ACTA NÚM. 12
JUNTA DE GOVERN LOCAL
EL DIA 25 DE MARÇ DE 2021.

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia el dia 25 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, Montserrat Torras i Surroca i Immaculada Muñoz i Díaz presencialment
al lloc on se celebra. 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. 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

: X2021011780

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 SG012021000022 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
25 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 18 de març:
-

El dijous 18 de març va donar la benvinguda als assistents a la presentació de
la diagnosi sobre les realitats LGBTI a la comarca que va tenir lloc de manera
telemàtica. A la tarda va assistir a la reunió d’Alcaldies convocada pel Consell
Comarcal.

-

El divendres 19 de març va mantenir una reunió amb representants de les
activitats extraescolars de la ciutat. Al vespre es va desplaçar a Girona per
assistir al Festival MOT.

-

El dissabte 20 de març va donar el tret de sortida a la cursa ciclista Festes del
Tura. A continuació es va desplaçar a la sala 15 del Museu per a la inauguració
de l’exposició “Tota pedra fa paret. La Pedra Seca a Catalunya” organitzada per
l’Observatori del Paisatge.

-

El diumenge 21 va assistir el partit de futbol entre la Unió Esportiva Olot i el
Llagostera a l’Estadi Municipal. A continuació, va presenciar el concert de la
GIOrquestra & Mariola Membrives” al Teatre Principal.

-

El dilluns 22, alumnes de cicle superior de l’escola Cor de Maria va tenir una
trobada telemàtica amb l’Alcalde i la regidora d’Educació, Mariona Camps.

-

El dimarts 23 de març, acompanyat del regidor Estanis Vayreda, va mantenir una
reunió amb representants de la restauració del sector de la restauració. La
trobada forma part de les sessions telemàtiques amb representants de diferents
sectors d’Olot per conèixer l’impacte de la COVID.

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. - CULTURA: CONVENI DE COL.LABORACIÓ FESTIVAL SISMÒGRAF 2021 LA COMARCA
Núm. de referència : X2021011358
Que l’Ajuntament d’Olot és l’entitat organitzadora del Festival SISMÒGRAF 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
SISMÒGRAF 2021.
Que el Festival SISMÒGRAF 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 CU012021000011 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 SISMÒGRAF
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.
5.2. - CULTURA: CONVENI DE COL.LABORACIÓ FESTIVAL SISMÒGRAF 2021 OLOT TELEVISIÓ
Núm. de referència

: X2021011362

Que l’Ajuntament d’Olot és l’entitat organitzadora del Festival SISMÒGRAF 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 SISMÒGRAF 2021.
Que el Festival SISMÒGRAF 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 CU012021000012 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 SISMÒGRAF 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.
5.3. - CULTURA: CONVENI DE COL.LABORACIÓ FESTIVAL SISMÒGRAF 2021 RÀDIO OLOT
Núm. de referència

: X2021011368

Que l’Ajuntament d’Olot és l’entitat organitzadora del Festival SISMÒGRAF 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 SISMÒGRAF 2021.

Que el Festival SISMÒGRAF 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 CU012021000013 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 SISMÒGRAF 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.
5.4. - CULTURA: CONVENI DE COL.LABORACIÓ FESTIVAL SISMÒGRAF 2021 NACIÓ DIGITAL
Núm. de referència : X2021011380
Que l’Ajuntament d’Olot és l’entitat organitzadora del Festival SISMÒGRAF 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
SISMÒGRAF 2021.
Que el Festival SISMÒGRAF 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 CU012021000014 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 SISMÒGRAF 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.

5.5. - CULTURA: CONVENI DE COL.LABORACIÓ FESTIVAL SISMÒGRAF 2021 ENTREACTE
Núm. de referència

: X2021011387

Que l’Ajuntament d’Olot és l’entitat organitzadora del Festival SISMÒGRAF 2021.
Que, en aquest marc, el mitjà Entreacte de l’Associació d’actors i directors professionals
de Catalunya, amb NIF núm. G58119181, ha manifestat el seu interès en col·laborar en
la difusió del Festival SISMÒGRAF 2021.
Que el Festival SISMÒGRAF 2021 inclourà el logotip d’Entreacte 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 CU012021000015 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 l’Associació
d’actors i directors professionals de Catalunya com a mitjà col·laborador del Festival
SISMÒGRAF 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.
5.6. - CULTURA: CONVENI DE COL.LABORACIÓ FESTIVAL SISMÒGRAF 2021 CATORZE.CAT
Núm. de referència

: X2021011390

Que l’Ajuntament d’Olot és l’entitat organitzadora del Festival SISMÒGRAF 2021.
Que, en aquest marc, el mitjà Catorze.cat d'ANAR FENT S.L., empresa editora del mitjà,
amb NIF núm. B-66369086, ha manifestat el seu interès en col·laborar en la difusió del
Festival SISMÒGRAF 2021.
Que el Festival SISMÒGRAF 2021 inclourà el logotip de Catorze.cat 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 CU012021000016 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 Catorze.cat
d'ANAR FENT S.L. com a mitjà col·laborador del Festival SISMÒGRAF 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.
5.7. - CULTURA: CONVENI DE COL.LABORACIÓ FESTIVAL SISMÒGRAF 2021 NÚVOL
Núm. de referència

: X2021011397

Que l’Ajuntament d’Olot és l’entitat organitzadora del Festival SISMÒGRAF 2021.
Que, en aquest marc, el mitjà Edicions del Núvol SLU, amb NIF núm. B66917048, ha
manifestat el seu interès en col·laborar en la difusió del Festival SISMÒGRAF 2021.
Que el Festival SISMÒGRAF 2021 inclourà el logotip de Núvol 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 CU012021000017 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 Edicions del
Núvol SLU com a mitjà col·laborador del Festival SISMÒGRAF 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.

6.1. - PROPOSANT RENOVAR EL CONVENI DE CESSIÓ D'ÚS I GESTIÓ DE LA
XARXA DE DESFIBRIL·LADORS
Núm. de referència

: X2021001649

Des de l’any 2013 el Dipsalut ha cedit de manera gratuïta desfibril·ladors fixos i mòbils
a l’ajuntament d’Olot, a través de la signatura dels convenis corresponents, que
actualment ja no són vigents.
En data 23 de febrer de 2021 Dipsalut ha enviat a l’ajuntament d’Olot un nou conveni de
cessió gratuïta d’ús de desfibril·ladors i gestió de la seva xarxa, perquè s’aprovi.
El conveni té per objecte i finalitat definir i establir els termes i condicions de la cessió
d’ús gratuïta d’11 desfibril·ladors fixos i 4 desfibril·ladors mòbils propietat de Dipsalut, a
favor de l’Ajuntament, el qual com a cessionari accepta.
També és objecte del conveni definir i establir les condicions per a la gestió de la xarxa
dels desfibril·ladors instal·lats a Olot, en el marc del desplegament del programa Pm05
“Girona, territori cardioprotegit”.
La durada del conveni s’estableix per quatre anys, prorrogable per a quatre anys
addicionals.
En relació a l’expedient SICO2021000001, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Medi ambient, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
-

Primer: Aprovar el conveni amb el Dipsalut, de cessió gratuïta d’ús de
desfibril·ladors i gestió de la seva xarxa.

