
 
 
 

 
ACTA NÚM. 88 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
EL DIA 30 DE DESEMBRE DE 2020. 

 
 

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 30 de desembre 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 extraordinària 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 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 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 : X2020046939     
 
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 SG012020000053, 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 
30 de desembre 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 el 17 de desembre: 

- El dijous 17 de desembre a la tarda, va participar en el Patronat de la Fundació 
Fundació Universitària Balmes de Vic. Seguidament va presidir el Ple Municipal. 
 

- El divendres 18 de desembre va visitar, acompanyat de la regidora Imma Muñoz, 
el pessebre de l’Escola d’Art. Al vespre va assistir al concert de Marco Mezquida 
que va tenir lloc a la Sala el Torin.  
 

- El dissabte dia 19 va presentar el llibre del “50è aniversari del Centre 
Excursionista Olot” que va acollir al Casal Marià. Seguidament, es va desplaçar 
fins la Sala El Torin per presentar la reedició del “Caminant per l'Alta Garrotxa”. 
 

L’alcalde Pep Berga agraeix al regidor Estanis Vayreda que des del dissabte 20 i fins el 
diumenge 27 de desembre ha assumit la responsabilitat d’alcalde accidental. Durant 
aquests dies ha assistit als actes següents: 

 



 
 
 

- El dilluns 21, l’alcalde Pep Berga acompanyat de la regidora d’Acció Social, 
Imma Muñoz, van felicitar al Sr. August Riera, que aquest mateix dia va complir 
cent anys.  
 

- El dimecres 23, el regidor Estanis Vayreda acompanyat del regidor d’Esports, 
Aniol Sellabona, va fer l’entrega dels trofeus del Campionat de Catalunya de fons 
indoor “open” que va tenir lloc al Club Natació Olot. 
 

- El dissabte 26, coincidint amb la festivitat de Sant Esteve, va participar, 
acompanyat de  diferents regidors de la Corporació dels diferents actes que es 
van organitzar a l’església. Al matí va ser present al repic de les campanes, 
seguit de la Missa Solemne i la posterior benedicció de les obres de restauració 
de la façana de l’Església de Sant Esteve. 
 

- El diumenge 27 va assistir, al concert de Les Cançons dels Pastorets que va 
tenir lloc a l’Orfeó Popular Olotí.  
 

- El dilluns 28, l’alcalde Pep Berga acompanyat de la regidora Mariona Camps, va 
presidir la presa de possessió del Sr. Rafael Toledo Toledo com a sergent de la 
Policia Municipal. Posteriorment va participar a la sessió constitutiva del Consell 
Nacional de la Lectura. 
 

- El dimarts 29 va presidir la Junta de govern i la Junta General de Cultura. Al 
vespre va presentar el llibre “la Casa de Foc” d’en Francesc Serés. 

 
 

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. - EXPEDIENT D'ELIMINACIÓ DE DOCUMENTACIÓ MUNICIPAL 
 
 
Núm. de referència : X2020039503     
 

 
L’Arxiu Municipal d’Olot té la responsabilitat d’avaluar la documentació que produeix i 
recull l’Ajuntament en l’exercici de les seves funcions i de disposar, seguint la normativa 
i el procediment establert per la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental 
(CNAATD), quins documents cal conservar i quins es poden eliminar. 
 



 

En relació a l’expedient AX062020000001 de proposta d’eliminació de 
documentació municipal, vist l’informe tècnic de l’arxivera, l'Alcalde proposa a la Junta 
de Govern Local l’adopció dels següents acords: 

 
 Primer.- L’eliminació de la següent documentació: 
 

Documentació: Comunicats de la policia municipal. 
TAD: 34. 
Denominació CNAATD: Documents de control i informació de l’activitat 
diària desenvolupada per la Guàrdia Urbana en la via pública. 
Resolució CNAATD: destrucció total, sempre que la informació bàsica 
hagi estat recollida en memòries, estadístiques o altres documents 
recapitulatius. Eliminació al cap de 2 anys de l’elaboració del document 
recapitulatiu. 
Dates extremes: 2010.  
Volum: 10 unitats d’instal·lació, 1,35 metres lineals. 

 
Documentació: Documentació del tauler d'anuncis. 
TAD: 30. 
Denominació CNAATD: Expedients d’edició d’edictes i anuncis. 
Resolució CNAATD: destrucció total en un  
termini d'un any des de la seva publicació. 
Dates extremes: 2003 / 2008 – 2009. 
Volum: 5 unitats d’instal·lació, 0,675 metres lineals. 
 
Documentació: Llistats de gestió d’errors del padró de l’Institut Nacional 
d’Estadística. 
TAD: 617. 
Denominació CNAATD: Expedient d’aprovació de la revisió anual del 
padró municipal d’habitants. 
Resolució CNAATD: Destrucció total, sempre que la informació quedi 
recollida en l’acta del Ple, un cop efectuada la transcripció definitiva de 
l’acord al llibre d’Actes del Ple i hagin transcorregut tres mesos des de la 
data de la sessió. 
Dates extremes: 2007 / 2009 / 2010 / 2013/ 2017. 
Volum: 6 unitats d’instal·lació, 0,81 metres lineals. 
 
 
Documentació: Modificacions del padró municipal d’habitants. 
TAD: 618. 
Denominació CNAATD: Modificacions del padró municipal d’habitants. 
Resolució CNAATD: destrucció als cent anys de la seva creació dels fulls 
d’empadronament, de les autoritzacions d’empadronament i de les de 
representació a tercers. Destrucció total de la documentació aportada pel 
ciutadà un cop validat l’empadronament pel personal funcionari públic 
encarregat del padró municipal d’habitants. Destrucció total en un termini 
de cinc anys de la resta de documentació d’elaboració i tramitació. 
Dates extremes: 2007 / 2010-2011.  
Volum: 20 unitats d’instal·lació, 2,7 metres lineals. 



 
 
 

 
Documentació: Modificacions dels padrons d’impostos i taxes. 
TAD: 209, 213, 217, 274, 321. 
Denominació CNAATD: Modificacions del padró de l’impost de la taxa pel 
servei de clavegueram (TAAD 209), Modificacions del padró de la taxa del 
servei de conservació de cementiris (TAAD 213), Modificacions del padró 
de la taxa pel servei de recollida d’escombraries (TAAD 217), 
Modificacions de les taxes o dels preus públics per la utilització privativa o 
l’aprofitament especial de béns públics i per la prestació de serveis o 
realització d’activitats (TAAD 274), Modificacions del padró de l’Impost 
d’Activitats Econòmiques (TAAD 321). 
Resolució CNAATD: destrucció total en un termini de 5 anys. 
Dates extremes: 1990 – 1993, ambdós inclosos. 
Volum: 18 unitats d’instal·lació, 2,43 metres lineals. 
 
