard Sargatal i Pont, Director de l’Institut Municipal
de Cultura d’Olot i amb el vistiplau del Sr. Albert Pons Clutaró com a responsable de la
Partida Municipal.
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,
instal·lació i posada en marxa d’un sistema de seguretat ciutadana mitjançant càmeres
de videovigilància a la carretera de Santa Pau cruïlla amb avinguda de Sant Jordi:

-

SOY Y SOY PINTATS I LACATS SL
RAFEL MORA I GALAN
MARC PUIGDEMONT PLANELLA

Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada per
l’empresa SOY Y SOY PINTATS I LACATS SL 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 SOY Y SOY PINTATS I LACATS SL i atès
que aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació
objecte del contracte.
Fonament jurídic
La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant
LCSP) i correspon a la modalitat de subministrament regulada a l’article 16 de la
mateixa.
Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de
l’expedient administratiu i les modificacions introduïdes pel Reial Decret Llei 3/2020, de
4 de febrer.
Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació.
Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions
efectuades pel cartipàs municipal.
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics

Vist l’expedient administratiu núm. CC012020000401 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 pel Sr. Ricard Sargatal i Pont, Director de l’Institut
Municipal de Cultura d’Olot i amb el vistiplau del Sr. Albert Pons Clutaró com a
responsable de la Partida Municipal, de data 5 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 SOY Y SOY LACATS I PINTATS SL, amb NIF núm. B17552860, el
contracte menor de subministrament I instal·lació del paviment del primer pis de la
Biblioteca Marià Vayreda, pel preu de dotze mil cent nou euros amb seixanta-vuit
cèntims (12.109,68 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en deu mil vuit euros (10.008,00 €) de pressupost net i
dos mil cent un euros amb seixanta-vuit cèntims (2.101,68 €) d’IVA calculat amb un tipus
del 21 %.
Tercer.- El subministrament i els serveis es portaran a terme des de l’adjudicació del
contracte fins a 31 de desembre de 2020.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 12.109,68 €, IVA inclòs, amb càrrec
a la partida 2020 140 333 63203 “Actuacions edificis culturals” del Pressupost municipal:
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 20140 333 63203

Import
12109.68

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
ACTUACIONS EDIFICIS CULTURALS (PR20100 001 001 001 000 000
14757,42)

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
CC012020000401.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa: SOY Y SOY PINTATS I LACATS SL.
S’aprova per unanimitat.
11.12. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D’ENVÀ PLUVIAL A LES FINQUES
DEL CARRER LLIBERADA FERRARONS 12, 14, 16 D’OLOT
Núm. de referència : X2020038451
Tipus de Contracte:SU
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SUBMINISTRAMENT
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar el subministrament i instal·lació d’un envà
pluvial a les finques del carrer Lliberada Ferrarons 12, 14, 16 d’Olot, posterior a

l’enderroc per garantir l’estanquitat de les parets mitgeres al descobert, com es desprèn
de l’informe de data 5 de novembre de 2020, emès per la Sra. Carme Yeste i Casado
(arquitecta municipal), el Sr. Albert Pons i Clutaró (arquitecte municipal gestor de la
partida) i la Sra. Gemma Planagumà Calm, Arquitecta Tècnica Municipal de l’Ajuntament
d’Olot.
Segon.- Atès que es tracta d’un subministrament esporàdic i puntual tal i com es
desprèn de la memòria valorada aprovada per la Junta de Govern Local del dia 5 de
novembre de 2020, 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’un
tallagespes:
-

TABIQUES PLUVIALES PORRAS SL
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ GIL SL
ENVANS PLUVIALS SAATE SL
EUROCRIVASA SL
AÏLLAMENTS GENERALS GIRONINS SA

Quart.- Atès que de les 5 ofertes sol·licitades, només TABIQUES PLUVIALES PORRAS
SL ha presentat una oferta dins del termini establert i aquesta compleix els criteris
establerts segons informe de valoració favorable.
Cinquè.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les
regles generals de contractació.
Sisè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa TABIQUES PLUVIALES PORRAS SL i
atès que aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la
prestació objecte del contracte.

Fonament jurídic
La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant
LCSP) i correspon a la modalitat de subministrament regulada a l’article 16 de la
mateixa.
Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de
l’expedient administratiu i les modificacions introduïdes pel Reial Decret Llei 3/2020, de
4 de febrer.
Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació.
Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions
efectuades pel cartipàs municipal.

