
 
 
 

ACTA NÚM. 20 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 
EL DIA 20 DE MAIG DE 2021. 

 
 

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 20 de maig 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, Immaculada Muñoz i Díaz i Maria 
Assumpció Camps i Bosch  presencialment al lloc on se celebra. Jordi Güell i Güell, 
Aniol Sellabona i Aguilera  i Gemma Canalias i Rafel de forma telemàtica.  
 
També hi assisteixen com a regidors delegats expressament convidats per tal de 
presentar els assumptes de la seva àrea, sense poder intervenir, en cap cas, en la part 
resolutiva ni en la resta d’assumptes que no afectin a la seva àrea ni prendre part en la 
votació, i segons informe dels Serveis de Secretaria del dia 1 de juliol de 2003, la Srs./es: 
Agustí Arbós i Torrent  i Gemma Pujolar i Busquets de formà telemàtica. Sra. 
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 Sr. Güell, Sr. Sellabona, Sra. Canalias, 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 : X2021022791     
 
En data 9 de maig de 2021 ha finalitzat l’estat d’alarma que es va implantar a Espanya 
mitjançant el Real decret 926/2020 de 25 d’octubre per regular les restriccions en el 
marc de la pandèmia de la Covid-19 i a partir d’aquesta data totes les mesures 
compreses en aquesta normativa quedaven sense vigència. 
Les Comunitats Autònomes passen a tenir competència per gestionar la crisis sanitària 
dins del seu territori, tot i que hauran de buscar el recolzament dels tribunals per introduir 
noves normes. 
 
A Catalunya les dues normes que s’han volgut imposar són les restriccions pel que fa al 
es trobades i reunions de persones que és manté la limitació d’un màxim de sis i també 
l’aforament en actes religiosos del 50%. 
Pel fet que aquesta modificació podia afectar drets fonamentals, requeria la ratificació 
judicial del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya per aplicar-les un cop finalitzat 



 

l’estat d’alarma i aquest Tribunal ha avalat questa modificació i ha donat el seu vist i plau 
tenint en compte la molt lleu repercussió que aquestes mesures poden tenir en el dret 
fonamental de reunió i en la llibertat religiosa. 
 
Aquest Tribunal afirma que la Generalitat ha acreditat la legalitat, la necessitat, la 
idoneïtat i la proporcionalitat de les dues mesures. 
De conformitat amb l’article 46.3 de la LRBRL 7/1985 que permet les sessions 
telemàtiques i l’article 8 bis del Reglament Orgànic Municipal que regula el procediment 
de la celebració de les sessions telemàtiques. 
 
En relació a l’expedient SG012021000036 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 
20 de maig 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 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 13 de maig: 
 

- El dijous 13 de maig va assistir a una xerrada de la professora de la UVic, Pilar 

Gudayol sobre la commemoració dels 30 anys de la mort de Maria Aurèlia 

Capmany.  

- Divendres 14 de maig va prendre part del Patronat de la Fundació la Caritat. 

- El dissabte 15 va presentar, a l’Arxiu Comarcal, el llibre “L'ull d'Horus – La Sorra” 

d’en Conrad Vila.  A continuació es va desplaçar al Teatre Principal per seguir el 

concert del grup Buhos. 

- El dimarts 18, acompanyat del Regidor d’Esports, Aniol Sellabona, es va 
desplaçar als pavellons esportius per fer un seguiment de les activitats dirigides 
a la gent gran que s’estan fent actualment després de la represa. A la tarda, va 



 
 
 

presidir el  Patronat de l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa i Consell Social 
i Territorial. 

 
 

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. - CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT I 
L'AJUNTAMENT D'OLOT PER A L'HABILITACIÓ DELS ESPAIS ADEQUATS A LA 

CIUTAT D'OLOT PER A L'EXECUCIÓ DE LA CAMPANYA DE VACUNACIÓ 
DESTINADA AL CONTROL DE LA COVID19 EN EL MARC DEL SISTEMA PÚBLIC 

DE SALUT CATALUNYA 
 

Núm. de referència : X2021023269     
 
 
En relació a l’expedient CON12021000005 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Salut, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 

  
Primer.- APROVAR el conveni de col·laboració entre el Servei Català de la Salut i 
l'Ajuntament d'Olot per a l'habilitació dels espais adequats a la ciutat d'Olot per a 
l'execució de la campanya de vacunació destinada al control de la covid19 en el marc 
del sistema públic de salut Catalunya 
 
Segon.- Facultar l’alcalde per signar la documentació que derivi d’aquest acord 
 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

6.1. - CULTURA: SUBVENCIÓ FESTIVAL SISMÒGRAF 2021 
 
Núm. de referència : X2021022007     
 
 
En relació a l’expedient SCU12021000017 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: MINISTERIO DE CULTURA / INAEM 
Programa: AYUDAS A LA DANZA, A LA LÍRICA Y A LA MÚSICA 2021 
Referència: BOP NÚM. 104 D'01/05/2021 
Núm disposició: NÚM. 21491 
Import: 30.000,00 € 

 
Segon.- Presentar a l’esmentada convocatòria el projecte FESTIVAL SISMÒGRAF 
2021 
 
Tercer.- Facultar el cap de l’àrea de cultura de l’Ajuntament d’Olot per signar tota la 
documentació necessària. 
 
 

S’aprova per unanimitat. 
 
7.1. - CULTURA: CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’EPEL FIRA DE TEATRE 

AL CARRER DE TÀRREGA  PER LA DINAMITZACIÓ DEL MERCAT ESCÈNIC 
Núm. de referència : X2021022758     
 
FiraTàrrega és el mercat internacional de les arts escèniques que es celebra anualment 
a Tàrrega el segon cap de setmana de setembre. Fundada l’any 1981, és una gran 
aparador de l’actualitat escènica amb una programació eclèctica que inclou espectacles 
de sala, de carrer,espectacles visuals i no convencionals. 
 
