ACTA NÚM. 4
JUNTA DE GOVERN LOCAL
EL DIA 28 DE GENER DE 2021.

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 28 de gener de 2021 es reuneix en aquesta Casa
Consistorial la Junta de Govern d’aquets Ajuntament sota la presidència del Sr. JOSEP
BERGA I VAYREDA, per tal de celebrar la sessió ordinària i de primera convocatòria
que s’escau al dia d’avui.
Hi assisteixen els membres de la Junta de Govern Local Srs./es. Estanis Vayreda i
Puigvert, Montserrat Torras i Surroca i Immaculada Muñoz i Díaz presencialment
al lloc on se celebra. Jordi Güell i Güell, Maria Assumpció Camps i Bosch, Aniol
Sellabona i Aguilera i Gemma Canalias i Rafel de forma telemàtica.
També hi assisteixen com a regidors delegats expressament convidats per tal de
presentar els assumptes de la seva àrea, sense poder intervenir, en cap cas, en la part
resolutiva ni en la resta d’assumptes que no afectin a la seva àrea ni prendre part en la
votació, i segons informe dels Serveis de Secretaria del dia 1 de juliol de 2003, els
Srs./es: Agustí Arbós i Torrent, Gemma Pujolar i Busquets de formà telemàtica.
Adriana Francés i Planella presencialment.
Actua com a secretària, la Secretària General , Sra. M. Glòria Gou Clavera.
La secretària fa constar que els regidors Sr. Güell, Sra. Camps, Sr. Sellabona, Sra.
Canalias, Sr. Arbós, Sra. Pujolar han estat autoritzats per l’alcalde a assistir
telemàticament a la sessió.
1.1. - AUTORITZAR LA CELEBRACIÓ D'AQUESTA SESSIÓ PER MITJANS
TELEMATICS
Núm. de referència

: X2021003031

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 SG012021000011 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
28 de gener 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 21 de gener de 2021:
-

Dijous 21 de gener, amb el regidor de Promoció Estanis Vayreda i la regidora
d’Empresa Gemma Canalias, va visitar l’Hotel Centre Olot.
A la tarda, va presidir el Ple Municipal.

-

Divendres 15 va assistir a la representació de THE MOUNTAIN de la Agrupación
Señor Serrano que va tenir lloc al Teatre Principal.

-

Dilluns 25 va participar de la Comissió de Seguiment de l’Arxiu Comarcal de la
Garrotxa que es va fer telemàticament.

-

Dimarts 26 de gener, va assistir a la roda de premsa de presentació del projecte
Garrotxa Domus de forma telemàtica des de la Sala Gussinyé. Al vespre va
presidir el Patronat de l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa.

-

Dimecres 27 de gener l’Ajuntament d’Olot ha signat un conveni marc de
col·laboració amb la Fundació Privada Vila Casas per a regular el préstec en
comodat d’obres d’art de la Fundació per a la seva exposició.
Té com a objectiu dotar a la ciutat d’Olot d’un projecte pioner en la posada en
valor del patrimoni propi a través de les obres d’art contemporani, de la que és
una de les col·leccions d’art contemporani més important del país.

4. - DISPOSICIONS.- ASSABENTATS DE LES DISPOSICIONS PUBLICADES EN
ELS BUTLLETINS OFICIALS
Tot seguit la Secretària dona compte a la Junta de Govern dels edictes i anuncis de
l'Ajuntament d'Olot apareguts als Butlletins Oficials BOE, BOP i DOGC, des de la darrera
sessió. I se n'acorda l'assabentat.
5.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES ANY 2020
Núm. de referència

: X2021002870

En relació a l’expedient CPG22021000010 de 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 relació d’ordenacions de despeses annexada núm. 20/43 corresponent a l’any
2020 per un import de 473.857,72 euros.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
473.857,72

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

S’aprova per unanimitat.
5.2. - APROVAR RELACACIÓ D'ORENACIONS DE DESPESES ANY 2021
Núm. de referència

: X2021003099

En relació a l’expedient CPG22021000011 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 relació d’ordenacions de despeses annexada número 21/003 per un import de
108.547,86 euros.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

S’aprova per unanimitat.

Import
108547.86

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

6.1. - APROVAR RENÚNCIA DE SUBVENCIÓ DE L'ASSOCIACIO GOSPEL DE LA
GARROTXA
Núm. de referència : X2021002865
En relació a l’expedient CPG22021000009 I vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Aprovar la renúncia de la subvenció atorgada, amb caràcter concurrència competitiva,
de l’ entitat ASSOCIACIÓ DE GOSPEL GARROTXA NIF: G55158810 per un import de
1500 euros, amb càrrec a la partida 20.400.334.480020 “SUBVENCIONS ACTIVITATS
CIUTADANES”.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 21400 334 480020

Import
‘1500

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

S’aprova per unanimitat.
7.1. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ
PRESENTADA PEL SR. ****, PER DANYS OCASIONATS A UN MUR DE
SEPARACIÓ D’UN JARDÍ.
Núm. de referència : X2020047256
Vist l’escrit presentat per la representació del Sr. **** en el que es formula reclamació
patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot per danys i atesos els següents
ANTECEDENTS DE FET
Primer.- En escrit de data 2 de novembre de 2020 (Registre General, núm.
E2020015649/02-11-2020), la Sra. ****, en nom i presentació del Sr. ****, va formular
reclamació patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats a un mur de
separació d’un jardí i la seva tanca per l’impacte d’uns contenidors d’escombraries.
Segon.- A requeriment de l’Ajuntament d’Olot, l’empresa IGFA, S.A.-URBASER, S.A.
UTE, concessionària del servei municipal de recollida d’escombraries, en escrit de data
20 de gener de 2021 (Registre General, núm. E2021000871/20-01-2021), manifesta
que, una vegada realitzades les comprovacions pertinents per part dels tècnics de
l’empresa, els desperfectes reclamats no poden haver estat causats pels contenidors
d’escombraries, per la qual cosa entenen que no els correspon assumir la reparació del
mur ni de la tanca. En aquest escrit es fa referència a un d’anterior, de juliol de 2017
(Registre General, núm. E2017013563/11-08-2017), en el que l’empresa IGFA, S.A.URBASER, S.A. UTE, ja es va manifestava en aquest mateix sentit.
FONAMENTS DE DRET
Primer.- L’article 32.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic,
d’acord amb l’article 106.2 de la Constitució, assenyala que “els particulars tenen dret a