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics
Vist l’expedient administratiu núm. CC012020000406 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. Carme Yeste i Casado (arquitecta
municipal), el Sr. Albert Pons i Clutaró (arquitecte municipal gestor de la partida) i la Sra.
Gemma Planagumà Calm, Arquitecta Tècnica Municipal, de data 5 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 TABIQUES PLUVIALES PORRAS SL, amb NIF núm. B64378169,
el contracte menor del subministrament i instal·lació d’envà pluvial a les finques del
carrer Lliberada Ferrarons, 12, 14, 16 d’Olot, pel preu de dinou mil sis-cents
cinquanta-sis euros amb seixanta-nou cèntims (19.656,69 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en setze mil dos-cents quaranta-cinc euros amb vint
cèntims (16.245,20 €) de pressupost net i tres mil quatre-cents onze euros amb
quaranta-nou cèntims (3.411,49 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 %.
Tercer.- El termini màxim per al subministrament serà de 1 mes, a partir de la data de
recepció de la notificació de l’adjudicació
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 19.656,69 €, IVA inclòs, amb
càrrec a la partida 2020 140 151 61902 “ENDERROCS (PR20)” del Pressupost
municipal:
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 20140 151 61902

Import
19656.69

Descripció
ENDERROCS (PR20)

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
CC012020000406.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa: TABIQUES PLUVIALES PORRAS SL.
S’aprova per unanimitat.
12.1. - PAGAMENT D'UN COMPLEMENT DE NOCTURNITAT AL PERSONAL DE
LA POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS EL MES D'OCTUBRE DE
2020
Núm. de referència

: X2020038086

Atès l’informe del Sotsinspector de la Policia Municipal de data 4 de novembre de 2020.

Vist l’expedient administratiu RH132020000092 i antecedents corresponents, la
regidora, 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.
Primer.- Pagament d’un complement de nocturnitat al personal de la Policia Municipal
que es relaciona a continuació pels serveis realitzats durant el mes d’octubre de 2020:
Nom i Cognoms

Data

Dies

Serveis

Octubre 2020

6

Nocturnitat

Octubre 2020

7

Nocturnitat

Octubre 2020

6

Nocturnitat

Octubre 2020

4

Nocturnitat

Octubre 2020

4

Nocturnitat

Octubre 2020

4

Nocturnitat

Octubre 2020

4

Nocturnitat

Octubre 2020

4

Nocturnitat

Octubre 2020

6

Nocturnitat

Octubre 2020

6

Octubre 2020

6

Nocturnitat
Nocturnitat

Octubre 2020

7

Nocturnitat

Octubre 2020

7

Nocturnitat

Octubre 2020

7

Nocturnitat

Octubre 2020

7

Nocturnitat

Octubre 2020

1

Nocturnitat

Octubre 2020

7

Octubre 2020

7

Nocturnitat
Nocturnitat

Octubre 2020

7

Nocturnitat

Octubre 2020

7

Nocturnitat

Octubre 2020

3

Nocturnitat

Octubre 2020

5

Nocturnitat

Octubre 2020

7

Nocturnitat

Octubre 2020

3

Nocturnitat

Octubre 2020

7

Nocturnitat

Import (€)

CAPORALS

****
****
****
****

159,12
185,64
159,12
106,08

AGENTS

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

73,44
73,44
73,44
73,44
110,16
110,16
110,16
128,52
128,52
128,52
128,52
18,36
128,52
128,52
128,52
128,52
55,08
91,8
128,52
55,08
128,52

Octubre 2020

****

4

Nocturnitat

TOTAL

73,44
2.813,16 €

Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:
Operació Referència
0

Tipus
Partida
Despeses 20180 132 121031

Import
2813.16

Descripció
ALTRES
COMPLEMENTS
SEGURETAT

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
NOCTURNITAT
180 008 999 999 999 999

S’aprova per unanimitat.
13.1. - PAGAMENT DE SERVEIS EXTRAORDINARIS AL PERSONAL DE LA
POLICIA MUNICIPAL REALITZATS EL MES D'OCTUBRE DE 2020
Núm. de referència

: X2020037901

Atès l’informe del Sotsinspector de la Policia Municipal de data 4 de novembre de 2020.
Vist l’expedient administratiu RH132020000091 i antecedents corresponents, la
regidora, 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 hores
extraordinàries i les condicions laborals de la Policia Municipal.
Primer.- Pagament de serveis extraordinaris al personal de la Policia Municipal que es
relaciona a continuació realitzats durant mes d’octubre de 2020:
Nom i Cognoms / Data / Servei

