ACTA NÚM. 9
JUNTA DE GOVERN LOCAL
EL DIA 4 DE MARÇ DE 2021.

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 4 de març 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. Montserrat Torras i
Surroca presencialment al lloc on se celebra. Estanis Vayreda i Puigvert, Maria
Immaculada Muñoz i Díaz, Jordi Güell i Güell, Maria Assumpció Camps i Bosch i
Aniol Sellabona i Aguilera 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. Vayreda, Sra. Muñoz, Sr. Güell, Sra.
Camps, Sr. Sellabona, Sr. Arbós, Sra. Pujolar i Sra. Francès han estat autoritzats per
l’alcalde a assistir telemàticament a la sessió.
1.1. - AUTORITZANT LA CELEBRACIÓ D'AQUESTA SESSIÓ PER MITJANS
TELEMÀTICS
Núm. de referència

: X2021007896

En relació a l’expedient SG012021000018 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, l'Alcalde d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta
de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
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 SG012021000018 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 4
de març 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
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 25 de febrer:
-

El divendres 26 de febrer va presidir la Junta del Junta de Govern del SIGMA i
posteriorment va assistir a la Comissió de seguiment de la Fira SISMÒGRAF.

-

El dilluns 1 de març va assistir a la roda de premsa de presentació del festival
MOT, que va tenir lloc de forma telemàtica.

-

El dimarts 2 de març va participar a la reunió del Gabinet Territorial de
Coordinació d'Emergències per la Covid-19 a les comarques gironines,
organitzada per la Generalitat de Catalunya. La sessió, que té lloc de forma
telemàtica, se celebra amb periodicitat setmanal des de l’inici de la pandèmia.

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 DESPESES ESTADA PISOS ASSISTITS PLAÇA BALMES, 9, PER
A L’ANY 2021.
Núm. de referència : X2021007242
L’any 2013 l’Ajuntament d’Olot va haver de procedir a l’ocupació de l’immoble situat al
passeig d’en Blay, 8 per tal d’enderrocar-lo i destinar l’espai a mercat provisional
(expedient núm. URG42013000001).
L’immoble estava ocupat per la llogatera Sra. ****, amb la qual es va acordar satisfer
mensualment, en forma de vitalici, la indemnització de la part pactada del que paga als
pisos assistits de la plaça Balmes, 9 211.
Atès que la Fundació Privada Hospital Sant Jaume d’Olot, gestora dels pisos assistits
de la plaça Balmes, ha aprovat les tarifes dels lloguers per a l’exercici 2021.
En relació a l’expedient HA032021000001, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Primer. Aprovar les tarifes del lloguer per a l’any 2021 pel pis ocupat per la Sra. ****,
segons es detalla en el següent quadre:
CONCEPTE
Lloguer
Quota (comunitat,...)
Total

IMPORT
214,10 €
221,65 €
435,75 €

Segon.- Aprovar satisfer mensualment (de gener a desembre de 2021) a la Fundació
Hospital Sant Jaume d’Olot, la part pactada corresponent a l’Ajuntament d’Olot que es
relaciona a continuació:
OCUPANT
Sra. Dolors Canal Mir

IMPORT
389, 47 €

Tercer.- Que l’import 4.673,64 € (quatre mil sis-cents setanta-tres euros amb
seixanta-quatre cèntims) corresponent a la totalitat anual del lloguer, s’apliqui a la
partida:
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 21143 1521 227991

S’aprova per unanimitat.

Import
4673.64

Descripció
DESPESES
OFICIAL

GESTIO

PISOS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
PROTECCIO
143 999 999 099 999 999

6.1. - APROVACIÓ DESPESES COMUNITAT DE PROPIETARIS C/ JOSEP M.
CAPDEVILA, 3, C/ ABAT RACIMIR, 46-50 I C/ REMENCES, 32, PER A L’ANY 2021.
Núm. de referència

: X2021007049

Atesa la constitució de la Comunitat de Propietaris dels edificis carrer Josep M.
Capdevila, 3, carrer Abat Racimir, 46-50 i carrer Remences, 32 d’Olot i de la contractació
dels serveis d’administració i gestió a GARROTXA ACTIVA, SL (decret número
2016LDEC002647 de data 20 d’octubre de 2016, expedient HA022016000004).
Atesa l’Acta de la Junta de Propietaris celebrada en data 16 de gener de 2020,
mitjançant la qual s’aprova les quotes comunitàries anuals.
En relació a l’expedient HA022021000002, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar les despeses derivades de les quotes comunitàries corresponent a
l’any 2021 de la Comunitat de Propietaris dels edificis carrer Josep M. Capdevila, 3,
carrer Abat Racimir, 46-50 i carrer Remences, 32 d’Olot i que es detallen de la següent
manera:
Comunitat
Propietari
Josep M. Capdevila, 3 Agència de l’Habitatge de Catalunya
Abat Racimir, 50
Ajuntament d’Olot

Import total
11.113,36 €
9.913,96 €

Import trimestral Càrrec quotes
2.778,34 € Febrer, maig, agost i novembre 2021
2.478,49 € Febrer, maig, agost i novembre 2021

Segon.- Imputar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària municipal:
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 21143 1521 227991

Import
21027.32

Descripció
DESPESES
OFICIAL

GESTIO

PISOS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
PROTECCIO
143 999 999 099 999 999

Tercer.- Informar a l’administrador/a de la comunitat que qualsevol modificació de
l’import de les despeses de la comunitat, així com qualsevol despesa imprevista o
derrama de la comunitat, caldrà que sigui prèviament notificada a l’Ajuntament d’Olot,
abans de fer efectiu el seu cobrament.
S’aprova per unanimitat.
7.1. - APROVAR DESPESES COMUNITATS DE PROPIETARIS PARTICIPANTS
AJUNTAMENT D'OLOT.
Núm. de referència : X2021007134
Atès que l’Ajuntament d’Olot és propietari de l’habitatge de l’avinguda Santa Coloma,
20, 1r-2a d’Olot, en virtut d’escriptura pública de compravenda formalitzada davant el
Notari Sr. Angel Arregui Laborda en data 12 de novembre de 2018 amb número de
Protocol 3148.

Atès que la finca expressada en el paràgraf anterior forma part de la comunitat de
propietaris avinguda Santa Coloma, 20-22-24.
Atès l’Acta de la Junta de Propietaris celebrada en data 9 de juliol de 2020, mitjançant
la qual s’aprova la quota comunitària anual de 593,75 €.
En relació a l’expedient HA022021000003, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el pagament de la quota comunitària corresponent per a l’any 2021 de
la comunitat de l’avinguda Santa Coloma, 20, 1r-2a, per un import de 593,75 € (cinccents noranta-tres euros amb setanta-cinc), segons acta de la comunitat.
Segon.- Imputar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària municipal:
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 21143 1521 227991

Import
593.75

Descripció
DESPESES
OFICIAL

GESTIO

PISOS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
PROTECCIO
143 999 999 099 999 999

Tercer.- Informar a l’administrador/a de la comunitat que qualsevol modificació de
l’import de les despeses de la comunitat així com qualsevol despesa imprevista o
derrama de la comunitat, caldrà que sigui prèviament notificada a l’Ajuntament d’Olot
abans de fer efectiu el seu cobrament.
S’aprova per unanimitat.
7.2. - APROVAR DESPESES COMUNITATS DE PROPIETARIS PARTICIPANTS
AJUNTAMENT D'OLOT.
Núm. de referència

: X2021007149

Atès que l’Ajuntament d’Olot és propietari de l’habitatge de l’avinguda Santa Coloma,
22, baixos d’Olot, en virtut d’escriptura pública de compravenda formalitzada davant el
Notari Sr. Manuel Faust Pujol en data 13 de desembre de 2005 amb número de Protocol
2302.
Atès que la finca expressada en el paràgraf anterior forma part de la comunitat de
propietaris avinguda Santa Coloma, 20-22-24.
Atès l’Acta de la Junta de Propietaris celebrada en data 9 de juliol de 2020, mitjançant
la qual s’aprova la quota comunitària anual de 422,11 €.
En relació a l’expedient HA022021000004, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar el pagament de la quota comunitària corresponent per a l’any 2021 de
la comunitat de l’avinguda Santa Coloma, 20, 1r-2a, per un import de 422,11 € (quatrecents vint-i-dos euros amb onze cèntims), segons acta de la comunitat.
Segon.- Imputar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària municipal:
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 21143 1521 227991

Import
422.11

Descripció
DESPESES
OFICIAL

GESTIO

PISOS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
PROTECCIO
143 999 999 099 999 999

Tercer.- Informar a l’administrador/a de la comunitat que qualsevol modificació de
l’import de les despeses de la comunitat així com qualsevol despesa imprevista o
derrama de la comunitat, caldrà que sigui prèviament notificada a l’Ajuntament d’Olot
abans de fer efectiu el seu cobrament.
S’aprova per unanimitat.
7.3. - APROVAR DESPESES COMUNITATS DE PROPIETARIS PARTICIPANTS
AJUNTAMENT D'OLOT.
Núm. de referència

: X2021007157

Atès que l’Ajuntament d’Olot és propietari de l’habitatge de l’avinguda Múrcia, 9, baixos
d’Olot, en virtut d’escriptura pública de compravenda formalitzada davant el Notari Sr.
Luís Novoa Sanchez en data 2 de juny de 2003 amb número de Protocol 494.
Atès que la finca expressada en el paràgraf anterior forma part de la comunitat de
propietaris avinguda Múrcia 1-13 i avinguda València 7-9.
Atès l’Acta de la Junta de Propietaris celebrada en data 27 de novembre de 2019,
mitjançant la qual s’aprova la quota comunitària anual de 1.101,82 € a satisfer a raó de
275,46 € trimestrals.
En relació a l’expedient HA022021000005, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el pagament de la quota comunitària per a l’any 2021 de la comunitat
de l’avinguda Múrcia, 9, baixos, per un import de 1.101,82 € (mil cent un euro amb
vuitanta-dos cèntims), segons acta de la comunitat.
Segon.- Imputar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària municipal:
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 21143 1521 227991

Import
1101.82

Descripció
DESPESES
OFICIAL

GESTIO

PISOS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
PROTECCIO
143 999 999 099 999 999

