
 
 
 

ACTA NÚM. 10 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

EL DIA 11 DE MARÇ DE 2021. 
 

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 11 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. Estanis Vayreda i 
Puigvert i Montserrat Torras i Surroca presencialment al lloc on se celebra. 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 de formà telemàtica. 
Adriana Francés i Planella presencialment 
 
 
Hi assisteix presencialment com a regidor de l’oposició: Josep Guix Feixas.  
 
Hi assisteix telemàticament l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí.  
 
Actua com a secretària, la Secretària General , Sra. M. Glòria Gou Clavera.  
 
La secretària fa constar que els regidors Sra. Muñoz, Sr. Güell, Sra. Camps, Sr. 
Sellabona, Sr. Arbós i Sra. Pujolar 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 : X2021008944     
 
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 SG012021000019 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 
11 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 
 
 
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 4 de març: 
 

- El dijous 4 de març va rebre la visita del Conseller Ramon Tremosa que va visitar 

l’Ajuntament. A la reunió el va acompanyar el regidor d’Urbanisme, Jordi Güell. 

- El divendres dia 5 de març va assistir a la presentació del nou local del COAC a 

la ciutat.  

- El dissabte 6 al vespre es va desplaçar a l’Orfeó al concert d’òpera de la soprano 

olotina, Joana Canalias amb motiu del 8M. 

- El dilluns 8 de març va mantenir una reunió telemàtica amb representants de les 

perruqueries de la ciutat. Posteriorment va assistir a la lectura del manifest del 

Dia Internacional de la Dona que es va fer a la Plaça Joanetes. Al vespre, va 

mantenir una trobada amb representants de l’AMIPA de l’Escola de Sant Roc 

pels canvis que el Departament d’Educació ha introduït en l’adscripció als 

centres de cara al proper curs. 



 
 
 

- El dimarts 9 va seguir el Consell de Direcció del Consorci d’Acció Social. A 

continuació 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.  

Al migdia va participar a la roda de premsa de presentació del festival 

SISMÒGRAF, que va tenir lloc de forma telemàtica. A la tarda va presidir la Junta 

General de DINÀMIG. 

- El dimecres 10 va assistir a la Comissió Executiva de la Junta de Museus de 

Catalunya. A continuació, es va reunir amb representants de l’AMIPA de l’escola 

Malagrida per l’adscripció dels centres escolars de cara al curs que ve. 

 
 

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. - PROPOSANT APROVAR CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’INSTITUT CARTOGRÀFIC I GEOLÒGIC DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT 

D’OLOT PER PROMOURE I IMPULSAR LA DIVULGACIÓ DE LA SISMOLOGIA I EL 
CONEIXEMENT DE LA SISMICITAT A CATALUNYA. 

 
Núm. de referència : X2021009025     
 
 
En relació a l’expedient CON12021000003 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, l'Alcalde , proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció 
dels següents acords: 
   
Primer.- APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya i l’Ajuntament d’Olot per promoure i impulsar la divulgació de la sismologia i 
el coneixement de la sismicitat a Catalunya. 
 
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per tal que en nom i representació de la Corporació signi 
el corresponent conveni. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 



 

6.1. - CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT D’OLOT, EL 
CONSORCI D’ACCIÓ SOCIAL DE LA GARROTXA (CASG) I L’ASSOCIACIÓ DE 
VEÏNS DEL BARRI DE PEQUÍN, PER A LA GESTIÓ DEL CASAL DEL BARRI. 

 
Núm. de referència : X2021008999     
 
I.- Els barris de la ciutat aixopluguen sota un mateix paraigua petites realitats i una gran 
diversitat de persones, dinàmiques i maneres de fer. Aquesta dimensió territorial pot 
acabar dotant a aquest conjunt de persones d’un sentiment de pertinença i identitat 
comuna.  
 
Els casals i locals de barri són una oportunitat per treballar les relacions entre les 
persones, per generar diàleg entre elles, perquè es coneguin, per trencar l’individualisme 
i evitar l’aïllament i la solitud.  
 
A més, des d’aquests espais de proximitat i des del treball conjunt entre l’administració, 
les entitats i la ciutadania, podem provocar canvis i transformar socialment els barris 
perquè conjuntament som més capaces de crear espais i projectes que s’adaptin a les 
necessitats canviants que tenim les persones i incloguin la diversitat de totes les 
persones que hi viuen.  
 
Així doncs, des de l’ajuntament d’Olot i el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa es 
potencia la proximitat i presència constant als barris, per facilitar el treball preventiu i per 
tenir més capacitat de connectar persones, activitats i, en definitiva, enxarxar i crear 
espais de trobada i de relació entre les persones per crear uns barris més cohesionats i 
amb millor convivència. 
 
II.- L’Ajuntament d’Olot, per acords de la Junta de Govern Local adoptats en sessions 
de dates 17 de gener, 21 de març i 16 de maig de 2019, va arrendar el local situat a la 
planta baixa de l’immoble núm. 99 de l’avinguda de Santa Coloma, per destinar-lo a 
usos de competències municipals prioritzant aquells usos de caràcter associatiu 
vinculats al Barri de Pequín. 
 
Aquesta actuació municipal està adreçada a dotar al barri de Pequín d’un local de 
trobada adequat, per tal que pugui funcionar com a seu de l’Associació de Veïns i com 
a espai propulsor d’activitats, de trobada veïnal i de dinamització de barri.  
 
III.- Des del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa es desenvolupa el programa “barris 
i municipis”, que té per essència la intervenció comunitària als barris i als municipis de 
la Garrotxa per promoure les relacions socials en un territori des d’una mirada educativa 
i comunitària.  
 
IV.- L’Associació de Veïns del Barri de Pequín té per objectius respondre a les 
necessitats de les persones que viuen al barri, promoure la cohesió social i la 
convivència, crear espais de relació i activitats veïnals i fer de pont entre l’administració 
i els veïns i veïnes de Pequín.   
 
V.- L’Ajuntament d’Olot, el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa i l’Associació de Veïns 
del Barri de Pequín volen compartir la gestió del Casal del Barri de Pequín per tal de 



 
 
 

sumar esforços i treballar conjuntament per assolir els objectius i finalitats que 
comparteixen i millorar la cohesió i la convivència al barri. 
 
De conformitat amb les competències atorgades a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local i al 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 vist l'expedient 
administratiu SG102021000002 i antecedents corresponents, que serveixen de 
motivació a la present proposta, la regidora delegada d’Acció Social i Cooperació 
proposa a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- APROVAR un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot, el Consorci 
d’Acció Social de la Garrotxa i l’Associació de veïns del Barri de Pequin, per a la gestió 
del Casal del Barri de Pequín 
 
Segon.- Facultar a la regidora delegada d’Acció Social i Cooperació per tal que en nom 
i representació de la Corporació signi el corresponent conveni. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.1. - CULTURA: SUBVENCIÓ FESTIVAL SISMÒGRAF 2021 
 

Núm. de referència : X2021008859     
 
En relació a l’expedient SCU12021000009 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: GENERALITAT DE CATALUNYA. 

DEPARTAMENT DE CULTURA  
Programa: SUBVENCIO EXCLOSA DE CONCURRÈNCIA PÚBLICA 
 
Import: 

 
150.000,00 € 

 
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. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

8.1. - APROVACIÓ DELS CRITERIS PER AUTORITZAR L'OCUPACIÓ DE LA VIA 
PÚBLICA AMB PARADES DE VENDA EL DIA DE SANT JORDI 2021. 

 
Núm. de referència : X2021008940     
 
L’Ajuntament d’Olot, arran de l’experiència dels darrers anys, considera necessari 
l’establiment d’uns criteris per determinar com s’ha de realitzar l’ocupació de la via 
pública, el dia 23 d’abril, per la venda de productes típics de la Diada de Sant Jordi.  
 
Aquesta necessitat es fa més palesa aquest 2021, de conformitat amb el Reial 956/2020, 
de 3 de novembre, pel que es prorroga l’estat d’alarma declarat pel decret 926/2020, de 
25 d’octubre, pel que es declara l‘estat d’alarma per contenir la propagació d’infeccions 
causades pel SRAS-CoV-2 i ateses les mesures en matèria de salut publica per a la 
contenció del brot epidèmic de la pandèmia COVID-19, adoptades pel Departament de 
Salut de la Generalitat de Catalunya. 
 
Aquests criteris no constitueixen cap regulació reglamentària, sinó que es limiten a 
establir unes pautes per a l’ocupació de la via pública, de conformitat amb la normativa 
de règim local aplicable: la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local; el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya; el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel que 
s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals; i també les Ordenances municipals 
de l’Ajuntament d’Olot.  
 