-

Segon: Facultar el Sr. Alcalde per signar tota la documentació necessària.

S’aprova per unanimitat.
7.1. – SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL CLUB TENNIS TAULA OLOT
Núm. de referència

: X2021001844

En relació a l’expedient SP062021000001 d’atorgament de subvencions nominatives
destinades a les entitats esportives de la ciutat d’Olot, vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat d'Esports, proposa a la Junta de Govern
Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de subvenció nominativa del pressupost, a l’entitat
Club Tennis de Taula Olot amb NIF: G17810458 per un import de 3.800 euros, amb
càrrec a la partida 21.330.341.480016 “SUBVENCIÓ CLUB TENNIS TAULA OLOT”

2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà
sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480016

Import
3800

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIO CLUB TENNIS TAULA OLOT
100 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
7.2. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL CLUB NATACIÓ OLOT
Núm. de referència

: X2021004303

En relació a l’expedient SP062021000003 d’atorgament de subvencions nominatives
destinades a entitats esportives de la ciutat d’Olot, vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat d'Esports, proposa a la Junta de Govern
Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de subvenció nominativa del pressupost, a
l’entitat Club Natació Olot amb NIF: G17067398 per un import de 4.750 euros, amb
càrrec a la partida 21.330.341.480015 “SUBVENCIÓ CLUB NATACIÓ OLOT”.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del

conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà
sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480015

Import
4750

Descripció
SUBVENCIO CLUB NATACIO OLOT

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

S’aprova per unanimitat.
8.1. - MERCAT SETMANAL - DENEGAR LA SOL·LICITUD D’EXCEDÈNCIA I
BONIFICACIÓ DE TAXES DE LA PARADA DEL MERCAT SETMANAL NÚM.
MS0091, DESTINADA A LA VENDA DE FRUITA I VERDURA.
Núm. de referència : X2021011827
Vista la instància de data 27 de febrer de 2021 (Registre general de l’Ajuntament d’Olot
núm. E2021002936) presentada pel Sr. ****, titular de la parada núm. MS0091 del
mercat setmanal del dilluns, destinada a la venda de fruita i verdura, en la que demana
una excedència i una bonificació de la taxa d’ocupació de via pública, per no poder
assistir al mercat setmanal per motius mèdics fins a la seva recuperació definitiva.
Considerant que el Sr. ****ha acreditat la baixa mèdica que justifica la seva no
assistència al mercat setmanal, la qual cosa l’eximeix d’haver de demanar cap
excedència.
De conformitat amb la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires i el
Reglament del mercat municipal de venda no sedentària (BOP, núms. 200/17-10-2018;
216/12-11-2019; i 39/26-02-2021); i vist l’expedient administratiu IM022021000004 i
antecedents corresponents, que serveixen de motivació a la present proposta, el
regidor delegat de l’Àrea de Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- DENEGAR per innecessària la petició d’excedència demanada pel Sr. ****,
adjudicatari de la parada del mercat setmanal núm. MS0091, destinada a la venda de
fruita i verdura, atès que la baixa mèdica acreditada ja l’eximeix de l’assistència al mercat
setmanal.
Segon.- DENEGAR la bonificació de la taxa d’ocupació de via pública sol·licitada, atès
que, per una part, aquesta bonificació no es contempla a l’Ordenança fiscal núm. 3.15
per l’any 2021; i d’altra, és manté una reserva de lloc al mercat setmanal a favor del Sr.
****, en tant duri la situació de baixa mèdica.
S’aprova per unanimitat.

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

: X2021011814

En relació a l’expedient CPG22021000027 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 21/009 per un import
de 397.239,33 euros.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
397239.33

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

S’aprova per unanimitat.
10.1. - APROVAR CERTIFICACIÓ D'OBRA Nº 12 DE L'EMPRESA
CONSTRUCTORA CARDONER SA
Núm. de referència

: X2021011808

En relació a l’expedient CPG22021000026 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 certificació n.12 de CONSTRUCTORA DEL CARDONER SA
corresponent a les obres del PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE L’ESPAI
CRÀTER D’OLOT, UBICAT AL CARRER MACARNAU N 55 D’OLOT amb càrrec
a la partida 21.140.333.613212 “R20 ACTUACIONS ESPAI CRATER (OBRA)” per
un import de 82.808,99 euros.
Operació Referència
200230

Tipus
Partida
Despeses 21140 333 63212

S’aprova per unanimitat.

Import
82808.99

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
R20 ACTUACIONS ESPAI CRATER (OBRA)
100 001 001 001 000 000

11.1. - APROVACIÓ PADRÓ URBANA 2021
Núm. de referència

: X2021011075

En relació a l’expedient UR052021000005 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el Padró de l’Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana,
exercici 2021, d’acord al següent detall:
Número de rebuts: 26.314
Import total: 10.296.446,01 €
El període de pagament en voluntària serà del 01/04/2021 al 31/05/2021.
Aquells rebuts domiciliats i d’import igual o superior a 100 €, es fraccionaran de forma
automàtica, i es carregaran a l’entitat d’acord amb els següents terminis:
El 60% es carregarà a 31/05/2021
El 40% es carregarà a 30/09/2021
Per a la resta de rebuts caldrà fer el pagament abans del 31 de maig d’acord amb les
següents formes de pagament:
A – Si els rebuts es troben domiciliats es carregaran al banc a 31/05/2021.
B – Si no es troben domiciliats caldrà fer el pagament fins a 31 de maig, mitjançant el
tríptic de pagament que s’enviarà, per algun dels següents sistemes:
a. Per internet, accedint a www.olot.cat o www.caixabank.cat
b. A qualsevol terminal SERVICAIXA
c. En efectiu a qualsevol oficina de la Caixa que presti el servei de caixa
Segon.- Exposar al públic el present acord en el termini d’un mes.
S’aprova per unanimitat.

12.1. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- ESTIMAR LA RECLAMACIÓ
PRESENTADA PEL SR. **** PER DANYS OCASIONATS A UN VEHICLE.
Núm. de referència : X2019028875