Documentació: Càrrecs i dates. 
TAD: 583. 
Denominació CNAATD: Càrrecs i dates. 
Resolució CNAATD: Destrucció total en el termini de 5 anys. 
Dates extremes: 1985 – 2012. 
Volum: 33 unitats d’instal·lació, 4,45 metres lineals. 
 
Documentació: Devolució d'ingressos indeguts. 
TAD: 24. 
Denominació CNAATD: Expedient de devolució d'ingressos indeguts. 
Resolució CNAATD: destrucció total cinc anys des de la data de 
tancament de l'expedient. 
Dates extremes: 2012. 
Volum: 1 unitat d’instal·lació, 0,135 metres lineals. 
 
Documentació: Expedients de constrenyiment. 
TAD: 35. 
Denominació CNAATD: Expedients de constrenyiment sobre patrimoni 
individual. 
Resolució CNAATD: destrucció total en el termini de 6 anys des del 
tancament de l’expedient. 
Dates extremes: 2010-2012, ambdós inclosos. 
Volum: 63 unitats d’instal·lació, 8,50 metres lineals. 
 
 
Documentació: Llistats de constrenyiment (informació comptes corrents i 
embargaments comptes corrents). 
TAD: 579. 
Denominació CNAATD: Relacions diàries d’embargament. 
Resolució CNAATD: Destrucció total en el termini d’un any des de la data 
de la seva creació. 
Dates extremes: 2006 – 2012.  
Volum: 13 unitats d’instal·lació, 1,75 metres lineals. 
 



 

Documentació: relacions d'ordenació de pagaments. 
TAD: 622. 
Denominació CNAATD: Fulls de pagament diaris. 
Resolució CNAATD: Destrucció total als 4 anys des de l’emissió de 
l’informe d’auditoria per part de la Sindicatura de Comptes. 
Dates extremes: 2013 – 2014. 
Volum: 2 unitats d’instal·lació, 0,27 metres lineals. 
 
Documentació: Documentació auxiliar de recaptació. 
Dates extremes: 1988 – 2015. 
Volum: 47 unitats d'instal·lació, 6,345 metres lineals. 
 
Documentació: Documentació auxiliar de la brigada municipal. 
Dates extremes: 2017. 
Volum: 20 unitat d’instal·lació, 2,7 metres lineals. 

 
 
Segon.- Facultar l’Arxiu Municipal perquè procedeixi a l’eliminació de la documentació 
esmentada segons la normativa i el procediment establert.  
 
Tercer.- Facultar l’Arxiu Municipal perquè procedeixi a l’assentament de la 
documentació eliminada en el Registre d’eliminació de l’Arxiu Municipal d’Olot i perquè 
actualitzi aquest registre en el Portal de Transparència de l’Ajuntament d’Olot. 
 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

6.1. - APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL 
COMARCAL DE LA GARROTXA I L’AJUNTAMENT D'OLOT PER A 

L'ORGANITZACIÓ DEL CONCERT DE NADAL (2 DE GENER DE 2021) 
 
Núm. de referència : X2020046763     
 
Després dels bons resultats obtinguts els últims anys, el Consell Comarcal de la 
Garrotxa i l’Ajuntament d’Olot acorden tornar a col·laborar en l’organització del Concert 
de Nadal de la Garrotxa, que tindrà lloc el dissabte 2 de gener al Teatre Principal d’Olot.   
 
Aquest any, el Concert de Nadal de la Garrotxa, comptarà amb la Nadal Big Band i la 
Solista Gemma Brié que realitzaran un recull de nadales típicament catalanes amb una 
sonoritat jazzística i mediterrània.  
 
Per a col·laborar amb les despeses d’organització d’aquest esdeveniment, el Consell 
Comarcal de la Garrotxa donarà una subvenció de 1.000 euros a l’Ajuntament d’Olot. 
 
Les entrades pel Concert de Nadal de la Garrotxa es poden adquirir de forma anticipada 
en els punts de venda habitual de les activitats organitzades per l’Institut Municipal de 
Cultura d’Olot. 
 



 
 
 

A més de l’organització conjunta de l’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal, el Concert 
de Nadal de la Garrotxa també comptarà amb la col·laboració d’altres institucions, 
empreses i entitats que fan possible aquest esdeveniment. 
 
En relació a l’expedient CU012020000010 de Cultura , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.-  Aprovar la signatura del conveni amb el Consell Comarcal de la Garrotxa que 
regula els termes de la col·laboració per l’organització d’aquest concert. 
 
Segon.- Acceptar la subvenció de mil euros (1.000€) del Consell Comarcal de la 
Garrotxa per a les despeses d’organització del concert, que s’ingressaran al número de 
c/c ES61 2100 0008 2802 0068 2462 pendents d’aplicació a l’exercici pressupostari 
2021. 
 
Tercer.- Facultar l’Alcalde d’Olot per signar el conveni i per qualsevol altre documentació 
relativa a l’execució dels presents acords. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

7.1. - APROVAR RELACIO D'ORDENACIONS DE DESPESES ANNEX 20/41 
 
 
 

Núm. de referència : X2020047312     
 
 
En relació a l’expedient CPG22020000114 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
Aprovar la relació d’ordenacions de despeses annexada número 20/41 per un import de 
790.240,23 euros. 
 
 

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

  Despeses 99999 790240.23 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 131 999 999 999 999 999 

 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 



 

8.1. - APROVAR RENÚNCIA PARCIAL DE SUBVENCIÓ DE L'ASSOCIACIÓ 
RAPSODIA VEUS LITERIARIES 

 
 

Núm. de referència : X2020047237     
 
 
En relació a l’expedient CPG22020000113 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 RAPSODIA VEUS LITERARIES  NIF: G17895699 per un 
import de 1227,63 euros, amb càrrec a la partida 20.400.334.480020 “SUBVENCIONS 
ACTIVITATS CIUTADANES”. 
 
 
 

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

200220  Despeses 20400  334  480020 -1227.63 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 100 001 001 001 000 000 

 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

9.1. - APROVAR CERTIFICACIÓ D'OBRA DE L'EMPRESA CIMMENTAL SL 
 
 

Núm. de referència : X2020047232     
 
 
En relació a l’expedient CPG22020000112 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 LIQUIDACIÓ DEFINITIVA D’OBRES de CIMMETAL SL corresponent 
a les obres de MILLORA DELS TANCAMENTS EN PLANTA SEGONA I REPAS 
DE LA COBERTA, ESCOLA D’ART  amb càrrec a la partida 20.140.326.63210 
“ACTUACIONS ESCOLA BELLES ARTS” per un import de 19.657,34 euros. 