Vist l’expedient administratiu IM062021000001 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de Promoció de la 
Ciutat, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord:  
 
Únic.- Aprovar els criteris per a l’autorització de l’ocupació de la via pública durant el dia 
de Sant Jordi 2021, per a la instal·lació de parades per a la venda de productes típics 
d’aquesta diada, que figuren a l’annex.  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

9.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 
Núm. de referència : X2021009072     
 
En relació a l’expedient CPG22021000023 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 21/007 per un import 
total de 393.844,06 euros. 

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

200240  Despeses 99999 393844.06 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 



 
 
 

S’aprova per unanimitat. 
 

10.1. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- ESTIMAR LA RECLAMACIÓ 
PRESENTADA PEL SR. ****  PER DANYS OCASIONATS A UN VEHICLE. 

 
Núm. de referència : X2020023171     
 

Vist l’escrit presentat pel Sr. **** en el que formula reclamació patrimonial contra 
l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats a un vehicle i atesos els següents  
 

ANTECEDENTS DE FET 
 

Primer.- El Sr. **** va formular reclamació patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, pels 
danys que va patir el vehicle de la seva propietat marca Renault, model Captur, 

matrícula ****, el dia 25 de juny de 2020, quan, mentre estava aturat al carrer d’Itàlia per 
incorporar-se a l’avinguda d’Europa, va rebre l’impacte d’una pedra, provocat pels 
treballs de jardineria que realitzava personal de Brigada Municipal, que estava fent 
tasques de manteniment en un dels jardins propers a la gasolinera de Petrocat (Registre 
General, núm. E2020009494/03-07-2020). A l’escrit s’assenyala que els responsables 
de les feines de jardineria van admetre la culpa en la produccions dels danys. A la petició 
s’hi acompanya un pressupost de reparació dels danys, de data 30 de juny de 2020 
(pressupost núm. P20-000069), emès per “Tallers Brillauto, S.L.”, per un import de 
246,59 euros, que és la quantitat que es reclama. 
 
En escrit de data 23 de febrer de 2021 (Registre General, núm. S2021003830) es va 
requerir al Sr. ****, per tal que aportés la documentació acreditativa de la propietat del 
vehicle i la factura de la reparació dels danys que es reclamen. En resposta a aquest 
requeriment la part reclamant ha aportat a l’expedient el permís de circulació on consta 
la propietària del vehicle i una factura emesa per “Tallers Brillauto, S.L.”, de 28 de febrer 
de 2021, per un import de 246,59 euros. 
 
Segon.- En informe del cap de secció de la Brigada Municipal de 16 de febrer de 2021 
s’assenyala que s’ha comprovat que, efectivament, operaris de la brigada de jardineria 
varen estar realitzant tasques de jardineria (desbrossament en zones verdes) en la data 
i ubicació que es refereix l’interessat, alhora que es reconeix la responsabilitat 
d’ocasionar danys al vehicle en qüestió. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- L’article 32.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
d’acord amb l’article 106.2 de la Constitució, assenyala que “els particulars tenen dret a 
ser indemnitzats per les administracions públiques corresponents de tota lesió que 
pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui conseqüència del 
funcionament normal o anormal dels serveis públics, excepte en els casos de força 
major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar d’acord amb la Llei”. 
En igual sentit, l’article 81 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. Aquests articles 
determinen que la  responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques sigui de 
caràcter objectiu i que, per tant, esdevingui imprescindible acreditar que el dany o lesió 



 

sofert pel reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis 
públics, en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense intervenció 
estranya que pugui interferir alterant el nexe causal. 
 
En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i 174 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis causats 
als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament dels serveis 
públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents, en els termes establerts 
per la legislació general sobre responsabilitat administrativa” 
 
Segon.- La responsabilitat patrimonial de les administracions públiques es basa en un 
sistema de responsabilitat objectiva, la qual cosa implica que no cal que hi hagi culpa o 
negligència, sinó únicament un funcionament normal o anormal dels serveis públics, un 
dany avaluable econòmicament i una relació de causalitat entre un i altre. També que el 
ciutadà afectat no tingui el deure jurídic de suportar aquest dany, que no hi hagi força 
major i que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons l’estat dels coneixements 
o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la producció dels danys. 
 
Així doncs, esdevé imprescindible acreditar que el dany o lesió sofert per la part 
reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, en 
relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense intervenció estranya que 
pugui interferir alterant el nexe causal. 
 
En el present cas, a la vista de l’informe del cap de secció de la Brigada Municipal de 
data 16 de febrer de 2021, és raonable apreciar la relació causal entre els danys 
reclamats i el funcionament dels serveis municipals, d’acord amb els articles 25 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril i 66  del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d‘abril, pel que fa a les 
competències atorgades als municipis en matèria de trànsit, estacionament de vehicles 
i mobilitat; així com en el manteniment i conservació de parcs i jardins públics.  
 
Vist l’expedient administratiu SRP12020000015 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada d’Hisenda, 
proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Acceptar la reclamació patrimonial formulada pel Sr. ****, pels danys ocasionats 
al vehicle matrícula ****, quan circulava pel carrer d’Itàlia per incorporar-se a l’avinguda 
d’Europa, a causa d’uns treballs de jardineria (desbrossament d’herba) que realitzava la 
secció de jardineria de la Brigada Municipal de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Segon.- Efectuar un pagament de DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB 
CINQUANTA-NOU CÈNTIMS (246,59.- €) a favor del Sr. ****, en concepte 
d’indemnització pels danys ocasionats a un seu vehicle.  
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200240  Despeses 21130  920  224000 246.59 ASSEGURANCES 130 001 999 052 999 999 

 
Aquest import s’ingressarà en el número de compte bancari que la persona interessada 
ha de facilitar a les Oficines de Tresoreria; així mateix ha de passar per les esmentades 



 
 
 

oficines municipals per signar la conformitat amb la indemnització rebuda pels danys 
reclamants en aquest expedient administratiu. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
10.2. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- DENEGAR LA INDEMNITZACIÓ 

RECLAMADA PEL SR. ****, PER DANYS OCASIONATS A UN VEHICLE. 
Núm. de referència : X2021007982     
 
Vist l’escrit presentat per l’advocat Sr. ****, en nom i representació del Sr. ****, en el que 
formula reclamació patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats a un 
vehicle i atesos els següents  

 
ANTECEDENTS DE FET 

 

Primer.- La representació del Sr. **** va formular reclamació patrimonial contra 

l’Ajuntament d’Olot, pels danys que va patir el vehicle propietat del Sr. **** marca 

Citroën, model Berlingo, matrícula ****, el dia 20 de desembre de 2019, que estava 
correctament estacionat al carrer Tartana, núm. 26, quan li va caure una senyal vertical 
de pas de vianants causant-li danys a la porta lateral i al vidre de la mateixa (Registre 
General, núm. E2020004527/13-03-2020). A la petició s’hi acompanya la següent 
documentació: condicions particulars de la pòlissa; permís de circulació del vehicle; 
còpia de l’informe de la Policia Municipal de 20 de desembre de 2019; reportatge 
fotogràfic dels danys ocasionats al vehicle (3 fotos); un informe pericial de valoració, de 
data 24 de desembre de 2019 (NR 6030295989), emès per “GIT-Gestión Integral de 
Peritaciones, S.L.”, per un import de 491,27 euros, que és la quantitat que es reclama; 
factura de reparació de 13 de gener de 2020 (TAPOCI2015), emesa per “Garatge 
Andreu, S.A.”; i justificants de pagament. 
 
Segon.- En informe del cap de la Policia Municipal, de data 20 de gener de 2020 (que 
s’acompanya a la reclamació de responsabilitat patrimonial com a document núm. 3) es 
dona compte de l’informe de constatació de fets del servei núm. 54781, realitzat el dia 
20 de desembre de 2019. En aquest informe s’assenyala que, a les 09:50 hores, es va 
rebre una trucada informant que al carrer Tartana núm. 26 un senyal vertical de pas de 
vianants s’hauria blincat amb el vent i hauria ratllat el turisme marca Citroën, model 
Berlingo, amb matrícula ****.  
 