ser indemnitzats per les administracions públiques corresponents de tota lesió que
pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui conseqüència del
funcionament normal o anormal dels serveis públics, excepte en els casos de força
major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar d’acord amb la Llei”.
En igual sentit, l’article 81 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya. Aquests articles
determinen que la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques sigui de
caràcter objectiu i que, per tant, esdevingui imprescindible acreditar que el dany o lesió
sofert pel reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis
públics, en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense intervenció
estranya que pugui interferir alterant el nexe causal.
En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local i 174 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis causats
als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament dels serveis
públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents, en els termes establerts
per la legislació general sobre responsabilitat administrativa”
Segon.- La jurisprudència ha reiterat en nombroses sentències que, perquè es pugui
declarar la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques, és necessari
que qui la pretén acrediti i provi que es donen les circumstàncies següents: a) que el
dany o lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics
en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte sense intervenció estranya
que pogués interferir alterant el nexe causal; b) que el dany sigui efectiu, econòmicament
avaluable i individualitzat en relació a una persona o grups de persones; c) que el
particular afectat no tingui el deure jurídic de suportar el dany; d) que no hi hagi força
major; i e) que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons l’estat dels
coneixements o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la producció dels
danys.
En tractar-se d’una responsabilitat objectiva és necessària la concurrència de tots
aquests elements -que han de ser provats per qui els al·lega- i entre els que té una
especial rellevància, en tant que element essencial de la responsabilitat, la relació de
causalitat entre el dany i el funcionament del servei públic.
Tercer.- La determinació de si els danys que es reclamen són atribuïbles de forma
directa i exclusiva al funcionament dels serveis públics municipals no és gens clara. En
aquest sentit convé recordar que l’escrit de l’empresa concessionària del servei
municipal de recollida d’escombraries (IGFA, S.A.-URBASER, S.A. UTE) desmenteix el
relat de la part reclamant, ja que assenyala de forma expressa que els contenidors
d’escombraries no poden haver produït els danys ni al mur del jardí ni a la tanca.
La càrrega de provar la certesa dels fets dels que es desprèn la reclamació, correspon
a la part reclamant i, en aquest cas, no queda provada la relació causal entre els danys
que es reclamen i el funcionament dels serveis municipals. La pretensió de la reclamant
sobrepassa l’àmbit de la responsabilitat objectiva de les administracions públiques i
deriva cap a la conversió de l’Ajuntament d’Olot en una mena d’asseguradora universal

de qualsevol eventualitat que es produeixi a la ciutat amb independència de la pròpia
actuació administrativa.
Vist l’expedient administratiu SRP12020000027 i antecedents corresponents, que
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada d’Hisenda,
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord:
Primer.- DENEGAR la indemnització reclamada pel Sr. **** pels danys a un mur de
separació de jardí i a la seva tanca situat al núm. 13 del carrer Portbou, en no quedar
provat el nexe causal entre els danys reclamats i el funcionament dels serveis públics
municipals.
Segon.- Notificar aquesta resolució a IGFA, S.A.-URBASER, S.A., UTE, concessionària
del servei de recollida municipal d’escombraries domiciliàries.
S’aprova per unanimitat.
8.1. - APROVACIÓ PADRÓ DE L'IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
EXERCICI 2021
Núm. de referència

: X2021002377

En relació a l’expedient CI012021000021 d’aprovació del Padró de l’Impost de vehicles
de tracció mecànica exercici 2021 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el padró de l’IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
exercici 2021, que importa la quantitat de 1.960.982,95 €.
Segon.- El període de cobrament en voluntària serà del dia 1 de febrer a 31 de març
de 2021 ambdós inclosos, de conformitat amb l’acord de l’Ajuntament Ple en sessió
celebrada el dia 17 de desembre de 2020 pel qual, entre d’altres, s’aprovà el calendari
del contribuent per a l’exercici 2021. Transcorregut aquest termini, els deutes que no
s’hagin fet efectius, seran exigits en via de constrenyiment, interessos de demora i en el
seu cas, les costes que es produeixin.
S’aprova per unanimitat.

9.1. - APROVACIO PADRÓ MERCAT SETMANAL DEL DILLUNS - EXERCICI 2021
Núm. de referència : X2021002166

Vist l’expedient administratiu MD012021000001 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
Primer. Aprovar el padró del MERCAT del DILLUNS exercici 2021, que importa la
quantitat total de 77.350,00.-€
Segon. El període de cobrament en voluntària serà de del dia 1 de febrer fins al 31
de març, ambdós inclosos, de conformitat amb l’acord de l’Ajuntament Ple
en sessió celebrada el dia 17/12/2020 pel qual, entre d’altres, s’aprovà el
calendari del contribuent per a l’exercici 2021. Transcorregut aquest termini,
els deutes que no s’hagin fet efectius, seran exigits en via de constrenyiment
i acreditaran el recàrrec de constrenyiment, interessos de demora i en el
seu cas, les costes que es produeixin.
Que es traslladi aquest acord als interessats de l’expedient: Secció ingressos i
RECAPTACIÓ

S’aprova per unanimitat.
10.1. - PADRÓ DEL MERCAT DEL RENGLE - EXERCICI 2021
Núm. de referència : X2021002287

En relació a l’expedient
administratiu MD012021000002 i
antecedents
corresponents, la regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern
Local, l’adopció dels següents acords:
Primer. Aprovar el padró del MERCAT del RENGLE exercici 2021, que importa la
quantitat total de 278,30.-€
Segon. El període de cobrament en voluntària serà de del dia 1 de febrer fins al 31
de març, ambdós inclosos, de conformitat amb l’acord de l’Ajuntament Ple
en sessió celebrada el dia 17/12/2020 pel qual, entre d’altres, s’aprovà el
calendari del contribuent per a l’exercici 2021. Transcorregut aquest termini,
els deutes que no s’hagin fet efectius, seran exigits en via de constrenyiment
i acreditaran el recàrrec de constrenyiment, interessos de demora i en el
seu cas, les costes que es produeixin.

Que es traslladi aquest acord als interessats de l’expedient: Secció ingressos i
RECAPTACIÓ

S’aprova per unanimitat.

11.1. - APROVACIÓ DEL PADRO TAXA OCUPACIONS DIVERSES PERMANENTS
– EXERCICI 2021
Núm. de referència : X2021002280

En relació a l’expedient
administratiu EA012021000001 i
antecedents
corresponents, la regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern
Local, l’adopció dels següents acords:
Primer. Aprovar el padró d’ OCUPACIONS DIVERSES PERMANENTS exercici
2021, que importa la quantitat total de 18.750,20.-€
DP01– Ocupació subsòl via pública
......... ...
DP02– Ocupació amb mercaderies
...................
DP03– Ocupació vol elements construcc
. . . . .. . . . . . . .
DP04– Caixers
...................
DP07– Reserves via pública
...................
DP09– Quioscs
...................
DP11– Llicència autotaxi
. . . . . . . .. . . . .