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 Mazda, model CX5, matrícula
****, el dia 3 de juliol de 2019, quan estava correctament estacionat al carrer Caliu,
davant de l’Institut La Garrotxa, per la caiguda d’una senyal de trànsit (discos indicadors
de prohibit estacionar) que havia col·locat els operaris de la Brigada Municipal, per tal
de realitzar treballs de pintura al terra. A l’escrit s’assenyala que una d’aquestes senyals
va caure al damunt del vehicle causant-li danys, de la qual cosa va informar
immediatament als responsables de la Brigada Municipal amb la intenció de resoldre
l’incident. A la petició s’hi acompanya un reportatge fotogràfic (3 fotos) dels danys
ocasionats al vehicle i un informe pericial de valoració, de data 11 de juliol de 2019
(valoració núm. 45), per un import de 281,69 euros, que és la quantitat que es reclama.
En escrit de data 23 de febrer de 2021 (Registre General, núm. S2021003832) 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, una factura de data 10 de març de 2021 (referència núm.
2021000099), emesa per “Autopintat Olot, S.L.”, per un import de 267,87 euros i el
comprovant de pagament de l’esmentada factura.
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 pintura
varen col·locar diverses senyals informatius dels treballs de pintura que es realitzarien
a la via pública (senyalització horitzontal de trànsit) 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 la via pública.
Vist l’expedient administratiu SRP12019000026 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 estava estacionat al carrer Caliu, davant de l’Institut La
Garrotxa, per la caiguda d’una senyal de trànsit (discos indicadors de prohibit estacionar)
que havia col·locat els operaris de la Brigada Municipal, per tal de realitzar treballs de
pintura a la via pública.
Segon.- Efectuar un pagament de DOS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB
VUITANTA-SET CÈNTIMS (267,87.- €) a favor del Sr. ****, en concepte d’indemnització
pels danys ocasionats a un seu vehicle.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 21130 920 224000

Import
267.87

Descripció
ASSEGURANCES

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
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.
12.2. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL: RESOLUCIÓ DEL RECURS DE
REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL,
DE DENEGACIÓ D’UNA INDEMNITZACIÓ PER DANYS OCASIONATS PER UNA
CAIGUDA A LA VIA PÚBLICA.
Núm. de referència

: X2020001739

Vist l’escrit presentat per l’advocat Sr. ****, en nom i representació de la Sra. ****, pel
que interposa recurs de reposició, contra l’acord de la Junta de Govern Local de data 14
de gener de 2021 i atesos els següents
ANTECEDENTS
Primer.- La Junta de Govern Local de data 10 d’octubre de 2019, va estimar el recurs
de reposició interposat per la Sra. ****i va anul·lar l’acord de la Junta de Govern Local,
de data 14 d’agost de 2019, de denegació d’indemnització per danys ocasionats per una
caiguda a la via pública, a la vorera del carrer Mulleres davant de la perruqueria Raffel
Pagès, el dia 20 de febrer de 2019, per culpa d’una tapa d’aigua que estava en mal estat
(expedient SRP12019000009). Així mateix va acordar iniciar un nou expedient de
reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys ocasionats per una caiguda a la
vorera del carrer Mulleres, el dia 20 de febrer de 2019, per culpa d’una tapa d’aigua que
estava en mal estat, en atenció a la reclamació de responsabilitat patrimonial
expressament formalitzada en data 19 de setembre de 2019.
Segon.- En l’escrit d’interposició del recurs de reposició a més de demanar l’anul·lació
de l’acte administratiu recorregut, també es va demanar retrotraure l’expedient
administratiu al seu inici incoant un nou expedient de responsabilitat patrimonial; d’aquí
que l’Alcaldia, per resolució de data 15 de gener de 2020 ordenés l’oberta d’un nou
expedient de responsabilitat patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot i atorgués als
interessats un nou termini per comparèixer al procediment, formular al·legacions,
aportar documents i proposar proves. També es van demanar informes a la Policia
Municipal i als serveis tècnics municipals competents, així com a l’empresa
concessionària del servei municipal d’aigües.
Tercer. En informe del cap de la Policia Municipal de data 14 de març de 2019
s’assenyala que consultats els arxius de la Policia Municipal no els consta haver
intervingut en la caiguda que manifesta haver patit la Sra. ****, el dia 20 de febrer de
2019, al carrer Mulleres. Aquest informe formava part de l’expedient SNC12019000009
i s’incorpora al present expedient administratiu.

Quart.- En escrit de data 18 de febrer de 2020, l’empresa SOREA, “Sociedad Regional
de Abastecimiento de Aguas, S.A.U.”, es dona per assabentada d’aquesta reclamació
de la qual dona trasllats a la seva companyia asseguradora.
Cinquè.- En informe dels serveis tècnics de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot, de
data 29 de juny de 2020, s’assenyala que es remeten a l’empresa que gestiona la
instal·lació d’aigua municipal i que, segons expedient, es va reposicionar la tapa de la
vorera.
Sisè.- En data 20 d’octubre de 2020 es va realitzar la prova testifical i es va prendre
declaració a la Sra. **** amb el resultat que consta a l’expedient.
Setè.- A la vista de l’expedient administratiu, la Junta de Govern Local, en sessió de
data 14 de gener de 2021, va acordar denegar la indemnització reclamada per la Sra.
**** pels danys ocasionats per una caiguda a la via pública, en no quedar provat el nexe
causal entre els danys reclamats i el funcionament dels serveis públics municipals.
Vuitè.- En escrit de data 16 de febrer de 2021 (Registre General, núm. E2021002435/1702-2021) la representació de la Sra. **** va interposar recurs de reposició contra l’acord
de la Junta de Govern Local, de data 14 de gener de 2021, de denegació d’indemnització
per una caiguda a la via pública. En aquest escrit de reposició s’assenyala l’existència
de lesions i danys avaluables econòmicament, provocats pel mal estat d’una tapa del
servei municipal d’aigua col·locada a la via pública, la qual cosa comporta la
responsabilitat de l’Administració.
FONAMENTS DE DRET
Primer.- El recurs potestatiu de reposició ha estat interposat en temps i forma, de
conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
Segon.- 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”
Tercer.- 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.
Quart.- En la resolució de la Junta de Govern Local de 14 de gener de 2021,
s’assenyalava la dificultat per determinar si els danys patits per la Sra. **** eren
atribuïbles de forma directa i exclusiva al funcionament dels serveis públics municipals.
En qualsevol cas aquesta atribució no és gens clara, ja que el fet que ni la Policia
Municipal ni cap altre servei de l’Ajuntament d’Olot intervingués directament en l’accident
ni en tingués coneixement de manera immediata, 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.
Les declaracions del testimoni aportat per la Sra. **** no són suficientment clarificadores.
Tal com s’apuntava en l’acord de la Junta de Govern, avui recorregut, tot i que la Sra.
**** va manifestar que caminava a peu darrere la Sra. ****, a un o dos metres de
distància, i que va manifestar que va veure com va caure, no va ser fins que es va
apropar al lloc de l’accident quan va veure una tapa mal col·locada, torta i com sortida
d’un costat; és a dir, que no va ser fins desprès de l’accident quan va veure que una
tapa d’aigües no estava ben posada, sense poder determinar si ho estava abans de
l’accident o ho estava a conseqüència de l’accident (que desprès de l’accident la tapa
quedés mal col·locada)
Cinquè.- Les voreres del carrer Mulleres compleixen totes i cadascuna de les normatives
sectorials específicament aplicables, tant pel que fa a la pavimentació com a la resta
d’elements propis d’una zona de pas de vianants.
A l’acord de la Junta de Govern es feia esment a la fotografia aportada en la reclamació
per la Sra. **** que oferia una visió de detall de la tapa d’aigua del carrer Mulleres on
manifesta que es va entrebancar. La referència a aquella fotografia era rellevant en el
sentit que demostrava quin és l’estat ordinari de les voreres de la ciutat i dels elements
complementaris que en elles s’hi col·loquen, com ara, les tapes d’aigua, de gas o de