Tercer.- Informar a l’administrador/a de la comunitat que qualsevol modificació de
l’import de les despeses de la comunitat així com qualsevol despesa imprevista o

derrama de la comunitat, caldrà que sigui prèviament notificada a l’Ajuntament d’Olot
abans de fer efectiu el seu cobrament.
S’aprova per unanimitat.
7.4. - APROVAR DESPESES COMUNITATS DE PROPIETARIS PARTICIPANTS
AJUNTAMENT D'OLOT.
Núm. de referència : X2021007160
Atès que l’Ajuntament d’Olot és propietari del local núm. 24 del carrer Iu Pascual, 23
d’Olot, en virtut d’escriptura pública de compravenda formalitzada davant el Notari Sr.
Angel Arregui Laborda en data 22 de desembre de 2003 amb número de Protocol 2544.
Atès que la finca expressada en el paràgraf anterior forma part de la comunitat de
propietaris del carrer Iu Pascual, 21-23.
Atès l’Acta de la Junta de Propietaris celebrada en data 11 de febrer de 2019, mitjançant
la qual s’aprova la quota comunitària anual de 337,64 € a satisfer a raó de 84,41 €
trimestrals.
En relació a l’expedient HA022021000006, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el pagament de la quota comunitària per a l’any 2021 de la comunitat
del carrer Iu Pascual, 21, Local 24, per un import de 337,64 € (tres-cents trenta-set euros
amb seixanta-quatre cèntims), segons acta de la comunitat.
Segon.- Imputar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària municipal:
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 21143 1521 227991

Import
337.64

Descripció
DESPESES
OFICIAL

GESTIO

PISOS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
PROTECCIO
100 999 999 099 999 999

Tercer.- Informar a l’administrador/a de la comunitat que qualsevol modificació de
l’import de les despeses de la comunitat així com qualsevol despesa imprevista o
derrama de la comunitat, caldrà que sigui prèviament notificada a l’Ajuntament d’Olot
abans de fer efectiu el seu cobrament.
S’aprova per unanimitat.
7.5. - APROVAR DESPESES COMUNITATS DE PROPIETARIS PARTICIPANTS
AJUNTAMENT D'OLOT.
Núm. de referència : X2021007226
Atès que l’Ajuntament d’Olot és propietari de l’habitatge de la ronda Sant Bernat, 11, 4t1a d’Olot, en virtut d’escriptura pública de compravenda formalitzada davant el Notari
Sr. Manuel Faust Pujol en data 11 de juny de 2007 amb número de Protocol 1088.

Atès que la finca expressada en el paràgraf anterior forma part de la comunitat de
propietaris ronda Sant Bernat, 11.
Atès l’Acta de la Junta de Propietaris celebrada en data 21 de juny de 2019, mitjançant
la qual s’aprova la quota comunitària anual de 400,00 € a satisfer a raó de 100,00 €
trimestrals.
En relació a l’expedient HA022021000007, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el pagament de la quota comunitària per a l’any 2021 de la comunitat
de la ronda Sant Bernat, 11, 4t-1a, per un import de 400,00 € (quatre-cents euros).
Segon.- Imputar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària municipal:
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 21143 1521 227991

Import
400

Descripció
DESPESES
OFICIAL

GESTIO

PISOS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
PROTECCIO
143 999 999 099 999 999

Tercer.- Informar a l’administrador/a de la comunitat que qualsevol modificació de
l’import de les despeses de la comunitat així com qualsevol despesa imprevista o
derrama de la comunitat, caldrà que sigui prèviament notificada a l’Ajuntament d’Olot
abans de fer efectiu el seu cobrament.
S’aprova per unanimitat.
7.6. - APROVAR DESPESES COMUNITATS DE PROPIETARIS PARTICIPANTS
AJUNTAMENT D'OLOT.
Núm. de referència

: X2021007230

Atès que l’Ajuntament d’Olot és propietari del local del carrer Esgleiers, 9, baixos d’Olot,
en virtut d’escriptura pública de compravenda formalitzada davant el Notari Sr. Gerardo
Delgado Garcia en data 24 de juliol de 1997 amb número de Protocol 2348.
Atès que la finca expressada en el paràgraf anterior forma part de la comunitat de
propietaris carrer Esgleiers, 9.
Atès l’Acta de la Junta de Propietaris celebrada en data 26 de gener de 2019, mitjançant
la qual s’aprova la quota comunitària anual de 638,52 € a satisfer a raó de 53,21 €
mensuals.
En relació a l’expedient HA022021000008, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar el pagament de la quota comunitària per a l’any 2021 de la comunitat
del carrer Esgleiers, 9, baixos, per un import de 638,52 € (sis-cents trenta-vuit euros
amb cinquanta-dos cèntims), segons acta de la comunitat.
Segon.- Imputar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària municipal:
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 21143 1521 227991

Import
638.52

Descripció
DESPESES
OFICIAL

GESTIO

PISOS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
PROTECCIO
143 999 999 099 999 999

Tercer.- Informar a l’administrador/a de la comunitat que qualsevol modificació de
l’import de les despeses de la comunitat així com qualsevol despesa imprevista o
derrama de la comunitat, caldrà que sigui prèviament notificada a l’Ajuntament d’Olot
abans de fer efectiu el seu cobrament.
S’aprova per unanimitat.
7.7. - APROVAR DESPESES COMUNITATS DE PROPIETARIS PARTICIPANTS
AJUNTAMENT D'OLOT.
Núm. de referència

: X2021007231

Atès que l’Ajuntament d’Olot és propietari de l’habitatge del carrer Puig Roig, 16, 2n-4a,
en virtut d’escriptura pública de compravenda formalitzada davant el Notari Sr. Angel
Arregui Laborda en data 8 de novembre de 2002 amb número de Protocol 2198.
Atès que la finca expressada en el paràgraf anterior forma part de la comunitat de
propietaris C/ Puig Roig, 16.
Atès que la quota comunitària anual és de 476,12 € a satisfer a raó de 119,03 €
trimestrals.
En relació a l’expedient HA022021000009, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el pagament de la quota comunitària per a l’any 2021 de la comunitat
del C/ Puig Roig, 16, 2n-4a, per un import total de 476,12 € (quatre-cents setanta-sis
euros amb dotze cèntims).
Segon.- Imputar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària municipal:
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 21143 1521 227991

Import
476.12

Descripció
DESPESES
OFICIAL

GESTIO

PISOS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
PROTECCIO
143 999 999 099 999 999

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

S’aprova per unanimitat.
7.8. - APROVAR DESPESES COMUNITATS DE PROPIETARIS PARTICIPANTS
AJUNTAMENT D'OLOT.
Núm. de referència

: X2021007232

Atès que l’Ajuntament d’Olot és propietari de l’habitatge del carrer Puig Roig, 16, 3r-5a,
en virtut d’escriptura pública de compravenda formalitzada davant el Notari Sr. Angel
Arregui Laborda en data 8 de novembre de 2002 amb número de Protocol 2198.
Atès que la finca expressada en el paràgraf anterior forma part de la comunitat de
propietaris C/ Puig Roig, 16.
Atès que la quota comunitària anual és de 471,76 € a satisfer a raó de 117,94 €
trimestrals.
En relació a l’expedient HA022021000010, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el pagament de la quota comunitària per a l’any 2021 de la comunitat
del C/ Puig Roig, 16, 3r-5a, per un import total de 471,76 € (quatre-cents setanta-un
euros amb setanta-sis cèntims).
Segon.- Imputar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària municipal:
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 21143 1521 227991

Import
471.76

Descripció
DESPESES
OFICIAL

GESTIO

PISOS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
PROTECCIO
143 999 999 099 999 999

Tercer.- Informar a l’administrador/a de la comunitat que qualsevol modificació de
l’import de les despeses de la comunitat així com qualsevol despesa imprevista o
derrama de la comunitat, caldrà que sigui prèviament notificada a l’Ajuntament d’Olot
abans de fer efectiu el seu cobrament.
S’aprova per unanimitat.
7.9. - APROVAR DESPESES COMUNITATS DE PROPIETARIS PARTICIPANTS
AJUNTAMENT D'OLOT.
Núm. de referència

: X2021007235

Atès que l’Ajuntament d’Olot és propietari del local número 6 del carrer Rei Martí l’Humà,
7-9-11 d’Olot, en virtut d’escriptura pública de compravenda formalitzada davant el

Notari Sr. Manuel Faust Pujol en data 24 d’octubre de 2002 amb número de Protocol
1996.
Atès que la finca expressada en el paràgraf anterior forma part de la comunitat de
propietaris carrer Rei Martí l’Humà, 7-9-11.
Atès l’Acta de la Junta de Propietaris celebrada en data 19 de febrer de 2020, mitjançant
la qual s’aprova la quota comunitària anual de 183,96 € a satisfer a raó de 45,99 €
trimestrals.
En relació a l’expedient HA022021000011, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el pagament de la quota comunitària per a l’any 2021 de la comunitat
de la carrer Rei Martí l’Humà, 7-9-11, per un import de 183,96 € (cent vuitanta-tres euros
amb noranta-sis cèntims), segons acta de la comunitat.
Segon.- Imputar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària municipal:
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 21143 1521 227991

Import
183.96

Descripció
DESPESES
OFICIAL

GESTIO

PISOS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
PROTECCIO
143 999 999 099 999 999

Tercer.- Informar a l’administrador/a de la comunitat que qualsevol modificació de
l’import de les despeses de la comunitat així com qualsevol despesa imprevista o
derrama de la comunitat, caldrà que sigui prèviament notificada a l’Ajuntament d’Olot
abans de fer efectiu el seu cobrament.
S’aprova per unanimitat.
8.1. - CULTURA: CONVENI DE COL.LABORACIÓ FESTIVAL MOT 2021 – DIARI
ARA
Núm. de referència : X2021008008
En relació a l’expedient CU012021000001 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de Govern
Local, l’adopció dels següents acords:
Que l’Ajuntament d’Olot és l’entitat organitzadora del Festival MOT 2021
Que, en aquest marc, el mitjà Edició de premsa periòdica Ara, SL, amb NIF núm.
B65258261, ha manifestat el seu interès en col·laborar en la difusió del Festival MOT
2021.
Que el Festival MOT 2021 inclourà el logotip del Diari Ara a la web i en els espais del
festival.

Que per a regular el termes d’aquesta col·laboració, ambdues parts han acordat
subscriure un conveni, que s’adjunta com a annex a la proposta.
En relació a l’expedient CU012021000001 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 el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i Edició de premsa
periòdica Ara, SL com a mitjà col·laborador del Festival MOT 2021.
Segon.- Facultar el regidor de cultura i l’alcalde d’Olot, Josep Berga i Vayreda, com a
representant legal de la corporació, per a la signatura del conveni entre les parts.