1.184,00€
3.047,60€
370,00€
5.685,60€
6.447,00€
435,00€
1.581,00€

Segon. El període de cobrament en voluntària serà de del dia 1 de febrer fins al 31
de març, ambdós inclosos, de conformitat amb l’acord de l’Ajuntament Ple
en sessió celebrada el dia 17/12/2020 pel qual, entre d’altres, s’aprovà el
calendari del contribuent per a l’exercici 2021. Transcorregut aquest termini,
els deutes que no s’hagin fet efectius, seran exigits en via de constrenyiment
i acreditaran el recàrrec de constrenyiment, interessos de demora i en el
seu cas, les costes que es produeixin.
Que es traslladi aquest acord als interessats de l’expedient: Secció d’Ingressos i
Recaptació

S’aprova per unanimitat.

12.1. - ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ PER MILLORA INFRAESTRUCTURES TEATRE
PRINCIPAL D'OLOT 2020-2021
Núm. de referència

: X2020036107

En relació a l’expedient SCU12020000004 de millora de les infraestructures del teatre
principal d’Olot, vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el regidor
delegat d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Acceptar la subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya, amb
destinació a la millora de les infraestructures en equipaments escènics i musicals per al
bienni 2020-2021, per un import de 9.950,00 euros.
Segon.- Agrair a la Generalitat de Catalunya, la concessió de l’esmentada subvenció.
Tercer.- 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.
Quart.- 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.
Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari
vinculat amb l’expedient.
S’aprova per unanimitat.
13.1. - REVISIÓ PREU DEL SUBARRENDAMENT DEL LOCAL SITUAT ALS
BAIXOS DEL NÚM. 6 DEL CARRER CARNISSERIES, EN EL MARC DEL
PROJECTE "ELTALLER DELS SASTRES" : PROJECTE VERD.DEGRIS.
Núm. de referència

: X2018037068

La Junta de Govern Local de data 29 de novembre de 2018 va adjudicar en règim de
subarrendament a la Sra. Ana Maria Herrero Ruiz, amb DNI núm. ****, el local situat als
baixos del núm. 6 del carrer Carnisseries, en el marc del projecte “El Taller dels Sastres”:
PROJECTE VERD.DEGRIS; per un termini des l’1 de desembre de 2018 al 31 de
desembre de 2021.
El preu del contracte es fixa en 125 €/mensuals , IVA inclòs.
D’arcord amb el contracte el preu es revisarà anualment d’acord amb l’IPC, conjunt
nacional.
Atès que a data 31 de desembre de 2020 aquest es fixa -0,5%.

I vist l’expedient administratiu CCS12018000031 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Fixar en cent vint-i-sis euros (126 €) IVA inclòs; el preu mensual per a
l’exercici 2021, del subarrendament del local ubicat als baixos del núm. 5 del carrer
Carnisseries, en el marc del projecte del “Taller dels Sastres”. PROJECTE
VERD.DEGRIS; adjudicat a la Sra. Ana Maria Herrero Ruiz, amb NIF núm. ****.
SEGON.- Aquest pagament es farà per mesos anticipats, dins del cinc primers dies de
cada mes, mitjançant domiciliació bancària.
S’aprova per unanimitat.
13.2. - REVISIÓ PREU CONCESSIÓ D'ÚS DEL COMPLEC ESPORTIU DEL CAMP
MUNICIPAL D'ESPORTS
núm. de referència

: X2010007037

L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 30 de setembre de 2010 va adjudicar a la
Unió Esportiva Olot , la concessió administrativa d’ús del complex esportiu del camp
municipal d’esports per un termini de 10 anys amb efectes del dia 23 d’octubre de 2010;
el qual es podrà prorrogar per un nou període de 5 anys que s’haurien d’aprovar d’any
en any (clàusula 8 del PCAP).
Atès el que s’estableix en la clàusula 10 del PCAP, el cànon de la concessió es revisarà
anualment d’acord amb la variació de l’IPC de Catalunya.
Atès que aquest a data 31/12/2020 es fixa en -0,6%.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12010000021 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Fixar en QUATRE-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTACINC CÈNTIMS (451,85 €) el cànon (des de l’1 de gener al 22 d’octubre de 2021) de la
concessió d’ús del complex esportiu del camp municipal d’esports, adjudicat a la UNIÓ
ESPORTIVA OLOT, SAD amb NIF A17314840.
SEGON.- El pagament d’aquest cànon s’efectuarà trimestralment i dins dels cinc primers
dies de cada trimestre.
S’aprova per unanimitat.

13.3. - REVISIÓ DE PREU DE LA CONCESSIÓ D'ÚS PRIVATIU DE
L'APARCAMENT SOTERRAT DE L'ESTACIÓ D'AUTOBUSOS
Núm. de referència

: X2013007922

L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 26 de setembre de 2013 va ratificar l’acord
adoptat per la Junta de Govern Local del dia 19 de setembre de 2013 d’adjudicació a
l’empresa “GUMIN, SL” de la concessió administrativa d’ús privatiu de domini públic per
a l’explotació d’un aparcament soterrat als carrers Lorenzana, Castellà Llovera i de Martí
Pararols (Estació d’Autobusos); per un termini de 25 anys des de la data de finalització
de les obres i d’adequació de l’edifici de l’aparcament.
En data 12 de desembre de 2014 va entrar en funcionament l’aparcament esmentat.
Ateses les clàusules 4.1 i 4.2 pel que fa a la revisió dels cànons d’explotació i atès que
l’IPC, conjunt nacional a data 31/12/2020 es fixa en-0,5%.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12013000008 i antecedents corresponents, la
regidora-delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
ESTABLIR, amb efectes del dia 1 de gener de 2021, els cànons de la concessió
administrativa d’ús privatiu de domini públic per a l’explotació d’un aparcament soterrat
als carrers Lorenzana, Castellà Llovera i de Martí Pararols (Estació d’Autobusos);
adjudicada a favor de l’empresa GUMIN, SL amb NIF B14715460, així com actualitzar
el llindar d’aplicació del cànon variable segons:
-cànon fix plaça de cotxe.......................................31,13 €/any aplicat a 124 places
-cànon fix plaça de moto.........................................3,12 €/any aplicat a 33 places
-llindar del cànon variable............................124.479,97
S’aprova per unanimitat.
13.4. - REVISIÓ PREU DEL SUBARRENDAMENT DEL LOCAL DEL CARRER DELS
SASTRES NÚM. 14 BAIXOS EN EL MARC DEL PROJECTE "EL TALLER DELS
SASTRES" . PROJECTE TALLER 1/30
Núm. de referència

: X2018037061

La Junta de Govern Local de data 29 de novembre de 2018 va adjudicar en règim de
subarrendament a la Sra. Georgina Artigas Busquets, amb DNI núm. ****, el local situat
als baixos del núm. 14 del carrer Dels Sastres, en el marc del projecte “El Taller dels
Sastres”: “PROJECTE TALLER 1/30”; per un termini des de l’1 de desembre de 2018 a
31 de desembre de 2021.
El preu del contracte es fixa en 150 €/mensuals IVA inclòs.