Hores

Import (€)

**** – Agent
12/10/20 REFORNÇ TORN - 963
19/10/20 REFORNÇ TORN – 951

8
2,75

183,60
53,85

4
0,5

91,80
13,01

4
0,5

91,80
13,01

8

208,08

**** – Agent
31/10/20 HALLOWEEN - 963
31/10/20 HALLOWEEN – 964

**** – Agent
31/10/20 HALLOWEEN - 963
31/10/20 HALLOWEEN – 964

**** – Agent
31/10/20 HALLOWEEN – 964
TOTAL

27,75

655,15€

Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:
Operació Referència
0

Tipus
Partida
Despeses 20180 132 13001

Import
655.15

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
HORES EXTRAORDINARIES SEGURETAT
180 008 999 999 999 999

S’aprova per unanimitat.
14.1. - PAGAMENT DE SERVEIS EXTRAORDINARIS AL PERSONAL DE LA
BRIGADA MUNICIPAL PER LES HORES EXTRES REALITZADES DES DEL MES
DE MARÇ FINS OCTUBRE DE 2020
Núm. de referència

: X2020038417

Vist l’expedient administratiu RH132020000096 i antecedents corresponents i atesos els
informes del Director tècnic de la Brigada Municipal amb número NI2020000464,
NI2020000561, NI2020000877, NI2020001043, NI202001167, NI202001290,
NI202001494, la Regidora, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Pagament de serveis extraordinaris al personal de la Brigada Municipal que es
relaciona a continuació, per les hores extres realitzades el mes de març de 2020, prèvies
a l’estat d’alarma decretat pel Govern:
Cognoms i Nom

Data

****
Acte 8-M. Connexió d’electricitat. De 9:30 a
10:30 h.
Acte 8-M. Desconnexió d’electricitat. De
19:00 a 20:00 h.

Brigada / Tipus servei
ELECTRICISTES Oficial 1º

08/03/20
08/03/20

S.Diürn Festiu
S.Diürn Festiu

Hores

Import

2

45,90 €

1,00
1,00

2,00

TOTAL

22,95 €
22,95 €

45,90 €

Segon.- Pagament de serveis extraordinaris al personal de la Brigada Municipal que es
relaciona a continuació, per les hores extres realitzades els mesos decretats com a estat
d’alarma i fins l’octubre de 2020:
Cognoms i Nom

Data

****

Hores

Import

ELECTRICISTES Oficial 1º

2,00

48,96 €

Brigada / Tipus servei

Tondo kids. De 10:00h a 11:00h. Connexions
de corrent al pla de Dalt.-

19/09/20

S.Diürn Festiu

1,00

22,95 €

Tondo kids. De 22:00h a 23:00h. Connexions
de corrent al pla de Dalt.-

19/09/20

S.Nocturn Festiu

1,00

26,01 €

25

523,55 €

****

ELECTRICISTES Oficial 1º

Accident contra farola. De 21:00 a 22:00.
Desconnectar i treure farola malmesa
Accident contra farola. De 22:00 a 00:00.
Desconnectar i treure farola malmesa
Plç Arxiu - Desconnexió de corrent de l'acte.
Plç Arxiu - Connexió de corrent de la
presentació el llibre d'ERC
Parc de Pekín - Desconnexió de corrent de
l'acte.
Parc de Pekín - Connexió de corrent de
l'espectacle infantil de l'AAVV
UEO. De 8:00h a 12:00h. Camp futbol UEO:
connexions i reformes quadre
Reforma enllumenat UEO. De 08:00h a
12:00h. Reforma del quadre elèctric
Sismògraf - de 09:00 a 10:00 h - connexions
elèctriques