S’aprova per unanimitat.
8.2. - CULTURA: CONVENI DE COL.LABORACIÓ FESTIVAL MOT 2021 - LA
COMARCA
Núm. de referència : X2021008011
Que l’Ajuntament d’Olot és l’entitat organitzadora del Festival MOT 2021
Que, en aquest marc, La Comarca d’Olot-Edicions El Bassegoda, SLU (NIF núm.
B17039116) ha manifestat el seu interès en col·laborar en la difusió del Festival MOT
2021.
Que el Festival MOT 2021 inclourà el logotip de La Comarca d’Olot a la web i en els
espais del festival.
Que per a regular el termes d’aquesta col·laboració, ambdues parts han acordat
subscriure un conveni, que s’adjunta com a annex a la proposta.
En relació a l’expedient CU012021000002 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 el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i La Comarca
d’Olot-Edicions El Bassegoda SLU com a mitjà col·laborador del Festival MOT 2021.
Segon.- Facultar el regidor de cultura i l’alcalde d’Olot, Josep Berga i Vayreda, com a
representat legal de la corporació, per a la signatura del conveni entre les parts.
S’aprova per unanimitat.

8.3. - CULTURA: CONVENI DE COL.LABORACIÓ FESTIVAL MOT 2021 - NACIÓ
DIGITAL
Núm. de referència : X2021008012
Que l’Ajuntament d’Olot és l’entitat organitzadora del Festival MOT 2021
Que, en aquest marc, el mitjà Nació Digital - La Garrotxa, representat pel Sr. ****, amb
NIF núm. ****, ha manifestat el seu interès en col·laborar en la difusió del Festival MOT
2021.
Que el Festival MOT 2021 inclourà el logotip de Nació Digital - La Garrotxa a la web i en
els espais del festival.
Que per a regular el termes d’aquesta col·laboració, ambdues parts han acordat
subscriure un conveni, que s’adjunta com a annex a la proposta.
En relació a l’expedient CU012021000003 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 el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i Nació Digital - La
Garrotxa com a mitjà col·laborador del Festival MOT 2021.
Segon.- Facultar el regidor de cultura i l’alcalde d’Olot, Josep Berga i Vayreda, com a
representant legal de la corporació, per a la signatura del conveni entre les parts.
S’aprova per unanimitat.
8.4. - CULTURA: CONVENI DE COL.LABORACIÓ FESTIVAL MOT 2021 - OLOTV
Núm. de referència

: X2021008014

Que l’Ajuntament d’Olot és l’entitat organitzadora del Festival MOT 2021
Que, en aquest marc, el mitjà Olot Televisió, SL, amb NIF núm. B-17477779, ha
manifestat el seu interès en col·laborar en la difusió del Festival MOT 2021.
Que el Festival MOT 2021 inclourà el logotip d’Olot Televisió a la web i en els espais del
festival.
Que per a regular el termes d’aquesta col·laboració, ambdues parts han acordat
subscriure un conveni, que s’adjunta com a annex a la proposta.

En relació a l’expedient CU012021000004 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 el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i Olot Televisió,
SL com a mitjà col·laborador del Festival MOT 2021.
Segon.- Facultar el regidor de cultura i l’alcalde d’Olot, Josep Berga i Vayreda, com a
representant legal de la corporació, per a la signatura del conveni entre les parts.
S’aprova per unanimitat.
8.5. - CULTURA: CONVENI DE COL.LABORACIÓ FESTIVAL MOT 2021 - RÀDIO
OLOT
Núm. de referència : X2021008016
Que l’Ajuntament d’Olot és l’entitat organitzadora del Festival MOT 2021
Que, en aquest marc, el mitjà Ràdio Olot SA, amb NIF núm. A28795631, ha manifestat
el seu interès en col·laborar en la difusió del Festival MOT 2021.
Que el Festival MOT 2021 inclourà el logotip de Ràdio Olot a la web i en els espais del
festival.
Que per a regular el termes d’aquesta col·laboració, ambdues parts han acordat
subscriure un conveni, que s’adjunta com a annex a la proposta.
En relació a l’expedient CU012021000005 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 el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i Ràdio Olot SA
com a mitjà col·laborador del Festival MOT 2021.
Segon.- Facultar el regidor de cultura i l’alcalde d’Olot, Josep Berga i Vayreda, com a
representant legal de la corporació, per a la signatura del conveni entre les parts.
S’aprova per unanimitat.

9.1. - CULTURA: SUBVENCIÓ FESTIVAL MOT OLOT 2021
Núm. de referència

: X2021007647

En relació a l’expedient SCU12021000006 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.- Sol·licitar la subvenció
Organisme:
Programa:
Import:

DIPUTACIO DE GIRONA
SUBVENCIÓ DIRECTA NOMINATIVA
20.000,00 €

Segon.- Presentar a l’esmentada convocatòria el projecte: FESTIVAL MOT OLOT 2021
Tercer.- Facultar l’alcalde per signar tota la documentació necessària.
S’aprova per unanimitat.
10.1. - CULTURA: SUBVENCIÓ FESTIVAL SISMÒGRAF 2021
Núm. de referència

: X2021007673

En relació a l’expedient SCU12021000008 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.- Sol·licitar la subvenció:
Organisme:
Programa:
Import:

DIPUTACIO DE GIRONA
CONCESSIÓ DIRECTA NOMINATIVA
30.000,00 €

Segon.- Presentar a l’esmentada convocatòria el projecte FESTIVAL SISMÒGRAF
2021
Tercer.- Facultar l’alcalde per signar tota la documentació necessària.

S’aprova per unanimitat.

11.1. - CULTURA: SUBVENCIÓ EDICIÓ LLIBRE "EL SECRET DEL BUFADOR"
(COL.LECCIÓ EL GAMARÚS)
Núm. de referència

: X2021007668

En relació a l’expedient SCU12021000007 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.- Sol·licitar la subvenció:
Organisme:
Programa:
Import:

DIPUTACIO DE GIRONA
CONCESSIÓ DIRECTA NOMINATIVA
3400.00

Segon.- Presentar a l’esmentada convocatòria el projecte EDICIÓ LLIBRE “EL SECRET
DEL BUFADOR” (COL.LECCIÓ EL GAMARÚS)
Tercer.- Facultar l’alcalde per signar tota la documentació necessària.
S’aprova per unanimitat.
12.1. - PROPOSTA DE SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ PM07 DE DIPSALUT
: X2021007656

Núm. de referència

En relació a l’expedient SES12021000001, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor d’Esports i Lleure proposa a la Junta de Govern Local l’adopció
dels següents acords:
Primer.- Vista la convocatòria de subvencions de:
Organisme
Programa:
Referència

DIPSALUT
Subvencions en matèria de condicions i estils de vida per a
ajuntaments, organismes dependents i entitats municipals
descentralitzades de la demarcació de Girona
BOP Girona 27 (10/02/2021)

Segon.- Sol·licitar una subvenció de: 28.900,00€
Tercer.- Facultar l’alcalde per signar tota la documentació necessària.
S’aprova per unanimitat.

13.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES
Núm. de referència

: X2021007980

En relació a l’expedient CPG22021000020 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Aprovar la relació d’ordenacions de despeses annexada número 21/006 per un import
de 273.008,82 euros.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
273008.82

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

S’aprova per unanimitat.
14.1. - SERVEI D'ALLOTJAMENT PER NECESSITGATS SOCIALS DEL MES DE
GENER DE 2021
Núm. de referència : X2021007704
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 25 de
febrer 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: CC012021000116 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 25 de febrer 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,
durant el mes de gener de 2021, per import de catorze mil sis-cents trenta-dos euros
amb (14.632 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en tretze mil tres-cents vuit euros amb vuitanta-dos
cèntims (13.308,82 €) de base imposable i mil tres-cents trenta euros amb divuit cèntims
(1.330,18 €) d’IVA calculat al 10%.
Tercer.- Aprovar, Disposar i Ordenar la despesa per import de 14.632 €, IVA inclòs,
amb càrrec a la partida 21.600.231.227999 “prestació servies COVID 19”
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 21600 231 227999

S’aprova per unanimitat.

Import
14632

Descripció
PRESTACIO SERVEIS COVID19

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

14.2. - MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS
I EQUIPAMENTS MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT D'OLOT
Núm. de referència

: X2019041140

Antecedents:
El Ple de l’Ajuntament d’Olot, en sessió ordinària celebrada el dia 18 de juny de 2020,
va acordar adjudicar a l’empresa UTE NETEJA OLOT II amb CIF U01611425, el
contracte dels serveis de neteja dels edificis i equipaments municipals de l’Ajuntament
d’Olot.
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot, en sessió ordinària del 30 desembre
de 2020, va adjudicar a l’empresa “UTE NETEJA OLOT II” amb CIF U01611425, el
contracte dels serveis de neteja i desinfecció extraordinaris per necessitats derivades
de la prevenció del contagi per coronavirus COVID-19 pels mesos de gener a març de
2021.
En data 5 de gener de 2021 es va publicar al DOGC la Resolució SLT/1/2021,de 4 de
gener, per la qual es prorrogaven i es modificaven les mesures en matèria de salut
pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de
Catalunya. En aplicació d’aquesta resolució, el dia 14 de gener de 2021 la Junta de
Govern Local de l’Ajuntament d’Olot, en sessió ordinària, aprovà la modificació del
contracte de la neteja dels edificis i equipaments municipals, i del contracte de neteja
per serveis extraordinaris amb motiu del Covid. En el mateix acord s’establia que si es
prorrogaven les mesures en matèria de salut pública dictades per la Resolució
SLT/1/2021 en els mateixos termes, les modificacions quedarien automàticament
prorrogades pel mateix període que establís el Departament de Salut, sense necessitat
de cap nou acord. Per aquest motiu, aquestes modificacions van quedar prorrogades en
aplicació de les resolucions SLT/67/2021 de 16 de gener, SLT/133/2021 de 22 de gener,
SLT/275/2021 de 5 de febrer, i SLT/436/2021 de 19 de febrer.
Vista la Resolució SLT/516/2021,de 26 de febrer, per la qual es prorroguen les mesures
en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de
COVID-19 al territori de Catalunya, publicada al DOGC en data 27 de febrer de 2021,
que entre d’altres, limita les activitats culturals, d’espectacles públics, recreatives i
esportives; activitats docents, de lleure infantil i juvenil, activitats d’intervenció
socioeducativa; i en equipaments cívics, per a la prevenció del rebrot de la COVID-19.
Vistos els informes emesos pel Sr. Xavier Viñolas Boix, enginyer tècnic de l’Àrea de
Territori de l’Ajuntament d’Olot i responsable del contracte: NI022021000619 relatiu a
deixar sense efecte les modificacions del contracte de la neteja acordades per la Junta
de Govern Local de 14 de gener de 2021, i NI022021000620 relatiu a l’ampliació del
contracte extraordinari de neteja i desinfecció dels edificis municipals per al primer
trimestre de 2021, acordat per la Junta de Govern Local de 30 de desembre de 2020.