clavegueram. Efectivament a la fotografia s’observa una tapa que es troba en un estat
de conservació correcte i que no presenta cap desnivell que impliqui un risc pels
vianants. De la mateixa manera, la vorera que apareix al voltant de la tapa tampoc
presenta desperfectes ni desnivells que suposin cap risc pels vianants, sinó que es pot
apreciar que es troba en bon estat de conservació.
La vorera existent al carrer Mulleres és uniforme, sense desnivells ni grans desperfectes
i presenta un estat de conservació raonable, que s’adequa als estàndards exigibles a
una administració pública responsable del manteniment de la via pública, 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.
A les fotografies no apareixen irregularitats d’entitat suficient per a constituir un risc per
a les persones quan transiten per aquella vorera; sobretot i tenim en compte que són
voreres amples amb un gran espai de pas pels vianants i amb la il·luminació pròpia
d’una via principal de l’eix comercial de la ciutat d’Olot. D’aquí que pugui afirmar-se que
les voreres del carrer Mulleres són fàcilment transitables amb un nivell d’atenció mínim,
segons els cànons socials imperants.
D’altra banda cal assenyalar que les tapes d’aigües que es col·loquen a la ciutat d’Olot,
ja sigui el mateix Ajuntament o les empreses concessionàries de serveis municipals,
com ara SOREA, estan dissenyades i construïdes per ser col·locades a la via pública, a
les zones de pas dels vianants, com són les voreres. Es tracta per tant, d’elements
homologats que han passat tots els controls requerits per poder estar disponibles al
mercat i per ser col·locats a la via pública.
Sisè.- En relació a la quantificació de la indemnització pretesa, l’acord de la Junta de
Govern de 14 de gener de 2021 no se’n feia cap esment, atès que, en tractar-se d’una
resolució desestimatòria, resultava improcedent realitzar cap consideració ni valoració
dels danys invocats per la part reclamant. En igual sentit la present resolució.
Setè.- 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 SRP12020000001 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:
Primer.- DESESTIMAR el recurs de reposició interposat per la representació de la Sra.
**** contra l’acord de la Junta de Govern Local, de data 14 de gener de 2021, de
denegació d’indemnització pels danys ocasionats per una caiguda a la via pública, en
no quedar provat el nexe causal entre els danys reclamats i el funcionament dels serveis
públics municipals.
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’empresa concessionària del servei municipal
d’aigües d’Olot i a l’entitat asseguradora de l’Ajuntament d’Olot.

S’aprova per unanimitat.
13.1. - APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT, APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS I DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES QUE REGIRAN ELS SERVEIS DE MANTENIMENT DE SOFTWARE
GENERSYS I3; SISTEMA DE GESTIÓ PER A L'eADMINISTRACIÓ PÚBLICA, I
CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ.
Núm. de referència

: X2021011740

Tipus contracte
Procediment
Criteris

SE
NE
SP

DE SERVEIS
PROCEDIMENT NEGOCIAT
SENSE PUBLICITAT

Antecedents:
Atesa la necessitat de contractar els serveis de manteniment del software “Genesys i3:
Sistema de Gestió per a l’eAdministració Pública”, que inclou les següents aplicacions,
desenvolupades per l’empresa Audifilm Consulting SL:
-

Carpeta del Ciutadà
Registre de Documents electrònic
Notificacions electròniques
GenDoc. Gestor documental
Tramitador on-line
Serveis d’interoperabilitat
Nucli.
Gestió Tributària (IBI, Sistema de Gestió Cadastral, Impost Increment Valor
Terrenys, Altres Taxes i impostos Municipals, Impost Vehicles de Tracció
Mecànica, IAE, Liquidacions,...)
Comptabilitat
Recaptació Voluntària i Executiva
Notificacions
Registre de Documents
Gestió i seguiment d’expedients
BPM
Gestió de Secretaria
Gestió d’Habitants
Seguiment Procés Electoral
MAGDA (Sistema de matriculació i Gestió d’Activitats)

Atès que d’acord amb l’informe emès pel Responsable del Departament d’Informàtica i
Noves Tecnologies de l’Ajuntament d’Olot, per executar les tasques objecte del
contracte cal disposar d’uns coneixements profunds del funcionament del software, dels
quals només en disposa el desenvolupador de les aplicacions. Atès que l’empresa
Audifilm Consulting SL és la desenvolupadora i propietària d’aquestes aplicacions, és
l’únic proveïdor que les pot realitzar; per aquest motiu serà l’única empresa convidada.

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 pel Responsable del Departament d’Informàtica i Noves
Tecnologies de l’Ajuntament d’Olot.
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 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 serveis de manteniment del software
“Genesys i3: Sistema de Gestió per a l’eAdministració Pública”, amb “Audifilm
Consulting SL “, NIF B83998740.
Segon.- APROVAR l’expedient de contractació administrativa dels serveis de
manteniment del software “Genesys i3: Sistema de Gestió per a l’eAdministració
Pública”, d’acord amb el previst a l’article 117 de la LCSP.
El pressupost màxim de licitació, per als dos anys de durada del contracte, s’estableix
en cent trenta-set mil cent setanta-cint euros amb vint cèntims (137.175,28 €) IVA inclòs.
Aquest import es desglossa en cent tretze mil tres-cents seixanta-vuit euros (113.368,00
€) de pressupost net, més vint-i-tres mil vuit-cents set euros amb vint-i-vuit cèntims
(23.807,28 €) d’IVA calculat al 21 %.
El contracte tindrà una durada de dos 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 amb càrrec a la partida 120.920.227994 “Manteniment i
suport informàtic” del Pressupost Municipal.
Operació Referència
200200
200200

Tipus
Partida
Despeses 21120 920 227994
Despeses 99999

Import
68587.64
68587.64

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
MANTENIMENT I SUPORT INFORMATIC
100 001 001 001 000 000
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA
100 001 001 001 000 000

Cinquè.- CONVIDAR, en aplicació de l’article 168.a) 2n. i 170 de la LCSP, a l’empresa
“Audifilm Consulting SL”, NIF B83998740, 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.
13.2. - MODIFICAR EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
(PCAP) DE LA LICITACIÓ DEL SERVEI DE SEGURETAT I VIGILÀNCIA I
CONTROL D’ACCÉS DE L’EDIFICI DE CAN JOANETES, SEU PRINCIPAL DE
L’AJUNTAMENT D’OLOT
Núm. de referència

: X2021008739

Antecedents
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot, en sessió de data 11 de març de 2021,
va aprovar 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, el plec
de clàusules administratives particulars (PCAP), el plec de prescripcions tècniques
(PPT) i convocar licitació.
Vistes les consideracions fetes respecte del plec de clàusules administratives d’aquesta
licitació, trameses per correu electrònic, per: ADN Sindical Seguridad y Servicios de
Cataluña, UGT Catalunya Sector Seguretat Privada, i Asociación Profesional de
Compañías Privadas de Servicios de Seguridad.
Ateses aquestes consideracions i vist que l’objecte del contracte s’engloba dins els
contractes de serveis de l’Annex IV, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic (LCSP), i per tal d’adequar el plec de clàusules administratives
particulars a les prescripcions de la LCSP, es modifica el PCAP d’aquesta contractació
en les següents clàusules:
-

A la Clàusula 3, Pressupost base de licitació, es feia referència al personal a
subrogar, i així mateix les dades del personal a subrogar constaven a l’Annex 1.
Per tal que quedi més clara l’obligació de subrogació, s’ha afegit una nova
clàusula, anomenada Obligació de subrogació del personal (clàusula 5).
5. Obligació de subrogació del personal
D’acord amb el Conveni col·lectiu estatal de les empreses de seguretat per a l’any 2021,
publicat per resolució de 18 de novembre de 2020 de la Dirección General de Trabajo,
al BOE número 310 de 26 de novembre de 2020, procedeix la subrogació de personal
en la present licitació.