D’acord amb el contracte el preu es revisarà anualment d’acord amb l’IPC, conjunt
nacional.
Atès que a data 31 de desembre de 20120 aquest es fixa en -0,5%.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12018000029 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Fixar en cent cinquanta-un euros amb vint cèntims (151,20 €) IVA inclòs,
el preu mensual per a l’exercici 2021, del subarrendament del local ubicat als baixos de
la casa núm. 14 del carrer Dels Sastres, en el marc del projecte “El taller Dels Sastres”:
“PROJECTE TALLER 1/30”; l’adjudicatària del qual és la Sra. Georgina Artigas
Busquets amb NIF. Núm. ****.
SEGON.- Aquest pagament es farà per mesos anticipats, dins dels cinc primers dies de
cada mes, mitjançant domiciliació bancària.
S’aprova per unanimitat.
13.5. - REVISIÓ DE PREU DEL SUBARRENDAMENT DEL LOCAL SITUAT ALS
BAIXOS DE LA PLAÇA MAJOR NÚM. 5 EN EL MARC DEL PROJECTE "EL
TALLER DELS SASTRES" -PROJECTE L'ATELIER
Núm. de referència

: X2018037065

La Junta de Govern Local de data 29 de novembre de 2018 va adjudicar en règim de
subarrendament a la Sra. Bibiana Gérez Perramon, amb DNI núm. ****, el local situat
als baixos del núm. 5 de la Plaça Major, en el marc del projecte “El Taller dels Sastres”:
“`PROJECTE L’ATELIER”; per un termini des de l’1 de desembre de 2018 al 31 de
desembre de 2021.
El preu del contracte es fixa en 115 €/mensuals, IVA inclòs.
D’acord amb el contracte el preu es revisarà anualment d’acord amb l’IPC, conjunt
nacional.
Atès que a data 31 de desembre de 2020 es fixa en -0,5%
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12018000030 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Fixar en cent quinze euros amb noranta-dos cèntims (115,92 €) IVA
inclòs, el preu mensual per a l’exercici 2021, del subarrendament del local situat als
baixos del núm. 5 de la Plaça Major, en el marc del projecte “El Taller dels Sastres”:
“PROJECTE L’ATELIER”; adjudicat a la Sra. Bibiana Gérez Perramon, amb NIF núm.
****.

SEGON.- Aquest pagament es farà per mesos anticipats, dins dels cinc primers dies de
cada mes, mitjançant domiciliació bancària.
S’aprova per unanimitat.
13.6. - CÀNON CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER A LA UTILITZACIÓ I
EXPLOTACIÓ DEL QUIOSC-BAR, AMB LAVABOS COMPLMENTARIS, UBICAT A
LA ZONA DEL PONT DE LES MORES. ANY 2021
Núm. de referència

: X2019016787

La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 6 de juny de 2019 va adjudicar la
concessió per a la utilització i explotació del quiosc-bar , amb lavabos complementaris,
ubicat al Pont de les Móres del municipi d’Olot; a favor del Sr. SERGI PICART GALINDO
amb DNI ****; per un termini de quatre anys , la qual es podrà prorrogar per dos anys
més fins a un màxim de 6 anys; i per un cànon mensual de dos-cents vint-i-cinc euros
(225 €).
El període de la concessió és des de l’1 d’abril al 30 de setembre (ambdós inclosos)
.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12019000010 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Establir, per a l’any 2021, en DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS (225 €)
/mensuals el cànon de la concessió per a la utilització i explotació del quiosc-bar , amb
lavabos complementaris, ubicat al Pont de les Móres; adjudicada a favor del Sr. SERGI
PICART GALINDO amb DNI ****.
SEGON.- El pagament del cànon (mesos d’abril a setembre de 2021) es farà
mensualment dins dels cinc (5) primers dies del mes en curs.
S’aprova per unanimitat.
13.7. - CÀNON CONTRACTE DE GESTIÓ DEL BAR DE LA TORRE CASTANYS
SITUAT AL PARC NOU, I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ. ANY 2021
Núm. de referència

: X2019016800

La Junta de Govern Local del dia 6 de juny de 2019 va adjudicar la “concessió del servei
per a la gestió i explotació del bar ubicat a la Torre Castanys, situada dins el Parc Nou
d’Olot”, als Srs. Raúl Comino Sanz i Núria Janer Padró per un import de 3.900 €/anuals.
La concessió es fixa per un termini de 7 anys amb efectes del dia següent a la
formalització del contracte (7 de juny de 2019).

Per Resolució de l’Alcaldia de data 4 de juliol de 2019 s’autoritza que el pagament del
cànon s’efectuï mitjançant pagaments trimestrals a l’avançada.
D’acord amb la clàusula sisena del plec de clàusules administratives particulars que
regeix el contracte : “els tres primers anys de la concessió el cànon serà el que quedi
fixat definitivament per l’oferta de qui resulti adjudicatari”.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12019000011 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Establir, amb efectes del dia 8 de juny de 2021, en TRES MIL NOU-CENTS
EUROS (3.900 €/) ANY, el preu de la concessió del servei per a la gestió i explotació
del bar ubicat a la Torre Castanys, situada dins el Parc Nou d’Olot; adjudicada a favor
del Sr. Rául Comino Sanz (****) i la Sra. Núria Janer Padró (****).
SEGON.- El pagament s’efectuarà mitjançant pagaments trimestrals a l’avançada.
S’aprova per unanimitat.
13.8. - REVISIÓ PREU SUBARRENDAMENT LOCAL DEL CARRER DELS
SASTRES NÚM. 19 EN EL MARC DEL PROJECTE "EL TALLER DELS SASTRES"
Núm. de referència

: X2019045306

La Junta de Govern Local en sessió del dia 28 de novembre de 2019 va contactar en
règim de subarrendament a la Sra. BINTOU KARAGA KARAGA , amb DNI núm. ****, el
local situat als baixos del núm. 19 del carrer Dels Sastres, en el marc del projecte “El
Taller dels Sastres”: PROJECTE KARAGA”, per un termini des l’1 de desembre de 2019
fins el 30 de novembre de 2022.
El preu del contracte es fixa en 105 €/mensuals , IVA inclòs.
D’acord amb el contracte el preu es revisarà anualment d’acord amb l’IPC, conjunt
nacional.
Atès que a data 31 de desembre de 2020 aquest es fixa -0,5%.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12019000042 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Fixar en cent cinc euros (105 €) IVA inclòs; el preu mensual per a l’exercici
2021, del subarrendament del local ubicat als baixos del núm.19 del carrer dels Sastres,
en el marc del projecte del “Taller dels Sastres”. PROJECTE KARAGA; adjudicat a la
Sra. Bintou Karaga, amb NIF núm. ****.