A l’informe s’assenyala que es va desplaçar una patrulla policial al lloc dels fets i que, 
quan va arribar-hi, el vehicle ja havia marxat del lloc i, per tant, l’agent actuant no va 
poder comprovar els danys. D’aquestes circumstàncies es va informar a la persona que 
havia comunicat els fets, la Sra. ****, que va reconèixer que havia marxat del lloc; per la 
qual cosa, l’agent de la Policia Municipal no va observar cap vehicle accidentat. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- L’article 32.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
d’acord amb l’article 106.2 de la Constitució, assenyala que “els particulars tenen dret a 



 

ser indemnitzats per les administracions públiques corresponents de tota lesió que 
pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui conseqüència del 
funcionament normal o anormal dels serveis públics, excepte en els casos de força 
major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar d’acord amb la Llei”. 
En igual sentit, l’article 81 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i 174 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis causats 
als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament dels serveis 
públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents, en els termes establerts 
per la legislació general sobre responsabilitat administrativa” 
 
Segon.- La jurisprudència ha reiterat en nombroses sentències que, perquè es pugui 
declarar la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques, és necessari 
que qui la pretén acrediti i provi que es donen les circumstàncies següents: a) que el 
dany o lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics 
en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte sense intervenció estranya 
que pogués interferir alterant el nexe causal; b) que el dany sigui efectiu, econòmicament 
avaluable i individualitzat en relació a una persona o grups de persones; c) que el 
particular afectat no tingui el deure jurídic de suportar el dany; d) que no hi hagi força 
major; i e) que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons l’estat dels 
coneixements o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la producció dels 
danys.  
 
En tractar-se d’una responsabilitat objectiva és necessària la concurrència de tots 
aquests elements -que han de ser provats per qui els al·lega- i entre els que té una 
especial rellevància, en tant que element essencial de la responsabilitat, la relació de 
causalitat entre el dany i el funcionament del servei públic. 
 
Tercer.- La determinació de si els danys que es reclamen són atribuïbles de forma 
directa i exclusiva al funcionament dels serveis públics municipals no és gens clara. En 
aquest sentit, el fet que ni la Policia Municipal ni cap altre servei de l’Ajuntament d’Olot 
intervingués directament en l’accident no permet acreditar la veracitat dels fets relatats 
per la part reclamant, alhora que dificulta esbrinar el quan, el com i el perquè es va 
produir aquest accident. En aquest cas, més enllà del que manifesta la part reclamant, 
no hi ha prova objectiva i certa dels fets que es relaten.  
 
En aquesta cas, la mateixa actuació de la part reclamant en abandonar el lloc de 
l’accident abans que hi arribés la patrulla de la Policia Municipal -que ella mateix havia 
requerit- dificulten determinar si efectivament es van produir els danys que es 
denuncien, així com el com i el quan es van produir i, si és el cas, quina va ser la 
intervenció municipal en la seva producció, si es que n’hi va haver alguna. 
 
La pretensió de la part reclamant sobrepassa l’àmbit de la responsabilitat objectiva de 
les administracions públiques i deriva cap a la conversió de l’Ajuntament d’Olot en una 



 
 
 

mena d’asseguradora universal de qualsevol eventualitat que es produeixi a la ciutat 
amb independència de la pròpia actuació administrativa. 
 
Vist l’expedient administratiu SRP12021000004 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada de l’Àrea 
d’HIsenda, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent acord: 
 
DENEGAR la indemnització reclamada per la representació del Sr. ****,  pels danys que 
va partir un vehicle propietat del representat, en no quedar provat el nexe causal entre 
els danys reclamats i el funcionament dels serveis públics municipals. 
 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
11.1. - DECLARAR DESERTA LA LICITACIÓ DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ 

I AMPLIACIÓ DE LA TRIBUNA DE L’ESTADI MUNICIPAL D’OLOT 
 
Núm. de referència : X2020046598     
 
Antecedents 
  
Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 30 de desembre de 
2020, es va iniciar i aprovar l’expedient per a la contractació les obres de rehabilitació i 
ampliació de la tribuna de l’estadi municipal d’Olot. 
 
Les obres consistien en els treballs específics en l’àmbit de rehabilitació de la coberta 
de la tribuna vella de la Unió Esportiva Olot, en base a la Memòria Valorada aprovada 
per la Junta de Govern Local de data 22/08/2019 i els treballs específics en l’àmbit 
d’ampliació de la tribuna, pel lateral sud-oest, a continuació de l’existent, en base al 
projecte aprovat per la Junta de Govern Local de data 22/10/2020.  
 
El procediment a seguir per a l’adjudicació del contracte és l’obert simplificat, en virtut 
dels articles 145, 146 , 156 i 158  de la Llei de contractes del sector públic (LCSP). 
 
El termini de presentació d’ofertes va finalitzar el dia 5 de febrer de 2021, no havent-se  
presentat a la licitació cap empresa. 
 
Vist l’informe NI022021000618 data  2 de març de 2021  emès  per Sr. Albert Pons 
Clutaró com a Arquitecte Municipal i Responsable del Contracte. 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12020000045, la regidora delegada 
d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següent acord:  
 
Primer.- DECLARAR deserta la licitació de “les obres de de rehabilitació i ampliació de 
la tribuna de l’estadi municipal d’Olot ”, pel motiu exposat. 
 



 

Segon.- Donar de baixa la reserva que s’havia efectuat amb motiu de la licitació per 
import de 128.414,47 € corresponent a la despesa prevista amb càrrec a la partida 
2021.140.933.63218 “R 20 Coberta Tribuna i Ampliació Grades Estadi (IFS)” 
 

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

200210 2000000065 Despeses 21140  933  63218 -128144.47 R20 COBERTA TRIBUNA I AMPLIACIO 
GRADES ESTADI (IFS 

100 001 001 001 000 000 

 
Tercer.- Procedir a la publicació de l’acord adoptat al Perfil del contractant. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.2. - OBRES D'ARRANJAMENT DE LA CALÇADA DEL CARRER MACARNAU  
PER ENFONSAMENT PROVOCAT PEL COL·LECTOR DE CLAVEGUERAM 

Núm. de referència : X2021008613     
 

Tipus de Contracte: OB D'OBRES 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar les obres d’arranjament de la calçada del carrer 
Macarnau per una enfonsada provocada pel col·lector de clavegueram, Com es desprèn 
de l’informe de data 2 de març de 202,  emès pel Sr. Xavier Canal Molas, tècnic de l’Àrea 
de Territori d’aquest Ajuntament. 

Segon.- Atès que es tracta d’una obra amb una unitat funcional. 

Tercer .- Vist l’informe  NI02202100630 dels serveis tècnics municipals que informen 
favorablement el pressupost de data 23 de gener de 2021, presentat per l’empresa 
“Obres Meroca, SLU” atès que es tracta d’uns treballs a realitzar amb urgència.  

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 OBRES MEROCA SLU i atès que 
aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació 
objecte del contracte. 

Fonament jurídic 

La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article 
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant 
LCSP) i correspon a la modalitat d’obres regulada a l’article 13 de la mateixa. 

Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de 
l’expedient administratiu i les modificacions introduïdes pel Reial Decret Llei 3/2020, de 
4 de febrer. 



 
 
 

Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació. 

Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions 
efectuades pel cartipàs municipal. 

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012021000139 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 

Primer.-  Aprovar l’informe emès pel Sr. Xavier Canal Molas, tècnic de l’àrea de 
Territori de l’ajuntament d’Olot  de data 2 de març de 2021 en el que es motiven les 
necessitats de contractar. 

Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a 
favor de l’empresa OBRES MEROCA SLU,  amb NIF núm. B5526897-3, el contracte 
menor de les obres  d’arranjament de la calçada del carrer Macarnau per una enfonsada 
provocada pel col·lector de clavegueram, pel preu de vint-i-un mil tres-cents vint-i-set 
euros amb cinc cèntims (21.327,05 €), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en disset mil sis-cents vint-i-cinc euros amb seixanta-sis 
cèntims (17.625,66 €)  de pressupost net i tres mil set-cents un euros amb trenta-nou 
cèntims (3.701,39 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 % 
 
Tercer.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 21.327,05 €, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida  núm. 140.1532.61917 “ actuacions carrer Macarnau” del Pressupost 
municipal. 
 

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

200220  Despeses 21140  1532 61917 21327.05 ACTUACIONS C.MACARNAU 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 i adjuntarà 
una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient 
CC012021000139 
 
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa “Obres Meroca, SLU” 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

11.3. - APROVAR L’EXPEDIENT, PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I 
PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ PER 
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT DEL SERVEI DE SEGURETAT I 

VIGILÀNCIA I CONTROL D’ACCÉS DE L’AJUNTAMENT D’OLOT; I 
CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ 

 
Núm. de referència : X2021008739    
 
 

Tipus contracte SE DE SERVEIS 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

  
Antecedents  
 
Atès que és necessari contractar el servei de seguretat i vigilància i control d’accés de 
l’edifici de Can Joanetes, seu principal de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Vist l’informe emès per la Sra. Sílvia Fàbrega Soler, cap de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, 
en el qual es proposa l’inici de l’expedient del contracte referit.  

 
No es preveu la divisió en lots del present contracte atès que l’objecte del contracte és 
únic, no es pot subdividir en tasques, i s’ha de dur a terme en un únic centre. 