D’acord amb l’article 130.1 de la LCSP, es facilita la informació sobre les condicions dels
contractes dels treballadors als que afecti la subrogació per permetre una exacta
avaluació dels costos laborals. Aquestes dades consten a l’Annex 1 de l’esmentat plec.
Atesa l’obligació de subrogació determinada pel conveni col·lectiu, l’incompliment
d’aquesta obligació suposaria l’incompliment de la legislació laboral, marcada com a
condició especial d’execució d’aquest contracte, i amb caràcter d’essencial, i com a tal
suposaria una penalització molt greu o causa d'extinció contractual.
En cas que un cop produïda la subrogació els costos laborals fossin superiors als que es
desprenguessin de la informació facilitada per l’antic contractista a l’òrgan de
contractació, el contractista tindria acció directa contra l’antic contractista.
Així mateix, i sense perjudici de l’aplicació en el seu cas, del que estableix l’article 44 del
text refós de la Llei de l’Estat dels Treballadors, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2015, de 23 d’octubre, el contractista està obligat a respondre dels salaris impagats als
treballadors afectats per la subrogació, així com de les cotitzacions a la Seguretat Social
devengades, fins i tot en el supòsit que es resolgui el contracte i siguin subrogats pel nou
contractista, sense que en cap cas aquesta obligació correspongui a aquest darrer.

-

A la Clàusula 19, Criteris d’adjudicació, que ha passat a ser la clàusula 20, s’hi
han introduït els canvis següents:
Apartat 19.1 Criteris avaluables automàticament o mitjançant fórmula: la
puntuació ha passat a ser de fins a 70 punts (abans fins a 75 punts), i l’apartat
a) Preu, passa a tenir una puntuació de fins a 46 punts (abans fins a 51 punts).
No hi ha canvis en els altres apartats.
Apartat 19.2 Criteris avaluables mitjançant judici de valor: la puntuació ha passat
a ser de fins a 30 punts (abans fins a 25 punts). La puntuació mínima en aquest
apartat per tal de passar a la següent fase de licitació, ha passat a ser de 18
punts (abans eren 15 punts). Pel que fa als diferents apartats:
a) Protocol d’actuació davant aldarulls i davant una emergència sanitària
passa a tenir una puntuació de fins a 12 punts (abans era fins a 10 punts);
el Procediment d’actuació davant aldarulls passa a puntuar fins a 6 punts
(abans fins a 5 punts); i el Procediment d’actuació davant una emergència
sanitària passa a puntuar fins a 6 punts (abans fins a 5 punts). L’escalat de
puntuació ha passat a ser de 6, 3 i 0 punts (abans era de 5, 2.5 i 0 punts).
b) Mecanismes de control, seguiment, valoració, correcció i millores del
servei passa a tenir una puntuació de fins a 12 punts (abans era fins a 10
punts). El Procediment de control, seguiment del personal assignat al
servei, valoració i correcció passa a puntuar fins a 6 punts (abans fins a
5 punts); i les Propostes de millora del servei passen a puntuar fins a 6
punts (abans fins a 5 punts). L’escalat de puntuació ha passat a ser de 6,
3 i 0 punts (abans era de 5, 2.5 i 0 punts).

c) Protocol i/o mecanismes de comunicació i coordinació amb l’Ajuntament ,
passa a puntuar fins a 6 punts (abans era fins a 5 punts). L’escalat de
puntuació ha passat a ser de 6, 3 i 0 punts (abans era de 5, 2.5 i 0 punts).
Vist l’expedient administratiu CCS12021000020 i antecedents corresponents, la
regidora d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord:
Primer.- APROVAR la modificació del plec de clàusules administratives particulars
(PCAP) de la licitació del Servei de seguretat i vigilància i control d’accés de l’edifici de
Can Joanetes, seu principal de l’Ajuntament d’Olot, que figura a l’expedient.
Segon.- Publicar una esmena en el Perfil del Contractant, i concedir un nou termini per
a la presentació de proposicions, equivalent als dies naturals transcorreguts entre la
publicació inicial del plec i la publicació dels plecs modificats.

S’aprova per unanimitat.
13.3. - ADJUDICACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE
PUBLICITAT , DEL SERVEI DE MANTENIMENT I SUPORT TELEMÀTIC DE
L'APLICACIÓ "EPSILON"
Núm. de referència
Tipus
Contracte
Procediment
Criteris

: X2021004941
SE

DE SERVEIS

NE
SP

PROCEDIMENT NEGOCIAT
SENSE PUBLICITAT

Antecedents
Per acord de la Junta de Govern Local de data 11 de febrer de 2021, es va iniciar
l’expedient de contractació del servei de manteniment i suport telemàtic de l’aplicació
Epsilon, es va aprovar l’expedient i el plec de clàusules administratives particulars
(PCAP) i el plec de condicions tècniques, es va aprovar la despesa i es va convidar a
l’empresa “Carlos Castilla Ingenieros SA” amb NIF A43066299 perquè presentés oferta.
D’acord amb l’informe tècnic que proposa la contractació i per les raons que s’hi
exposen, s’han de seguir els tràmits de l’article 168.a)2n de la Llei de Contractes del
Sector Públic (en endavant LCSP), atès que les tasques de manteniment objecte del
contracte únicament les pot realitzar l’empresa “Carlos Castilla Ingenieros SA”, ja que
és l’empresa propietària i desenvolupadora d’aquest programari i, en conseqüència, és
l’únic proveïdor que les pot realitzar.
El termini per a la presentació d’ofertes finalitzava el dia 26 de febrer de 2021. En data
8 de març de 2021 es va procedir a obrir els sobres A i B, que contenien la Documentació
General i la Documentació relativa als criteris quantificables de forma automàtica.