Fonaments jurídics:
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.”
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 vist l’expedient administratiu núm. CCS12019000037 i vistos els
antecedents corresponents, la regidora- delegada d’Hisenda proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Deixar sense efecte la modificació del contracte dels serveis de neteja dels
edificis i equipaments municipals, amb efectes del dia 1 març de 2021, i actualitzar les
hores de neteja requerides:

CENTRE

Escola
de
Música
Escola
d’Expressió
Espai Larai
MIFAS
Suma:

Hores
setmanals
Contracte

Hores
setmanals
modificació
contracte
14/01/2021

Modificacions realitzades

Hores a realitzar
a partir
d’1/03/2021

7/01/2021 – 28/02/2021

11,25

5

5

11,25

11,5
5
1
28,75

7,5
0
0
12,5

7,5
0
0
12,5

11,5
5
1
28,75

D’acord amb l’informe NI022021000619, emès pel responsable del contracte.

Segon.- Deixar sense efecte la modificació del contracte dels serveis de neteja i
desinfecció extraordinaris per COVID, aprovada per la Junta de Govern Local de
l’Ajuntament d’Olot de 14 de gener de 2021, amb efectes del dia 1 març de 2021.
Hores
Hores a
setmanals
modificació Modificacions realitzades realitzar a
partir
contracte
d’1/03/2021
excepcional
COVID
7/01/2021 –
25/01/2021 –
14/01/2021
24/01/2021
28/02/2021
5
0
5
0
0
5
0
0
0
5
11
4,5
4,5
11
11
2,5
0
0
0
2,5
2,5
0
0
0
2,5
11
5
5
11
11
37
9,5
37

Hores
setmanals
contracte
excepcional
COVID

CENTRE

Escola de Música
Escola d’Expressió
AV. St. Miquel
Espai Larai
MINFAS
Local (Cooperació)
Suma:

D’acord amb l’informe NI022021000619, emès pel responsable del contracte.
Tercer.- Ampliar el contractar el servei de neteja i desinfecció extraordinària per tal de
prevenir el contagi de la Covid19 dels edificis i equipaments municipals pel primer
trimestre de 2021, amb 5 hores setmanals a l’edifici del Museu Comarcal amb efectes a
1 de març de 2021, i fins a la fi d’aquest contracte (el 31 de març de 2021), és a dir per
un total de 20 hores.
El cost d’aquesta ampliació d’hores aniran a càrrec de la reserva AD+ existent de
disposició de crèdit del contracte del servei de neteja i desinfecció extraordinaris per
necessitats derivades de la prevenció del contagi per coronavirus covid-19.
Les hores derivades del contracte de neteja i desinfecció extraordinària quedaran com
s’indica a continuació:
Hores

CENTRE
gener

febrer

Hores
març

totals

BLOC A
AJUNTAMENT

31,5

31,5

31,5

94,5

POLICIA MUNICIPAL

51,5

51,5

51,5

154,5

11

11

11

33

21

21

21

63

ARXIU
BLOC B
CEIP ESCOLA LLAR

CEIP MALAGRIDA
CEIP MORROT

115,5

115,5

115,5

346,5

63

63

63

189

CEIP PLA DE DALT

136,5

136,5

136,5

409,5

CEIP SANT ROC

115,5

115,5

115,5

346,5

CEIP VOLCÀ BISAROQUES

21

21

21

63

ESCOLA D'ADULTS - ESTACIÓ

21

21

21

63

ESCOLA D'EXPRESSIÓ

21

21

21

63

ESCOLA D'IDIOMES

21

21

21

63

PTT

21

21

21

63

IMEJO

21

21

21

63

31,5

31,5

31,5

94,5

LLAR D'INFANTS EL MORROT

21

21

21

63

LLAR D'INFANTS LES FONTS

21

21

21

63

10,5

10,5

10,5

31,5

21

21

21

63

26

26

26

78

ESCOLA DE MÚSICA

LLAR D'INFANTS SANT MIQUEL
LLAR D'INFANTS SANT PERE MÀRTIR
BLOC C

( * Activitats esporàdiques )

BIBLIOTECA MARIÀ VAYREDA
CONSORCI DINÀMIG

10,5

10,5

10,5

31,5

CASAL DELS VOLCANS

10

10

10

30

CASAL MARIÀ *

10

10

10

30

20

20

MUSEU COMARCAL DE LA GARROTXA
MUSEU DELS SANTS
SALA EL TORIN *
TEATRE PRINCIPAL *
COWORKING
MAS LES MATES

10

10

10

30

8

8

8

24

20

20

20

60

6

6

6

18

21

21

21

63

2,5

2,5

2,5

7,5

47

47

47

141

4

4

4

12

47

47

47

141

10,5

10,5

10,5

31,5

BLOC D
CAMP DE FUTBOL MORROT
BLOC E
LOCAL COOPERACIÓ
ESPLAI DIARI GARBUIX
LOCAL SOCIAL SANT MIQUEL
LOCAL D'ENTITATS (ANTIC MIFAS)
ESPLAI LARAI

10,5

10,5

10,5

31,5

1019,5

1019,5

1039,5

3078,5

Tot això d’acord amb l’informe NI022021000620, emès pel responsable del contracte.
S’aprova per unanimitat.

14.3. - APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT, APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS I EL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
QUE REGIRAN L'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT
SENSE PUBLICITAT, DEL SUBMINISTRAMENT DE LA LLICÈNCIA DE
L’APLICACIÓ EUROMUS PER LA GESTIÓ DE RESERVES ALS MUSEUS; I
CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ
Núm. de referència

: X2021007603

Tipus contracte
Procediment
Criteris

SU
NE
SP

DE SUBMINISTRAMENT
PROCEDIMENT NEGOCIAT
SENSE PUBLICITAT

Antecedents:
Atesa la necessitat de contractar el subministrament de llicències de l’aplicació
EUROMUS per la gestió de reserves als Museus, a “CCalgir, SL” , d’acord amb l’informe
emès pel Responsable d’ Informàtica i Noves Tecnologies de l’Ajuntament d’Olot.
Atès que CCalgir, SL ha desenvolupat les aplicacions objecte de manteniment i n’és la
propietària, és l’únic proveïdor que pot realitzar-ne el manteniment.
Vist que el procediment a seguir per a l’adjudicació és el negociat sense publicitat, en
aplicació dels articles 166 i 168.a)2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic (en endavant LCSP)
Vist l’informe tècnic emès per la Cap d’Informàtica i Noves Tecnologies.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern, en virtut
de la delegació de la qual es va donar compte en la sessió extraordinària del Ple de
l’Ajuntament d’Olot, celebrada el dia 27 de juny de 2019.
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12021000017i antecedents corresponent, la
regidora delegada d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- INICIAR l’expedient de contractació del subministrament de llicències de
l’aplicació EUROMUS per la gestió de reserves als Museus, amb “CCalgir, SL “
Segon.- APROVAR l’expedient de contractació administrativa del subministrament de
llicències de l’aplicació EUROMUS per la gestió de reserves als Museus, amb “CCalgir,
SL “, d’acord amb el previst a l’article 117 de la LCSP.
El pressupost màxim de licitació, per tres anys de durada de contracte, s’estableix en la
quantitat de 5.263,50 €, IVA inclòs. Aquest import es desglossa en 4.350,00 € de
pressupost net i 913,50 € d’IVA calculat amb un tipus del 21%.
L’oferta de preu de l’empresa licitadora no pot superar el pressupost base de licitació.
Si el preu ofertat per l’empresa supera el pressupost base, l’oferta serà refusada.

El contracte tindrà una durada de 3 anys.
Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
condicions tècniques, d’acord amb el previst als articles 122 i 124 de la LCSP.
Quart.- APROVAR la despesa amb càrrec a la partida 2021 120 920 227994 (
Manteniment i Suport Informàtic) del Pressupost Municipal.
Anualitat
2021
2022
2023
Operació Referència
200200
200200
200200

Proporció
33,33% de l’import d’adjudicació
33,33% de l’import d’adjudicació
33,33% de l’import d’adjudicació

Tipus
Despeses
Despeses
Despeses

Partida
21120 920 227994
99999
99999

Import
1754.50
1754.50
1754.50

Import màxim.
IVA inclòs
1.754,50€ iva inclòs
1.754,50€ iva inclòs
1.754,50€ iva inclòs

Descripció
CC1
MANTENIMENT I SUPORT INFORMATIC
100
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA
100
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA
100

CC2
001
001
001

CC3
001
001
001

En tractar-se d’una despesa plurianual, queda subordinada a l’existència de crèdit
adequat i suficient en el pressupost dels exercicis respectius.
Cinquè.- CONVIDAR, en aplicació de l’article 168.a) 2n. i 170 de la LCSP, a l’empresa
“CCalgir, SL”, de conformitat amb l’informe que consta a l’expedient, per tal que si ho
desitja, presenti oferta en els termes recollits en el plec de clàusules administratives
particulars i el plec de condicions tècniques.
Sisè.- NOMENAR Responsable del Contracte al Sr. Joan Prat Espuña, Responsable
del Departament d’informàtica i Noves Tecnologies de l’Ajuntament d’Olot, d’acord amb
l’article 62 de la LCSP.
Setè.- DELEGAR a l’Alcalde la competència per aprovar tots els actes de tràmit que
s’hagin de dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des del seu inici fins a
la seva definitiva finalització o resolució, d’acord amb el previst als articles 9 i 12 de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i l’article 11 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions
Públiques de Catalunya.
S’aprova per unanimitat.