 
El pressupost base de licitació ascendeix a 13.235,27 €, IVA inclòs, amb el 
desglossament següent: 10.938,24 € de base imposable, i 2.297,03  € d’IVA calculat al 
21%  
 
La durada del contracte s'estableix en un (1) any, a comptar des de la data de 
formalització del contracte, amb la possibilitat d’una pròrroga d’un any, de forma 
acordada. 
 
Als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat del contracte 
subjecte a licitació, el valor estimat del mateix ascendeix a vint-i-quatre mil seixanta-

quatre euros amb tretze cèntims (24.064,13  €), IVA exclòs. 

 
Any 1 contracte  Any 1 pròrroga  Modificació 20% VEC 

10.938,24 € 10.938,24 € 2.187,65 € 24.064,13 € 

 
Aquest contracte no és susceptible de recurs especial en matèria de contractació, 
d’acord amb el que disposa l’article 44.1 de la LCSP, i no està subjecte a regulació 
harmonitzada. 
 
Atès que aquest contracte es tipifica com a contracte administratiu de serveis, de 
conformitat amb el que disposa l’article 17 de la LCSP. 
 
Atès que el procediment a seguir per a l'adjudicació del contracte és obert simplificat, i 
adjudicació amb més d’un criteri d’adjudicació, de conformitat amb el que disposen els 



 
 
 

articles 145, 146, 159 i concordants de la LCSP, i que la tramitació de l’expedient serà 
l’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 Plec de condicions tècniques, 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 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. 

 
Vist l’expedient administratiu núm.CCS12021000020 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 

 
Primer.- INICIAR l'expedient de contractació del servei de seguretat i vigilància i control 
d’accés de l’edifici de Can Joanetes, seu principal de l’Ajuntament d’Olot, incorporant-hi 
la documentació a què fa referència l'article 116 del LCSP. 

 
Segon.- APROVAR, de conformitat amb l’article 117 de la LCSP, l'expedient de 
contractació administrativa del servei de seguretat i vigilància i control d’accés de l’edifici 
de Can Joanetes, seu principal de l’Ajuntament d’Olot, amb un import màxim de licitació 
de 13.235,27 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 10.938,24 € de base 
imposable, i 2.297,03  € d’IVA calculat al 21%. 
 
La durada del contracte és d’un any (1), a comptar des de la data de formalització del 
contracte, amb la possibilitat d’una pròrroga d’un any, de forma acordada. 
 
Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el Plec de clàusules 
tècniques que han de regir la contractació del servei abans esmentat, tal i com 
determinen els articles 122 i 124 de la LCSP. 

 
Quart.- La despesa prevista per a l’any 2021 es pagarà amb càrrec a la partida: 211 21 
925 227010 ASSISTENCIA OAC (MATINS I TARDES) 
 

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

200200  Despeses 21121  925  227010 13235.27 ASSISTENCIA OAC (MATINS I TARDES) 100 001 001 001 000 000 

 

En tractar-se d’una despesa plurianual, queda subordinada a l’existència de  crèdit 
adequat i suficient en el pressupost dels exercicis respectius. 



 

 
Cinquè.- CONVOCAR la licitació que es tramitarà de forma ordinària, pel procediment 
obert simplificat i es durà a terme atenent diversos criteris d’adjudicació; de conformitat 
amb el que disposen els articles 145, 146, 159 i concordants de la LCSP, i procedir a la 
seva publicació en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament d’Olot.  
 
Sisè.- NOMENAR, com a Responsable del Contracte, la Sra. Sílvia Fàbrega Soler, cap 
de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà 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. 
 
Setè.- DELEGAR a l’Alcaldia 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.  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

11.4. - ADJUDICACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEL QUIOSC DE PREMSA UBICAT A 
LA PLAÇA CLARÀ 

Núm. de referència : X2020047111     
 
Antecedents: 
En data 30 de desembre de 2020, la Junta de Govern Local va aprovar el Plec de 
clàusules administratives particulars per a l’adjudicació de la concessió de domini públic 
del quiosc de premsa ubicat a la plaça Clarà, i convocà licitació. 
 
El termini per a la presentació d’ofertes finalitzà el dia 25 de gener de 2021, havent-se 
presentat a la licitació una única oferta: 
 
1. JORDI COMA COMA 
 
En data 27 de gener de 2021 es reuní la Mesa de contractació en sessió privada per 
procedir a l’obertura del Sobre A corresponent a la documentació administrativa. En data 
28 de gener de 2021 es reuní la Mesa de Contractació en acte públic per obrir el Sobre 
B, corresponent a l’oferta relativa als criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici 
de valor.  
 

La Mesa es reuní de nou en acte públic el dia 8 de febrer de 2021 per donar compte de 
l’informe de valoració dels criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor i 
obertura del sobre C, de documentació relativa als criteris d’adjudicació avaluables 
automàticament. 
 
De conformitat amb els antecedents obrants a l’expedient CCS12020000036, en data 
22 de febrer de 2021, la Mesa de Contractació es reuní en acte públic per donar compte 
de l’informe de valoració dels criteris d’adjudicació avaluables automàticament. La 
puntuació total obtinguda va ser la següent: 



 
 
 

 
1. JORDI COMA COMA 

 
-Criteris d’adjudicació per judici de valor: 3 punts 

            -Criteris quantificables de forma automàtica:  68 punts 
   Total 71 punts 

 
Seguidament la Mesa de Contractació eleva a l’òrgan de contractació la proposta 
d’adjudicació a favor del Sr. Jordi Coma Coma. 
 
La Mesa de Contractació, mitjançant comunicat de data 24 de febrer de 2021,  requerí 
al Sr. Jordi Coma Coma la constitució de la garantia definitiva i la presentació de la 
documentació prèvia a l’adjudicació, d’acord amb la clàusula 21 del PCAP.  
 
Vist que en data 3 de març de 2021, dins el termini establert a l’efecte, el Sr. Jordi Coma 
Coma presentà la documentació requerida així com el justificant de la constitució de la 
garantia definitiva, per import de 300 €. 
 
Atès que la competència per a l’adopció del present acord és de Junta de Govern Local,  
d’acord amb el que estableix la disposició addicional segona LCSP i la delegació 
conferida per l’Alcaldia mitjançant Decret de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, del 
qual se’n va donar compte al Ple extraordinari de 27 de juny de 2019. 
 
Per tot això, vist l’expedient administratiu núm. CCS12020000046, la regidora 
delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 
acords:  

 
Primer.- ADJUDICAR, al Sr. Jordi Coma Coma, amb DNI ****, la concessió de domini 
públic del quiosc de premsa ubicat a la plaça Clarà, per un cànon anual de tres mil cinc-
cents euros (3.500 €), de conformitat amb el Plec de condicions reguladores de 
l’adjudicació i amb la seva oferta presentada. 
 
El cànon se satisfarà mitjançant pagaments trimestrals a la bestreta, i dintre dels primers 
cinc dies (5) de cada trimestre. 

 
El termini de vigència de la concessió s’estableix en 6 anys, a partir de la data que 
consti en el contracte de formalització. La concessió es podrà prorrogar anualment, fins 
a un màxim de 4 anys addicionals, fins a un màxim total de 10 anys. 
 
Segon.- Notificar el present acord a l’adjudicatari. 
 
Tercer.- Requerir al Sr. Jordi Coma Coma per tal que dins el termini de quinze dies 
hàbils comptats des de l’endemà de la recepció de la notificació de l’adjudicació 
procedeixi a la formalització a la formalització del contracte administratiu. 
 
Quart.- Publicar aquest acord en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament d’Olot. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 



 

11.5. - MODIFICAR EL CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS I 
EQUIPAMENTS MUNICIPALS. BLOC E (Edificis Socials) 

 
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. 

Vist l’informe NI022021000077 emès per la Sra. Anna Casamitjana Aulinas, 
Coordinadora del Servei d’Atenció a la Comunitat del Consorci d’Acció Social de la 
Garrotxa, pel que fa a la necessitat de realitzar una neteja setmanal al Casal de Pequin 
(seu de l’associació de veïns). 
 
Vist l’informe emès pel Sr. Xavier Viñolas Boix, enginyer tècnic de l’Àrea de Territori de 
l’Ajuntament d’Olot i responsable del contracte, relatiu a la modificació del contracte per 
ampliació amb el local de l’Associació de Veïns de Pequín, i actualització de noms 
d’edificis i redistribució d’hores de neteja del bloc E.  
 
Vist l’article 204 de la LCSP pel que fa a les modificacions del contracte previstes en els 
plecs. 
 
Vist que en el Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) d’aquesta licitació, 
es preveu una modificació del contracte de fins al 20 %, i a la clàusula 33, estableix com 
a causa de modificacions previstes del contracte, l’increment d’edificis o espais on calgui 
prestar el servei, entre d’altres. 
 