 
 

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

200230  Despeses 20140  326  63210 19657.33 ACTUACIONS ESCOLA BELLES ARTS (PR20) 100 001 001 001 000 000 

 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 



 
 
 

10.1. - APROVAR ENDOSSAMENT DE FACTURA DE L'EMPRESA  CIMMETAL SL 
A FAVOR DE FERROS AGUSTI 1986 SL 

 
 

Núm. de referència : X2020047226     
 
 
En relació a l’expedient CPG22020000111 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 l’endossament de la factura de l’empresa CIMMETAL SL d’import 19.657,34 
euros a favor de l’empresa FERROS AGUSTI SL  a pagar al número de compte ES0182 
5439 5700 0002 0658. 
 

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

200240  Despeses 99999 19657.34 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
11.1. - APROVACIÓ EXPEDIENT, APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES 

ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE  REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DE LES 
OBRES DE REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA TRIBUNA DE L’ESTADI 

MUNICIPAL D’OLOT; I CONVOCATÒRIA LICITACIÓ 
 
Núm. de referència : X2020046598    
 

Tipus contracte OB D'OBRES 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

  

Antecedents  

 

Vista que l’Estadi Municipal d’Olot, construït als anys 50, és un equipament de titularitat 
municipal, actualment seu de la Unió Esportiva Olot (UEO) com a concessionari que té 
com a activitat la pràctica del futbol  

Vista la petició de la UEO de necessitats d’ampliació de la tribuna per ampliar l’oferta de 
localitats a cobert, a dia d’avui insuficients. 

Vist l’informe tècnic emès pel Sr. Albert Pons i Clutaró, arquitecte de la secció 
d’Urbanisme de l’Àrea del Territori de l’Ajuntament d’Olot de data 21 de desembre de 
2020. 

L’objecte del contracte és es planteja l’ampliació de la tribuna actual a través de la 
construcció d’una estructura independent d’uns 26 m lineals, alhora que tenint en 
compte que la tribuna actual està construïda amb plaques de fibrociment (material 
obsolet de risc), també es planteja simultàniament la seva substitució, d’aquesta manera 



 

la coberta tindrà continuïtat, tant de característiques físiques com del material utilitzat, 
segons la Memòria Valorada aprovada per Junta de Govern Local de data 22/8/2019 
per la part de rehabilitació i en base al projecte aprovat per Junta de Govern Local de 
data 22/10/2020 per la part de l’ampliació de la tribuna. 
 

El pressupost base de licitació ascendeix a 128.414,47 €  IVA inclòs. Aquest import es 
desglossa en 106.127,66 € de pressupost net i 22.286,81 € en concepte d’IVA calculat 
al tipus del 21%. 

Pel que fa a la durada del contracte, s'estableix un termini màxim de 100 dies naturals , 
a comptar del dia següent a la signatura de l’acta de comprovació de replanteig. 

Als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat del contracte 
subjecte a licitació, el valor estimat del mateix ascendeix a  106.127,66 €, IVA exclòs. 

Aquest contracte no està subjecte a regulació harmonitzada. 

Atès que aquest contracte es tipifica com a contracte administratiu d’obres d’acord amb 
el previst als articles 25 i 13 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic ( en endavant LCSP). 

Atès que el procediment a seguir per a l'adjudicació del contracte és l'obert simplificat, 
atenent a diversos criteris de valoració, en virtut dels articles 131, 145 i 159 de la LCSP, 
i que la tramitació de l’expedient serà la ordinària. 

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

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

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

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

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

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

I vist l’expedient administratiu núm. CCS12020000045 com a regidora delegada 
d’Hisenda, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 



 
 
 

 

Primer.- INICIAR l'expedient de contractació de les obres de rehabilitació i ampliació de 
la tribuna de l’Estadi Municipal d’Olot. 

Segon.- APROVAR l'expedient de contractació administrativa de les obres de 
rehabilitació i ampliació de la tribuna de l’Estadi Municipal d’Olot, amb un import màxim 
de licitació de cent sis mil cent vint-i-set euros amb seixanta-sis cèntims  (106.127,66) , 
IVA exclòs.  

L'import total de la despesa ascendeix a 128.414,47 €  IVA inclòs. Aquest import es 
desglossa en 106.127,66 € de pressupost net i 22.286,81 € en concepte d’IVA calculat 
al tipus del 21%. 

La durada màxima del contracte és de 100 dies naturals , a comptar del dia següent a 
la signatura de l’acta de comprovació de replanteig. 

Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la 
contractació de les obres de obres de rehabilitació i ampliació de la tribuna de l’Estadi 
Municipal d’Olot. 

Quart.- APROVAR la despesa de la present contractació que es finançarà amb càrrec a 
la següent partida del pressupost municipal: 2020.140. 933.63218 Cobertura tribuna i 
ampliació grades estadi (IFS) 

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

200200  Despeses 20140  933  63218 128414.47 COBERTA TRIBUNA I AMPLIACIO GRADES 
ESTADI (IFS) 

100 001 001 001 000 000 

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

Sisè.- CONVOCAR la licitació i tramitar l'expedient de contractació de les obres de 
rehabilitació i ampliació de la tribuna de l’Estadi Municipal d’Olot, que es tramitarà pel 
procediment obert simplificat i procedir a la publicació de l’anunci de licitació en el Perfil 
del Contractant de conformitat amb els articles 117 i 135 de la LCSP. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.2. - CONTRACTAR ELS TREBALLS DE RESTAURACIÓ DE LA TOMBA 
BERTRAN DEL CEMENTIRI MUNICIPAL D'OLOT 

 
CC012020000522 


 

Núm. de referència : X2020047140     

 

Tipus de Contracte: OB D'OBRES 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 



 

Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar els treballs de restauració de la tomba Bertran 
del Cementiri municipal d’Olot, com es desprèn de l’informe de data 28 de desembre de 
2020 emès pel director de l’Institut Municipal de Cultura d’Olot, i per la gestora de la 
partida. 

Segon.- Vist que en l’esmentat informe es proposa la contractació a l’empresa Patrimoni 
4 Restaura SL, en considerar que l’especialització en la restauració d’elements de pedra 
fan que l’empresa sigui idònia per a tirar endavant aquest projecte, i donat que aquesta 
mateixa empresa va dur a terme l’examen organolèptic previ, i que a més de conèixer 
perfectament la peça porta molts anys treballant en diversos elements patrimonials de 
la ciutat.  

Tercer.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals 
de contractació, i que es tracta d’uns treballs amb una unitat funcional. 

Quart.- Atès que es valora favorablement l’oferta presentada per l’empresa Conservació 
de Patrimoni 4 Restaura SL. 

Cinquè.- Atès que la finalitat del contracte és cobrir una necessitat puntual i no recurrent 
o periòdica, 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. 
 