La situació causada per la crisis sanitària actual va provocar la necessitat de canviar el 
format habitual de FiraTàrrega  Per aquest motiu l’edició de 2020 de FiraTàrrega ha 
tingut un format especial estructurat en tres parts: programa suport a la creació, la Llotja 
en línia i un Circuit Nòmada d’exhibició i dinamització del mercat escènic (un dels sectors 
més castigats per la crisis sanitària). 
 
El Circuit Nòmada és l’exhibició deslocalitzada i estesa de la programació artística de 
FiraTàrrega 2020, creat excepcionalment en el context de la pandèmia. Al no poder-se 
realitzar l’edició presencial de FiraTàrrega durant el mes de setembre de 2020 i atenent 
a l’obligació de FiraTàrrega de dinamitzadors del mercat de les arts escèniques, el 
Circuit Nòmada ha desplegat una part de la programació prevista, al llarg del 2021 en 
diferents municipis i ciutats de Catalunya i Comunitats Autònomes amb qui FiraTàrrega 
manté convenis. 
 
Per tal de poder dur a terme aquest objectius, FiraTàrrega ha buscat socis còmplices de 
la creació amb qui FiraTàrrega ha treballat prèviament, tals com municipis, espais de 
residencia, festivals, equipaments culturals, plataformes d’exhibició… per tal que siguin 
espais d’exhibició de la programació seleccionada pel Circuit Nòmada. 
 
L’Ajuntament d’Olot és un d’aquests socis còmplices i està interessat en acollir 
companyies que formen part del Circuit Nòmada per tal que representin les seves 
creacions dins de les seves programacions culturals. 
 
Per aquest motiu, ambdues parts han acordat establir els termes d’aquesta col·laboració 
a través d’un conveni, que s’adjunta com a annex a aquesta proposa. 



 
 
 

 
En relació a l’expedient CU012021000021 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’EPEL Fira de Teatre al Carrer de 
Tàrrega i l’Ajuntament d’Olot per participar en el Circuit Nòmada de l’edició especial de 
FiraTàrrega 2020. Aquest conveni es concreta en programar, per part de l’Ajuntament 
d’Olot dues companyies del circuit dins l’oferta cultural 2021, el caixet de les quals estarà 
finançada per la FIRA. 
 
SEGON.- Autoritzar una reserva pressupostària (A) de vuit-cents euros (800,00 €) amb 
càrrec a la partida 21 499 333 226092 PROGRAMACIO TEATRE, DANSA I CIRC per 
assumir les despeses d’allotjament i dietes de les companyies.  
TERCER.- 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. 
 

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

200200  Despeses 21499  333  226092 800.00 PROGRAMACIO TEATRE, DANSA I CIRC 400 999 999 099 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
8.1. - APROVAR LA PRIMERA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ DE 

L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL 
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ, L’AJUNTAMENT D’OLOT I EL CONSELL 

COMARCAL DE LA GARROTXA, PER A LA REALITZACIÓ DE PROGRAMES DE 
FORMACIÓ I INSERCIÓ ORGANITZACIÓ EN LA MODALITAT PLA DE TRANSICIÓ 

AL TREBALL (PTT) 
Núm. de referència : X2021022686     
 
Atès que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, juntament amb 

el Consell Comarcal i l’Ajuntament d’Olot, venen realitzant durant els últims anys un 

programa de garantia social en la modalitat “Pla de Transició al Treball” amb l’objectiu 

d’afavorir la inserció professional d’aquests joves i/o, si escau, la seva reinserció en el 

sistema educatiu, per tal de millorar les seves possibilitats d’ocupació en un futur, 

d'acord amb els objectius dels programes de garantia social que preveu l’actual 

ordenació del sistema educatiu.  

Atès que a la comarca de la Garrotxa i en la seva àrea d’influència existeix un col·lectiu 

de joves que han finalitzat l’ensenyament obligatori sense haver obtingut el títol de 

graduat/da en educació secundària obligatòria i, per tant, no poden continuar formació 

en el sistema educatiu i no disposen d'una preparació professional suficient per 

incorporar-se plenament al món del treball.  

Atès que aquest col·lectiu, requereix d'un recurs específic que permeti millorar la 

formació de cada jove i li faciliti iniciar el seu itinerari de transició al món laboral i a la 

formació permanent. Aquest recurs no només ha de millorar les seves condicions 

d'accés immediat al món laboral sinó també proporcionar-los possibilitats de continuar 

la formació, especialment en els cicles formatius de grau mitjà de formació professional. 



 

Així mateix, ha de facilitar als joves que ho desitgin, la realització de la formació 

complementària que requereixin per l'obtenció del graduat en ESO.  

Que en data 09 de gener de 2020 es va signar el conveni de col·laboració entre el 
Departament d’Educació, l’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal de la Garrotxa per a 
la realització de programes de formació i inserció en la modalitat Pla de Transició al 
Treball (PTT). I que té una vigència de 1 de gener de 2020 a 31 de desembre de 2023 
 
Que les parts han acordat modificar el conveni signat en el sentit de canviar les 
aportacions respecte al material i els professionals per impartir la formació dels mòduls 
de formació professional dels programes d’auxiliar d’hoteleria, cuina i serveis de 
restauració i d’auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques a partir de 
l’1 de setembre de 2021. 
 

En relació a l’expedient ED012021000033 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d'Educació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 

PROPOSO 

Primer.- Aprovar la primera addenda al conveni de col·laboració de l’administració de la 

Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, l’Ajuntament d’Olot i el 

Consell Comarcal de la Garrotxa, per a la realització de programes de formació i inserció 

organització en la modalitat Pla de Transició al Treball (PTT) per joves que han finalitzat 

l’ensenyament obligatori sense obtenir el títol de graduat/da en educació secundària 

obligatòria, amb vigència per al curs 2021-2022. 

Segon.- Autoritzar el pagament a l’ Institut La Garrotxa, del material del programa auxiliar 

de mecànica i instal·lacions electromecàniques per un import de cinc mil euros anuals 

(5.000,00€) corresponents al curs 2020-2021. 