Per tot això, vist l’expedient CCS12019000037 i vistos els antecedents corresponents, 
la regidora d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents 
acords:  
 

Primer.-  Modificar, amb efectes a 1 de març de 2021, el contracte del servei de neteja 
dels edificis i equipaments municipals de l’Ajuntament d’Olot, adjudicat a l’empresa UTE 
NETEJA OLOT II amb CIF U01611425, per la incorporació del Casal de Pequin (seu de 
l’associació de veïns) al Bloc E (Edificis Socials), que suposarà una ampliació de dues 
hores setmanals de neteja durant 11 mesos l’any, i tres hores anuals de neteja 
d’especialista. 

 

 

El cost d’aquesta ampliació del contracte, pels mesos de març a desembre de 2021, 
considerant els preus de l’oferta integradora de l’empresa adjudicatària, l’empresa UTE 
NETEJA OLOT II, és de 2.038,41 €, IVA inclòs.  



 
 
 

Segon.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 2.038,41 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida 2021 144 920 22700 “ Manteniment edificis Corporació (Neteja)”. 

 

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

200220  Despeses 21144  920  227000 2038.41 MANTENIMENT EDIFICIS CORPORACIO 
(NETEJA) 

100 001 001 001 000 000 

 

Tercer.- Actualitzar la nomenclatura dels centres que conformen el Bloc E (Edificis 
Socials) del contracte del servei de neteja dels edificis i equipaments municipals de 
l’Ajuntament d’Olot, i redistribuir les hores de neteja: 

 

 

Amb la incorporació del Casal de Pequín, els centres i les hores de neteja del bloc E 
(Edificis Socials) quedarà com s’indica a continuació: 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

11.6. - APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT, APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ, 

MITJAÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, EL SUBMINISTRAMENT I 
INSTAL.LACIÓ  DE LA ZONA DE JOCS INFANTILS DEL FIRAL PETIT D’OLOT; I 

CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ 
 
Núm. de referència : X2021008837    
 
 

Tipus contracte SU DE SUBMINISTRAMENT 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

  
Atès que és necessari contractar el Subministrament i muntatge de la nova zona de jocs 
infantils del Firal Petit d’Olot, destinada a infants d’entre 3 i 8 anys, substituint l’actual 
paviment de sauló, per un paviment amb cautxú, així com el muntatge de diferents jocs 
infantils, segons memòria valorada, redactada per l’arquitecte Xavier Bayona Camó, i 
aprovada per Junta de Govern Local de data 29 d’Octubre de 2020 

Vist l’informe emès pel Sr. Ramon Prat Molas cap de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament 
d’Olot, en el qual es proposa l’inici de l’expedient del contracte referit. 

La durada del contracte s’estableix en un màxim de 7 setmanes. 

El pressupost base de licitació que inclou el subministrament i instal.lació de la zona de 
ocs Infantils del Firal petit d’Olot, d’acord amb l’article 100 LCSP, comprèn l’import total 
de seixanta-nou mil nou-cents cinquanta-dos euros amb trenta cinc cèntims (69.952,35 
€) , IVA inclòs, amb el desglossament següent: 57.811,86 € de pressupost net sense 
IVA, i 12.140,49 € corresponent al 21% d’IVA.   

Als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat subjecte a la 
licitació, el valor estimat del contracte és seixanta-tres mil cinc-cents noranta-tres euros 
amb cinc cèntims (63.593,05 €), IVA exclòs. 

 

Any Contracte Modificaci
ó (10%) 

Total 

1r. any 57.811,86 5.781,19 63.593,05 

 

De conformitat amb el que disposa l’article 116 de la LCSP, la celebració de contractes 
per part de les administracions púbiques 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 LCSP. 

Vist que a l’expedient s’han incorporat el Plec de clàusules administratives particulars i 
el Plec de clàusules tècniques d’acord amb el que disposa l’article 116.3 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 , 
d’acord amb l’article 159 de la LCSP, i que la tramitació de l’expedient serà ordinària, de 
conformitat amb l’article 116 i següents de la LCSP. 

Vist que a l’expedient consta l’informe emès per la Secretària general de l’Ajuntament, 
en compliment de la Disposició Addicional Tercera 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, i vist el decret de delegació de competències de 
data 25 de juny de 2019. 

I vist l’expedient administratiu núm. CCS12021000021, la regidora delegada 
d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 

Primer. INICIAR l’expedient de contractació administrativa que ha de regir la licitació pel 
Subministrament i muntatge de la nova zona de jocs infantils del Firal Petit d’Olot,,  
incorporant-hi la documentació que fa a què fa referència l’article 116 de la LCSP.  

Segon. APROVAR, de conformitat amb l’article 117 de la LCSP, l’expedient de 
contractació administrativa que ha de regir la licitació per al subministrament de 
Subministrament i muntatge de la nova zona de jocs infantils del Firal Petit d’Olot, pel 
preu de seixanta-nou mil nou-cents cinquanta-dos euros amb trenta cinc cèntims 
(69.952,35 €) , IVA inclòs, amb el desglossament següent: 57.811,86 € de pressupost 
net sense IVA, i 12.140,49 € corresponent al 21% d’IVA 
 
 

 Pressup.Màx.               
(Iva Exclòs) 

21 % IVA 
Pressup.Màx.          

(Iva Inclòs) 

1r. Any 57.811,86 12.140,49 69.952,35 

 
La durada del contracte s’estableix en 7 setmanes. 
 
Tercer. APROVAR el Plec de clàusules administratives i el Plec de clàusules tècniques 
que han de regir la contractació del subministrament abans esmentat, tal i com 
determina l’article 122 i 124 de la LCSP. 
 
Quart.- La despesa màxima prevista és de 69.952,35 € amb càrrec a la partida:   

2021. 140 171 61923 “R 20 ACTUACIONS FIRAL (ZONA JOCS INFANTILS) IFS” 

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

200200  Despeses 21140  171  61923 69952.35 R20 ACTUACIONS FIRAL (ZONA JOCS 
INFANTILS) (IFS) 

100 001 001 001 000 000 

 

 
Cinquè.- DISPOSAR l’obertura del procediment d’adjudicació que es tramitarà de forma 
ordinària, pel procediment obert simplificat , i es durà a terme  atenent a diversos criteris 
d’adjudicació;  d’acord amb el que disposen els articles 145 i 146 de la LCSP, i procedir 
a la seva publicació en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament d’Olot.  
 



 

Sisè. NOMENAR, com a Responsable del Contracte, el Sr. Ramon Prat Molas cap 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. 
 
Setè. DELEGAR a l’Alcaldia 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. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
11.7. - MODIFICACIÓ ACORD RELATIU AL CONTRACTE DE SUBARRENDAMENT  
DEL LOCAL DEL CARRER DELS SASTRES NÚM. 14 EN EL MARC DEL "TALLER 

DELS SASTRES" 
 
Núm. de referència : X2021002149     
 
La Junta de Govern Local de data  21 de gener de 2021 va contractar  en règim de 
subarrendament, a la Sra. **** amb DNI núm. ****, responsable del  projecte “La costura 
comença per la puntada”, el local situat als baixos del núm. 14 del carrer Dels Sastres  
(referència cadastral  7900410DG5770S0001AQ) amb una superfície de 40 m2, en el 
marc del projecte “El Taller dels  Sastres”.  
 
Atès l’acord adoptat per la Junta de Govern Local del dia 4 de març de 2021 en relació 
a la modificació del contracte d’arrendament del local esmenta i  vist l’expedient 
administratiu núm.  CCS12021000005  i antecedents corresponents, la regidora 
delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents 
acords: 
 
MODIFICAR  l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de data 21 de gener de 2021 
de contractar,  a  favor de la Sra. ****amb DNI núm. ****, responsable del  projecte “La 
costura comença per la puntada”,  en règim de subarrendament,  el local situat als baixos 
del núm. 14 del carrer Dels Sastres  (referència cadastral  7900410DG5770S0001AQ) 
en el marc del projecte “El taller dels Sastres”, en el sentit que: 
 
-La superfície del local es de 40,55 m2. 
 
-El termini del contracte es fixa  en quatre anys amb efectes del dia 15 de març de 2021  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 



 
 
 

11.8. - RECTIFICACIÓ ERROR MATERIAL  ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DIA 05/10/2020 DE VENDA DE VEHICLES DEL DIPÒSIT. 