Sisè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa Conservació de Patrimoni 4 Restaura 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 l’expedient administratiu núm: CC012020000522 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 

 



 
 
 

PROPOSO 

Primer.-  Aprovar l’informe emès pel Sr. Ricard Sargatal, director de l’Institut Municipal 
de Cultura d’Olot, de data 28 de desembre 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 CONSERVACIO DE PATRIMONI 4RESTAURA, S.L (B55311492) 
els treballs de restauració de la tomba Bertran del Cementiri municipal d'Olot, per un 
import de quinze mil vuit-cents vuitanta euros amb seixanta-cinc cèntims (15.880,65 €) 
IVA inclòs. 
 
L’esmentat preu es desglossa en tretze mil cent vint-i-quatre euros amb cinquanta-un 
cèntims (13.124,51 €) de base imposable i dos mil set-cents cinquanta-sis euros amb 
catorze cèntims (2.756,14) en concepte d’IVA calculat al 21 %. 
 
Tercer.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 15.880,65  €, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida 20 170 164 63207 Inversions Cementiri, del Pressupost municipal. 
 

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

200220  Despeses 20170  164  63207 15880.65 INVERSIONS CEMENTIRI 
(PR20-5000 , PR18-30.000) 

100 001 001 001 000 000 

 

 

Quart.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació. 
 
Cinquè.- CONSERVACIO DE PATRIMONI 4RESTAURA, S.L adjuntarà una còpia 
d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient 
CC012020000522. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
11.3. - ADJUDICAR EL SERVEI D’ENREGISTRAMENT, PRODUCCIÓ I DIFUSIÓ DE 
L’ACTIVITAT MUNICIPAL A TRAVÉS D’UN MITJÀ DE COMUNICACIÓ TELEVISIÓ 

DIGITAL TERRESTRE (TDT). 
Núm. de referència : X2020036829     
 

Tipus Contracte SE DE SERVEIS 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

 
 
Antecedents 
 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 29 d’octubre de 2020 s’inicià i aprovà 
l’expedient de contractació administrativa del servei d’enregistrament, producció i difusió 
de l’activitat municipal a través de la TDT, es va aprovar el plec de clàusules 



 

administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques, la despesa i es va 
convocar la licitació. 
 
El termini de presentació de proposicions va finalitzar el dia 16 de novembre de 2020, 
havent presentat oferta la següent empresa:  
 

1. OLOT TELEVISIÓ SL  
 
D’acord amb els antecedents obrats a l’expedient CCS12020000037, en data 23 de 
novembre de 2020 es va reunir la Mesa de Contractació per procedir a l’obertura del 
Sobre B, que contenia la documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació 
avaluables automàticament o mitjançant fórmula. 
 
En data 11 de desembre de 2020 es reuní novament la Mesa de Contractació per donar 
compte de l’informe tècnic de valoració dels criteris d’adjudicació avaluables 
automàticament o mitjançant fórmula i proposta d’adjudicació. El resum de la puntuació 
obtinguda per l’empresa “Olot Televisió SL” és el següent: 
 

 
 
En la mateixa sessió, la Mesa va proposar l’adjudicació del servei a l’empresa “Olot 
Televisió SL”. 
 

En data 11 de desembre de 2020  es va requerir a l’empresa “Olot Televisió SL” per 
tal que presentés tota la documentació necessària per procedir a l’adjudicació del 
contracte i constituís la garantia definitiva, d’import 5.371,90 €, en els termes de l’article 
150 de la LCSP. 
  

Atès que l’empresa “Olot Televisió SL” va donar compliment al requeriment esmentat 
dins el termini establert a l’efecte, ingressant la garantia definitiva i presentant la 
documentació requerida. 
 
De conformitat amb el punt 3 de l’article 150 de la LCSP i amb la Disposició Addicional 
Segona de la LCSP. 
 
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12020000037 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords:  
 
Primer.-  ADJUDICAR el contracte del servei d’enregistrament, producció i difusió de 
l’activitat municipal a través de la TDT, a favor de l’empresa “OLOT TELEVISIÓ SL”, 
amb NIF B17477779, pel preu de cent trenta mil euros (130.000 €), IVA inclòs. 
 
Aquest preu es desglossa en cent set mil quatre-cents trenta-vuit euros amb dos cèntims 
(107.438,02 €) de pressupost net sense IVA, i vint-i-dos mil cinc-cents seixanta-un euros 
amb noranta-vuit cèntims (22.561,98 €) en concepte d’IVA calculat al 21 %. 



 
 
 

 
L’Ajuntament no està obligat a exhaurir l’esmentat import atès que el servei s’executarà 
en funció de les necessitats, i per tant es pot donar el cas que a la fi del contracte l’import 
contractat sigui inferior a les previsions realitzades per a la contractació. 
 
Segon.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de 
clàusules administratives particulars i el plec de clàusules tècniques reguladores de la 
contractació, aprovats per la Junta de Govern Local de data 29 d’octubre de 2020; així 
com amb l’oferta presentades per l’adjudicatària. 
 
Tercer.- Les característiques i avantatges de l’oferta, queden acreditades a l’informe de 
la Mesa de Contractació celebrada el dia 11 de desembre de 2020. 
 
Tota la informació necessària que justifica la present adjudicació es troba publicada en 
el Perfil del contractant de l’Ajuntament d’Olot.  
 
Quart.- La durada del contracte s’estableix en 2 anys a partir de la data que s’indiqui en 
la formalització del contracte, amb possibilitat d’una pròrroga d’un any. 
 

Cinquè.- La despesa per a l’any 2021 es consignarà amb càrrec a la partida 
21.100.491.227999 “Contracte prestació serveis TDT”. 
 

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

200300  Despeses 99999 65000 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
Sisè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i als candidats, de conformitat amb 
l’article 151 de la LCSP.  
 
Setè.- Publicar l’adjudicació del contracte mitjançant anunci en el Perfil del Contractant. 
 
Vuitè.-  En ser el contracte susceptible de recurs especial en matèria de contractació, i 
d’acord amb el que estableix l’article 153.3 de la LCSP, la formalització no es podrà 
efectuar abans que transcorrin quinze dies hàbils des que es remeti la notificació de 
l’adjudicació als licitadors i candidats. Transcorregut aquest termini, es requerirà a 
l'adjudicatari perquè formalitzi el contracte en un termini no superior a cinc dies, comptats 
des del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment. 
 
Novè.- PUBLICAR la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del 
Contractant. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 



 

11.4. - APROVAR L'EXPEDIENT I EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 
PARTICULARS QUE REGIRÀ L'ADJUDICACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE DOMINI 

PÚBLIC DEL QUIOSC DE PREMSA UBICAT A LA PLAÇA CLARÀ, I CONVOCAR 
LICITACIÓ 

 
Núm. de referència : X2020047111    
 

Tipus contracte OT ALTRES 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

 

Atesa la necessitat que es presti el servei de quiosc de la instal·lació de la plaça Clarà 
destinada a aquest fi, és convenient aprovar la contractació per l’ocupació privativa i 
normal del domini públic del bé esmentat per a la seva utilització i explotació per 
particulars, mitjançant concessió administrativa. 
 