07/06/20
07/06/20
07/07/20
07/07/20
10/07/20
10/07/20

S.Diürn Festiu
S. Nocturn Festiu
S.Diürn
S.Diürn
S.Diürn
S.Diürn

1,00
2,00

22,95 €
52,02 €

1,00

19,58 €

1,00

19,58 €

1,00

19,58 €

1,00

19,58 €

30/08/20

S.Diürn Festiu

4,00

91,80 €

20/09/20

S.Diürn Festiu

4,00

91,80 €

03/10/20

S.Diürn Festiu

1,00

22,95 €

-

03/10/20

S.Diürn Festiu

4,00

91,80 €

zona b - de 10:00 a 11:00 h - connexions
elèctriques (plaça

04/10/20

S.Diürn Festiu

1,00

22,95 €

zona b - de 21:00 a 22:00 h - desconnexions
elèctriques

04/10/20

S.Diürn Festiu

1,00

22,95 €

Sismògraf - de 22:00 a
desconnexions elèctriques

03/10/20

S.Nocturn Festiu

1,00

26,01 €

ELECTRICISTES Oficial 1º

12,5

289,47 €

1,50

29,37 €

1,00

22,95 €

1,00

22,95 €

Sismògraf - de 18:00 a
desconnexions elèctriques i

22:00

23:00

h

h

-

****
Urgència abelles. De 19:30h a 21:00h. Anar
amb la grua a treure caixa d´abelles
Acte. De 15.30h a 16:30h. Donar corrent a
les Fonts de St Roc
Acte. De 20.00hh a 21:00hh. Treure corrent
a les Fonts de St Roc
Parc de Pekin - Desconnexió de corrent
deixada pels actes al parc
UEO. De 8:00h a 12:00h. Camp futbol UEO:
connexions i reformes quadre
Reforma enllumenat UEO. De 08:00h a
12:00h. Reforma del quadre elèctric i

10/06/20
12/06/20
12/06/20

S.Diürn Festiu
S. Mínim

1,00

30,60€

30/08/20

S.Diürn Festiu

4,00

91,80 €

20/09/20

S.Diürn Festiu

4,00

91,80 €

2

45,90 €

JARDINERS Oficial 1º
18/04/20

****
Actes. De 16:60h a 20:30h. Arribada de la
flama del Canigó; connexions
Actes. De 15:00h a 16:00h. Teatre " Petit
Format": connexions corrent
Actes. De 21:00h a 22:00h. Desconnexions
Fonts st Roc per festival de teatre
Actes. De 20.00h a 21.00h. Dia mundial
contra l 'Ela: il·luminar la façana
Actes. De 17:30h a 21:00h. Associació
cultural Garrotxa ( Presentació
Acte. De 21 a 22. Robolot: connexions
corrent, apagar i donar enllumenat
Actes. De 16:30h a 20:30h. Associació
cultural Garrotxa ( presentació
Acte. De 22:00 a 00:00. Robolot: connexions
corrent, apagar i donar

S.Diürn Festiu

24/07/20

****
Urgència font. De 10:00h a 12:00h. Arreglar
vessament aigua font Pl Clarà

S.Diürn

S.Diürn Festiu
ELECTRICISTES Oficial 1º

2,00
37

45,90 €
867,63 €

23/06/20

S. Diürn

4,00

78,32€

26/06/20

S. Diürn

1,50

29,37€

28/06/20

S. Mínim

1,00

30,60€

20/06/20

S. Diürn festiu

1,00

22,95€

20/06/20

S. Diürn festiu

3,50

80,33€

27/06/20

S. Diürn festiu

1,00

22,95€

27/06/20

S. Diürn Festiu

4,00

91,80€

27/06/20

S. Nocturn Festiu

2,00

52,02€

Pati de l'Hospici - Connexió de corrent del
concert La Roda Musical de Musics
Associats
Pati de l'Hospici - Desconnexió de corren de
l'acte.
Parc de Pekin - Connexió de corrent per
l'Acte de la 4arta paret.
Parc de Pekin - Desconnexió de corrent de
l'acte.
Concert. De 15:00h a 16:00h i de 21:00h a
22:00h. Concert al parc Nou :
Aplec de la sardana. De 20:00h a 22:00h.
Connexions corrent, llums i muntatge

1,00

19,58 €

1,00

19,58 €

1,00

19,58 €

1,00

19,58 €

S.Diürn Festiu

2,00

45,90 €

05/09/20

S.Diürn Festiu

2,00

45,90 €

Diada de Catalunya. De 10:00h a 11:00h i de
20:00h a 21:00h. Connexions i

11/09/20

S.Diürn Festiu

2,00

45,90 €

Cursa ciclista. De 09:00h a 10:00h i de
16:00h a 17:00h. Connexions i

13/09/20

S.Diürn Festiu

2,00

45,90 €

05/09/20

S.Nocturn Festiu

1,00

26,01 €

19/10/20

S. Minim

1,00

30,60 €

20/10/20

S. Minim

1,00

30,60 €

21/10/20

S. Minim

1,00

30,60 €

22/10/20

S. Minim

1,00

30,60 €

24/10/20

S.Diürn Festiu

1,00

22,95 €

24/10/20

S.Nocturn Festiu

1,00

26,01 €

12

283,05 €

1,00

22,95 €

1,00

30,60€

1,00

22,95 €

1,00

22,95 €

Aplec de la sardana. De 22:00h a 23:00h.
Connexions corrent, llums i muntatge
Lluèrnia - de 18:00 a 19:00 h - connexió
elèctrica "l'hort de
Lluèrnia - de 19:00 a 20:00 h - desconnectar
faroles i torre
Lluèrnia - de 17:00 a 18:00 h - connexió
elèctrica "corral"
Programa gastronòmic de tv3 - de 20:30 a
21:30
"Contes a la vora del foc" i "fake views" - de
08:30 a 09:30 h "Contes a la vora del foc" i "fake views" - de
22:00 a 23:00 h -