CC4
001
001
001

CC5
000
000
000

CC6
000
000
000

14.4. - APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT, APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS I EL PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER
A L'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE
PUBLICITAT, DEL SUBMINISTRAMENT DE LA LLICÈNCIA DE L’APLICACIÓ ITEC
PER LA GESTIÓ DE PRESSUPOSTOS D’URBANISME I INFRAESTRUCTURES; I
CONVOVATÒRIA DE LICITACIÓ
Núm. de referència

: X2021007651

Tipus contracte
Procediment
Criteris

SU
NE
SP

DE SUBMINISTRAMENT
PROCEDIMENT NEGOCIAT
SENSE PUBLICITAT

Antecedents:
Atesa la necessitat de contractar el subministrament de la llicència de l’aplicació ITEC
per gestió de pressupostos d’Urbanisme i Infraestructures, amb “Institut de Tecnologia
de la Construcció de Catalunya“, d’acord amb l’informe emès pel Responsable d’
Informàtica i Noves Tecnologies de l’Ajuntament d’Olot.
Atès que Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya ha desenvolupat les
aplicacions objecte de manteniment i n’és la propietària, és l’únic proveïdor que pot
realitzar-ne el manteniment.
Vist que el procediment a seguir per a l’adjudicació és el negociat sense publicitat, en
aplicació dels articles 166 i 168.a)2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic (en endavant LCSP)
Vist l’informe tècnic emès per la Cap d’Informàtica i Noves Tecnologies.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern, en virtut
de la delegació de la qual es va donar compte en la sessió extraordinària del Ple de
l’Ajuntament d’Olot, celebrada el dia 27 de juny de 2019.
Vist l’expedient administratiu núm.CCS12021000018 i antecedents corresponent, la
regidora delegada d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- INICIAR l’expedient de contractació del subministrament de la llicència de
l’aplicació ITEC per gestió de pressupostos d’Urbanisme i Infraestructures, amb “Institut
de Tecnologia de la Construcció de Catalunya “ amb NIF G08546665.
Segon.- APROVAR l’expedient de contractació administrativa del subministrament de
la llicència de l’aplicació ITEC per gestió de pressupostos d’Urbanisme i Infraestructures,
amb “Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya “, d’acord amb el previst a
l’article 117 de la LCSP.
El pressupost màxim de licitació, per l’any de durada de contracte, s’estableix en la
quantitat de 7.659,30 €, IVA inclòs. Aquest import es desglossa en 6.330,00 € de
pressupost net i 1.329,30 € d’IVA calculat amb un tipus del 21%.

L’oferta de preu de l’empresa licitadora no pot superar el pressupost base de licitació.
Si el preu ofertat per l’empresa supera el pressupost base, l’oferta serà refusada.
El contracte tindrà una durada de 3 anys, amb efectes a partir del dia 1 de gener de
2021.
Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
condicions tècniques, d’acord amb el previst als articles 122 i 124 de la LCSP.
Quart.- APROVAR la despesa, pel que fa a l’exercici 2021, amb càrrec a la partida núm.
21.120.920.227994 “manteniment i suport informàtic”
Anualitat
2021
2022
2023
Operació Referència
200200
200200
200200

Proporció
33,33% de l’import d’adjudicació
33,33% de l’import d’adjudicació
33,33% de l’import d’adjudicació
Tipus
Despeses
Despeses
Despeses

Partida
21120 920 227994
99999
99999

Import
2553.10
2553.10
2553.10

Import màxim.
IVA inclòs
2.553,10€ iva inclòs
2.553,10€ iva inclòs
2.553,10€ iva inclòs
Descripció
CC1
MANTENIMENT I SUPORT INFORMATIC
100
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA
100
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA
100

CC2
001
001
001

CC3
001
001
001

CC4
001
001
001

En tractar-se d’una despesa plurianual, queda subordinada a l’existència de crèdit
adequat i suficient en el pressupost dels exercicis respectius.
Cinquè.- CONVIDAR, en aplicació de l’article 168.a) 2n. i 170 de la LCSP, a l’empresa
“Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya”, de conformitat amb l’informe
que consta a l’expedient, per tal que si ho desitja, presenti oferta en els termes recollits
en el plec de clàusules administratives particulars i el plec de condicions tècniques.
Sisè.- NOMENAR Responsable del Contracte al Sr. Joan Prat Espuña, Responsable
del Departament d’informàtica i Noves Tecnologies de l’Ajuntament d’Olot, d’acord amb
l’article 62 de la LCSP.
Setè.- DELEGAR a l’Alcalde la competència per aprovar tots els actes de tràmit que
s’hagin de dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des del seu inici fins a
la seva definitiva finalització o resolució, d’acord amb el previst als articles 9 i 12 de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i l’article 11 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions
Públiques de Catalunya.
S’aprova per unanimitat.

CC5
000
000
000

CC6
000
000
000

14.5. - APROVACIÓ EXPEDIENT, APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS I EL PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES QUE
REGIRAN L'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE
PUBLICITAT, DEL SUBMINISTRAMENT DE LA LLICÈNCIA DE L’APLICACIÓ
DRAG PER LA POLICIA MUNICIPAL; I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ
Núm. de referència

: X2021007680

Tipus contracte
Procediment
Criteris

SU
NE
SP

DE SUBMINISTRAMENT
PROCEDIMENT NEGOCIAT
SENSE PUBLICITAT

Antecedents:
Atesa la necessitat de contractar el “subministrament de la llicència de l’aplicació DRAG
per la policia”, a “Draglic, SL” , d’acord amb l’informe emès pel Responsable d’
Informàtica i Noves Tecnologies de l’Ajuntament d’Olot.
Atès que Draglic, SL ha desenvolupat les aplicacions objecte de manteniment i n’és la
propietària, és l’únic proveïdor que pot realitzar-ne el manteniment.
Vist que el procediment a seguir per a l’adjudicació és el negociat sense publicitat, en
aplicació dels articles 166 i 168.a)2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic (en endavant LCSP)
Vist l’informe tècnic emès per la Cap d’Informàtica i Noves Tecnologies.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern, en virtut
de la delegació de la qual es va donar compte en la sessió extraordinària del Ple de
l’Ajuntament d’Olot, celebrada el dia 27 de juny de 2019.
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12021000019 i antecedents corresponent, la
regidora delegada d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- INICIAR l’expedient de contractació dels subministrament de la llicència de
l’aplicació DRAG per la policia, amb “Draglic, SL “
Segon.- APROVAR l’expedient de contractació administrativa del subministrament de
la llicència de l’aplicació DRAG per la policia, amb “Draglic, SL “, d’acord amb el previst
a l’article 117 de la LCSP.
El pressupost màxim de licitació, per la durada de contracte de 3 anys, s’estableix en la
quantitat 24.241,14 €, IVA inclòs. Aquest import es desglossa en 20.034,00 € de
pressupost net i 4.207,14 € d’IVA calculat amb un tipus del 21%.
L’oferta de preu de l’empresa licitadora no pot superar el pressupost base de licitació.
Si el preu ofertat per l’empresa supera el pressupost base, l’oferta serà refusada.

El contracte tindrà una durada de 3 anys.
Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
condicions tècniques, d’acord amb el previst als articles 122 i 124 de la LCSP.
Quart.- APROVAR la despesa amb càrrec a la partida 2021 120 920 227994 (
Manteniment i Suport Informàtic) del Pressupost Municipal.
Anualitat
2021
2022
2023
Operació Referència
200200
200200
200200

Proporció
28,24 % del pressup. Base de licitació
35,88 % del pressup. Base de licitació
35,88 % del pressup. Base de licitació
Tipus
Despeses
Despeses
Despeses

Partida
21120 920 227994
99999
99999

Import
6846.18
8697.48
8697.48

Import màxim.
IVA inclòs
6.846,18 € iva inclòs
8.697,48 € iva inclòs
8.697,48 € iva inclòs

Descripció
CC1
MANTENIMENT I SUPORT INFORMATIC
100
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA
100
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA
100

CC2
001
001
001

CC3
001
001
001

En tractar-se d’una despesa plurianual, queda subordinada a l’existència de crèdit
adequat i suficient en el pressupost dels exercicis respectius.
Cinquè.- CONVIDAR, en aplicació de l’article 168.a) 2n. i 170 de la LCSP, a l’empresa
“Draglic, SL”, de conformitat amb l’informe que consta a l’expedient, per tal que si ho
desitja, presenti oferta en els termes recollits en el plec de clàusules administratives
particulars i el plec de condicions tècniques.
Sisè.- NOMENAR Responsable del Contracte al Sr. Joan Prat Espuña, Responsable
del Departament d’informàtica i Noves Tecnologies de l’Ajuntament d’Olot, d’acord amb
l’article 62 de la LCSP.
Setè.- DELEGAR a l’Alcalde la competència per aprovar tots els actes de tràmit que
s’hagin de dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des del seu inici fins a
la seva definitiva finalització o resolució, d’acord amb el previst als articles 9 i 12 de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i l’article 11 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions
Públiques de Catalunya.
S’aprova per unanimitat.
14.6. - CULTURA: CONTRACTACIÓ ACTUACIÓ SISMÒGRAF 2021- NYAM NYAM
Núm. de referència : X2021007913
Primer.- Atès que és necessària la contractació de SIEMPRE, SIEMPRE de la
companyia NYAMNYAM I CARME TORRENT dins la programació del FESTIVAL
SISMÒGRAF 2021, que realitza l'Associació Cultural Nyamnyam, com es desprèn de
l'informe de data 18-02-2021, emès per TENA BUSQUETS, DIRECTORA D'ARTS

CC4
001
001
001

CC5
000
000
000

CC6
000
000
000

ESCÈNIQUES, amb el vistiplau de Susanna Alsina Coll, directora adjunta de l’àrea de
Cultura.
Codi CPV: 92312110-5 Servicios artísticos de productores de teatro
Segon.- Atès que la necessitat a satisfer s'integra dins les competències de l’Ajuntament
d’Olot.
Tercer.- Vista la capacitat d'obrar de l'Associació Cultural Nyamnyam i atès que aquesta
compta amb l'habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del
contracte.
Quart.- Atès que hi ha crèdit suficient a la partida 21 400 334 2279901 ACTUACIONS
SISMOGRAF i pot ordenar-se la despesa proposada.
Cinquè.- Atès que ens trobem davant d'un contracte de serveis artístics, aquesta
contractació ha de considerar-se de caràcter privat de conformitat amb allò que disposa
l'article 25.1.a).1º de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
(en endavant LCSP).
Fonament Jurídic:
Article 25.1 a) 1er de la LCSP pel que fa als contractes privats.
Article 26.2 i 168.2 169 i 170 pel que fa a la tramitació del procediment.
Article 28 LCSP pel que fa a la motivació de la necessitat
Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions
efectuades pel cartipàs municipal.
Atès el Reial Decret Llei 3/2020 de 4 de febrer
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics
Tipus de Contracte: SE
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SERVEIS
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Vist l’expedient administratiu núm: CC012021000119 de Cultura i antecedents
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Adjudicar, a favor de l’Associació Cultural Nyamnyam, amb CIF. G65867525,
de BARCELONA, ESTAT ESPANYOL el contracte privat que té per objecte l'espectacle
SIEMPRE, SIEMPRE pel preu de SET MIL VUIT CENTS SEIXANTA CINC euros
7.865,00 €, IVA inclòs.
Aquest preu es desglossa en els conceptes que es relacionen a continuació i que hauran
de constar en la/les factura/es corresponent/s:
Caixet actuació: 6.500,00 €
IVA (21)%: 1.365,00 €
Segon.- SIEMPRE, SIEMPRE es portarà a terme el 24-04-2021