Considerant el que preveuen els articles 217 i següents 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 i els 59 i següents del Decret 336/1988, de 18 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament del Patrimoni dels ens locals i la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes 
del Sector Públic, i en particular els seus articles 119 i 137. 

 
Vist l’expedient CCS12020000046 vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- INICIAR i APROVAR l’expedient de contractació per adjudicar la concessió del 
servei de quiosc de premsa de la plaça Clarà. 
 
Segon.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars que regiran el 
contracte de concessió de domini públic per al quiosc de premsa ubicat a la plaça Clarà. 
 
Tercer.- CONVOCAR la licitació i tramitar l’expedient de concessió de domini públic per 
al quiosc de premsa ubicat a la plaça Clarà, per procediment ordinari. 
 
Quart.- PUBLICAR l’anunci de licitació al Perfil del Contractant de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Cinquè.- Delegar a l’Alcaldia la competència per aprovar tots els actes que s’hagin de 
dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des del seu inici fins a la seva 
definitiva finalització o resolució.  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

11.5. - MODIFICAR EL CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS 
MUNICIPALS I AMPLIAR-LO PER A LA REALITZACIÓ DE SERVEIS NETEJA I 
DESINFECCIÓ EXTRAORDINARIS  PER NECESSITATS DERIVADES DE LA 

PREVENCIÓ DEL CONTAGI PER CORONAVIRUS COVID-19, PER AL PRIMER 
TRIMESTRE DE 2021 

 
 
Núm. de referència : X2019041140     
 
Antecedents 
 
El Ple de l’Ajuntament d’Olot, en data 29 d’octubre de 2019, va acordar iniciar i aprovar 
l’expedient per a la contractació del servei de neteja dels edificis administratius, 
educatius, culturals, esportius i socials de l’Ajuntament d’Olot; aprovar el plec de 
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladores de 
la contractació, aprovar la despesa i convocar la corresponent licitació. 
 
El Ple de l’Ajuntament d’Olot, en sessió ordinària de 18 de juny de 2020, va aprovar 
l’adjudicació del servei de neteja dels edificis i equipaments municipals (Lots 1, 2, 3, 4 i 
5 (Edificis Administratius, Educatius, Culturals, Esportius i Socials) a l’oferta integradora 
presentada per la “UTE NETEJA OLOT II”, formada per OHL SERVICIOS INGESAN 
SAU i INSTAL·LACIONS, GESTIÓ, FORMACIÓ I ASSESSORAMENT SA (IGFA). El 
contracte es va formalitzar amb efectes a 1 de setembre de 2020. 
 
Vist que el mes de març de 2020 va esclatar la crisi sanitària provocada pel coronavirus 
Covid-19, que ha obligat a prendre mesures per prevenir i evitar el contagi. 
 
Atès que les mesures a adoptar per a la prevenció del contagi per coronavirus Covid-19 
s’han d’adaptar a les mesures que es dicten en funció de la situació epidemiològica i 
l’índex de risc de cada territori, per la qual cosa les necessitats de neteja i desinfecció 
poden variar ràpidament en el temps, en funció de la necessitat de reforçar la neteja i 
desinfecció i dels equipaments que puguin estar oberts al públic. 
 
Vist l’informe NI022020001931, emès el Sr. Xavier Viñolas Boix, Enginyer Tècnic de 
l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot i responsable del contracte, de data 23 de 
desembre de 2020, sobre la necessitat de contractar un servei de neteja i desinfecció 
extraordinària dels edificis i equipaments municipals de l’Ajuntament d’Olot, per prevenir 
el contagi de la Covid-19, per al primer trimestre de 2021. 
 
Fonaments jurídics 
 
Atès que en el moment en què es aprovar l’expedient per a la contractació, no havia 
esclatat encara la crisi sanitària provocada pel coronavirus Covid-19, i que es compleixin 
la resta de requisits establertes a l’article 205.b), de la LCSP, que regula les 
modificacions del contracte no previstes en el plec de clàusules administratives 
particulars: 
 



 

“b) Quan la necessitat de modificar un contracte vigent derivi de circumstàncies 
sobrevingudes i que siguin i imprevisibles en el moment en què va tenir lloc la licitació 
del contracte, sempre que es compleixin les tres condicions següents: 

1r  Que la necessitat de la modificació derivi de circumstàncies que una 
Administració diligent no hauria pogut preveure. 

2n Que la modificació no alteri la naturalesa global del contracte. 
3r  Que la modificació impliqui una alteració en la seva quantia que no excedeixi, 

aïlladament o conjuntament amb altres modificacions acordades de 
conformitat amb aquest article, el 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclòs.” 

 
Atès que d’acord amb l’article 205.c) de la LCSP, no es tracta d’una modificació 
substancial, i vist que l’article 206.1) de la LCSP estableix que en els supòsits de 
modificació del contracte que recull l’article 205, les modificacions acordades per l’òrgan 
de contractació són obligatòries per als contractistes quan impliquin, aïlladament o 
conjuntament, una alteració en la seva quantia que no excedeixi el 20 per cent del preu 
inicial del contracte, IVA exclòs.  
 
Per tot això, i vistos els antecedents corresponents, la regidora d’Hisenda proposa a 
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- MODIFICAR el contracte vigent del servei de neteja dels edificis administratius, 
educatius, culturals, esportius i socials de l’Ajuntament d’Olot, amb la UTE NETEJA 
OLOT II, amb CIF núm. U01611425, ampliant-lo per al període comprès entre gener i 
març de 2021, pel preu de cinquanta-cinc mil cinc-cents onze euros amb setanta-vuit 
cèntims (55.511,78 €), IVA inclòs. 
 
Aquest import es desglossa en 45.877,50 € de pressupost net i 9.634,28 € en concepte 
d’IVA, calculat al 21 %. 
 
Segon.- Els serveis de neteja i desinfecció extraordinaris a realitzar durant aquest 
període, consisteix en les hores mensuals en els edificis i equipaments que es detallen 
a continuació: 
 

 



 
 
 

 
 

 
 
 

 
Tercer.- Cada vegada que les autoritats sanitàries dictin noves mesures per a la 
prevenció del contagi del coronavirus, s’estudiarà si es necessari modificar les 
necessitats de neteja extraordinària per motius de la Covid19, i es podrà reduir o 
augmentar. 
 

Quart.- Al final del període es regularitzarà la facturació amb el total de les hores 
realment realitzades. 