SEGON.- Aquest pagament es farà per mesos anticipats, dins del cinc primers dies de
cada mes, mitjançant domiciliació bancària.
S’aprova per unanimitat.
13.9. - REVISIÓ DE PREU CONCESSIÓ DEL QUIOSC DE "PREMSA I VARIS" DE
LA PLAÇA CLARÀ, ANY 2021
Núm. de referència

: X2020003684

L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 28 de juliol de 2005 va acordar modificar i
prorrogar (fins el dia 9 de novembre de 2020) el contracte de la concessió administrativa
d’ús privatiu de la via pública per a la instal·lació d’un quiosc de “premsa i varis” a la
Plaça Clarà, adjudicat al Sr. JORDI COMA COMA amb NIF. ****.
Atès que segons s’estableix en aquest acord els darrers cinc anys (2016-220) s’aplicarà
el 100% del cànon actual amb les actualitzacions anuals de l’IPC. El cànon fixat per a
l’any 2005 i que es pren com a referencia per determina la resta d’anys de la concessió
és de 3.364,73 €/any.
Atès que la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 23 de juliol de 2020 va
prorrogar el termini de la concessió administrativa d’ús privatiu de la via pública per a la
instal·lació d’un quiosc de “premsa i varis” a la Plaça Clarà, adjudicada al Sr. Jordi Coma
Coma amb NIF **** . per un període fins el dia 15 de febrer de 2021 inclòs.
Atès que l’IPC, conjunt nacional a data 31/12/2020 es fixa en -0,5%.
I vist l’expedient administratiu núm: CC012020000030 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Fixar en QUATRE-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB NORANTAVUIT CÈNTIMS (453,98 €) el cànon per a l’any 2021 (1 de gener a 16 de febrer de
2021) de la concessió administrativa d’ús privatiu d'ús privatiu de la via pública per a la
instal·lació i explotació d'un quiosc de "premsa i varis" de la Plaça Clarà; adjudicada al
Sr. JORDI COMA COMA amb NIF ****.
Segon.- L’esmentada quantitat se satisfarà mitjançant pagament dins el primer trimestre
de 2021.

S’aprova per unanimitat.

13.10. - REVISIÓ PREU CONCESSIÓ PER A LA GESTIÓ DEL CEMENTIRI
MUNICIPAL ANY 2021
Núm. de referència : X2021002685
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 14 de desembre de 2000 acordà adjudicar
la gestió del servei de Cementiri Municipal a l’empresa “Besora, SL”, per un termini des
de l’1 de gener de 2001 al 31 de desembre de 2015.
Per acord de la Junta de Govern Local del dia 24 de setembre de 2003 es va ampliar
l’objecte del contracte i s’amplià també el termini de la concessió tot finalitzant el 31 de
desembre de 2045.
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 19 d’octubre de 2005 d’ampliació de
l’objecte del contracte.
Atesa la clàusula cinquena del plec de clàusules que regeix la concessió relativa a
l’actualització del preu del contracte d’acord amb l’IPC, conjunt nacional. Atès que
aquest en data 31/12/2020 es fixa en -0,5%.
I vist l’expedient administratiu núm. CC012021000039 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Fixar en CINQUANTA-DOS MIL TRES-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB
QUARANTA-SIS CÈNTIMS (52.362,46 €) + IVA: DEU MIL NOU-CENTS NORANTASIS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS (10.996,12 €) , el preu de la concessió per a la
gestió del Cementiri Municipal per a l’any 2021, adjudicada a l’empresa BESORA, SL
amb NIF. Núm. B17060377.
Segon.- Aprovar i disposar el pagament de la despesa per import de 63.358.58 € amb
càrrec a la partida núm. 21.170.164.227990 “cementiri”.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 21170 164 227990

Import
63358.58

Descripció
CEMENTIRI

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

S’aprova per unanimitat.
13.11. - REVISIÓ PREU CONCESSIÓ D'ÚS D'UN TERRENY MUNICIPAL PER A LA
INSTAL·LACIÓ D'UNA ESTACIÓ DE SERVEI I EDIFICI ANNEX AL CARRER
ZAMENHOFF. ANY 2021
Núm. de referència : X2021002695
La Comissió de Govern de data 29 de gener de 2003 va acorda traspassar a favor de
l’empresa CEPSA ESTACIONES DE SERVICIOS, SA” la concessió d’ús d’un terreny
municipal per a la instal·lació d’una estació de servei i edifici annex al carrer Zamenhoff;
per un termini fins el 30 de desembre de 2046.

Atès que el contracte estableix que el cànon addicional s’actualitzarà anualment amb
efectes de dia 1 de gener d’acord amb l’IPC, conjunt nacional i que aquest a 31/12/2020
es fixa en-0,5%.
I vist l’expedient administratiu núm. CC012021000040 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Fixar en MIL QUATRE-CENTGS SETZE EUROS AMB SETANTA-UN
CÈNTIMS (1.416,71) €/mensuals, el preu per a l’any 2021 del cànon addicional per a
la concessió d'ús d'un terreny municipal per a la instal·lació d'una estació de servei i
edifici annex al carrer Zamenhoff, djudicat a l’empresa CEPSA ESTACIONES DE
SERVICIO SA amb NIF A80298896.
Segon.- El pagament d’aquest cànon s’efectuarà trimestralment i dins dels primers
quinze dies.
Tercer.- L’import del cànon s’ingressarà a la partida “cànon explotació estació de servei”.
S’aprova per unanimitat.
13.12. - REVISIÓ PREU CONCESSIÓ D'ÚS D'UN TERRENY UBICAT AL CARRER
SERRA DE SANT VALENTÍ XAMFRÀ CARRER BESTRACÀ , ANY 2021
Núm. de referència : X2021002702
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 23 d’octubre de 2003 acordà adjudicar a
“Ambulàncies Garrotxa, SL” la concessió d’ús d’un terreny municipal ubicat al carrer
Serra de Sant Valentí xamfrà carrer Bestracà; per un termini de trenta anys amb efectes
del dia 23 d’octubre de 2003.
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 19 de novembre de 2015 autoritzà la cessió
de la concessió esmenada a favor de l’empresa “Transport Sanitari de Catalunya, SL”
fent avinent que el cessionari queda subrogat en tots els drets i obligacions que tenia el
cedent.
Atesa la clàusula quarta del plec de condicions que regeix la concessió, el cànon
s’actualitzarà anualment i de manera acumulativa d’acord amb l’IPC de Catalunya.
Atès que aquest a data 31/12/2020 és fixa en -0,6%.
I vist l’expedient administratiu núm. CC012021000041 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Fixar en VUIT MIL DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-TRES
CÈNTIMS (8.231,33 €) el cànon anual per a l’exercici 2021 de la concessió d’ús d’un