 
Núm. de referència : X2020037374     
 
La Junta de Govern Local de data 5 d’octubre de 2020 va acordar la venda de diversos  
vehicles del dipòsit municipal, considerats residus sòlids,  a l’empresa Desballestaments 
la Garrotxa SL, amb NIF B555262471, entre els quals figurava el vehicle: 
 
NISSAN INTERSTAR amb matrícula 9708DXV 
 
Vist l’informe núm. NI022021000608 emès pel Sr. Ignasi López Clevillé, sots-inspector 
en cap de  la Policia Municipal , en el qual s’informa de l’error  en la constatació de la 
matrícula del vehicle esmentat, el qual correspon al vehicle  Hyundai Matrix amb 
matrícula ****; i que el vehicle a desballestar és el  NISSAN INTERSTAR amb matrícula 
****. 
 
I vist  l’expedient administratiu núm. CC012020000389 i antecedents,  la regidora 
delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer .- RECTIFICAR l’error material  de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local  
de data 5 d’octubre de 2020 relatiu a la venda de vehicles del dipòsit municipal a 

l’empresa Desballestaments la Garrotxa SL, amb NIF B55526247;  en el sentit que en 
la relació de vehicles  on  diu ¨:NISSAN INTERSTAR amb matrícula ****; ha de dir : 
NISSAN INTERSTAR matrícula **** 
 
Segon- NOTIFICAR aquest acord a l’empresa Desballestaments la Garrotxa SL, amb 
NIF B555262471, als efectes escaients 

 
Tercer- NOTIFICAR aquest ’acord   a la la Prefectura Provincial de Trànsit per tal de 

deixar sense efecte la baixa del vehicle Hyundai Matrix amb matrícula ****, i fer constar 

el mateix procés en el vehicle Nissar Interstar  ****. Expedient de trànsit “BAJA CATV:E-
1633.16 CIF:B55262471 REL.2021003000091939”. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
11.9. - DEVOLUCIÓ  GARANTIA DEFINITIVA  CONTRACTE DELS SERVEIS PER A 

LA INSERCIÓ D'ANUNCIS I LA PUBLICACIÓ DE PROGRAMACIÓ CULTURAL I 
D'INFORMACIÓ MUNICIPAL  AMB "EDICIONS EL BASSEGODA, SL". 

 
Núm. de referència : X2020003735     
 
 La Junta de Govern Local de data 11 de juny de 2020 va adjudicar el contracte de 
serveis per a la inserció d’anuncis i la publicació de la programació cultural i d’informació 
municipal a favor de l’empresa “Edicions El Bassegoda, SLU” amb  NIF B1709116; per 
un import de 23.120 € + IVA;  i per un durada des de l’1 d’abril al 31 de desembre de 
2020. 



 

 
Per tal de garantir la correcta execució del contracte “Edicions El Bassegoda,SLU” en 
data 4 de juny de 2020 va dipositar una fiança definitiva per import de 1.156 euros.  
 
Atesa la sol·licitud presentada pel Sr. **** en representació de l’empresa “ Edicions El 
Bassegoda, SLU” ; Registre d’Entrada núm. E2021001472 de data 1 de febrer de 2021, 
sol·licitant la devolució de la fiança dipositada.  
 
Vist l’informe emès per la Sra. Anna Diago José, Cap del Gabinet d’Alaldia d’aquest 
Ajuntament i responsable del contracte, en data  9 de març de 2021, favorable  a la 
devolució de la garantia definitiva.  
 
I vist l’expedient administratiu núm.CCS12020000004 i i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
Que els Serveis Econòmics procedeixin a la devolució de la garantia definitiva  d’import 
mil cent cinquanta-sis euros (1.156 €), dipositada en data 4 de juny de 2020 per  
l’empresa “Edicions El Bassegoda, SLU” amb  NIF B1709116 per garantir el contracte 
de serveis per a la inserció d’anuncis i la publicació de la programació cultural i 
d’informació municipal. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
11.10. - DEVOLUCIÓ GARANTIA DEFINITIVA CONTRACTE DELS SERVEIS PER A 

LA INSERCIÓ D'ANUNCIS I LA PUBLICACIÓ DE PROGRAMACIÓ  CULTURAL I 
D'INFORMACIÓ MUNICIPAL 

 

Núm. de referència : X2020006465     
 
 
Per Decret de l’Alcaldia núm. 2020LDEC00128 de data 12 de maig de 2020 es va 
adjudicar el contracte dels serveis per a l’emissió d’anuncis d’informació i programació 
d’activitats municipals, a favor de ”Olot Televisió SL”, amb NIF B17477779, per un import 
màxim de nou mil cinc-cents euros (9.500,-) IVA inclòs (7.851,24 € de pressupost net, 
més 1.648,76 € d’IVA calculat al 21%), pels 9 mesos de durada del contracte, amb 
efectes del dia 1 d’abril de 2020. 
Per tal de garantir la correcta execució del contracte en  data 5 de maig de 2020 
l’empresa ”Olot Televisió SL”, amb NIF B17477779 va dipositar una fiança definitiva per 
import de  392,56 € . 
 
Vist l’informe emès per la Sra. Anna Diago  José, Cap del Gabinet de l’Alcaldia i 
responsable del contracte, en data 9 de març de 2021  favorable a la devolució de la 
fiança definitiva.  
 



 
 
 

I vist  l’expedient administratiu núm.  CCS12020000010  i antecedents corresponents, 
la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
  
Que els Serveis Econòmics procedeixin a la devolució de la garantia definitiva d’import 
tres-cents noranta-dos euros amb cinquanta-sis cèntims (392,56 €), dipositada en 
data 5 de maig de 2020 per l’empresa ”Olot Televisió SL” amb NIF B17477779,  per 
garantir el contracte dels serveis per a l’emissió d’anuncis d’informació i programació 
d’activitats municipals. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
11.11. - DEVOLUCIÓ GARANTIA DEFINITIVA  CONTRACTE DELS SERVEIS PER 

A L’EMISSIÓ DE PUBLICITAT I REALITZACIÓ DE PROGRAMES ESPECIALS AMB 
MOTIU D’ESDEVENIMENTS DE CIUTAT. 

 
Núm. de referència : X2020018941     
 
La Junta de Govern Local de data 9 de juliol de 2020 va adjudicar el contracte dels 
serveis d’emissió de publicitat i realització de programes especials amb motius 
d’esdeveniments de ciutat, a favor de “Ràdio Olot SA“, amb NIF A28795631, per un 
import màxim de 7.854,- €. IVA inclòs; per 7 mesos de durada  amb efectes del dia 1 de 
juny de 2020. 
 
Per tal de garantir la correcta execució de contracte, en data 6 de juliol de 2020, 
l’empresa “Ràdio Olot, SA” va dipositar  una fiança definitiva per import de 324,55 € . 
 
Vist l’informe emès per la Sra. Anna Diago José, Cap del Gabinet de l’Alcaldia i 
responsable del contracte,  en data 9 de març de 2021 favorable a la devolució de la 
fiança definitiva. 
 
I vist l’expedient  administratiu núm. CCS12020000020 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
Que els Serveis Econòmics procedeixin a la devolució de la fiança definitiva  d’import 
tres-cents vint-i-quatre euros amb cinquanta-cinc cèntims (324,55 €) , dipositada 
en data 6 de juliol de 2020 per l’empresa de “Ràdio Olot SA“, amb NIF A28795631, per 
tal de garantir el contracte dels  serveis d’emissió de publicitat i realització de programes 
especials amb motius d’esdeveniments de ciutat 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 



 

11.12. - CULTURA: CONTRACTACIÓ LLICÈNCIA D'ÚS DEL SISTEMA DE GESTIÓ 
I VENDA D'ENTRADES 

 

Núm. de referència : X2021007453     

Atès que és necessari contractar el servei de gestió i venda d’entrades per a 
esdeveniments culturals. 

Codi CPV: 48218000-9    Paquetes de software de gestión de licencias 

Atès que la necessitat a satisfer s’integra dins les competències de l’Ajuntament d’Olot. 
 

Atès que s’ha demanat pressupost a les següents empreses pels serveis de gestió i 
venda d’entrades per a esdeveniments culturals: 

1. KOOBINEVENT, SL; B55075022 ; Llorens.noell@koobin.com 

2. Eventis Web&Ap&Tickets, SL; B55259824; jordi.camps@eventis.pro 

3. WEB OLOT (****); ****; info@elseudomini.net 
 
Atès que segons l’informe de valoració, de les 3 ofertes sol·licitades, s’ha presentat 
únicament 1 oferta dins del termini establert a l’efecte: 
 
KOOBINEVENT,  SL . 
Preu: 11.600,00 € + 2.436,00 € en concepte d’IVA 
 
Analitzada l’oferta, s’informa favorablement de l’oferta presentada per l’empresa 
KOOBINEVENT,  SL  
 
Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals de 
contractació.  
 