El pagament es realitzarà amb càrrec a la partida del pressupost de l’Ajuntament d’Olot: 

CONVENI IES GARROTXA PTT 21 599 326 480039 

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

200240  Despeses 21599  326  480039 5000 CONVENI IES GARROTXA PTT 500 055 039 041 054 018 

 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

9.1. - SOL·LICITAR SUBVENCIÓ PER A L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE 
LA CIUTAT D'OLOT PELS CURS 2018-2019 I 2019-2020 

 
Núm. de referència : X2021022513     
 
Vista la convocatòria del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya en que 
destina subvencions a les corporacions locals per al sosteniment del funcionament de 
les escoles de música. 
 
Vista la Disposició publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8408 – 
12.5.2021 on s’obre el període de convocatòria pública per a la concessió de 
subvencions als ens locals de Catalunya destinades al finançament de les escoles de 
música de la seva titularitat per a les següents línies: 
 

• Línia 01 : Escoles de música d’ens locals de Catalunya del curs 2018-2019. 

• Línia 02 : Escoles de música d’ens locals de Catalunya del curs 2019-2020. 
 
RESOLC 
 
Primer.- Sol·licitar una subvenció al Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya per al finançament de les escoles de música de la seva titularitat per a les 
següents línies: 
 

• Línia 01 : Escoles de música d’ens locals de Catalunya del curs 2018-2019. 

• Línia 02 : Escoles de música d’ens locals de Catalunya del curs 2019-2020. 
 
Segon.- Concórrer a l’esmentada convocatòria de subvenció per a l’Escola Municipal de 
Música Xavier Montsalvatge d’Olot pels cursos 2018-2019 i pel curs 2019-2020. 
 
 
Tercer.- Facultar l’alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
 
 

S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10.1. - ESPORTS. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LES BASES DE LES BEQUES 
ESPORTIVES A FI DE BECAR QUOTES D’ESPORTISTES. TEMPORADA 2020-

2021 
Núm. de referència : X2021022439     
 
En relació a l’expedient SP022021000007, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 

Primer.- Aprovar les bases per a la sol·licitud d’ajuts destinats a entitats 
esportives a fi de becar les quotes d’alguns esportistes per a la temporada 
2020-2021. Es fixa un import màxim a concedir de cinc mil cinc-cents euros 
(5.500,00€) amb càrrec a la partida 2021 399 341 48000 BEQUES 
ESPORTIVES del pressupost municipal per a l’any 2021. 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 21399 341 480001 5500.00 BEQUES ESPORTIVES 330 015 167 099 000 000 

Segon.- Publicar l’anunci d’aprovació de les bases al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament d’Olot i exposar-ho 
al públic per un termini de vint dies hàbils, comptats des de l’endemà de la 
publicació d’aquest anunci al BOP, perquè s’hi puguin presentar reclamacions. 

Si no es presenten reclamacions, aquestes quedaran aprovades definitivament 
sense necessitat de cap més tràmit. 

Tercer.- Així mateix, s’acorda obrir la convocatòria pública d’ajuts destinats a 
les entitats esportives a fi de becar les quotes d’alguns esportistes durant la 
temporada 2020-2021, amb el benentès que aquesta no tindrà eficàcia ni es 
publicarà fins que les bases hagin quedat definitivament aprovades. 

Quart.- Comunicar la convocatòria d’aquests ajuts, un cop les bases hagin 
quedat aprovades definitivament, a la base de dades nacional de subvencions. 
D’acord amb l’article 

20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aquesta 
comunicació de l’obertura de la convocatòria serà prèvia a qualsevol altra 
publicació que es pugui fer d’aquesta convocatòria. 

Cinquè.- El període de presentació de sol·licituds serà de 30 dies naturals, a 
comptar a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOP. 
 
Sisè.- El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment no 
podrà excedir de tres mesos a comptar del termini de presentació de 
sol·licituds. El venciment d’aquest termini màxim sense haver-se notificat la 
resolució legítima als interessats farà que s’hagi d’entendre desestimada per 
silenci administratiu. 

 

S’aprova per unanimitat. 
 
 
 

11.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIÓ DE DESPESES 



 
 
 

 
Núm. de referència : X2021022957     
 
En relació a l’expedient CPG22021000038 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar la relació de despeses annexada núm. 21/017 per un import total de 138.524,86 
euros. 
 

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

200240  Despeses 99999 138524.86 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

12.1. - APROVAR CERTIFICACIONS D'OBRES 
 
Núm. de referència : X2021022978     
 
 
En relació a l’expedient CPG22021000039 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar la certificació n.14 de CONSTRUCTORA DEL CARDONER SA corresponent a 
les obres de PROJECTE BÀSIC I EJECUTIU DE L’ESPAI CRÀTER D’OLOT, UBICAT 
AL CARRER MACARNAU Nº 55 D’OLOT amb càrrec a la partida 21 140 333 63212 
“R20 ACTUACIONS ESPAI CRÀTER (OBRA)” per un import de 158.848,65 euros. 
 
 

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

200240  Despeses 99999 158848.65 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001  000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

13.1. - APROVAR EL MODEL DE CONVENI DE SUBVENCIONS 
 
Núm. de referència : X2021022969     
 
Vist l’informe de control financer de les subvencions atorgades l’any 2019 i les seves 
recomanacions. 
 
En relació a l’expedient CPG12021000006 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.- Modificar el model de conveni de subvencions amb les entitats i altres possibles 
beneficiaris (segons model annex). 
 
Segon.- Aprovar el model de proposta d’acord d’aprovació de convenis i acord i de la 
fase de justificació de les subvencions atorgades per la Corporació. ( segons model 
annex). 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

14.1. - ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ FESTIVAL SISMÒGRAF 2021 
 
Núm. de referència : X2021007673     
 
 
En relació a l’expedient SCU12021000008 d’acceptació de subvenció pel festival 
Sismògraf, s’acorda: 
 
Primer- Acceptar la subvenció atorgada per DIPUTACIO DE GIRONA , amb destinació 
al finançament del Festival Sismògraf, per un import de 30.000,00 euros. 
 