 

 
Cinquè.- Els serveis relacionats en el segon punt, es pagaran amb càrrec a les següents 
partides del Pressupost municipal:  
 

 
 

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

200220  Despeses 21144 323 227000 37162,13 MANTENIMENT EDIFICIS EDUCACIÓ  
(NETEJA) 

100 001 001 001 000 000 

200220 
 
200220 
 
200220 

  Despeses 
 
Despeses  
 
Despeses 

21144 333 227000 
 
21144 342 227000 
 
21144 920 227000 

  5172,75 
 
    136,13 
 
13040,78 

MANTENIMENT EDIFICIS CULTURALS 
(NETEJA) 
MANTENIMENT EDIFICIS ESPORTS I  
LLEURE (NETEJA) 
MANTENIMENT EDIFICIS CORPORACIO  
(NETEJA) 

100 
 
100 
 
100 

001 
 
001 
 
001 

001 
 
001 
 
001 

001 
 
001 
 
001 

000 
 
000 
 
000 

000 
 
000 
 
000 

 
 
Sisè.- El responsable del contracte és el Sr. Xavier Viñolas Boix, enginyer tècnic de 
l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

11.6. - SERVEI DE CONTROL D'ACCÉS EXTRAORDINARI A L'OFICINA 
D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ DURANT EL PERÍODE DE GENER A JUNY DE 2021 

 
Núm. de referència : X2020046916     
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar el servei de control d’accés extraordinari a 
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà durant el període de gener a juny de 2021, com es desprèn 
de l’informe de data  22 de desembre de 2020,  emès per la Sa. Sílvia Fàbrega Soler, 
responsable de l’Oficina d’Atenció al Ciutat. 

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, que s’informa favorablement el pressupost  núm. 2020122201 presentat 
per l’empresa WAKEFUL SEGURETAT SL  

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

Cinquè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa WAKEFUL SEGURETAT 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: CC012020000518 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. Sílvia Fàbrega Soler, responsable de 
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, de data  22 de desembre 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 WAKEFUL SEGURETAT SL,  amb NIF núm B6729398-5, el 
contracte menor de servei de control d’accés extraordinari a l’Oficina d’Atenció al 
Ciutadà durant el període de gener a juny de 2021,  pel preu de  setze mil nou-cents  
seixanta euros amb  seixanta-set cèntims (16.960,67 €), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en  catorze mil disset euros amb vuit cèntims (14.017,08 
€) de pressupost net i  dos mil nou-cents quaranta-tres euros amb cinquanta-nou 
cèntims (2.943,59 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21% 

 L’esmentat servei es prestarà amb horari de dilluns a divendres de 9 a 15 hores, excepte 
els dies festius; tot realitzant un total de 861 hores  i d’acord amb el calendari que figura 
a l’informe emès per la Responsable de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà  de data 22 de 
desembre de 2020. 



 

 
Tercer.- El termini per a l’execució dels serveis serà des del dia 1 de gener de 2021 i 
fins el 30 de juny de 2021. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 16.960,07 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida núm. 21.121.925.227010 “ assistència OAC (tardes)” del Pressupost 
municipal. 
 

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

200220  Despeses 99999 16960.67 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 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 
CC012020000518. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa WAKEFUL SEGURETAT SL 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
11.7. - SERVEI D'ALLOTJAMENTS  PER NECESSITATS SOCIALS , PERÍODE DES 

DE L'1 AL 15 DE DESEMBRE DE 2020 
 
Núm. de referència : X2020046933     

 
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO 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 21  de 
desembre de 2020 
.  
Fonaments jurídics  
 
La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article 
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant 
LCSP) i correspon a la modalitat de serveis regulada a l’article 17 de la mateixa.  
 
Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de 
l’expedient administratiu, i les modificacions introduïdes pel Reial Decret Llei 3/2020, de 
4 de febrer.  
 
Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació.  
 
Atès el Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l’emergència sanitària 
provocada per la COVID-19 i d’inici de l’etapa de la represa al territori de Catalunya. 
 
Atesa la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions efectuades pel 
cartipàs municipal.  
Per tot això, i vistos els antecedents corresponents,  
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012020000519 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 21 de desembre de 2020 
en què es motiven les necessitats de contactar.  
 
Segon.- ADJUDICAR a favor de l’empresa NARCIS VILA SOMS , amb NIF núm. ****, 

el contracte pel servei d’allotjament per necessitats socials, amb motiu del COVID-19, des 

de l’1 al 15 de desembre de 2020, per import de  sis mil  vuit-cents disset euros  (6.817 
€) €), IVA inclòs.  
 
L’esmentat preu es desglossa en  sis mil cent noranta-set euros amb vint-i-set cèntims 
(6.197,27 €) de base imposable i sis-cents dinou euros amb  setanta-tres cèntims 
(619,73 €) d’IVA calculat al 10%.  
 
Tercer.- Aprovar, Disposar i Ordenar la despesa per import de 6.817,00 €, IVA inclòs, 
amb càrrec a la partida 20.600.231.227998 “prestació serveis Covid 19 (RLTDG19)” 
 

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

200240  Despeses 20600  231  227998 6817 PRESTACIO SERVEIS COVID19 (RLTDG19) 600 003 999 099 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 



 

11.8. – DONAR COMPTE DECRET DE L'ALCALDIA DE DATA 22/12/20 DE 
L'APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ  DEL PLEC DE CLÀUSULES 

ADMINISTRATIVES I PARTICULARS QUE REGIRAN L'ADJUDICACIÓ 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 TRINCHERIA 2021. 

 
 

Núm. de referència : X2020043319     
 
 
En relació a l’expedient CCS12020000044 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
DONAR COMPTE   del Decret núm. 2020LDEC003902 de data 22 de desembre de 
2020, relatiu a l’aprovació de la rectificació de la clàusula tercera del Plec de Clàusules 
Administratives particulars  que regiran l’adjudicació 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 Trincheria 2021; en el sentit d’incorporar l’apartat 
B (Proposició Tècnica o avaluable mitjançant judicis de valor)  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
  
 

11.9. - RESOLDRE EL RECURS I APROVAR LA MODIFICACIÓ DEL PLEC DE 
CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL 

SUBMINISTAMENT, INSTAL.LACIÓ I MANTENIMENT INTEGRAL D’UN 
CINEMÒMETRE I DUES CABINES ANTIVANDÀLIQUES EN EL MUNICIPI D’OLOT 

 
 
Núm. de referència : X2020041259     
 
Antecedents 
 
En data 26 de novembre 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, instal·lació i manteniment integral d’un cinemòmetre i dues cabines 
antivandàliques en el municipi d’Olot. 
 