29/07/20

S. Diürn

29/07/20

S. Diürn

31/07/20

S. Diürn

31/07/20

S. Diürn

02/08/20

****
SÀNCHEZ, SANTIOLIVARES
SANTI

ELECTRICISTES Oficial 1º

SÀNCHEZ,

Accident contra farola. De 21:00 a 22:00.
Desconnectar i treure farola malmesa
Parc de Pekín - Desconnexió de corrent de
l'acte de la 4arta paret
St. Francesc - Connexió de corrent de
l'Horari d’Estiu de la Xarxa de TV
St. Francesc - Desconnexió de corrent de
l'acte.
UEO. De 8:00h a 12:00h. Camp futbol UEO:
connexions i reformes quadre
Reforma enllumenat UEO. De 08:00h a
12:00h. Reforma del quadre elèctric

07/06/20
18/07/20

S.Diürn Festiu

19/07/20

S.Diürn Festiu

30/08/20

S.Diürn Festiu

4,00

91,80 €

20/09/20

S.Diürn Festiu

4,00

91,80 €

ESCOLES Supervisor

1,00

30,60€

S. Mínim

1,00

OPERATIVA Oficial 1º

1,00

30,60€

S. Mínim

1,00

30,60 €

02/05/20

****
Donants de Sang. De 15:30h a 16:30h.
Portar taules i cadires al pavelló Firal
TOTAL

S. Mínim

19/07/20

****
Desaigua font. De 21.00h a 22:00h.
Desembussar desaigua de la font de Pl

S.Diürn Festiu

07/08/20

88,50

30,60 €

2.119,76 €

Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:
Operació Referència
0

Tipus
Partida
Despeses 20142 165 13001

Import
2058.56

0

Despeses 20142 171 13001

45.90

0

Despeses 20142 1522 13001

30.60

0

Despeses 20142 1532 13001

30.60

Descripció
CC1 CC2
HORES EXTRAORDINARIES ENLLUMENAT
142 002
BRIGADA
HORES
EXTRAORDINARIES
BRIGADA
142 002
JARDINERS
HORES
EXTRAORDINARIES
BRIGADA
142 002
EDIFICIS
HORES EXTRAORDINARIES BRIGADA
142 VIES
002
PUBLIQUES

CC3 CC4 CC5 CC6
999 999 999 999
999

999

999

999

999

999

999

999

999

999

999

999

S’aprova per unanimitat.
15.1. - PAGAMENT DELS SERVEIS EXTRAORDINARIS A DIVERS PERSONAL DE
LES OFICINES PER LES HORES EXTRES REALITZADES DES DEL MES DE
MARÇ FINS OCTUBRE DE 2020
Núm. de referència

: X2020038330

En relació a l’expedient RH132020000095 i antecedents corresponents, i atesos els
informes del cap d’informàtica, la cap de Progrés Econòmic i del director del IMELO, i el
vist-i-plau de la cap de Recursos humans, la regidora proposa a la Junta de Govern
Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Pagament dels serveis extraordinaris a divers personal de les oficines de
l’Ajuntament que es relaciona a continuació per les hores extres realitzades el mes de
febrer i març, prèvies a l’estat d’alarma decretat pel Govern:
Nom i Cognoms

Subàrea

****
****

Dinàmig

****
****

RRHH
RRHH

RRHH

Data

Serveis

Març Vigilàncies sales
18 i 25 febrer, Entrar dades nou mòdul Gestió
3 i 10 de març del temps

Núm/
hores

Import €
51,72€

3
9,91

213,26€

3 i 10 de març Situacions administratives

4,25

83,22€

Posada em marxa programa
3 i 11 de març
gestió del temps

2,75

76,01€

TOTAL

424,21€

Segon.- Pagament dels serveis extraordinaris a divers personal de les oficines de
l’Ajuntament que es relaciona a continuació per les hores extres realitzades durant el
confinament establert pel Govern:
Nom i Cognoms
****