En data 11 de març de 2021 la Sra. Lídia Fernández Brugués, cap de l’àrea de Recursos
Humans, va emetre informe de valoració de l’oferta presentada per “Carlos Castilla
Ingenieros SA” presentada en data 26 de febrer de 2021, proposant l’adjudicació a
l’empresa “Carlos Castilla Ingenieros SA”.
En data 12 de març de 2021 es va requerir a l’empresa “Carlos Castilla Ingenieros SA”
per tal que constituís la garantia definitiva, d’acord amb les clàusules 17 i 18 del PCAP,
atorgant un termini de 7 dies hàbils a comptar des del dia següent a la recepció del
requeriment.
Vist que la documentació requerida ha estat presentada dins el termini establert a
l’efecte.
De conformitat amb el punt 3 de l’article 150 de la LCSP i amb la Disposició Addicional
Segona de la LCSP.
Atès que la competència per a l’adopció del present acord és de Junta de Govern Local,
per delegació conferida per l’Alcaldia mitjançant Decret d’Alcaldia, del 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. CCS12021000010 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següent acord:
Primer.- ADJUDICAR el contracte del servei de manteniment i suport telemàtic de
l’aplicació Epsilon, a favor de “Carlos Castilla Ingenieros SA” amb NIF A43066299,
pel preu total de vuit mil cent trenta-un euros amb quaranta-vuit cèntims (8.131,48
€), desglossats en 6.720,23 € de base imposable i 1.411,25 € d’IVA calculat al 21 %.
L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de clàusules
administratives particulars i el plec condicions tècniques reguladores de la contractació,
aprovats per la Junta de Govern Local de data 11 de febrer de 2021.
Segon.- El contracte tindrà una durada d’un any, amb efectes a partir del dia 1 de gener
de 2021.
Tercer.- Aprovar i disposar el pagament de la despesa per import de 8.131,48 € (IVA
inclòs) amb càrrec a la partida pressupostària 21 110 920 220021 Manteniment
programa nòmines.
Operació Referència
200300
2101004
200200
2101004

Tipus
Partida
Despeses 21110 920 220021
Despeses 21110 920 220021

Import
8131.48
-3

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
MANTENIMENT PROGRAMA NOMINES
100 001 001 001 000 000
MANTENIMENT PROGRAMA NOMINES
100 001 001 001 000 000

Quart.- Notificar l’adjudicació a “Carlos Castilla Ingenieros SA”, empresa adjudicatària.
Cinquè.- Publicar l’adjudicació del contracte mitjançant anunci en el Perfil del
Contractant, de conformitat amb el punt 1 de l’article 151 de la LCSP.

Sisè.- Requerir a l’adjudicatària per tal que dins el termini màxim de 15 dies hàbils, a
comptar del següent al de la notificació de l’adjudicació, formalitzi el contracte, de
conformitat amb l’article 153.3 de la LCSP.
Setè.- PUBLICAR la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del
Contractant.
S’aprova per unanimitat.
13.4. - SERVEI DE DINAMITZAVIÓ DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN EL
PROJECTE DE LLUITA CONTRA LA DISCRIMINACIÓ D'ACCÉS A L'HABITATGE
Núm. de referència : X2021009836
Tipus de Contracte: SE
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SERVEIS
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar el servei de dinamització de participació
ciutadana en el Projecte de lluita contra la discriminació d'accés a l'habitatge , com es
desprèn de l’informe de data 2 de març de 2021, emès per la Sra. Miriam Paredes
Espinar, Responsable Oficina Local d’Habitatge de l’Ajuntament d’Olot .
Segon.- Atès que es tracta d’un servei esporàdic i puntual, i que en cas que es valori
que es repetirà aquesta mateixa necessitat, s’inclourà en la planificació de necessitats
de contractació, d’acord amb el que estableix l’article 28 de la LCSP.
Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar el servei de
dinamització de participació ciutadana en el Projecte de lluita contra la discriminació
d'accés a l'habitatge:.
1. “Neòpolis consultoria sociopolítica, SL” ,
2. “Alba Puy Samper”
3 . “Joffre López Oller”.
Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada per
l’empresa per NEOPOLIS CONSULTORIA SOCIOPOLITICA, SL , per haver
presentat l’oferta més econòmica
Cinquè.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals
de contractació.
Sisè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa NEOPOLIS CONSULTORIA
SOCIOPOLITICA SL i atès que aquesta compta amb l’habilitació professional
necessària per realitzar la prestació objecte del contracte.

Fonament jurídic
La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant
LCSP) i correspon a la modalitat de serveis regulada a l’article 17 de la mateixa.
Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de
l’expedient administratiu i les modificacions introduïdes pel Reial Decret Llei 3/2020, de
4 de febrer.
Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació.
Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions
efectuades pel cartipàs municipal.
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics
I vist l’expedient administratiu núm. CC012021000152 i antecedents corresponents, la
regidora-delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar l’informe emès per la Sra. Miriam Paredes Espinar, Responsable
Oficina Local d’Habitatge 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 NEOPOLIS CONSULTORIA SOCIOPOLITICA S, amb NIF núm.
B17678194, el servei de dinamització de participació ciutadana en el Projecte de lluita
contra la discriminació d'accés a l'habitatge i segons el document annex a l’expedient;
pel preu d’onze mil nou-cents setanta-nou euros (11.979€), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en nou mil nou-cents euros (9.900 €) de pressupost net i
dos mil setanta-nou euros (2.079 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 %
Tercer.- El termini per a l’execució dels serveis tindrà una durada aproximada de 8
mesos aproximadament: 2 per a la realització de la diagnosi, 2 per acordar l’escenari
de futur i 3 per debatre les i generar les conclusions.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 11.979 €, IVA inclòs, amb càrrec
a la partida núm. 21.143.1521.227992 “prestació serveis habitatge” del Pressupost
municipal.
.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 21143 1521 227992

Import
11979

Descripció
PRESTACIO SERVEIS HABITATGE

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

Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació i adjuntarà

una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient
CC012021000152
Sisè.- Notificar aquesta resolució a : Neopolis ConsulToria Sociopolitica SL; Alba Puy
Samper”, “Joffre López Oller”.
S’aprova per unanimitat.
13.5. - SERVEI D'ALLOTJAMENT PER NECESSITATS SOCIALS MES DE FEBRER
DE 2021
Núm. de referència : X2021011597
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 15 de
març 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: CC012021000193 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 15 de març 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 febrer de 2021, per import de tretze mil cent setanta-quatre euros
(13.174 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en onze mil nou-cents setanta-sis euros amb trenta-sis
cèntims (11.976,36 €) de base imposable i mil cent noranta-set euros amb seixantaquatre cèntims (1.197,64€) d’IVA calculat al 10%.
Tercer.- Aprovar, Disposar i Ordenar la despesa per import de 13.174 €, 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
13174

Descripció
PRESTACIO SERVEIS COVID19

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

13.6.- APROVACIÓ EXPEDIENT, PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
PARTICULARS I PER A LA CONTRACTACIÓ MITJANTÇANT PROCEDIEMNT OBERT
DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D’UNA CALDERA DE BIOMASSA AL CEIP
BISAROQUES, SERVEI DE MANTENIMENT CORRECTIU I PREVENTIU I
SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA TÈRMICA PER CALEFACCIÓ I AIGUA CALENTA
SANITÀRIA
La Junta de Govern Local acorda deixar aquest punt sobre la taula.
13.7. - APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT, APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS I EL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE 115
LLICÈNCIES D'OFFICE 365 PER A NEGOCIS I 3 LLICÈNCIES DE VISIÓ PLAN 2; I
CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ
Núm. de referència