terreny municipal ubicat al carrer Serra de Sant Valentí xamfrà carrer Bestracà; cedida
a TRANSPORT SANITARI DE CATALUNYA, SLU, amb NIF B62003280.
Segon.- El pagament d’aquest cànon s’efectuarà trimestralment i dins dels cinc primers
dies de cada trimestre.
S’aprova per unanimitat.
13.13. - CÀNON CONCESSIÓ D'ÚS D'UN EQUIPAMENT MUNICIPAL AL PARC
URBÀ DE SANT ROC-MALATOSQUER. ANY 2021
Núm. de referència : X2021003035
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 22 de desembre de 2005 va adjudicar la
concessió d’ús d’un equipament municipal ubicat al parc urbà de Sant Roc-Malatosquer
a l’empresa ·Servei d’alimentació Food Arts, SL” per tal d’instal·lar-hi un restaurant.
L’Ajuntament Ple de data 27 de juliol de 2006 va autoritzar la cessió de la concessió a
favor de l’empresa “Solfa Food, SL” amb les mateixes condicions fixades a l’acord de 22
de desembre de 2005.
El termini de la concessió s’establia per un període 25 anys a comptar des del dia 1 de
gener de 2006.
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 27 de juny de 2017 va acordar mantenir en
2.400 €/mensuals el cànon d’ús de l’equipament amb un restaurant ubicat al parc urbà
de Sant-Roc Malatosquer , adjudicat a l’empresa SOLFA FOOD, SL (B17156076) durant
un període de sis anys, comprès entre l’1 d ‘octubre de 2017 i el 30 de setembre de
2023.
I vist l’expedient administratiu núm: CC012021000055 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Establir, en DOS MIL QUATRE-CENTS EUROS (2.400 €)/mensuals el preu
per a l’any 2021, de la concessió d’ús de l’equipament amb un restaurant ubicat al parc
urbà de Sant Roc – Malatosquer; adjudicat a l’empresa SOLFA FOOD, SL amb NIF núm.
B17156076.
S’aprova per unanimitat.

13.14. - APROVACIÓ CÀNON APARCAMENT SUBTERRANI DEL MERCAT
D'OLOT (PLAÇA HOSPITAL)
Núm. de referència : X2021003078

L’Ajuntament Ple de data 18 de març de 1999 va adjudicar al Sr. Joan Saqués Roca el
contracte de construcció i explotació d’un aparcament subterrani a la plaça Hospital per
un termini de 50 anys.
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 21 de març de 2002 va cedir a favor de
l’empresa GUMIN, SL amb NIF B17154600 els drets i obligacions dimanants del
contracte esmentat.
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 17 de desembre de 2016 va autoritzar la
cessió de la concessió de l’aparcament subterrani de la Plaça Mercat del qual és titular
“Rubau Tarrés, SAU” a favor de l’empresa “Gumin,SL; així mateix va unificar les dues
concessions (aparcament plaça Mercat o aparcament plaça Hospital) amb la
denominació :”concessió per a l’explotació de l’aparcament subterrani del Mercat d’Olot
“ i va aprovar les condicions reguladores que regeixen l’explotació dels dos
aparcaments, entre les quals el cànon municipal que des del 20/03/2019 a 19/03/2024
s’estableix en 48,08 €/plaça/any.
Atès l’informe tècnic de data 20 de novembre de 2015 el número de places de
l’aparcament subterrani del Mercat d’Olot és de 59 places
.
Vist l’expedient administratiu núm: CC012021000057 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Requerir a l’empresa GUMIN, SL amb NIF B17154600 per tal que d’acord amb
el contracte signat i els antecedents descrits, procedeixi a la liquidació del cànon anual
de l’aparcament subterrani del Mercat d’Olot (plaça Hospital), corresponent al termini
des del 20 de març de 2021 al 19 de març de 2022 segons:
-Any 2021: 48,08 € plaça/any x59 places.......................................2.836,75 €
Segon.- L’import esmentat s’ingressarà a la Tresoreria d’aquest Ajuntament en el
termini màxim de vint dies naturals a comptar des del dia 20 de març de 2021
(08/04/2021).
S’aprova per unanimitat.

13.15. - SERVEI D'ALLOTJAMENT PER NECESSITGATS SOCIALS DEL
PERÍODEL DEL 16 AL 31 DE DESEMBRE DE 2020
Núm. de referència : X2021002558
Tipus de Contracte: SE
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SERVEIS
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Antecedents
El Consorci d’Acció Social de la Garrotxa presta els serveis socials a tota la comarca de
la Garrotxa, inclosa la ciutat d’Olot.
L’Ajuntament d’Olot té delegades les polítiques de benestar social al Consorci d’Acció
Social de la Garrotxa.
El Consorci d’Acció Social de la Garrotxa es considera mitjà propi personificat de
l’Ajuntament d’Olot i del Consell Comarcal de la Garrotxa, als efectes del què s’estableix
a l’art. 32.2 de la Llei, 9/2017 de 8 de novembre (LCSP).
Degut a la situació provocada arrel del COVID19, ha estat necessari realitzar serveis
d’allotjament a usuaris en risc d’exclusió social
Atès que es valora favorablement la capacitat de l’empresa NARCIS VILA SOMS i atès
que aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació
del servei.
I vist l’informe de la Directora del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, de data 12 de
gener de 2021.
.
Fonaments jurídics
La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant
LCSP) i correspon a la modalitat de serveis regulada a l’article 17 de la mateixa.
Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de
l’expedient administratiu, i les modificacions introduïdes pel Reial Decret Llei 3/2020, de
4 de febrer.
Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació.
Atès el Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l’emergència
sanitària provocada per la COVID-19 i d’inici de l’etapa de la represa al territori de
Catalunya
Atesa la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions efectuades pel
cartipàs municipal.