Subàrea
Dinàmig

****
Informàtica

Data

Serveis

Muntatge,
control,
desmuntatge mercat setmanal
Adequar
procediments,
Març-Juny servidors, ordinadors, telèfons i
aplicacions a la nova situació,
13/04/20

Núm/
Import €
hores
5,50

173,91€

35,50

882,02 €

****
Informàtica

Març-Maig

Informàtica

Abril-Maig

Informàtica

Març-Maig

****

****

****

IMELO

22/06/20

assistència tècnica als usuaris i
resolució problemes
Adequar
procediments,
servidors, ordinadors, telèfons i
aplicacions a la nova situació,
assistència tècnica als usuaris i
resolució problemes
Adequar
procediments,
servidors, ordinadors, telèfons i
aplicacions a la nova situació,
assistència tècnica als usuaris i
resolució problemes
Adequar
procediments,
servidors, ordinadors, telèfons i
aplicacions a la nova situació,
assistència tècnica als usuaris i
resolució problemes
Problemes programa Belluga’t

14,50

402,77 €

20

458,84 €

7

156,57 €

1

19,58€

TOTAL

2.093,69€

Tercer.- Pagament dels serveis extraordinaris a divers personal de les oficines de
l’Ajuntament que es relaciona a continuació per les hores extres realitzades un cop
finalitzat el confinament i reincorporats al treball presencial i fins el mes d’octubre de
2020:
Nom i Cognoms
****
****
****

Subàrea

Data

Dinàmig

07/09/20

Dinàmig

12/10/20

Dinàmig

Juliol

****
IMELO

JuliolOctubre

Serveis
Muntatge i desmuntatge mercat
setmanal
Muntatge, control i desmuntatge
mercat setmanal
Assentament mercat setmanal i
desmuntatge Sant Jordi
Problemes lector targetes, venda
entrades i atenció públic per
inscripcions.

Núm/
hores

Import €

2,50

79,05€

4,50

124,38€

2,25

62,19€
199,17€

10

TOTAL

464,79 €

Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:
Operació Referència
0

Tipus
Partida
Despeses 20130 920 13001

Import
372.49

0
0

Despeses 20120 920 13001
Despeses 20330 340 13001

1900.20
218.75

0

Despeses 20200 4313 13001

439.53

0

Despeses 20200 430 13001

51.72

Descripció
CC1 CC2
HORES EXTRAORDINARIES ADMINISTRACIO
110 001
GENERAL
HORES EXTRAORDINARIES INFORMATICA
120 001
HORES EXTRAORDINARIES ESPORTS
330ADM.
015
GRAL.
HORES
EXTRAORDINARIES
DINAMIG
200 009
MERCAT
HORES
EXTRAORDINARIES
DINAMIG
200 009
ADMINISTRACIO GRAL.

CC3 CC4 CC5 CC6
999 999 999 999
999
999

999
999

999
999

999
999

999

999

999

999

999

999

999

999

S’aprova per unanimitat.
16.1. – PAGAMENT D’UN COMPLEMENT AL PERSONAL DE LA BRIGADA
MUNICIPAL, INFORMÀTICA I TÈCNICS D’URBANISME PELS RETENS
D’OCTUBRE DE 2020
Núm. de referència : X2020038506
Atès els informes del director de l’àrea d’Infraestructura i Urbanisme de data 29 d’octubre
de 2020 amb números d’expedient NI022020001448, l’informe del cap d’àrea
d’Informàtica de data 4 de novembre de 2020 amb número d’expedient NI022020001485
i l’informe del director tècnic de la Brigada Municipal de data de 4 de novembre de 2020
amb número d’expedient NI022020001491.
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 13/02/2020 amb
número d’expedient RH132020000013 en la qual signava l’import unitari de les hores de
serveis extraordinaris i altres conceptes de personal de l’Ajuntament d’Olot i organismes
autònoms per a l’any 2020.
Vist l’expedient administratiu RH132020000085 i antecedents corresponents, la
regidora, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:

Nom i Cognoms

****
****
****
****
****
****

Servei

Infra. i
Urbanisme
Infra. i
Urbanisme
Infra. i
Urbanisme
Infra. i
Urbanisme
Informàtica
Informàtica

Reten
setmana
Sortida
reten
Sortida
laborable
reten festiu
Sortida
reten acte
programat

Primer.- Pagament d’un complement en concepte de reten al personal de la Brigada
Municipal, d’informàtica i dels serveis tècnics d’urbanisme que es relaciona a continuació
pels serveis de reten realitzats durant el mes d’octubre de 2020:

Import (€)

1

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

1
1

-

-

-

137,70
137,70
137,70
137,70
137,70
137,70

****
****
****
****
****

Informàtica
Brigada
Brigada
Brigada
Brigada

2
1
1
2

1
1
1
-

-

-

TOTAL

331,50
193,80
137,70
56,10
275,40
1.820,70€

Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:

Operació Referència
0
0
0
0

Tipus
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses

Partida
20140 151 15300
20142 165 15300
20142 1522 15300
20120 920 15300

Import
550.80
387.60
275.40
606.90

Descripció
RETENS URBANISME
RETENS ENLLUMENAT BRIGADA
RETENS BRIGADA EDIFICIS
RETENS INFORMATICA

CC1
140
142
142
120

CC2
001
002
002
001

CC3
999
999
999
999

CC4
999
999
999
999

S’aprova per unanimitat.
17.1. - PROPOSTA DE PAGAMENT DEL SERVEI DE RETENS PISCINA
(SORTIDES) DE L'IMELLO REALITZATS DURANT ELS MESOS DE JUNY, JULIOL
I AGOST DE 2020
Núm. de referència

: X2020038425

Vist l’informe del director tècnic del Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot de data 26
d’octubre de 2020 amb número d’expedient NI022020001417 en el qual detalla la relació
setmana – treballador dels retens de l’IMELO de la piscina durant els mesos de juny,
juliol i agost de 2020.
Atès que el personal de l’IMELO s’ha acollit a la normativa del sistema de retens prevista
el punt 7 de l’acta de la Comissió de seguiment del conveni de l’Ajuntament d’Olot
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.
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot de data 13/02/2020 amb
número d’expedient RH132020000013 en el qual s’aprova l’import unitari de les hores
de serveis extraordinaris i altres conceptes del personal de l’Ajuntament d’Olot i
organismes autònoms per a l’any 2020.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president, proposa a la
Junta de Govern, l’adopció dels següents acords:

CC5
999
999
999
999

CC6
999
999
999
999

Sortida
retén
laborable

****

IMELO

-

2

2

Sortida
retén acte
programat

Servei

Sortida
retén festiu

Cognoms, Nom

Reten
setmana

Primer.- Pagament d’un complement en concepte de reten al personal de l’IMELO que
es relaciona a continuació pels serveis de reten realitzats durant el mesos de juny, juliol
i agost de 2020:

Import (€)

-

316,20

Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:
Operació Referència
0

Tipus
Partida
Despeses 20330 340 15300

Import
316.20

Descripció
RETENS ESPORTS ADM. GRAL

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
330 059 999 999 999 999

S’aprova per unanimitat.
18.1. - PROPOSTA PAGAMENT D'ASSISTÈNCIA A CASAMENTS A DIVERS
PERSONAL DE LES OFICINES EL MES D'0CTUBRE DE 2020
Núm. de referència : X2020038306
En relació a l’expedient RH132020000093 i antecedents corresponents, i atès el vist-iplau de la cap de Progrés Econòmic, la regidora proposa a la Junta de Govern Local
l’adopció dels següents acords:
Pagament d’una gratificació especial a divers personal de les oficines de l’Ajuntament
que es relaciona a continuació pels serveis extraordinaris realitzats/presentats durant el
mes d’octubre de 2020:
Nom i Cognoms

Subàrea

****

Secretaria

Data

Serveis

10/10/2020 Casament

TOTAL

Núm/
hores
1

Import €
43,30€

43,30 €

Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:
Operació Referència
0

Tipus
Partida
Despeses 20130 920 13001

Import
43.30

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
HORES EXTRAORDINARIES ADMINISTRACIO
130 001 999 999 999 999
GENERAL

S’aprova per unanimitat.
19.1. - ESTUDI INFORMATIU I ESTUDI D'IMPACTE AMBIENTAL "NOVA
CARRETERA C-37 DE VIC A OLOT. VARIANT D'OLOT. DES DEL FINAL DE LA
NOVA VARIANT DE LES PRESES (BOCA SUD DEL TÚNEL DE LA PINYA) FINS A
LA CONNEXIÓ AMB L'AUTOVIA A-26. OLOT" (CLAU EI/IA- NG-02083.3).PROPOSANT COMPARÈIXER EN EL TRÀMIT D’INFORMACIÓ PÚBLICA.
Núm. de referència