El Plec fixa com a condició de solvència tècnica (Clàusula 15.b.1) Una relació dels 
principals subministraments efectuats de la mateixa o similar naturalesa que els que 
constitueixen l’objecte del contracte en curs, com a màxim els tres últims anys, en la 
qual se n’indiqui l’import, la dat i el destinatari, públic o privat. S’haurà d’acreditar com a 
mínim, el subministrament de 10 cinemòmetres i 10  cabines antivandàliques en els 3 
últims anys. 
 



 
 
 

Fixa que l’acreditació dels subministraments efectuats serà mitjançant certificats 
expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector 
públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per 
aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari, 
acompanyada dels documents en poder seu que acreditin la realització de la prestació; 
si s’escau, aquests certificats els ha de comunicar directament a l’òrgan de contractació 
l’autoritat competent. 
 
Per determinar que un servei és d’igual o similar naturalesa al que constitueix l’objecte 
del contracte, s’atendrà als tres primers dígits dels codis de la CPV. (34932000-9  Equips 
de radar. / 50230000-6  Serv. De reposició, manteniment i serv. associats rel. amb 
carreteres i altres equips ) 
 
El Plec també estableix com a un dels Criteris d’adjudicació (Clàusula 18.1.3) amb una 
puntuació de fins a 20 punts la valoració de l’experiència en instal·lacions d’equips 
similars en els últims 3 anys amb un mínim de 15 cinemòmetre i 15 cabines. (Instal·lat 
de 15 a 20 cinemòmetres: 5 punts; Instal·lat de 21 a 30 cinemòmetres: 10 punts; 
Instal·lat de 31 a 40 cinemòmetres: 15 punts; Instal·lat més de 40 cinemòmetres: 20 
punts). 
 
En data 11 de desembre de 2020, l’empresa Alphanet Security Sistems, SL, amb CIF: 
B65265415 va presentar un recurs de reposició al Plec de clàusules administratives 
particulars per a la contractació del subministrament, instal·lació i manteniment integral 
d’un cinemòmetre i dues cabines antivandàliques en el municipi d’Olot,  amb Registre 
d’Entrada número E2020018131. En aquest recurs fan referència als criteris de 
solvència tècnica i professional, als codis CPV admesos per determinar la realització de 
treballs similars, i als criteris d’adjudicació automàtica referents a l’experiència, i 
demanen que es declari la nul·litat del Plec. 
 
En data 23 de desembre de 2020, el Sr. Ignasi López Clevillé  Cap de  la Policia 
Municipal de l’Ajuntament d’Olot, va emetre l’informe NI02202001935 en relació al 
recurs interposat, en el qual conclou proposant que el recurs de reposició sigui 
íntegrament estimat. 
 
En data 28 de desembre de 2020 s’ha reunit en sessió privada la Mesa de Contractació 
per donar compte de l’informe emès pel Cap de  la Policia Municipal 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 d’estimació del recurs de 
reposició interposat per Alphanet Security Sistems, SL. 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. CCS12020000042 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del 
següent acord: 
 
Primer.- ESTIMAR íntegrament el recurs de reposició presentat per l’empresa Alphanet 
Security Sistems, SL en relació al Plec de clàusules administratives particulars per a la 
contractació del subministrament, instal·lació i manteniment integral d’un cinemòmetre i 



 

dues cabines antivandàliques en el municipi d’Olot (Registre d’Entrada número 
E2020018131). 
 
Segon.- Retrotreure les accions iniciades i suspendre la licitació del concurs per a al 
subministrament, instal·lació i manteniment integral d’un cinemòmetre i dues cabines 
antivandàliques en el municipi d’Olot. Les ofertes rebudes en aquesta licitació es 
rebutjaran sense obrir-se.  
 
Tercer.- Aprovar la modificació del plec de clàusules administratives particulars per a la 
contractació del subministrament, instal·lació i manteniment integral d’un cinemòmetre i 
dues cabines antivandàliques en el municipi d’Olot, i obrir una nova convocatòria. 
 
Quart.- Publicar aquest acord en el Perfil del Contractant. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
12.1. - MEMÒRIA VALORADA INSTAL·LACIÓ PARC ESPORTIU DE CAL·LISTÈNIA 

AL PARC DE LES MORES.- PROPOSANT APROVAR 
 
Núm. de referència : X2020047118     
 

Vista la memòria valorada corresponent a la instal·lació d’un parc esportiu de cal·listènia 
al parc de les mores, redactada pels serveis tècnics municipals de l’Àrea de Territori en 
data desembre de 2020, que té per objecte l’execució de les obres de construcció d’un 
parc de cal·listènia, atès que durant els últims 5 anys, des de l’Àrea d’Esports de 
l’Ajuntament d’Olot s’està recollint la demanda d’un sector important de la comunitat 
local, bàsicament joves, sobre la necessitat de la construcció d’un parc de cal·listènia.  

 

És per això que per donar resposta a aquesta demanda i per complementar les 
instal·lacions esportives a l’aire lliure s’ha pensat en la construcció d’aquest equipament.  
 
La ubicació serà al Parc de les Mores, a l’Avinguda del Brasil, on actualment hi ha un 
parc de Salut, en mal estat de conservació i ús.  
 
Les obres s’iniciaran amb el desmantellament de l’actual Parc de Salut, l’extracció dels 
seus elements i paviment de gespa artificial per posteriorment poder adequar aquest 
solar mitjançant una solera de formigó. Un cop la superfície estigui preparada, 
s’incorporarà el paviment de cautxú i els elements propis de Cal·listènia. Finalment 
s’adequarà l’enjardinament perimetral que hagi pogut quedar afectat per les obres. 
 
Vist l’art. 37 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
En relació a l’expedient UPOM2020000053, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 



 
 
 

PRIMER.- APROVAR la memòria valorada corresponent a la instal·lació d’un parc 
esportiu de cal·listènia al parc de les mores, redactada pels serveis tècnics municipals 
de l’Àrea de Territori en data desembre de 2020. 
 
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler 
d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

13.1. - PROPOSANT APROVAR L'APORTACIÓ ECONÒMICA PER A L'ANY 2020 
DERIVADA DEL CONVENI ENTRE L'ADF DEL RIU FLUVIÀ I L'AJUNTAMENT PER 

CEDIR MAQUINÀRIA PROPIETAT DE L'ADF PER REALITZAR TASQUES DE 
PREVENCIÓ D'INCENDIS AL MUNICIPI D'OLOT 

Núm. de referència : X2020045653     
 
L’ADF del Riu Fluvià és una associació que té per objectiu la prevenció i la lluita contra 
els incendis forestals. Està formada per propietaris forestals, voluntaris forestals i 
ajuntaments dels municipis del seu àmbit territorial. 
 