Tercer.- Aprovar i Disposar la despesa d'import 7.865,00 €, IVA inclòs, i efectuar-ne el
pagament a l'Associació Cultural Nyamnyam en els termes que consten en el contracte
que se signarà entre les parts.
Amb càrrec a la partida 21 400 334 2279901 ACTUACIONS SISMOGRAF del
Pressupost de l’Ajuntament d’Olot.
Quart.- Informar a l'adjudicatari que el pagament s'efectuarà contra presentació de la
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació.
Cinquè.- Facultar el director de l’àrea de Cultura per a la signatura del contracte
d’actuació entre les parts.
Sisè.- ASSOCIACIO CULTURAL NYAMNYAM adjuntarà una còpia d’aquest acord a la
factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012021000119
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 21400 334 2279901

Import
7865.00

Descripció
ACTUACIONS SISMOGRAF

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
400 999 999 099 000 000

S’aprova per unanimitat.
14.7. - CULTURA: CONTRACTACIÓ ACTUACIÓ SISMÒGRAF 2021 - JOAN
CATALÀ
Núm. de referència : X2021007915
Primer.- Atès que és necessària la contractació de l’espectacle “5.100 m/s” de la
companyia JOAN CATALÀ dins la programació del FESTIVAL SISMÒGRAF 2021, que
realitza l'empresa JOAN CATALÀ CARRASCO com es desprèn de l'informe de data 2202-2021, emès per TENA BUSQUETS, DIRECTORA D'ARTS ESCÈNIQUES, amb el
vistiplau de Susanna Alsina Coll, direcció adjunta de l’Area de Cultura.
Codi CPV: 92312200-3 Servicios proporcionados por autores, compositores, escultores,
artistas del espectáculo y otros artistas que trabajan individualmente
Segon.- Atès que la necessitat a satisfer s'integra dins les competències de l' Ajuntament
d’Olot.
Tercer.- Vista la capacitat d'obrar de l'empresa JOAN CATALÀ CARRASCO i atès que
aquesta compta amb l'habilitació professional necessària per realitzar la prestació
objecte del contracte.
Quart.- Atès que hi ha crèdit suficient a la partida 21 400 334 2279901 ACTUACIONS
SISMOGRAF i pot ordenar-se la despesa proposada.
Cinquè.- Atès que ens trobem davant d'un contracte de serveis artístics, aquesta

contractació ha de considerar-se de caràcter privat de conformitat amb allò que disposa
l'article 25.1.a).1º de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
(en endavant LCSP).
Fonament Jurídic:
Article 25.1 a) 1er de la LCSP pel que fa als contractes privats.
Article 26.2 i 168.2 169 i 170 pel que fa a la tramitació del procediment.
Article 28 LCSP pel que fa a la motivació de la necessitat
Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions
efectuades pel cartipàs municipal.
Atès el Reial Decret Llei 3/2020 de 4 de febrer
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics
Tipus de Contracte: SE
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SERVEIS
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Vist l’expedient administratiu núm: CC012021000120 de cultura i antecedents
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Adjudicar, a favor de JOAN CATALÀ CARRASCO, amb CIF. ****, de MATARÓ,
BARCELONA, ESTAT ESPANYOL el contracte privat que té per objecte l'espectacle
“5.100 m/s” pel preu de ONZE MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS AMB
CINQUANTA CÈNTIMS (11.450,50 €), IVA inclòs.
Aquest preu es desglossa en els conceptes que es relacionen a continuació i que hauran
de constar en la/les factura/es corresponent/s:
Caixet actuació: 9.463,22 €
IVA (21)%: 1.987,28 €
Segon.- L’espectacle “5.100 m/s” es portarà a terme els dies 17 i 18/04/2021
Tercer.- Aprovar i Disposar la despesa d'import 11.450,50 €, IVA inclòs, i efectuar-ne el
pagament a l'empresa JOAN CATALÀ CARRASCO en els termes que consten en el
contracte que se signarà entre les parts.
Amb càrrec a la partida 21 400 334 2279901 ACTUACIONS SISMOGRAF del
Pressupost de l’Ajuntament d’Olot.
Quart.- Informar a l'adjudicatari que el pagament s'efectuarà contra presentació de la
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació.
Cinquè.- Facultar el director de l’àrea de Cultura per a la signatura del contracte
d’actuació entre les parts.
Sisè.- JOAN CATALA CARRASCO adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura

electrònica

o

Operació Referència
200220

hi

farà

constar

Tipus
Partida
Despeses 21400 334 2279901

el

número

Import
11450.50

d’expedient

Descripció
ACTUACIONS SISMOGRAF

CC012021000120.
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
400 999 999 099 000 000

S’aprova per unanimitat.
14.8. - CULTURA: CONTRACTACIÓ ACTUACIÓ SISMÒGRAF 2021: HUMANHOOD
Núm. de referència : X2021007916
Primer.- Atès que és necessària la contractació d’ORBIS I SFERA de la companyia
HUMANHOOD dins la programació de FESTIVAL SISMÒGRAF 2021, que realitza
l'empresa HUMANHOOD com es desprèn de l'informe de data 24-02-2021, emès per
TENA BUSQUETS, DIRECTORA D'ARTS ESCÈNIQUES, amb el vistiplau de Susanna
Alsina Coll, direcció adjunta de l’àrea de Cultura.
Codi CPV: 92312110-5 Servicios artísticos de productores de teatro
Segon.- Atès que la necessitat a satisfer s'integra dins les competències de l'Ajuntament
d'Olot.
Tercer.- Vista la capacitat d'obrar de l'empresa HUMANHOOD i atès que aquesta
compta amb l'habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del
contracte.
Quart.- Atès que hi ha crèdit suficient a la partida 21 400 334 2279901 ACTUACIONS
SISMOGRAF i pot ordenar-se la despesa proposada.
Cinquè.- Atès que ens trobem davant d'un contracte de serveis artístics, aquesta
contractació ha de considerar-se de caràcter privat de conformitat amb allò que disposa
l'article 25.1.a).1º de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
(en endavant LCSP).
Fonament Jurídic:
Article 25.1 a) 1er de la LCSP pel que fa als contractes privats.
Article 26.2 i 168.2 169 i 170 pel que fa a la tramitació del procediment.
Article 28 LCSP pel que fa a la motivació de la necessitat.
Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions
efectuades pel cartipàs municipal.
Atès el Reial Decret Llei 3/2020 de 4 de febrer.
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics.
Tipus de Contracte: SE
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SERVEIS
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Vist l’expedient administratiu núm: CC012021000121 de cultura i antecedents
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Adjudicar, a favor de HUMANHOOD, amb CIF. ****, de Cheltenham, GRAN
BRETANYA el contracte privat que té per objecte l'espectacle ORBIS I SFERA pel preu
de DEU MIL CINC CENTS euros 10.500,00 €, impostos inclosos.
Aquest preu es desglossa en els conceptes que es relacionen a continuació i que hauran
de constar en la/les factura/es corresponent/s:
Caixet actuació: 7.980,00 €
IRNR 24%: 2.520,00 €
Segon.- ORBIS I SFERA es portaran a terme els dies 10 i 24 d’abril de 2021
Tercer.- Aprovar i Disposar la despesa d'import 10.500,00 €, impostos inclosos, i
efectuar-ne el pagament a l'empresa HUMANHOOD en els termes que consten en el
contracte que se signarà entre les parts.
Amb càrrec a la partida 21 400 334 2279901 ACTUACIONS SISMOGRAF del
Pressupost de l'Ajuntament d'Olot.
Quart.- Informar a l'adjudicatari que el pagament s'efectuarà contra presentació de la
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació.
Cinquè.-Facultar el director de l'àrea de Cultura per a la signatura del contracte
d'actuació entre les parts.
Sisè.- HUMANHOOD adjuntarà una còpia

d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà
constar el número d’expedient CC012021000121.
Operació Referència
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Tipus
Partida
Despeses 21400 334 2279901

Import
10500.00

Descripció
ACTUACIONS SISMOGRAF

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
400 999 999 099 000 000

S’aprova per unanimitat.
14.9. - CULTURA: CONTRACTACIÓ ACTUACIÓ SISMÒGRAF 2021 - CRISÀLIDA
Núm. de referència : X2021007917
Primer.- Atès que és necessària la contractació de CRISÀLIDA de la companyia ANTES
COLLADO dins la programació del FESTIVAL SISMÒGRAF 2021, que realitza
l'empresa JOAQUIN COLLADO PARREÑO, com es desprèn de l'informe de data 1902-2021, emès per TENA BUSQUETS, DIRECTORA D'ARTS ESCÈNIQUES, amb el
vistiplau de Susanna Alsina Coll, directora adjunta de l’Àrea de Cultura.
Codi CPV: 92312110-5 Servicios artísticos de productores de teatro

Segon.- Atès que la necessitat a satisfer s'integra dins les competències de l’Ajuntament
d’Olot.
Tercer.- Vista la capacitat d'obrar de l'empresa JOAQUIN COLLADO PARREÑO i atès
que aquesta compta amb l'habilitació professional necessària per realitzar la prestació
objecte del contracte.
Quart.- Atès que hi ha crèdit suficient a la partida 21 400 334 2279901 ACTUACIONS
SISMOGRAF i pot ordenar-se la despesa proposada.
Cinquè.- Atès que ens trobem davant d'un contracte de serveis artístics, aquesta
contractació ha de considerar-se de caràcter privat de conformitat amb allò que disposa
l'article 25.1.a).1º de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
(en endavant LCSP).
Fonament Jurídic:
Article 25.1 a) 1er de la LCSP pel que fa als contractes privats.
Article 26.2 i 168.2 169 i 170 pel que fa a la tramitació del procediment.
Article 28 LCSP pel que fa a la motivació de la necessitat
Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions
efectuades pel cartipàs municipal.
Atès el Reial Decret Llei 3/2020 de 4 de febrer
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics
Tipus de Contracte: SE
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SERVEIS
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Vist l’expedient administratiu núm: CC012021000122 de Cultura i antecedents
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Adjudicar, a favor de JOAQUIN COLLADO PARREÑO, amb CIF. ****, de
Barcelona, ESTAT ESPANYOL el contracte privat que té per objecte l'espectacle
CRISÀLIDA pel preu de NOU MIL SETANTA-CINC euros 9.075,00 €, IVA inclòs.
Aquest preu es desglossa en els conceptes que es relacionen a continuació i que hauran
de constar en la/les factura/es corresponent/s:
Caixet actuació: 7.500,00€
IVA (21)%: 1.575,00 €
Segon.- CRISÀLIDA es portarà a terme entre els dies 8 i 10 d’abril.
Tercer.- Aprovar i Disposar la despesa d'import 9.075,00 €, IVA inclòs, i efectuar-ne el
pagament a l'empresa JOAQUIN COLLADO PARREÑO en els termes que consten en
el contracte que se signarà entre les parts.
Amb càrrec a la partida 21 400 334 2279901 ACTUACIONS SISMOGRAF del
Pressupost de l’Ajuntament d’Olot.