Atès que l’empresa KOOBINEVENT,  SL no ha subscrit amb l’Ajuntament d’Olot, durant 
el present exercici pressupostari, més contractes menors pel mateix objecte que 
individual o conjuntament superin el llindar establert per als contractes menors de 
serveis a l’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic (en endavant LCSP). 
 
Vista la capacitat d’obrar de l’empresa KOOBINEVENT,  SL i atès que aquesta compta 
amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del contracte.  
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 

Fonament jurídic 
 



 
 
 

Primer.- Atesa la definició que l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (LCSP) formula del contracte de serveis. 
 
Segon.- Atès  el que disposa l’article 118 de la LCSP, referent a l’inici, contingut i 
aprovació de l’expedient administratiu. 
 
Tercer.- Ateses les competències que estableix la disposició addicional segona de la 
LCSP i les delegacions efectuades pel cartipàs municipal. 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012021000112 de cultura i antecedents 
corresponents, el regidor delegat d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l’informe emès per Susanna Alsina Coll, direcció adjunta àrea de 
Cultura de data 2 de març de 2021 en el que es motiven les necessitats de contractar.  
 
Segon.- S’adjudiqui el contracte menor dels serveis servei de gestió i venda d’entrades 
per a esdeveniments culturals, a favor de l’empresa KOOBINEVENT,  SL, amb NIF 
B55075022, pel preu de catorze mil trenta-sis euros (14.036,00 €), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en 11.600,00 € de pressupost net i 2.436,00 € en 
concepte d’IVA calculat al 21%. 

Tercer.- Els serveis es portaran a terme des de la data d’adjudicació del contracte fins a 
31/12/2021. 

Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 14.036,00 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida  21 499 334 227991 PRESTACIÓ DE SERVEIS TEATRE del pressupost de 
l’Ajuntament d’Olot. 

Cinquè.- KOOBINEVENT,  SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura 
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012021000112. 
 

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

200220  Despeses 21499  333  227991 14036.00 PRESTACIO SERVEIS TEATRE 400 999 999 099 000 000 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

11.13. - CULTURA: CONTRACTACIÓ SERVEI DE MUNTATGE I SONORITZACIÓ 
FESTIVAL MOT 2021 

 
Núm. de referència : X2021009095     
 
Primer.- Atès que és necessari la prestació dels Serveis tècnics de muntatge i 
sonorització per a l’organització del Festival MOT com es desprèn de l’informe de data 
04-03-2021, emès pel Judit Badia Perpiñà, Directora del Festival MOT amb el vistiplau 
de Susanna Alsina Coll, direcció adjunta Àrea de Cultura. 
 
Codi CPV: 92370000-5 Técnico de sonido  



 

Codi CPV: 32342410-9 Equipo de sonido  
 
Atès que l’empresa CLIP SO LLUM IMATGE, SL, B55362578 (abans a nom de ****, NIF 
****) és l’empresa adjudicatària en exclusiva del contracte de prestació de serveis 
tècnics a la Sala El Torín d’Olot, aprovat per la junta de govern de l’Institut Municipal de 
Cultura d’Olot en data 17 de juliol de 2018. 
 
Segon.- Atès que la necessitat a satisfer s’integra dins les competències de l’Ajuntament 
d'Olot .  
 
Tercer.- Atès que es valora favorablement l’oferta presentada per CLIP SO LLUM 
IMATGE, SL  
 
Quart.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals 
de contractació.  
 
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 CLIP SO LLUM IMATGE, SL i atès que 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.  
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.  
Atès el Reial Decret Llei 3/2020 de 4 de febrer  
 
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics  
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012021000145 de cultura i antecedents 
corresponents, el regidor delegat d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents acords: 

 
Primer.- Aprovar l’informe emès per Judit Badia Perpiñà, Directora del Festival MOT, 
amb el vistiplau de Susanna Alsina Coll, direcció adjunta de l’Àrea de Cultura de 



 
 
 

l’Ajuntament d'Olot de data 04-03-2021 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 CLIP SO LLUM IMATGE, SL d’OLOT (GIRONA), amb NIF núm. 
B55362578, el contracte menor dels Serveis tècnics de muntatge i sonorització pel preu 
de nou mil vuit-cents setanta-un amb cinquanta-quatre (9.871,54 €), IVA inclòs.  
 
L’esmentat preu es desglossa en vuit mil cent cinquanta-vuit amb trenta (8.158,30 €) de 
pressupost net i mil set-cents tretze amb vint-i-quatre (1.713,24 €) d’IVA calculat amb un 
tipus del 21 %  
 
Tercer.- El termini per a l’execució dels serveis serà de 22 dies, a partir de la data de 
recepció de la notificació de l’adjudicació  
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 9.871,54 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida 21 499 334 226090 - Festival Literari MOT i xerrades del pressupost de 
l’Ajuntament d'Olot  
 
Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació.  
 
Sisè.- CLIP SO LLUM IMATGE, SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura 
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012021000145. 
 

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

200220  Despeses 21499  334  226090 9871.54 FESTIVAL LITERARI MOT I XERRADES 400 999 999 099 000 000 

 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

12.1. - PAGAMENT DE SERVEIS EXTRAORDINARIS AL PERSONAL DE LA 
POLICIA MUNICIPAL REALITZATS DES DE GENER A FEBRER 2021 

Núm. de referència : X2021006524     
 
Atès l’informe del Sotsinspector de la Policia Municipal de data 18 de gener de 2021, i 
l’informe del Sotsinspector de la Policia Municipal de data 16 de febrer de 2021. 
 
Atès que s’ha detectat un error i es va retribuir la meitat de les hores en l’acord de la 
JGL RH132021000015 de data 11 de febrer de 2021. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132021000029 i antecedents corresponents, la 
regidora, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord: 
 
D’acord amb l’acta número 1/2018 de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament 
d’Olot de data 12 de juny de 2018, sobre la modificació del import de les hores 
extraordinàries i les condicions laborals de la Policia Municipal. 
 



 

Primer.- Pagament de serveis extraordinaris al personal de la Policia Municipal que es 
relaciona a continuació realitzats des de gener a 15 febrer de 2021: 
 

Nom i Cognoms / Data / Servei Hores Import (€) 

****– Agent   
09/01/21 REFORÇ TORN – 963 6 138,96 € 
10/01/21 REFORÇ TORN – 963 6 138,96 € 
   

****– Agent   
09/01/21 REFORÇ TORN – 963 6 138,96 € 

   

****- Agent   

04/02/21 REFORÇ TORN – 951 8 158,08 € 

TOTAL 26 574,96€ 

 
 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:  
 

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

0  Despeses 21180  132  13001 574.96 HORES EXTRAORDINARIES SEGURETAT 180 008 999 999 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
13.1. - PROPOSTA DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE 

GIRONA PER A POLÍTIQUES DE FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
2021 

Núm. de referència : X2021009108     
 
En relació a l’expedient SAL12021000001 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d' Acció Social i Cooperació, proposa 
a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Sol·licitar la subvenció: 
 
Organisme: DIPUTACIO DE GIRONA  
Programa: Subvencions als Ajuntaments per a polítiques de foment de la 

participació ciutadana 2021 
Referència: BOP 08/02/2021 
Núm disposició: 922 
Import: 12.000€ 

 
Segon.- Presentar a l’esmentada convocatòria el projecte. Procés participatiu – zones 
esportives del barri de Sant Miquel d’Olot. 
 
Tercer.- Facultar l’alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
S’aprova per unanimitat. 



 
 
 

14.1. - PROJECTE URBANITZACIÓ MAS GRAU-BOIXATER AL TERME 
MUNICIPAL D'OLOT.- PROPOSANT APROVAR INICIALMENT 

 
Núm. de referència : X2021008188     
 
Vist el projecte d’urbanització de Mas Grau-Boixater al terme municipal d’Olot, redactat 
per SERTTEC projectes, SL, en data gener de 2021 i promogut per Font del Noc, SL, 
l’objecte del qual és valorar i descriure la urbanització de mas Grau-Boixater situat a la 
ctra. de la Canya, 148-152, aixi mateix també defineix la solució constructiva vàlida per 
executar la corresponent obra civil segons el que estableix la normativa vigent. 
 
Vist l’informe emès pel tècnic de l’àrea de Territori, Xevi Canal Molas, en data 8 de febrer 
de 2021, conforme al qual informa favorablement el projecte esmentat en l’apartat 
anterior, amb el benentès que caldrà l’informe preceptiu de l’Agència Catalana de l’Aigua 
per l’abocament a través del separador de grasses de les aigües pluvials a la llera del 
riu.i l’informe de la Demarcació de Carreteres de l’Estat a Catalunya del Ministeri de 
Foment per la carretera N-260. 
 
Vistos els articles 89.6 i 119.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. 
 