L’Ajuntament d’Olot forma part de l’ADF del Riu Fluvià que comprèn, a més, els 
municipis de Sant Joan les Fonts, Sant Jaume de Llierca i Castellfollit de la Roca.  
 
Pel motius anteriors, l’Ajuntament d’Olot i l’ADF del Riu Fluvià, van formalitzar conveni 
degut als interessos comuns de les finalitats exposades en data 13 de juny de 2019. 
Aquest conveni té una vigència de quatre anys.  
 
El marc d’aquest conveni estableix els següents compromisos per part de l’ADF: 

- L’ADF cedeix a l’Ajuntament la maquinària de que disposa l’ADF dins les seves 
possibilitats i sense que suposi cap distorsió per l’activitat de l’ADF. 

- Aquesta maquinària es cedeix per tal de realitzar tasques relacionades amb la 
prevenció d’incendis al municipi d’Olot. 

- L’ADF es compromet a garantir que la maquinària disposi de l’assegurança i 
permisos necessaris per poder ser utilitzada amb seguretat. 

 
El conveni també indica compromisos per part de l’Ajuntament i la contribució 
econòmica: 

- L’Ajuntament cedeix els espais de la brigada municipal per tal que la maquinària 
de l’ADF hi estigui aparcada mentre no s’utilitzi. 

- L’Ajuntament es compromet a fer un bon ús de la maquinària i fer-se càrrec dels 
costos de combustible pels treballs que es realitzin en el seu municipi. 

- L’Ajuntament es compromet a detallar a l’ADF les hores d’ús de la maquinària i 
les tasques realitzades anualment per tal de fer un seguiment i un manteniment 
adequat de la maquinària.  

- L’Ajuntament es compromet a una contribució econòmica de 1.500 € anuals en 
concepte d’ús i desgast de la maquinària de l’ADF.  



 

 
L’any 2020, l’Ajuntament d’Olot, ha de fer l’aportació econòmica de 1.500€ corresponent 
al conveni signat amb l’ADF del Riu Fluvià, d’acord amb la partida 20 700 1721480011 
 
En relació a l’expedient SICO2020000004, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Medi ambient, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció del següent acord: 
 
Únic: Aportar la quantitat de 1.500 € a l’ADF del Riu Fluvià, en concepte del conveni 
signat entre aquesta ADF i l’ajuntament d’Olot per realitzar tasques de prevenció 
d’incendis al municipi, amb càrrec a la següent partida:  

 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
14.1. - PROPOSANT DONAR COMPTE DELS ASSABENTATS D’OBERTURA I 
DELS DECRETS DICTATS ENTRE ELS DIES 3 I 23 DE DESEMBRE DE 2020, 

RELATIUS A L’ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
Núm. de referència : X2020046964     
 
En relació a l’expedient AG012020000037, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Medi ambient, proposa a la Junta de Govern Local, 
adoptar el següent acord: 
 
Únic.- Donar compte dels assabentats d’obertura i decrets dictats entre els dies 3 i 23 
de desembre de 2020, relatius a l’Àrea de Medi Ambient, que es relacionen a 
continuació:  
 

Tràmit 
Activitats 

Nom / comercial Concepte Adreça Decret 
 

Assabentat 
obertura 

Laser Factory SL Depilació làser Pl. Clarà 3 B 03/12/2020 

Assabentat 
d’obertura 

Said Achouyad Perruqueria C/Bisbe Lorenzana 17 Bis 
B B 

03/12/2020 

Assabentat 
d’obertura 

Omar Guaou Perruqueria C/de la Proa 11 03/12/2020 

Assabentat 
d’obertura 

Aviram Antònia SL Carnisseria amb 
obrador 

C/de la Bisbal 29 – 
C/Puigcerdà 30 

17/12/2020 

Assabentat 
d’obertura 

Recreatius Costa 
Brava SL 

Restaurant 
(Pim Pam Pizza) 

C/Notari Nonet Escubós 
14 B 2 

17/12/2020 

Assabentat 
d’obertura 

Rodaments 
Garrotxa SC 

Venda i 
emmagatzematge 
de rodaments 
mecànics 

Av. Alba Rosa 29 B 1 23/12/2020 

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

200220  Despeses 20700  1721 480011 1500 CONVENI ADF 700 999 999 022 999 000 



 
 
 

Assabentat 
d’obertura 

Olot Vins SL Venda de begudes i 
alimentació 

Pl. Rector Ferrer 4 B  23/12/2020 

Assabentat 
d’obertura 

Clínica Dental Drs. 
Álvarez-Carbonera 
SCP 

Clínica dental C/del Bisbe Lorenzana 3 23/12/2020 

Assabentat 
d’obertura 

Lluïsa Vayreda 
Puigvert 

Comerç de venda de 
roba, complements, 
objectes regal.... 
Local per llogar a altres 
activitats, per aquests 
conceptes 

Pl. Major 15  23/12/2020 

Assabentat 
d’obertura 

Joan Sala Bartrina Centre de psicologia i 
psicologia clínica 

Pg. Bisbe Guillamet 13 B 23/12/2020 

Assabentat 
canvi de 
titularitat 

J.P. Setanta SL Venda de roba C/de Sant Esteve 29 B 1 03/12/2020 

Assabentat 
canvi de 
titularitat 

Miquel Masó 
Sánchez 

Venda de minerals i 
altres productes 

C/Antoni Llopis 10 B 2 03/12/2020 

Assabentat 
canvi de 
titularitat 

Ramon Rodríguez 
García 

Restaurant bar 
(El Volcanet) 

C/Pintor Domenge 19 17/12/2020 

Assabentat 
canvi de 
titularitat 

David Concepción 
Yáñez 

Bar Fleca (Bellsolà) C/Sant Rafel 31 B 17/12/2020 

Assabentat de 
canvi de 
titularitat i canvi 
no substancial 

RC Beef Quality 
SC 

Explotació 
ramadera de boví 
d’engreix 

Mas Subiràs  17/12/2020 

Assabentat de 
canvi de 
titularitat 

Laura Díaz García Restaurant bar C/Bisbe Serra núm. 58 B 23/12/2020 

Assabentat de 
canvi de 
titularitat 

Fratelli Bretella 
Ente 

Restaurant bar Av. Sant Joan 61 23/12/2020 

Assabentat de 
canvi de 
titularitat 

Construccions Pic 
d’Eina SL 

Venda de 
xemeneies i focs 

C/Dr. Zamenhof 20 23/12/2020 

Assabentat de 
canvi no 
substancial  

Mercadona SA Supermercat 
ampliat amb 
restaurant i venda 
de menjars 

Ctra. de St. Joan 
Abadesses 79 

17/12/2020 

Baixa  Agustí Reyes 
Moreno 

Escola de 
massatge 

Pg. Bisbe Guillamet 20 B 23/12/2020 

 
 
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 

 