: X2020034142

Mitjançant anunci publicat en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) núm. 8238 de
data 1 d’octubre de de 2020, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat
de Catalunya, sotmet a informació pública l’estudi informatiu i l’estudi d’impacte
ambiental "Nova carretera C-37 de Vic a Olot. Variant d’Olot. Des del final de la nova
variant de les Preses (boca sud del túnel de la Pinya) fins a la connexió amb l’autovia A26. Olot” (clau EI/IA- NG-02083.3).
Analitzada la documentació citada i les previsions que s’hi recullen, s’ha redactat per
part del cap d’Àrea de Territori de l’Ajuntament, un informe en data 5 de novembre de
2020 amb la finalitat de comparèixer en el termini d’informació pública i formular les
al·legacions corresponents, el qual s’adjunta a l’expedient.
En relació a l’expedient IFG12020000004, 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 en els seus termes, l’informe emès pel cap d’Àrea de Territori de
l’Ajuntament en data 5 de novembre de 2020, en relació al l’estudi informatiu i l’estudi
d’impacte ambiental " Nova carretera C-37 de Vic a Olot. Variant d’Olot. Des del final de
la nova variant de les Preses (boca sud del túnel de la Pinya) fins a la connexió amb
l’autovia A-26. Olot” (clau EI/IA- NG-02083.3).
SEGON.- PRESENTAR el referit informe com a al·legacions i observacions que la
Corporació formula en relació a l'estudi informatiu i l’estudi d’impacte ambiental " Nova
carretera C-37 de Vic a Olot. Variant d’Olot. Des del final de la nova variant de les Preses
(boca sud del túnel de la Pinya) fins a la connexió amb l’autovia A-26. Olot” (clau EI/IANG-02083.3).
TERCER.- COMUNICAR el present acord al Departament de Territori i Sostenibilitat de
la Generalitat de Catalunya.
S’aprova per unanimitat.
20.1. - ACCEPTACIÓ DE PRECARI NOU TRAÇAT ALTERNATIU AL DE LA CTRA.
VELLA DE RIUDAURA.- PROPOSANT APROVAR

Núm. de referència

: X2020039266

Vist que l’Ajuntament d’Olot va ocupar una franja de terreny pertanyent a la parcel·la
cadastral número 17121A02700060 com a alternativa a l’antic traçat de la carretera vella
de Riudaura, propietat del senyor ****
Vist el document signat per l’Ajuntament d’Olot i el senyor **** i la senyora **** en data
26 d’octubre de 2020, conforme al qual autoritzen a precari i de manera gratuïta per un
període de 5 anys la obertura del nou traçat alternatiu a de la carretera vella de Riudaura
i s’estableixen les condicions d’utilització i ús de les superfícies dels terrenys esmentats
en l’apartat anterior.
En relació a l’expedient URG42020000009, 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 el document de precari signat en data 26 d’octubre de 2020, per
l’Ajuntament d’Olot i el senyor **** i la senyora **** en el qual s’estableixen les condicions
d’utilització i ús de les superfícies dels terrenys pertanyent a la parcel·la cadastral
número 17121A02700060 i que permeten la continuïtat del camí anomenat ctra. Vella
d’Olot a Riudaura.
SEGON.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
S’aprova per unanimitat.
21.1. - DONAR COMPTE DE LES COMUNICACIONS D'OBRES PRESENTADES
ELS MESOS DE JULIOL, AGOST, SETEMBRE I OCTUBRE DE 2020 RELATIVES A
L'ÀREA D'URBANISME.
Núm. de referència

: X2020038426

En relació a l’expedient URG72020000004, 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.- Donar compte de les comunicacions d’obres presentades els mesos de juliol,
agost, setembre i octubre de 2020, relatives a l’àrea d’urbanisme segons relació que
consta a l’expedient.
S’aprova per unanimitat.

22.1. - SOL·LICITUD SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER AJUTS A
NOVES TECNOLOGIES ARRAN DEL COVID-19

Núm. de referència

: X2020037915

En relació a l’expedient SIN12020000001 de , vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d'Innovació i tecnologia, proposa a la Junta de Govern
Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Sol·licitar la subvenció:
Organisme:
Programa:
Referència:
Núm disposició:
Import:

DIPUTACIÓ DE GIRONA
Subvencions en noves tecnologies arran del COVID-19
BOP 190/0
6899
2.500€

I
Segon.- Presentar a l’esmentada convocatòria el projecte;
Tercer.- Facultar l’alcalde per signar tota la documentació necessària.
Que aquesta acceptació es publiqui al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
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