Segon.- Agrair a la Diputació de Girona, la concessió de l’esmentada subvenció. 

 
Tercer.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la qual 
donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als 
efectes de fiscalització. 
 
Quart.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de 
Seguretat Social. 
 
Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari 
vinculat amb l’expedient. 
 
Sisè.- Que el departament de comptabilitat i pressupostos anoti el dret reconegut 
d’aquesta subvenció al pressupost d’Ingressos de l’Ajuntament a la partida 2021 400 
46103 SUB. DIPUTACIÓ DE GIRONA FESTIVAL SISMÒGRAF 2021. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 

14.2. - ACEPTACIÓ SUBVENCIÓ FESTIVAL SISMÒGRAF 2021 



 
 
 

 
Núm. de referència : X2021008859     
 
En relació a l’expedient SCU12021000009 d’acceptació de subvenció pel Festival 
Sismògraf 2021, s’acorda: 
 
Primer- Acceptar la subvenció atorgada per la GENERALITAT DE CATALUNYA , amb 
destinació al Festival Sismògraf 2021, per un import de 150.000,00 euros. 
 
Segon.- Agrair a la Generalitat de Catalunya, la concessió de l’esmentada subvenció. 

 
Tercer.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la qual 
donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als 
efectes de fiscalització. 
 
Quart.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de 
Seguretat Social. 
 
Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari 
vinculat amb l’expedient. 
 
Sisè.- Que el departament de comptabilitat i pressupostos anoti el dret reconegut 
d’aquesta subvenció al pressupost d’Ingressos de l’Ajuntament a la partida 2021 400 
450701 SUB. GENERALITAT DE CATALUNYA FESTIVAL SISMÒGRAF 2021. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

14.3. - ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ EQUIPAMENTS ESCÈNICS I 
MULTIFUNCIONALS 2021 

 
Núm. de referència : X2021009987     
 
En relació a l’expedient SCU12021000012 d’acceptació de subvenció per al 
finançament del Festival Sismògraf 2021, s’acorda: 
 
Primer- Acceptar la subvenció atorgada per la DIPUTACIÓ DE GIRONA , amb 
destinació al finançament de programació d’equipaments escènics i musicals, per un 
import de 5832,76 euros. 
 
Segon.- Agrair a la Generalitat de Catalunya, la concessió de l’esmentada subvenció. 

 
Tercer.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la qual 
donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als 
efectes de fiscalització. 
 



 

Quart.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de 
Seguretat Social. 
 
Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari 
vinculat amb l’expedient. 
 
Sisè.- Que el departament de comptabilitat i pressupostos anoti el dret reconegut 
d’aquesta subvenció al pressupost d’Ingressos de l’Ajuntament a la partida 2021 499 
46103 SUB. DIPUTACIÓ DE GIRONA EQUIPAMENTS ESCÈNICS I MUSICALS. 
 
 

S’aprova per unanimitat. 
 

 
 

15.1. - SERVEIS DE SUPORT AL PROCÉS PARTICIPATIU DE TRES ESPAIS 
PÚBLICLS DEL BARRI DE SANT MIQUEL-LES TRIES 

 

 
Antecedents  
Primer.- Atès que és necessari executar el servei de suport al procés participatiu de tres 
espais públics del Barri Sant Miquel -Les Tries, com es desprèn de l’informe de data 4 
de maig de 2021, emès pel per la Sra. Anna Casamitjana Aulinas, Coordinadora de 
l’Àrea d’Atenció a la Comunitat del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa.  
 
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 
suport al procés participatiu de tres espais públics del Barri Sant Miquel -Les Tries: 
  
-“Voltes Cooperativa d’Arquitectura SCCL”  
-“La Col”  
-“Ramon Púbiques, SCCL  
 
Quart.- Dins el termini establert a l’efecte s’ha presentat una sola oferta subscrita per 
l’empresa “Voltes Cooperativa d’Arquitectura, SCCL”.  
 
Segons informe de valoració emès en data 17 de maig de 2021 per la Sra. Anna 
Casamitjana Aulinas, Coordinadora de l’Àrea d’Atenció a la Comunitat del Consorci 
d’Acció Social de la Garrotxa; l’oferta s’informa favorablement, atès que s’ajusta a les 
tasques a realitzar i és més econòmica que el valor estimat del contracte establert.  
 
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 VOLTES COOPERATIVA 
D'ARQUITECTURA SCCL i atès que aquesta compta amb l’habilitació professional 
necessària per realitzar la prestació objecte del contracte.  
 
Fonament jurídic  
 
La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article 
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant 
LCSP) i correspon a la modalitat de serveis regulada a l’article 17 de la mateixa. 
 
Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de 
l’expedient administratiu i les modificacions introduïdes pel Reial Decret Llei 3/2020, de 
4 de febrer.  
 
Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació. 
  
Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions 
efectuades pel cartipàs municipal.  
 
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics  
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012021000310 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. Anna Casamitjana Aulinas, Coordinadora 
de l’Àrea d’Atenció a la Comunitat del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, de data 4 
de maig 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 VOLTES COOPERATIVA D'ARQUITECTURA SCCL , amb NIF 
núm. F6674073-9, el contracte menor del servei de suport al procés participatiu de tres 
espais públics del Barri Sant Miquel -Les Tries (Qualificar la Plaça de Sant Miquel; Projecte 

alternatiu de l’Espai Intervolcànic; Pla de futur del Mas les Mates); pel preu de setze mil sis-
cents noranta-vuit euros (16.698 €), IVA inclòs.  
 