Quart.- Informar a l'adjudicatari que el pagament s'efectuarà contra presentació de la
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació.
Cinquè.- Facultar el director de l’àrea de Cultura per a la signatura del contracte
d’actuació entre les parts.
Sisè.- JOAQUIN COLLADO PARREÑO adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012021000122
Operació Referència
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Tipus
Partida
Despeses 21400 334 2279901

Import
9075.00

Descripció
ACTUACIONS SISMOGRAF

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
400 999 999 099 000 000

S’aprova per unanimitat.
14.10. - CULTURA: CONTRACTACIÓ ACTUACIÓ SISMÒGRAF 2021 - BARÓ
D'EVEL
Núm. de referència : X2021007919
Primer.- Atès que és necessària la contractació de LÀ de la companyia BARÓ D'EVEL
dins la programació del FESTIVAL SISMÒGRAF 2021, que realitza l'empresa BARÓ
D'EVEL CIRK COMPAGNIE com es desprèn de l'informe de data 23-02-2021, emès per
TENA BUSQUETS, DIRECTORA D'ARTS ESCÈNIQUES, amb el vistiplau de Susanna
Alsina Coll, directora adjunta a l'àrea de Cultura.
Codi CPV: 92312110-5 Servicios artísticos de productores de teatro
Segon.- Atès que la necessitat a satisfer s'integra dins les competències de l'Ajuntament
d'Olot.
Tercer.- Vista la capacitat d'obrar de l'empresa BARÓ D'EVEL CIRK COMPAGNIE i atès
que aquesta compta amb l'habilitació professional necessària per realitzar la prestació
objecte del contracte.
Quart.- Atès que hi ha crèdit suficient a la partida 21 400 334 2279901 ACTUACIONS
SISMOGRAF i pot ordenar-se la despesa proposada.
Cinquè.- Atès que ens trobem davant d'un contracte de serveis artístics, aquesta
contractació ha de considerar-se de caràcter privat de conformitat amb allò que disposa
l'article 25.1.a).1º de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
(en endavant LCSP).
Fonament Jurídic:
Article 25.1 a) 1er de la LCSP pel que fa als contractes privats.
Article 26.2 i 168.2 169 i 170 pel que fa a la tramitació del procediment.
Article 28 LCSP pel que fa a la motivació de la necessitat.

Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions
efectuades pel cartipàs municipal.
Atès el Reial Decret Llei 3/2020 de 4 de febrer.
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics.
Tipus de Contracte: SE
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SERVEIS
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Vist l’expedient administratiu núm: CC012021000123 de Cultura i antecedents
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Adjudicar, a favor de BARÓ D'EVEL CIRK COMPAGNIE, amb CIF. ****, de
BALMA, GENSAC SUR LE GARONNE, FRANÇA el contracte privat que té per objecte
l'espectacle LÀ pel preu de DEU MIL SET-CENTS SIS EUROS AMB VUITANTAQUATRE CÈNTIMS 10.706,84 €, exempt d’IVA.
Aquest preu es desglossa en els conceptes que es relacionen a continuació i que hauran
de constar en la/les factura/es corresponent/s:
Caixet actuació: 10.706,84 €
IVA (exempt)
Segon.- LÀ es portarà a terme els dies 29 i 30-04-2021
Tercer.- Aprovar i Disposar la despesa d'import 10.706,84 €, (Exempt d’IVA), i efectuarne el pagament a l'empresa BARÓ D'EVEL CIRK COMPAGNIE en els termes que
consten en el contracte que se signarà entre les parts.
Amb càrrec a la partida 21 400 334 2279901 ACTUACIONS SISMOGRAF del
Pressupost de l’Ajuntament d’Olot.
Quart.- Informar a l'adjudicatari que el pagament s'efectuarà contra presentació de la
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació.
Cinquè.-Facultar el director de l'àrea de Cultura per a la signatura del contracte
d'actuació entre les parts.
Sisè.- BARO D'EVEL CIRK COMPAGNIE adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012021000123.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 21400 334 2279901

S’aprova per unanimitat.

Import
10706.84

Descripció
ACTUACIONS SISMOGRAF

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
400 999 999 099 000 000

15.1. - MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE D'ARRENDAMENT D'UN LOCAL DE
NEGOCI EN EL NUCLI ANTIC PER A LA IMPLANTACIÓ D'ESTABLIMENTS DE
COMERÇ TRADICIONAL I DE PROXIMITAT AMB PRODUCTORS DIRECTES, EN
EL MARC DE LA SEGONA FASE DEL PROJECTE "EL TALLER DELS SASTRES".
Núm. de referència : X2019040612
La Junta de Govern Local de data 24 d’octubre de 2019 va contractar amb el Sr. ****,
titular del DNI núm. ****, l’arrendament del local situat als baixos del local del núm. 14
del carrer Dels Sastres (referència cadastral 7904104DG5770S0001AQ, amb una
superfície de 61 m2, per destinar-lo al projecte “El Taller dels Sastres”; per un termini
d’aquest arrendament es fixa des de la data d’adopció d’aquest acord fins el dia 30 de
novembre de 2022, i per una renda mensual de 244 € +51,24 € d’IVA calculat al tipus
del 21%.
Així també s’acordava que: “durant el període de realització de les obres d’adequació
del locals :mesos de novembre i desembre de 2019, l’Ajuntament estarà exempt del
pagament de la quota mensuals de lloguer.
Depenent del cost de les obres l’Ajuntament podrà quedar exempt del pagament de la
quota mensual de lloguer durant un període màxim de sis mesos. En qualsevol cas,
aquesta excepció haurà de ser pactada entre ambdues parts.”
Vist l’informe d’avaluació del projecte emès per la Sra .Ariadnna Villegas Torras, gerent
del Consorci DinàmiG de data 3 de març de 2021, en el qual informa que el “Taller dels
Sastres” ha significat una millora urbana de la zona nord del Nucli Antic; i que el cost
de la qual ha estat de 42.316 € fins el moment repartits entre els pressuposts municipals
de tres exercicis diferents.
Atès l’informe d’oportunitat del projecte “Talller dels Sastres” emès per la Sra. Ariadnna
Villegas Torras, gerent del Consorci DinàmiG de data 3 de març de 2021, en el qual
informa que els resultats del projecte “El Taller dels Sastres” són :”la millora de les
condicions físiques de la zona del carrer dels Sastres i carrers adjacents; l’enfortiment
de la col·laboració entre l’administració pública i les diferents comunitats del barri
implicades (els veïns i l’associació La Iera), l’augment de la notorietat de l’artesania com
a sector emergent; la identificació del nucli antic amb els artesans i la conseqüent
reducció de l’estigma detectat; així com la creació d’ocupació i activitat econòmica”.
Atès l’informe emès per la Sra. Gemma Planagumà Calm, arquitecta tècnica municipal,
de data 3 de març de 2021, relatiu a la relació del cost de les obres d’adequació del local
situat al carrer Sant Roc, 6 cantonada amb el carrer del Sastres, 14, en el marc del
“Projecte del Taller dels Sastres” ; el qual ha estat de 17.386.12 € (IVA inclòs).
Atès l’informe emès pel Sr. Jordi Salvador Culí, Interventor de Fons d’aquest
Ajuntament, en data 3 de març de 2021, en el qual s’informa favorablement la proposta
de millores d’adequació del local situat al carrer Dels Sastres, 14 cantonada carrer Sant
Roc, 6.
Atès l’informe emès per la Sra. Carme Yeste Casado, arquitecta municipal i la Sra.
Gemma Planagumà Calm, emès en data 3 de març de 2021, sobre les condicions
tècniques i urbanístiques de l’edifici del carrer dels Sastres, 14 cantonada amb el carrer
Sant Roc, 6.

Atès que aquest Ajuntament romandrà exempt de pagament de la quota mensual de
lloguer durant 18 mesos, com a forma de compensació de les obres de manteniment,
reparació i posada a punt per l’activitat a desenvolupar, assumida per l’Ajuntament
d’Olot. Per tant el pagament de la renda es començarà a pagar a partir del dia 15 de
setembre del 2022.
I vist l’expedient administratiu núm CCS12019000034. i antecedents corresponents, la
regidora-delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Modificar el contracte aprovat per la Junta de Govern Local del dia 24
d’octubre de 2019, d’arrendament del local situat als baixos del local del núm. 14 del
carrer Dels Sastres, 14 cantonada amb el carrer Sant Roc, núm. 6 (referència cadastral
7904104DG5770S0001AQ, per destinar-lo al projecte “El Taller dels Sastres, la
propietat del qual és del Sr. ****, titular del DNI núm. ****; en el sentit que:
a) La superfície del local és 40’55 m2
b) El termini d’aquest arrendament es fixa amb efectes del dia 15 de març de
2021 i fins el 14 de març de 2025.
c) La renda mensual és de 244 € + 51,24 € d’IVA
d) L’arrendament es començarà a pagar a partir del dia 15 de setembre de
2022.
e) Durant el comprès entre la data de signatura del present contracte i el 15
de setembre de 2022, l’Ajuntament romandrà exempt de pagament de la
quota mensual de lloguer, com a forma de compensació de les obres de
manteniment, reparació i posada a punt per l’activitat a desenvolupar,
assumida per l’Ajuntament d’Olot
f) El preu es revisarà anualment d’acord amb l’índex de Preus al Consum
(IPC) que fixi l’Institut Nacional d’Estadística, per al Conjunt Nacional, amb
efectes del dia 15 de setembre de 2023.
g) El contracte es regirà ple plec de clàusules administratives particulars per
a l’arrendament de locals de negoci en el Nucli antic, per a la implantació
d’establiments de comerç tradicional i de proximitat amb productors
directes, en el marc de la segona fase del projecte “El Taller dels Sastres” ,
que està vinculat al Pla Integral d’Accions de Millora del Nucli Antic d’Olot,
va aprovar la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 25 de juliol
de 2019,
SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa per import de disset mil tres-cents
vuitanta-sis euros amb dotze cèntims (17.386,12 €) amb càrrec a la partida
21.140.1512.61909 "Actuacions Nucli Antic (PIAM) del pressupost de l’Ajuntament
d’Olot en concepte de les obres de manteniment, reparació i posada a punt per l’activitat
a desenvolupar, prèvia comprovació de les factures dels adjudicataris de les obres, que
hauran de ser conformades pels tècnics municipals.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 21140 1512 61909

S’aprova per unanimitat.