: X2021011791

Tipus contracte
Procediment
Criteris

SU
AB
UN

DE SUBMINISTRAMENT
PROCEDIMENT OBERT
ÚNIC CRITER

Atès que és necessari contractar el subministrament de de 115 Llicències d’Office 365
per negocis i 3 Llicències de Visio Plan 2.
Vist l’informe emès pel Sr. Joan Prat Espuña, cap d’Àrea d’Informàtica i Noves
Tecnologies, en el qual es proposa l’inici de l’expedient del contracte referit.
L’objecte del contracte és el Subministrament de 115 llicències Office365 per a negocis
i 3 de Visió Plan 2, per tal d’actualitzar les aplicacions office de l’Ajuntament, Word,
Excel, correu electrònic ,... alhora que ha de poder donar d’alta noves llicencies i baixa
o modificacions de les llicencies actuals en el moment que l’Ajuntament ho sol·liciti, així
com solucionar directament totes les incidències o dubtes sobre l’ús i gestió d’aquestes
llicencies.
La durada del contracte s’estableix en dos anys sense possibilitat de pròrroga.
El pressupost base de licitació ascendeix a 35.065,80 € IVA inclòs. Aquest import es
desglossa en 28.980,00 € de pressupost net i 6.085,80 € en concepte d’IVA calculat al
tipus del 21%.
El Valor Estimat (VE), és de 31.878,00€ ( 28.980€ + 10%), sense incloure l’Impost sobre
el Valor Afegit.
.

Any 1
Any 2

Import (IVA
exclòs)
14.490,00 €
14.490,00 €

Modificació
10%
1.449,00 €
1.449,00 €
TOTAL

Total
15.939,00 €
15.939,00 €
31.878,00 €

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. CCS12021000028 com a 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 de de 115 Llicències d’Office 365 per negocis i 3 Llicències de Visio
Plan 2, 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 de 115
Llicències d’Office 365 per negocis i 3 Llicències de Visio Plan 2 pel preu 35.065,80 €
IVA inclòs. Aquest import es desglossa en 28.980,00 € de pressupost net i 6.085,80 €
en concepte d’IVA calculat al tipus del 21%.
Pressup.Màx.
(Iva Exclòs)
14.490,00
14.490,00

1r. Any
2n. Any
TOTAL

28.980,00€

3.042,90
3.042,90

Pressup.Màx.
(Iva Inclòs)
17.532,90
17.532,90

6.085,80€

35.065,80€

% IVA

La durada del contracte s’estableix en dos anys sense possibilitat de pròrroga.
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 17.532,90 € /any (IVA inclòs). Atès el
caràcter plurianual de la despesa pels anys posteriors, la seva autorització o realització
se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos.
La despesa és amb càrrec la partida: 2021.120.920.227994 MANTENIMENT I SUPORT
INFORMÀTIC.
Any
Any 1
Any 2

Operació Referència
200200

Pressupost
14.490,00 €
14.490,00 €

Tipus
Partida
Despeses 21120 920 227994

% IVA
21%
21%

Import
17532.90

Import IVA
3.042,90 €
3.042,90 €

Import total
17.532,90 €
17.532,90 €

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
MANTENIMENT I SUPORT INFORMATIC
100 001 001 001 000 000

S’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de crèdit adequat
i suficient per atendre la despesa.
En tractar-se d’una despesa plurianual, queda subordinada a l’existència de crèdit
adequat i suficient en el pressupost dels exercicis respectius.
Cinquè.- DISPOSAR l’obertura del procediment d’adjudicació que es tramitarà de forma
ordinària, pel procediment obert simplificat abreujat, i es durà a terme atenent a un únic
criteri 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. Joan Prat Espuña, Cap
d’Àrea d’Informàtica i Noves Tecnologies 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.

13.8. - CULTURA: CONTRACTACIÓ ESCÈNIQUES ABRIL-JUNY 2021 - DE QUÈ
PARLEM...
Núm. de referència : X2021011399
Primer.- Atès que és necessària la contractació de l’espectacle De què parlem mentre
no parlem de tota aquesta merda de la companyia La Calòrica dins la programació de
ABRIL-JUNY 2021, que realitza l'empresa TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA
com es desprèn de l'informe de data 09-03-2021, 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 TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA,
SA 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 21 499 333 226092 PROGRAMACIO
TEATRE, DANSA I CIRC 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: CC012021000186 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 TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA, amb CIF.
A60942851, de BARCELONA, BARCELONA, ESTAT ESPANYOL el contracte privat

que té per objecte l'espectacle De què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda
pel preu de SET MIL DOS-CENTS SEIXANTA euros (7.260,00 €), 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: 6.000,00 €
IVA (21)%: 1.260,00 €
Segon.- De què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda es portarà a terme el
dia/dies 07-05-2021
Tercer.- Aprovar i Disposar la despesa d'import 7.260,00 €, IVA inclòs, i efectuar-ne el
pagament a l'empresa TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA en els termes que
consten en el contracte que se signarà entre les parts.
Amb càrrec a la partida 21 499 333 226092 PROGRAMACIO TEATRE, DANSA I CIRC
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.- TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA adjuntarà una còpia d’aquest acord a la
factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012021000186.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 21499 333 226092

Import
7260.00

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
PROGRAMACIO TEATRE, DANSA I CIRC
400 999 999 099 000 000

S’aprova per unanimitat.
13.9. - CULTURA: CONTRACTACIÓ ARTS ESCÈNIQUES ABRIL-JUNY 2021 - LA
CABRA
Núm. de referència : X2021011400
Primer.- Atès que és necessària la contractació de l’espectacle La Cabra, o qui és Sílvia?
de la companyia FOCUS dins la programació d’arts escèniques ABRIL-JUNY 2021, que
realitza l'empresa Serveis de l'espectacle Focus, S.A. com es desprèn de l'informe de
data 09-03-2021, 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 Serveis de l'espectacle Focus, S.A. 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 21 499 333 226092 PROGRAMACIO
TEATRE, DANSA I CIRC 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: CC012021000187 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 Serveis de l'espectacle Focus, S.A., amb CIF. A58116369,
de BARCELONA, ESTAT ESPANYOL el contracte privat que té per objecte l'espectacle
La Cabra, o qui és Sílvia? pel preu de ONZE MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-VUIT
euros 11.858,00 €, 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: 9.800,00 €
IVA (21)%: 2.058,00 €
Segon.- La Cabra, o qui és Sílvia? es portarà a terme el dia 21-05-2021
Tercer.- Aprovar i Disposar la despesa d'import 11.858,00 €, IVA inclòs, i efectuar-ne el
pagament a l'empresa Serveis de l'espectacle Focus, S.A. en els termes que consten
en el contracte que se signarà entre les parts.
Amb càrrec a la partida 21 499 333 226092 PROGRAMACIO TEATRE, DANSA I CIRC
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.- SERVEIS DE L'ESPECTACLE FOCUS, S.A. adjuntarà una còpia d’aquest acord
a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012021000187.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 21499 333 226092