L’esmentat preu es desglossa en tretze mil vuit-cents euros (13.800 €) de pressupost 
net i dos mil vuit-cents noranta-vuit euros (2.898 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 %  
 
Tercer.- El termini per a l’execució dels serveis serà de 9 mesos, a partir de la data de 
recepció de la notificació de l’adjudicació.  
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 16.698 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida núm. 21.160.924.227991 
 

 
 



 

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 
CC012021000310.  
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’ empresa “Voltes Cooperativa d’Arquitectura SCCL” 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

15.2. - ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ, DESENVOLUPAMENT I 
IMPLEMENTACIÓ DEL PROGRAMA D’ACTIVITATS DEL SERVEI EDUCATIU DE 

L’ESPAI CRÀTER D’OLOT (LOT 1: GESTIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ A L’USUARI) 
 
Núm. de referència : X2021023064     
 
Antecedents 
 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 9 de febrer de 2021 s’inicià i aprovà 
l’expedient de contractació administrativa del servei d’atenció als usuaris i el servei de 
gestió, desenvolupament i implementació del programa d’activitats del servei educatiu 
de l’espai Cràter d’Olot, es va aprovar el plec de clàusules administratives particulars i 
el plec de prescripcions tècniques, la despesa i es va convocar la licitació. 
 
El contracte es divideix en dos lots: 

- Lot 1: Gestió del servei d’atenció a l’usuari 
- Lot 2: Gestió del servei educatiu 

 
El termini de presentació de proposicions va finalitzar el dia 17 de març de 2021, havent 
presentat oferta al Lot 1 les següents empreses:  
 
Lot 1: 

1. ACTIESCOLA SLU, amb NIF B17456336 
2. EDUC’ART, SERVEIS EDUCATIUS I CULTURALS SL, amb NIF B17525841 
3. NASCOR FORMACIÓN SL, amb NIF B65187569 

 
D’acord amb els antecedents obrats a l’expedient CCS12021000008, en data 25 de 
març de 2021 es va reunir la Mesa de Contractació per procedir a l’obertura del sobre 
B, que contenia l’oferta relativa als criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de 
valor.  
 
La Mesa de Contractació es va reunir de nou en data 15 d’abril de 2021 per donar 
compte de l’informe emès pel Sr. Xevi Collell Colomer, tècnic i director de l’Espai Cràter, 
de valoració dels criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor, i obrir el 
Sobre C, corresponent als criteris avaluables automàticament o mitjançant fórmula.  
 
En data 22 d’abril de 2021 es reuní novament la Mesa de Contractació per donar compte 
de l’informe emès pel Sr. Xevi Collell Colomer, tècnic i director de l’Espai Cràter, de 



 
 
 

valoració dels criteris avaluables automàticament o mitjançant fórmula i fer proposta 
d’adjudicació. 
 
Les puntuacions finals del Lot 1 van ser les següents: 

 
 
En la mateixa sessió, la Mesa va proposar l’adjudicació del Lot 1, corresponent a la 
Gestió del servei d’atenció a l’usuari, a EDUC’ART, SERVEIS EDUCATIUS I 
CULTURALS SL. 
 
 
En data 6 de maig de 2021 es va requerir a l’empresa EDUC’ART, SERVEIS 
EDUCATIUS I CULTURALS SL, amb NIF B17525841, per tal que presentés tota la 
documentació necessària per procedir a l’adjudicació del contracte i constituís la 
garantia definitiva, d’import 4.634,45 €, en els termes de l’article 150.2 de la LCSP. 
  
Atès que l’empresa Educ’art, Serveis Educatius i Culturals SL va donar compliment al 
requeriment esmentat dins el termini establert a l’efecte, ingressant la garantia definitiva 
i presentant la documentació requerida. 
 
De conformitat amb el punt 3 de l’article 150 de la LCSP i amb la Disposició Addicional 
Segona de la LCSP. 
 
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12021000038 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords:  
 
Primer.-  ADJUDICAR el Lot 1, Gestió del servei d’atenció a l’usuari del contracte del 
servei d’atenció als usuaris i el servei de gestió, desenvolupament i 
implementació del programa d’activitats del servei educatiu de l’espai Cràter 
d’Olot, a favor de l’empresa EDUC’ART, SERVEIS EDUCATIUS I CULTURALS SL, 
amb NIF B17525841, pel preu de cent vint mil trenta-dos euros (120.032,00 €), IVA 
inclòs. 
 
Aquest import es desglossa en noranta-nou mil dos-cents euros (99.200,00 €) d’import net 
i  vint mil vuit-cents trenta-dos euros (20.832,00 €)  en concepte d’IVA calculat al 21 %. 
 
Segon.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de 
clàusules administratives particulars i el plec de clàusules tècniques reguladores de la 
contractació, aprovats per la Junta de Govern Local de data 9 de febrer de 2021; així 
com amb les ofertes presentades per l’adjudicatària. 
 
Tercer.- Les característiques i avantatges de l’oferta, queden acreditades a l’informe de 
la Mesa de Contractació celebrada el dia 22 d’abril de 2021, essent les següents: 



 

 
Lot 1: Gestió del servei d’atenció a l’usuari –  Educ’art, Serveis Educatius i Culturals SL 
 
Total puntuació Sobre B (criteris per judici de valor): 41,50 punts 

- Projecte operatiu: 29 punts 
- Proposta conceptual botiga: 7,50 punts 
- Projecte d’atenció a la diversitat: 5 punts 

 
Total puntuació Sobre C (criteris avaluables automàticament): 50,68 punts 

- Preu de l’oferta: 39,68 punts 
- Mesures que fomenten la millora del servei: 6 punts 

- 1 servei de comunicació d’orella o walkie talkie 
- 1 detector electrònic de bitllets falsos 
- 1 tauleta amb un software d’avaluació de visites a disposició dels visitants 

- Compromís de realitzar un protocol ambiental que estigui relacionat amb les 
necessitats del servei i del centre: 5 punts 

 
Puntuació total: 92,18 punts. 
 