Import
17386.12

Descripció
ACTUACIONS NUCLI ANTIC (PIAM)

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

16.1.- PROPOSTA SUBARRENDAR EL LOCAL DEL CARRER DELS SASTRES,
Nº14 XAMFRÀ C. SANT ROC.
La Junta de Govern Local acorda deixar aquest punt sobre la taula.
17.1. - PROPOSTA DE PAGAMENT DELS SERVEIS DE RETENS REALITZATS DE
L'1 AL 14 DE FEBRER DE 2021
Núm. de referència

: X2021007294

Atès els informes del director de l’àrea d’Infraestructura i Urbanisme de data 10 de febrer
de 2021 amb número d’expedient NI022021000386, l’informe del cap d’àrea
d’Informàtica de data 16 de febrer de 2021 amb número d’expedient NI022021000468,
l’informe del director tècnic de la Brigada Municipal de data de 16 de febrer amb número
d’expedient NI022021000470 i els informes del cap d’àrea d’Esports de data 15 de febrer
de 2021 amb número d’expedient NI022021000453.
D’acord amb el que estableix el punt 7 de l’acta de la Comissió de seguiment del conveni
número 66, de data 14 de maig de 2018, i la seva ratificació per la Mesa General de
Negociació de l’Ajuntament d’Olot en data 12 de juny de 2018 sobre els retens de
Brigada Municipal, Informàtica i tècnics d’Urbanisme.
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot de data 13/02/2020 amb
número d’expedient RH132020000013 en la qual signava l’import unitari de les hores de
serveis extraordinaris i altres conceptes de personal de l’Ajuntament d’Olot i organismes
autònoms per a l’any 2020.
Vist l’expedient administratiu RH132021000006 i antecedents corresponents, la
regidora, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:

Nom i Cognoms

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

Servei

Brigada
Brigada
Informàtica
Informàtica

Reten
setmana
Sortida
reten
laborable
Sortida
reten
festiu
Sortida
reten
acte
programa
t

Primer.- Pagament d’un complement en concepte de reten al personal de la Brigada
Municipal, d’informàtica, dels serveis tècnics d’urbanisme i d’esports que es relaciona a
continuació pels serveis de reten realitzats de l’1 al 14 de febrer de 2021:

Import (€)

1
1
1
1

2
1
-

-

-

138,94 €
252,14 €
195,54 €
138,94 €

****

Infra. i
Urbanisme
Esports
Esports
Esports

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

1
1
1
-

2
1

-

TOTAL

-

252,14 €

-

138,94 €
138,94 €
56,60 €
1.312,18€

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

Tipus
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses

Partida
21142 165
21120 920
21140 151
21330 342

15300
15300
15300
15300

Import
391.08
334.48
252.14
334.48

Descripció
RETENS BRIGADA ENLLUMENAT
RETENS INFORMATICA
RETENS URBANISME
RETENS
PERSONAL
INSTAL.LACIONS

CC1 CC2
142 002
120 001
140 001
ESPORTS
330 059

CC3
999
999
999
999

CC4
999
999
999
999

CC5
999
999
999
999

S’aprova per unanimitat.
18.1. - PAGAMENT DELS SERVEIS EXTRAORDINARIS A DIVERS PERSONAL DE
L'AJUNTAMENT PER LES HORES EXTRES REALITZADES DES DEL DIA 16 DE
GENER AL 15 DE FEBRER DE 2021 I ALGUNES PENDENTS DE GENER
Núm. de referència

: X2021006440

En relació a l’expedient RH132021000027 i antecedents corresponents, i atès l’informe
de la cap de recursos humans amb número NI022021000455 de data 15 de febrer de
2021 i els informes del cap d’àrea d’esports i lleure amb número NI022021000302 de
data 5 de febrer de 2021 i amb número NI022021000449 de data 16 de febrer de 2021,
la regidora proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Pagament dels serveis extraordinaris a divers personal de l’Ajuntament que es relaciona
a continuació per les hores extres presentades el mes de febrer de 2021:
Nom i Cognoms

Subàrea

****

RRHH

****

Esports

****
****
****
TOTAL

Esports
Esports
Esports

Data
2020
12/12/20
13/12/20
03/01/21
12/02/21

Serveis
Implantació mòdul gestió del
temps
Arreglar averia aigua calenta
vestidors
Parar generador
Festival patinatge a porta
tancada
Consergeria instal·lacions
esportives municipals

N.
hores
15
3,5
1
1
5,75

Import €
325,65€
70,70€
20,20€
20,38€
113,62€

550,55 €

CC6
999
999
999
999

Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:
Operació Referència
0

Tipus
Partida
Despeses 21130 920 13001

Import
325.65

0

Despeses 21330 341 13001

113.62

0

Despeses 21330 342 13001

111.28

Descripció
CC1 CC2
HORES EXTRAORDINARIES ADMINISTRACIO
110 001
GENERAL
HORES
EXTRAORDINARIES
ESPORTS
330 015
ACTIVITATS
HORES
EXTRAORDINARIES
ESPORTS
330 015
INSTAL.

CC3 CC4 CC5 CC6
999 999 999 999
999

999

999

999

999

999

999

999

S’aprova per unanimitat.
19.1. - PAGAMENT D'UN COMPLEMENT DE NOCTURNITAT AL PERSONAL DE
LA POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS DEL 16 DE GENER AL 15
DE FEBRER DE 2021
Núm. de referència

: X2021006412

Atès l’informe del Sotsinspector de la Policia Municipal PS052021000002de data 16 de
febrer de 2021.
Vist l’expedient administratiu RH132021000027 i antecedents corresponents, la
regidora, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
D’acord amb el que estableix l’annex 1, aprovat pel Ple d’aquesta Corporació en la
sessió celebrada el dia 26 de març de 1992, sobre els serveis de nocturnitat de la Policia
Municipal.
D’acord amb l’acta número 1/2018 de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament
d’Olot de data 12 de juny de 2018, sobre la modificació del import de les hores
extraordinàries i les condicions laborals de la Policia Municipal.
Primer.- Pagament d’un complement de nocturnitat al personal de la Policia Municipal
que es relaciona a continuació pels serveis realitzats des del dia 16 de gener al 15 de
febrer de 2021:
Nom i Cognoms

Data

Dies

Serveis

Import (€)

16/01-15/02/21

5

Nocturnitat

133,80 €

16/01-15/02/21

7

Nocturnitat

187,32 €

16/01-15/02/21

7

Nocturnitat

187,32 €

16/01-15/02/21

7

Nocturnitat

187,32 €

16/01-15/02/21

3

Nocturnitat

3

Nocturnitat

55,59 €
55,59 €

CAPORALS

****
****
****
****
AGENTS

****
****

16/01-15/02/21

16/01-15/02/21

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

Nocturnitat

185,30 €

7

Nocturnitat

129,71 €

7

Nocturnitat

129,71 €

16/01-15/02/21

7

129,71 €

16/01-15/02/21

7

Nocturnitat
Nocturnitat

16/01-15/02/21

6

Nocturnitat

111,18 €

16/01-15/02/21

7

Nocturnitat

129,71 €

16/01-15/02/21

7

Nocturnitat

129,71 €

16/01-15/02/21

7

Nocturnitat

129,71 €

16/01-15/02/21

7

Nocturnitat

129,71 €

16/01-15/02/21

7

129,71 €

16/01-15/02/21

16/01-15/02/21
16/01-15/02/21

10

129,71 €

6

Nocturnitat
Nocturnitat

16/01-15/02/21

7

Nocturnitat

16/01-15/02/21

2

Nocturnitat

111,18 €
129,71 €
37,06 €

16/01-15/02/21

7

Nocturnitat

129,71 €

16/01-15/02/21

7

Nocturnitat

129,71 €

16/01-15/02/21

3

Nocturnitat

55,59 €

TOTAL

2.863,77 €

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

Tipus
Partida
Despeses 21180 132 121031

Import
2863.77

Descripció
ALTRES
COMPLEMENTS
SEGURETAT

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

Tercer.- En cap cas, les quantitats assignades com a complement de nocturnitat, durant
un període de temps, originarà cap dret individual respecte a les variacions o
apreciacions corresponents a períodes successius.
S’aprova per unanimitat.
20.1. - PROJECTE D'OBRES D'AMPLIACIÓ DE LA TRIBUNA DE L'ESTADI
MUNICIPAL D'OLOT, SECTOR SUD-OEST (ACTUALITZACIÓ DE FEBRER DE
2021)
Núm. de referència

: X2021008134

Vist el projecte d’obres d’ampliació de la tribuna de l’estadi municipal d’Olot, sector sudoest (actualització de febrer de 2021), situat a l’ avinguda dels Països Catalans, núm. 6,
redactat pels serveis tècnics municipals de l’Àrea de Territori en data febrer de 2021,
que té per objecte realitzar l’ampliació de la tribuna per la necessitat que té el club
d’ampliar l’oferta de localitats a cobert, a dia d’avui insuficients. Es planteja l’ampliació

de la tribuna actual a través de la construcció d’una estructura independent d’uns 26 m
lineals.
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 UPOM2021000007, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d' Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR el projecte d’obres d’ampliació de la tribuna de l’estadi municipal
d’Olot, sector sud-oest (actualització de febrer de 2021), situat a l’avinguda dels Països
Catalans, núm. 6.
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.
21.1. - MEMÒRIA VALORADA DE LES OBRES DE SUBSTITUCIÓ DE LA
COBERTA DE LA TRIBUNA DE L’ESTADI MUNICIPAL D’OLOT (ACTUALITZACIÓ
DE FEBRER DE 2021)
Núm. de referència

: X2021008174

Vista la memòria valorada de les obres de substitució de la coberta de la tribuna de
l’estadi municipal d’Olot (actualització de febrer de 2021), redactada pels serveis tècnics
municipals de l’Àrea de Territori en data febrer de 2021, que té per objecte realitzar la
substitució de l’antiga coberta de plaques de fibrociment amb amiant, pel fet de tractarse d’un material obsolet. A més, es donarà continuïtat a la coberta recentment executada
de planxa metàl·lica.
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 UPOM2021000008, 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 de les obres de substitució de la coberta de
la tribuna de l’estadi municipal d’Olot (actualització de febrer de 2021), redactada pels
serveis tècnics municipals de l’Àrea de Territori en data febrer de 2021.
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.

El regidor Josep Guix mostra la seva disconformitat envers aquests projectes en tant
que considera que hi ha altres prioritats.
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