Per tot això, i vistos els antecedents corresponents,
Vist l’expedient administratiu núm: CC012021000031 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- APROVAR l’informe tècnic emès per la Sra. Teia Fàbrega Pairó, com a
directora del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, de data 12 de gener de 2021 en
què es motiven les necessitats de contactar.
Segon.- ADJUDICAR a favor de l’empresa NARCIS VILA SOMS , amb NIF núm. ****,
el contracte pel servei d’allotjament per necessitats socials, amb motiu del COVID-19, des
del 16 al 31 de desembre de 2020, per import de vuit mil cinc-cents cinquanta-set
euros (8.557 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en set mil set-cents setanta-nou euros amb nou cèntims
(7.779,09 €) de base imposable i set-cents setanta-set euros amb noranta-un cèntims
(777,91 €) d’IVA calculat al 10%.
Tercer.- Aprovar, Disposar i Ordenar la despesa per import de 8.557€, IVA inclòs, amb
càrrec a la partida 21.600.231.227999 “prestació servies COVID 19”
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 21600 231 227999

Import
8557

Descripció
PRESTACIO SERVEIS COVID19

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
600 003 288 099 999 999

S’aprova per unanimitat.

13.16. - APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT DELS SISTEMES D’INFORMACIÓ, ELS SISTEMES DE
COMUNICACIÓ DE DADES LAN L ELS SERVEIS ASSOCIATS.
Núm. de referència

: X2020036577

Antecedents
En data 29 d’octubre de 2020, la Junta de Govern Local va aprovar l'expedient, el plec
de clàusules administratives i convocatòria de licitació per a la contractació del

subministrament dels sistemes d’informació, els sistemes de comunicacions de
dades LAN i els serveis associats.
En data 20 de gener de 2020, el Sr. Joan Prat Espuña, Cap del Departament
d’Informàtica i Noves Tecnologies, va emetre un informe exposant un error detectat en
la redacció del Plec Tècnic de la licitació, junt amb el recull d’alguns aspectes tant dels
Plecs de prescripcions tècniques com del Plec de clàusules administratives que havien
generat petició d’aclariments per part d’empreses interessades en la licitació i proposava

modificacions en el redactat per tal que fos més entenedor, i proposava la suspensió de
la licitació en curs, la modificació dels plecs i l’obertura d’una nova convocatòria.
El mateix dia 20 de gener de 2020 es va reunir en sessió privada la Mesa de
Contractació per donar compte de l’informe emès pel Cap del Departament d’Informàtica
i Noves Tecnologies de l’Ajuntament d’Olot abans ressenyat. La Mesa va acordar
subscriure íntegrament l’informe, i en conseqüència, elevar a la Junta de Govern Local
la proposta de suspendre la licitació en curs, aplicar les modificacions proposades tant
en el Plec de prescripcions tècniques com del Plec de clàusules administratives i l’inici
d’una nova licitació.
L’acta d’aquesta Mesa, que inclou el contingut íntegre de l’informe subscrit, està
publicada al Perfil del Contractant.
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12020000035 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del
següent acord:
Primer.- Retrotreure les accions iniciades i suspendre la licitació del concurs pel
subministrament dels sistemes d’informació, els sistemes de comunicacions de dades
LAN i els serveis associats.
Segon.- Deixar sense efecte les ofertes rebudes.
Tercer.- Aprovar la modificació del Plec de clàusules administratives particulars i del
Plec de prescripcions Tècniques , pel subministrament dels sistemes d’informació, els
sistemes de comunicacions de dades LAN i els serveis associats, i obrir una nova
convocatòria.
Quart.- Publicar aquest acord en el Perfil del Contractant.
S’aprova per unanimitat.
13.17. - APROVACIÓ SUBSCRIPCIONS ANY 2021
Núm. de referència : X2021002717
Vist l’expedient administratiu núm: CC012021000042 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar les subscripcions que es detallen a continuació amb destí a les
diverses dependències municipals per a l’any 2021

DEPENDÈNCIA

CONCEPTE

IMPORT

Urbanisme

Revista Derecho Urbanistico
Boletín Económico de la Construcción

305,00
132,00

Alcaldia

Diari de Girona
El Punt Avui
La Vanguardia
ARA

495,60
517,60
460,00
280,00

La Comarca ( (Museu, ICCO, DinàmiG,
IMELO, E. Expressió)
Serveis Generals

Decrecho Administració Pública
Esasesor
Localprom

Recursos Humans

Memento Esencial Social + Internet
Memento Prevención Riesgos Laborales + Internet

Secretaria

Revista Estudios Ad. Local Autonomica
Quaderns de Dret Local

Infraestructures

CYPE

500,00
4.410,00
2.785,00
410,00
525,00
525,00
32,00
84,00
735,00

Segon.- L’import total de la despesa és de dotze mil cent noranta-cinc euros amb vinti-cinc cèntims (12.195,25 €) que es pagaran amb càrrec al pressupost municipal
segons:
-11.460,25 € amb càrrec a la partida núm. 21.110.920.220010 “·premsa, revistes i
llibres”.
-735,00 € amb càrrec a la partida núm. 21.120.920.227994 “manteniment i suport
informàtic”.
Operació Referència
200200
200200

Tipus
Partida
Despeses 21130 920 220010
Despeses 21120 920 227994

S’aprova per unanimitat.

Import
11460.25
735

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
PREMSA,REVISTES I LLIBRES
100 001 001 001 000 000
MANTENIMENT I SUPORT INFORMATIC
100 001 001 001 000 000

13.18. - DECLARAR DESERTA LA LICITACIÓ PER ADJUDICAR EL SERVEI DE
VISITES GUIADES I TALLERS PEDAGÒGICS, DINS EL PROJECTE DE SERVEIS
EDUCATIUS DELS MUSEUS D'OLOT: MUSEU DE LA GARROTXA, MUSEU DELS
VOLCANS I CASA TRINCHERIA 2021.
Núm. de referència