Tota la informació necessària que justifica la present adjudicació es troba publicada en 
el Perfil del contractant de l’Ajuntament d’Olot.  
 

Quart.- D’acord amb els terminis establerts a la clàusula 5 del PCAP, les despeses 
corresponents a l’any 2021 es pagaran amb càrrec a la partida següent: 
21400333226990 Espai Cràter Serveis educatius i als usuaris. 
 
La despesa per a cadascun dels anys, serà la següent: 
 
Any 2021 (5 mesos - inici a 1 d’agost): 35.303,53 €, IVA inclòs 
Any 2022 – 12 mesos: 84.728,47 €, IVA inclòs 
 
 
 

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

200300 2100813 Despeses 21400  333  226990 35303.53 ESPAI CRATER (SERVEIS EDUCATIUS I ALS 
USUARIS) 

100 001 001 001 000 000 

200210 2100813 Despeses 21400  333  226990 -283.44 ESPAI CRATER (SERVEIS EDUCATIUS I ALS 
USUARIS) 

100 001 001 001 000 000 

200300 22000038 Despeses 99999 84728.47 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200210 22000038 Despeses 99999 -8837.22 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
Atès el caràcter plurianual de la despesa, la seva autorització o realització se subordina 
al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos municipals.  
 
Cinquè.- La durada del contracte per al lot 1 s’estableix en 17 mesos i es preveu la 
possibilitat de dues pròrrogues, de forma acordada, d’un any cadascuna, de conformitat 
amb l’article 29.4 LCSP. 
 
Sisè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i als candidats, de conformitat amb 
l’article 151 de la LCSP.  
 
Setè.- Publicar l’adjudicació del contracte mitjançant anunci en el Perfil del Contractant. 



 
 
 

 
Vuitè.-  Requerir a l’empresa  Educ’art, Serveis Educatius i Culturals SL, amb NIF 
B17525841, per tal que un cop transcorreguts 15 dies hàbils des que es remeti la 
notificació de l’adjudicació, comparegui per a la formalització del contracte, de 
conformitat amb l’article 153.3 de la LCSP. 
 
Novè.- PUBLICAR la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del 
Contractant. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

15.3. - ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ, DESENVOLUPAMENT I 
IMPLEMENTACIÓ DEL PROGRAMA D’ACTIVITATS DEL SERVEI EDUCATIU DE 

L’ESPAI CRÀTER D’OLOT (LOT 2: GESTIÓ DEL SERVEI EDUCATIU 
 
Núm. de referència : X2021023078     
 
Antecedents 
 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 9 de febrer de 2021 s’inicià i aprovà 
l’expedient de contractació administrativa del servei d’atenció als usuaris i el servei de 
gestió, desenvolupament i implementació del programa d’activitats del servei educatiu 
de l’espai Cràter d’Olot, es va aprovar el plec de clàusules administratives particulars i 
el plec de prescripcions tècniques, la despesa i es va convocar la licitació. 
 
El contracte es divideix en dos lots: 

- Lot 1: Gestió del servei d’atenció a l’usuari 
- Lot 2: Gestió del servei educatiu 

 
El termini de presentació de proposicions va finalitzar el dia 17 de març de 2021. Pel 
que fa al lot 2, van presentar oferta les següents empreses:  
 
Lot  2: 

1. LAVOLA 1981, SAU, amb NIF A58635269 
2. EDUCART, SERVEIS EDUCATIUS I CULTURALS SL, amb NIF B17525841 
3. NASCOR FORMACIÓN SL, amb NIF B65187569 

 
D’acord amb els antecedents obrats a l’expedient CCS12021000008, en data 25 de 
març de 2021 es va reunir la Mesa de Contractació per procedir a l’obertura del sobre 
B, que contenia l’oferta relativa als criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de 
valor.  
 
La Mesa de Contractació es va reunir de nou en data 15 d’abril de 2021 per donar 
compte de l’informe emès pel Sr. Xevi Collell Colomer, tècnic i director de l’Espai Cràter, 
de valoració dels criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor, i obrir el 
Sobre C, corresponent als criteris avaluables automàticament o mitjançant fórmula.  
 



 

En data 22 d’abril de 2021 es reuní novament la Mesa de Contractació per donar compte 
de l’informe emès pel Sr. Xevi Collell Colomer, tècnic i director de l’Espai Cràter, de 
valoració dels criteris avaluables automàticament o mitjançant fórmula i fer proposta 
d’adjudicació. 
 
Les puntuacions finals del Lot 2 van ser les següents: 
 

 
 
En la mateixa sessió, la Mesa va proposar l’adjudicació del Lot 2, corresponent a la 
Gestió del servei educatiu, a LAVOLA 1981 SAU. 
 
En data 5 de maig de 2021 es va requerir a l’empresa LAVOLA 1981 SAU, amb NIF 
A58635269, per tal que presentés tota la documentació necessària per procedir a 
l’adjudicació del contracte i constituís la garantia definitiva, d’import 4.634,45 €, en els 
termes de l’article 150.2 de la LCSP. 
  

Atès que l’empresa LAVOLA 1981 SAU, van donar compliment al requeriment 
esmentat dins el termini establert a l’efecte, ingressant la garantia definitiva i presentant 
la documentació requerida. 
 
De conformitat amb el punt 3 de l’article 150 de la LCSP i amb la Disposició Addicional 
Segona de la LCSP. 
 
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12021000039 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords:  
 
Primer.-  ADJUDICAR el Lot 2, Gestió del Servei Educatiu del contracte del servei 
d’atenció als usuaris i el servei de gestió, desenvolupament i implementació del 
programa d’activitats del servei educatiu de l’espai Cràter d’Olot, a favor de 
l’empresa LAVOLA 1981 SAU, amb NIF A58635269, pel preu de CENT DOTZE MIL 
CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS, IVA inclòs 
(112.153,69 €). 
 