En relació a l’expedient UPL12021000003, 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 INICIALMENT el projecte d’urbanització de Mas Grau-Boixater al 
terme municipal d’Olot, redactat per SERTTEC projectes, SL, en data gener de 2021, 
d’acord amb l’informe emès pel tècnic de l’àrea de Territori, Xevi Canal Molas, en data 8 
de febrer de 2021. 
 
SEGON.- SOTMETRE’L a informació pública durant el termini d’un mes mitjançant la 
publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província, a un dels diaris de 
premsa periòdica de més divulgació al municipi, al tauler d’anuncis i al web de 
l’Ajuntament. 
 
TERCER.- SOL·LICITAR informe a l’Agència Catalana de l’Aigua, a la Demarcació de 
Carreteres de l’Estat a Catalunya del Ministeri de Foment i a  les companyies de serveis 
afectades, si s’escau. 
 
QUART.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
 
 



 

15.1. - SUBVENCIÓ.- PROPOSANT SOL•LICITAR-NE UNA A LA DIPUTACIÓ DE 
GIRONA DINS EL PROGRAMA FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I 

CULTURAL PER A L’ANY 2021 
 
Núm. de referència : X2021009067     
 
La Diputació de Girona té aprovades les bases i convocatòria de subvencions del Fons 
de cooperació econòmica i cultural per a l’any 2021.  
 
Vist que l’import total de la subvenció és de 555.656,00€, tenint en compte el fons de 
cooperació municipal (inversions i despeses corrents), el fons de cooperació cultural, el 
fons per les actuacions en camins i el fons per a facilitar l’accés a les noves tecnologies. 
 
Vist que l’import de subvenció que li correspon al nostre Ajuntament, descomptant els 
imports distribuïts per camins i noves tecnologies, és de 545.656,00€, havent-se de 
destinar el 85% al finançament d’inversions municipals o despeses corrents en serveis 
de caràcter obligatori i el 15% pel finançament  de despeses culturals.  
 
Així mateix, s’inclouen dos fons complementaris, addicionals, un per finançar projectes 
que facilitin l’accés a les noves tecnologies per import de 9.000,00€, i l’altre que es 
destina al finançament d’actuacions en camins per import de 1.000,00€. 
 
Vist que l’Ajuntament d’Olot vol concórrer a l’esmentada convocatòria en la línia referida 
a despeses en inversions reals amb el projecte d’urbanització dels trams del carrer 
Roser, Macarnau i Pintor Domenge que conformen la viabilitat perimetral a l’entorn del 
nou equipament de l’Espai Cràter redactat per **** en data febrer de 2021. 
 
Vist que pel que fa als dos fons addicionals, l’Ajuntament d’Olot vol concórrer a 
l’esmentada convocatòria amb: 
 

• Arranjament del camí públic d’accés al mas de ca l’Isidret d’Olot, per actuacions 
en camins. 

 

• Actuacions de millora en el Centre de Procés de Dades: servidors i sistemes 
d’emmagatzematge, per facilitar l’accés a les noves tecnologies. 

 
L’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot, com a organisme autònom local, creat per 
l’Ajuntament d’Olot, vol concórrer a l’esmentada convocatòria en la línia referida a 
despeses culturals gestionant el 15% del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 
(81.848,40€), que es destinarà a l’activitat cultural de la ciutat d’Olot programada per 
l’Institut de Cultura. 
 

En relació a l’expedient SUR12021000002, 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.- SOL·LICITAR a la Diputació de Girona un ajut de 555.656,00€ dins el “Fons 
de Cooperació econòmica i cultural per a l’any 2021”, que es destinaran a les actuacions 
esmentades en la part expositiva del present acord.  
 
SEGON.- FACULTAR l’Alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
TERCER.- TRASLLADAR aquest acord a la Diputació de Girona, amb tota la 
documentació necessària per a la seva sol·licitud. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
16.1. - ACTUACIONS DE MILLORA AL PARC DE LA FAJA D'OLOT.- PROPOSANT 

APROVAR INICIALMENT 
 
Núm. de referència : X2021009284     
 
Vist el projecte d’actuacions de millora al Parc de la Faja, redactat per ****en data febrer 
de 2021, que té per objecte la millora del parc local del sector de la Faja d’Olot, a través 
de 3 àmbits desenvolupables de forma independent, consistents en habilitar un prat 
d’usos polivalents amb dues porteries, restaurar i posar en valor del tossol, com a 
element més representatiu del sector i configurar un àmbit d’estada que funcioni com a 
vestíbul del tossol i connector a la trama urbana. 
 
Vist l’informe emès pel cap de l’Àrea de Territori, ramon Prat Molas, en data 9 de març 
de 2021, que s’adjunta a l’expedient, conforme al qual s’informa favorablement 
l’aprovació inicial del projecte esmentat en l’apartat anterior. 
 
Vist l’art. 37, 38 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 UPOM2021000009, 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 INICIALMENT el projecte d’actuacions de millora al Parc de la 
Faja, redactat per ****en data febrer de 2021. 
 
SEGON.- SOTMETRE el present acord a informació pública pel termini de TRENTA 
DIES, mitjançant anunci 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. 
 



 

17.1. - REPARCEL·LACIÓ P.A. 03.04 CARLES I.- PROPOSANT APROVAR 
INICIALMENT 

 
Núm. de referència : X2020032126     
 
Vist el projecte de reparcel·lació del Polígon d'actuació 03.04 Carles I, redactat per 
Projectes Arquitectura i Urbanisme Canosa – Díez, SLP, en data març de 2021, que té 
per objecte concretar l’adjudicació de les parcel·les resultants del procés urbanístic del 
polígon d’actuació PA 03.04 Carles I als propietaris afectats i la cessió dels sòls 
qualificats de sistemes a l’Ajuntament d’Olot, d’acord amb les determinacions del 
planejament municipal vigent (PGOU). 
 
Vist l’informe emès pel lletrat d’urbanisme en data 10 de març de 2021 que s’adjunta a 
l’expedient, conforme al qual estableix que el projecte de reparcel·lació presentat conté 
la documentació necessària per a ser aprovat inicialment, alhora que segueix els criteris 
que determina l’article 126 de la Llei d’urbanisme i 133 del seu reglament. 
 
Vist l’establert a l’article 119.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, pel que fa a la tramitació d’instruments de 
gestió urbanística. 
 
En relació a l’expedient UPL12020000011, 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 INICIALMENT reparcel·lació del Polígon d'actuació 03.04 Carles 
I, redactat per Projectes Arquitectura i Urbanisme Canosa – Díez, SLP, en data març de 
2021, reparcel·lació del Polígon d'actuació 03.04 Carles I, redactat per Projectes 
Arquitectura i Urbanisme Canosa – Díez, SLP, d’acord amb l’informe emès pel lletrat 
d’urbanisme en data 10 de març de 2021, que s’adjunta a l’expedient. 
 
SEGON.– APROVAR INICIALMENT el reajustament de límits del polígon d’actuació 
03.04 Carles I. 
 
TERCER.- SOL·LICITAR del Registre de la Propietat d’Olot, en compliment del que es 
disposa a l’article 131.2 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei d’urbanisme, estengui al marge de cada finca nota expressiva conforme 
són objecte de reparcel·lació.  
 
QUART.- SOTMETRE el present acord a informació pública, pel termini d’UN MES amb 
la publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província, en un diari de 
major difusió, al tauler d’anuncis de la Corporació i al web de l’Ajuntament. 
 
CINQUÈ.- NOTIFICAR el present acord a tots els propietaris inclosos dins l’àmbit 
d’actuació del PA 03.04 Carles I i titulars de drets afectats mitjançant notificació personal 
i individualitzada del present acord.  
 
 
S’aprova per unanimitat. 



 
 
 

18.1. - PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER ROSER.- PROPOSANT 
APROVAR DEFINITIVAMENT 

 
Núm. de referència : X2021001065     
 
Vist  que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot, en la sessió celebrada el dia 
14 de gener de 2021 va adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovar inicialment el projecte 
de reurbanització del carrer del Roser, redactat pel cap de l’Àrea de Territori, senyor 
Ramon Prat Molas en data gener de 2021. 
 
Vist que el referit projecte es va exposar al públic pel termini de trenta dies en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona núm. 10 de data 18 de gener de 2021. 
 
Vist que durant el termini en el qual ha estat exposat al públic no s’han presentat 
al·legacions ni suggeriments de cap tipus. 
 
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 UPOM2021000001, 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 DEFINITIVAMENT el projecte de reurbanització del carrer del 
Roser, redactat pel cap de l’Àrea de Territori, senyor Ramon Prat Molas en data gener 
de 2021. 
 
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província i al web de 
l’ajuntament. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats 
 
 
 
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 

 