: X2020043319

Tipus
Contracte
Procediment
Criteris

SE

DE SERVEIS

AB
MU

PROCEDIMENT OBERT
MULTIPLICITAT DE CRITERI

ANTECEDENTS
Per acord de Junta de govern local de l’Ajuntament d’Olot de 10 de desembre de 2020,
va acordar iniciar i aprovar l’expedient, el plec de clàusules administratius i el plec de
clàusules tècniques que havia de regir la contractació del servei de visites guiades i
tallers pedagògics, dins el projecte de serveis educatius dels museus d’Olot: Museu de
la Garrotxa, Museu dels Volcans i Casa Tricheria 2021.
El procediment a seguir per l’adjudicació del contracte és l’ obert amb tramitació
simplificada. Articles 116 i 159 LCSP.
El dia 29 de desembre de 2020 es publicà la convocatòria al perfil del contractant,
atorgant un termini de 20 dies naturals des de l’endemà de la publicació per a la
presentació de proposicions.
El termini de presentació d’ofertes finalitzava el dia 18 de gener de 2021 a les 14:00h.
Atès que ha transcorregut el termini per presentar ofertes sense que consti que se n’hagi
presentat cap.
Atès que d’acord amb l’article 150.3 de la LCSP, no es podrà declarar deserta una
licitació quan existeixi alguna oferta o proposició que sigui admissible d’acord amb els
criteris que figurin al plec.
Atès que de l’article es desprèn que quan no existeixi oferta o proposició es podrà
declarar deserta una licitació.
D’acord amb els antecedents i de conformitat amb el punt 1 de la Disposició Addicional
2a de la LCSP.
Atès que la competència per a l’adopció del present acord és de la Junta de Govern
Local de l’Ajuntament d’Olot atès que és l’òrgan contractant.
Vist l’expedient CCS12020000044, la regidora-delegada d’Hisenda proposa a la
Junta de govern local l’adopció del següent acord:

Primer.- DECLARAR DESERTA la licitació del contracte de serveis de visites guiades i
tallers pedagògics, dins el projecte de serveis educatius dels museus d’Olot: Museu de
la Garrotxa, Museu dels Volcans i Casa Museu Can Trincheria. 2021.
Segon.- Donar de baixa l’autorització de la despesa aprovada per acord de la Junta de
Govern del dia 10 de desembre de 2020, pel que fa a l’anualitat 2021, d’import 20.000
€ amb càrrec a la partida núm. 21.499.333.226090 “prestació serveis educatius Museu”.
Operació Referència
200210
2100068

Tipus
Partida
Despeses 21499 333 226090

Import
-20000

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
PRESTACIO SERVEIS EDUCATIUS MUSEU
100 001 001 001 000 000

Tercer.- Procedir a la publicació del present acord adoptat al Perfil del Contractant.

S’aprova per unanimitat.
14.1. - DONAR COMPTE DEL DECRET DE PAGAMENT DEL COMPLEMENT DE
NOCTURNITAT, DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA PER LES JORNADES DE NIT I
UNA RETRIBUCIÓ EXTRA PER DIA D’ESPECIAL RELLEVÀNCIA A UN AGENT DE
LA POLICIA MUNICIPAL
Núm. de referència : X2021002577
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada
d'Organització i atenció ciutadana, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del
següent acord:
Donar compte del decret d’alcaldia número d’expedient RH132021000011 de data 21
de gener de 2021 sobre el pagament del complement de nocturnitat, de la paga
extraordinària per les jornades de nit i una retribució extra per dia d’especial rellevància
al Sr. ****, agent adscrit a l’àrea de la Policia Municipal.
Que es traslladi aquest acord als interessats de l’expedient.
S’aprova per unanimitat.

15.1. - PROPOSANT DONAR COMPTE DE LES DECLARACIONS
RESPONSABLES I COMUNICACIONS PRÈVIES D’OBERTURA PRESENTADES I
DELS DECRETS DICTATS ENTRE ELS DIES 2 DE NOVEMBRE DE 2020 I 19 DE
GENER DE 2021, RELATIUS A L’ÀREA DE MEDI AMBIENT
Núm. de referència

: X2021002364

En relació a l’expedient AG012021000003, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Prevenció i control ambiental de les activitats,
proposa a la Junta de Govern Local, l’adoptar el següent acord:
Únic.- Donar compte de les declaracions responsables i comunicacions prèvies
d’obertura presentades i dels decrets dictats entre els dies 2 de novembre de 2020 i 19
de gener de 2021, relatius a l’Àrea de Medi Ambient, que es relacionen a continuació:
Tràmit
Activitats

Nom / comercial

Concepte

Adreça

Decret

Assabentat inici
activitat

Joan
Pagès

Fàbrega

Mas les Corominotes

19/01/2021

Declaració
responsable
d’obertura
Declaració
responsable
d’obertura
Declaració
responsable
d’obertura
Declaració
responsable
d’obertura
Declaració
responsable
d’obertura
Declaració
responsable
d’obertura
Declaració
responsable
d’obertura
Comunicació
prèvia
d’obertura
Comunicació
prèvia
d’obertura
Comunicació
prèvia
d’obertura

Judith
Ferrer

Villagrasa

Explotació
ramadera
autoconsum
Venda de papereria
i material

Pl. Catalunya 2 B 2
(Trasllat)

02/11/2020

Venda de roba i
complements

C/Antoni Llopis 6 B B
(Trasllat)

03/12/2020

Zhishan Cai

Taller de reparació
de peces de vestir

C/Mulleras 36
(Trasllat)

10/12/2020

Badosa Riera SL

Perruqueria canina

C/Pare Roca 6 B 1

11/01/2021

Àngel José Saden
Pérez

Oficina de serveis
de seguretat

C/Bisbe Serra núm. 2

12/01/2021

Marlex People ETT
SL

Servei
col·locació
personal
Venda
comestibles

de
de

C/Mulleras 19
(Trasllat)

13/01/2021

de

C/Sant Antoni Maria Claret
6B1

14/01/2021

Oficina i magatzem
màquines
de
vending
Gimnàs

C/Verge de la Guia 39
(Trasllat)

16/12/2020

C/Berga i Boada 2

17/12/2020

Supermercat

C/Pare Antoni Soler 4

23/12/2020

E.I.Adad
S.L.U.

l’Encant

Hans Raj Saroye
Bhatoye
Comercial Vending
Drinks SL
Ferran
Sala

Sacrest

Harmet
Singh
Sakhepwar Jabbl

Comunicació
prèvia
d’obertura
Comunicació
prèvia
d’obertura

Joan Sans Rubio

Farmàcia

Av. Sant Jordi 48
(Trasllat)

12/01/2021

Ferreteria
i
Subministres
Industrials Bernau
SL

Ferreteria

Ctra. de la Canya 82 B

12/01/2021

Concessió ús d’horts municipals
Arxiu expedient El Akil Zoubair
de sol·licitud
Arxiu expedient
de sol·licitud

Bulli
Touray

Touray

Ús hort municipal

Zona del Parc Nou

19/01/2021

Ús hort municipal

Zona del Parc Nou

19/01/2021

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 quarts de nou i per constància del que s’hi ha tractat i
dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura
VIST I PLAU
L’ALCALDE

LA SECRETÀRIA