Aquest import es desglossa en NORANTA-DOS MIL SIS-CENTS VUITANTA-NOU 
EUROS (92.689,00 €)  d’import net i DINOU MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-QUATRE 
EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS (19.464,69 €) en concepte d’IVA calculat al 21 
%. 
 
Segon.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de 
clàusules administratives particulars i el plec de clàusules tècniques reguladores de la 
contractació, aprovats per la Junta de Govern Local de data 9 de febrer de 2021; així 



 
 
 

com amb les ofertes presentades per l’adjudicatària. 
 
Tercer.- Les característiques i avantatges de l’oferta, queden acreditades a l’informe de 
la Mesa de Contractació celebrada el dia 22 d’abril de 2021, essent les següents: 
 
Lot 2 Gestió del Servei Educatiu - Lavola 1981 SAU 

 
Total puntuació Sobre B (criteris per judici de valor): 49 punts 

- Projecte de captació d’escoles: 20 punts 
- Projecte d’activitat: 19 punts 
- Projecte operatiu: 10 punts 

 
Total puntuació Sobre C (criteris avaluables automàticament): 48,25 punts 

- Preu: 37,25 punts 
- Mesures que fomenten la millora del servei: 6 punts 

- Proporcionar un software que permeti la recollida de dades de visitants 
- 1 tauleta electrònica per a l’ús del servei 

- Compromís de realitzar un protocol ambiental: 5 punts 
 
Puntuació total: 97,25 punts. 
 
Tota la informació necessària que justifica la present adjudicació es troba publicada en 
el Perfil del contractant de l’Ajuntament d’Olot.  
 

Quart.- D’acord amb els terminis establerts a la clàusula 5 del PCAP, les despeses 
corresponents a l’any 2021 es pagaran amb càrrec a la partida següent: 
21400333226990 Espai Cràter Serveis educatius i als usuaris. 
 
La despesa per a cadascun dels anys, serà la següent: 

 

Any 2021 – 6 mesos (inici des d’1 de juliol): 32.043,91 €, IVA inclòs 
Any 2022 – 12 mesos: 64.087,82 €, IVA inclòs 
Any 2023 – 3 mesos: 16.021,96 €, IVA inclòs 
 

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

200300 2100814 Despeses 21400  333  226990 32043.91 ESPAI CRATER (SERVEIS EDUCATIUS I ALS 
USUARIS) 

100 001 001 001 000 000 

200210 2100814 Despeses 21400  333  226990 -69.07 ESPAI CRATER (SERVEIS EDUCATIUS I ALS 
USUARIS) 

100 001 001 001 000 000 

200300 2200039 Despeses 99999 64087.82 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200210 2200039 Despeses 99999 -17086.12 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 99999 16021.96 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

Atès el caràcter plurianual de la despesa, la seva autorització o realització se subordina 
al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos municipals.  
 
Cinquè.- La durada del contracte per al Lot 2 s’estableix en 21 mesos, i es preveu la 
possibilitat de dues pròrrogues, de forma acordada, d’un any cadascuna, de conformitat 
amb l’article 29.4 LCSP. 

 
Sisè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i als candidats, de conformitat amb 
l’article 151 de la LCSP.  



 

 
Setè.- Publicar l’adjudicació del contracte mitjançant anunci en el Perfil del Contractant. 
 
Vuitè.-  Requerir a l’empresa  LAVOLA 1981 SAU, amb NIF A58635269, per tal que un 
cop transcorreguts 15 dies hàbils des que es remeti la notificació de l’adjudicació, 
comparegui per a la formalització del contracte, de conformitat amb l’article 153.3 de la 
LCSP. 
 
Novè.- PUBLICAR la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del 
Contractant. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

15.4. - ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT DEL 
CONTRACTE DE SERVEIS TÈCNICS I DE PRODUCCIÓ LA SALA "EL  TORIN" 

D'OLOT. 
 

Núm. de referència : X2021006630     
 

Tipus 
Contracte 

SE DE SERVEIS 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

 
 
Antecedents 
 
Per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot, en sessió celebrada en 
data 25 de febrer de 2021, es va aprovar l’expedient de contractació dels serveis tècnics 
i de producció de la Sala El Torín d’Olot per a l’any 2021, el plec de clàusules 
administratives particulars (PCAP) i el plec de prescripcions tècniques (PPT). 
 
El procediment de contractació ha estat l’obert simplificat, amb un pressupost de licitació 
de vint-i-cinc mil euros (25.000,00.-€) més IVA de cinc mil dos-cents cinquanta euros 
(5.250,00.-€), calculat al tipus del 21%. 
 
El valor estimat del contracte (VEC) ha estat de seixanta mil euros (60.000,00.-€) IVA 
exclòs. 
 
Finalitzat el termini de presentació de proposicions, havien concorregut a la licitació dues 
empreses: 
 
CLIP SO, IMATGE I LLUM, SL  
LA CARABA PRODUCCIONS, SL  
 
La mesa de contractació procedí a l’obertura del sobre A el dia 25 de març de 2021. 
  



 
 
 

La mesa de contractació procedí a donar compte de l’informe tècnic resultant d’aplicar 
els criteris de judici de valor i a l’obertura del sobre B, en sessió pública, el dia 8 d’abril 
de 2021. 
La mesa de contractació donà compte de l’informe tècnic resultant d’aplicar els criteris 
de càlcul automàtic, en sessió pública, el dia 15 d’abril de 2021. En la mateixa sessió, 
acordà proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació dels Serveis Tècnics i de 
Producció de la Sala El Torín d’Olot per a l’any 2021 a favor de l’empresa CLIP SO, 
IMATGE I LLUM, SL, per un import màxim de 25.000,00 euros més un IVA de 5.250,00 
euros, calculat al tipus del 21%, per haver presentat l’oferta més avantatjosa amb un 
total de 88,09 punts. 
 