Import
11858.00

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
PROGRAMACIO TEATRE, DANSA I CIRC
400 999 999 099 000 000

S’aprova per unanimitat.
14.1. - APROVAR LES BASES I LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ
PER A LA COBERTURA DEFINITIVA D'UNA PLAÇA D'OFICIAL 1A, CATEGORIA
XOFER-MECÀNIC GRUA MUNICIPAL
Núm. de referència: X2021011454

Atès que la Junta de Govern Local en la sessió ordinària de 17 de gener de 2019 va
acordar l’aprovació de l’oferta d’ocupació pública de l’Ajuntament d’Olot per a l’any 2019
que conté una plaça vacant d’oficial 1a, personal laboral fix, categoria xofer-mecànic de
la grua municipal, grup C2, pel sistema de selecció de concurs oposició en torn lliure.
Atès que l’acord esmentat es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona
número 19 de 28 de gener de 2019 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
número 7797 de 28 de gener de 2019.
Atès que l’oferta d’ocupació pública s’ha d’executar en el termini de tres anys des de la
seva publicació en els butlletins oficials.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada
d’Organització i Atenció Ciutadana proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la cobertura
definitiva d’una plaça d’oficial 1a, personal laboral fix, categoria xofer-mecànic de la grua
municipal, grup C2, pel sistema de selecció de concurs oposició en torn lliure, vacant a
la plantilla de personal de l’Ajuntament d’Olot i inclosa a l’oferta d’ocupació pública per
a l’any 2019.
Segon.- Publicar el text íntegre de les bases i de la convocatòria en el Butlletí Oficial de
la Província de Girona i en extracte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

S’aprova per unanimitat.
15.1. - PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ ECONÒMICA DEL PA0306 AV SANT
JOAN (C/COMPTES DE BESALÚ).-PROPOSANT APROVAR INICIALMENT
Núm. de referència

: X2021008556

Vist el Projecte de Reparcel·lació Econòmica del PA 03.06 Av Sant Joan (c/ Comptes
de Besalú), redactat per l’arquitecte Quim Gallart Figueras en data març de 2021, que
té per objecte transformar d'una manera jurídica i física les propietats afectades per tal
de possibilitat la seva edificació amb ús residencial, sense que existeixi cap redistribució
material dels terrenys i distribuint entre els titulars els costos d'urbanització i serveis
necessaris per a executar les obres previstes al sector d'obrir un vial interior que
connecta l'avinguda Sant Joan amb el carrer Bisbe Serra, d’acord amb el Projecte
d’Urbanització elaborat a tal efecte.
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 UPL12021000004, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d' Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Vist l'expedient administratiu i els antecedents corresponents, el regidor delegat
de l’Àrea d’Urbanisme proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents
acords:
PRIMER.– APROVAR INICIALMENT el Projecte de Reparcel·lació Econòmica del PA
03.06 Av Sant Joan (c/ Comptes de Besalú), redactat per l’arquitecte Quim Gallart
Figueras en data març de 2021.
SEGON.– 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.
TERCER.- 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.
QUART.- NOTIFICAR el present acord a tots els propietaris inclosos dins l’àmbit del
polígon d’actuació del PA 03.06 Av Sant Joan (c/ Comptes de Besalú ) i titulars de drets
afectats mitjançant notificació personal i individualitzada del present acord.
S’aprova per unanimitat.

16.1. - SOL·LICITUD SUBVENCIÓ BENESTAR I COMUNITAT BIC 2020-23.
Núm. de referència

: X2021011288

Vist les bases especifiques publicades al BOP de Girona número 56, de 20 de març de
2019, les subvencions que concedeix l’Organisme Autònom de Salut Pública de la
Diputació de Girona, en endavant Dipsalut, a ajuntaments, als ens locals
supramunicipals, als seus ens dependents i a les entitats sense ànim de lucre de la
demarcació de Girona per finançar, les despeses derivades de les actuacions del
Programa Benestar i Comunitat.
Vist l’Edicte d’aprovació de la convocatòria de subvencions als ajuntaments, als ens
locals supramunicipals i els seus ens dependents, i les entitats sense ànim de lucre per
al finançament de dispositius que responguin als objectius del programa Benestar i
Comunitat BIC 2020-23. Girona. Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació
de Girona (Dipsalut), publicada a Núm. BOP 29 · Núm. edicte 1067 · Data 12-02-2021
Vista la sol·licitud de subvenció per a dispositius que responguin als objectius del
programa Benestar i Comunitat (BIC) – Dipsalut, presentada en nom de l’Ajuntament
d’Olot en data 22 de març de 2021, amb número de registre 960/21, per dur a terme el
projecte La importància de la inclusió digital en la recerca de feina.
Vista la sol·licitud de subvenció per a dispositius que responguin als objectius del
programa Benestar i Comunitat (BIC) – Dipsalut, presentada en nom de l’Ajuntament
d’Olot en data 23 de març de 2021, amb número de registre 1027/21, per dur a terme el
projecte Actuació contra la pobresa energètica i sensibilització i consolidació d’hàbits
respecte l’eficiència energètica.
Vista la sol·licitud de subvenció per a dispositius que responguin als objectius del
programa Benestar i Comunitat (BIC) – Dipsalut, presentada en nom de l’Ajuntament
d’Olot en data 23 de març de 2021, amb número de registre 1035/21, per dur a terme el
projecte Suport emocional a Joves als Barris.
Vist l’Article 1, de l’esmentada convocatòria de subvencions per als ajuntaments, el qual
es transcriu literalment:
“Atès que les subvencions derivades de cada convocatòria resten estretament lligades
a l’àmbit territorial comarcal, el qual defineix la distribució del crèdit, es podrà concedir
una única ajuda per beneficiari dins de l’àmbit territorial de cada comarca.”
En relació a l’expedient SPR12021000001, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el Regidor delegat de Promoció de la ciutat, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords
Primer.- Unificar les tres sol·licituds de subvenció presentades a Dipsalut dins el marc
de la convocatòria de subvencions als ajuntaments, als ens locals supramunicipals i els

seus ens dependents, i les entitats sense ànim de lucre per al finançament de dispositius
que responguin als objectius del programa Benestar i Comunitat BIC 2020-23.
Segon.- Sol·licitar una subvenció a Dipsalut, Organisme de Salut Pública de la Diputació
de Girona dins el marc de la convocatòria de subvencions als ajuntaments, als ens locals
supramunicipals i els seus ens dependents, i les entitats sense ànim de lucre per al
finançament de dispositius que responguin als objectius del programa Benestar i
Comunitat BIC 2020-23, per import de cent vint-i-nou mil euros (129.000€), a per dur a
terme els següents projectes segons detall:
PROJECTE

IMPORT

La importància de la inclusió digital en la recerca de feina.

33.000 €

Actuació contra la pobresa energètica i sensibilització i consolidació
d’hàbits respecte l’eficiència energètica.

60.000 €

Suport emocional a Joves als Barris.

36.000 €

Tercer.- Facultar a l’Alcalde per signar tota la documentació necessària.

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
→ aquesta és la plantilla 0006 d’acts

LA SECRETÀRIA