L’Ajuntament d’Olot no està obligat a exhaurir l’esmentat import atès que el servei es 
prestarà en funció de les demandes de serveis tècnics per a espectacles o 
esdeveniments que tinguin lloc a la Sala el Torín d’Olot i per tant, es pot donar el cas 
que a fi del contracte l’import contractat sigui inferior a les previsions realitzades per a la 
contractació. 
Atès que, una vegada requerida, l’empresa CLIP SO, IMATGE I LLUM SL, ha presentat 
la documentació sol·licitada per la mesa així com la garantia definitiva per un import de 
Mil dos-cents cinquanta euros. 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12021000034 i antecedents corresponents, la 
regidora-delegada d’Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- ADJUDICAR el contracte dels serveis tècnics i de producció de la Sala El Torín 
d’Olot per a l’any 2021 a favor de l’empresa CLIP SO, IMATGE I LLUM, SL amb NIF B-
55362578 pel preu de VINT-I-CINC MIL EUROS (25.000,00.-€) més IVA (21%) de CINC 
MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS (5.250,00.-) 
 
Segon.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de 
clàusules administratives particulars reguladores de la contractació i el plec de 
prescripcions tècniques, aprovats per Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot de 
25 de febrer de 2021; així com per l’oferta presentada per l’adjudicatari. Tota la 
informació necessària que justifica la present adjudicació es troba publicada en el Perfil 
del Contractant de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Tercer.- El preu del contracte pel que fa a les prestacions a executar l’any 2021, es 
pagarà amb càrrec a la partida pressupostària de l’ajuntament d’Olot 21 499 333 
227992, per un import de 14.583,33 euros i 3.062,50 euros corresponent al 21% d’IVA 
(17.645,83 € IVA inclòs), corresponent als mesos de  juny a desembre de 2021. 
 
 

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

200300 2101247 Despeses 21499  333  227992 17645.83 PRESTACIO SERVEIS MUSICA 100 001 001 001 000 000 
200210 2101247 Despeses 21499  333  227992 -12604.17 PRESTACIO SERVEIS MUSICA 100 001 001 001 000 000 
200210 2101247 Despeses 99999 12604.17 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

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



 

Quart.- El termini d’execució del servei serà d’un any a comptar des de l’endemà de la 
formalització del contracte, amb possibilitat de pròrroga per un any més (1+1). 
 
Cinquè.- Nomenar responsable del contracte el Sr. Ricard Sargatal, cap de l’àrea de 
cultura de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Sisè.- Notificar l’adjudicació als licitadors i publicar-la al Perfil del Contractant de 
conformitat amb el que disposa l’article 151.1 de la LCSP, una vegada presentada i 
acceptada tota la documentació i la garantia definitiva. 
 
Setè.- La formalització del contracte es durà a terme en document administratiu dins 
dels 15 dies hàbils següents al dia en que s’efectuï la notificació de l’adjudicació. 
 
Vuitè.- Publicar la formalització del contracte mitjançant anunci en el perfil del 
contractant de l’Ajuntament d’Olot, de conformitat amb l’article 154 de la LCSP. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

15.5. - APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT, APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS I EL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT 
SIMPLIFICAT ABREUJAT,  DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D’UNA 

CALDERA DE GAS I ELS SEUS EQUIPS AUXILIARS, AL PAVELLÓ MUNICIPAL 
D’ESPORTS DE LA POLLANCREDA (PAVELLÓ 4) DE L’AJUNTAMENT  D’OLOT; I 

CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ 
 
Núm. de referència : X2021022677    
 
 

Tipus contracte SU DE SUBMINISTRAMENT 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

  
 
Atès que és necessari contractar el subministrament i instal·lació d’una caldera de gas i 
els seus equips auxiliars, al pavelló municipal d’esports de la Pollancreda (Pavelló 4) de 
l’Ajuntament d’Olot. 
 
Vist l’informe emès pel Sr. Xavier Viñolas Boix, Enginyer Tècnic de l’Àrea de Territori de 
l’Ajuntament d’Olot, en data 13 de maig de 2021 i núm. exp. NI022021001353,  en el 
qual es proposa l’inici de l’expedient del contracte referit. 
 

L’objecte del contracte és el subministrament i instal·lació d’una caldera de gas i els 
seus equips auxiliars, al pavelló municipal d’esports de la Pollancreda (Pavelló 4) de 
l’Ajuntament d’Olot. 
 
La durada del contracte s’estableix en dos mesos des de la comunicació de l’adjudicació. 



 
 
 

 
El pressupost base de licitació ascendeix a 50.000,00 € IVA inclòs. Aquest import es 
desglossa en  41.322,31 € de pressupost net i 8.677,69 € en concepte d’IVA calculat al 
tipus del 21%. 
 
El Valor Estimat (VE), és de 41.322,31 € sense incloure l’Impost sobre el Valor Afegit. 
. 

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 
abreujat , d’acord amb l’article 159.6 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. CCS1202100037 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 administrativa que ha de regir la licitació pel 
subministrament i instal·lació d’una caldera de gas i els seus equips auxiliars, al pavelló 
municipal d’esports de la Pollancreda (Pavelló 4) de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Segon. APROVAR, de conformitat amb l’article 117 de la LCSP, l’expedient de 
contractació administrativa que ha de regir la licitació per subministrament i instal·lació 
d’una caldera de gas i els seus equips auxiliars, al pavelló municipal d’esports de la 
Pollancreda (Pavelló 4) de l’Ajuntament d’Olot pel preu de 50.000,00 € IVA inclòs.  
 
Aquest import es desglossa en  41.322,31 € de pressupost net i 8.677,69 € en concepte 
d’IVA calculat al tipus del 21%. 
 
La durada del contracte s’estableix en  2 mesos, a partir de la comunicació de 
l’adjudicació 
 



 

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 50.000,00 €   (IVA inclòs).. 
 
La despesa és amb càrrec  la partida:   2021.140.933.63221 R20 ACTUACIONS 
PAVELLO POLLANCREDA (IFS) 
 

Núm. Partida Nom Partida Despesa Màx. Anual (IVA 
inclòs) 

2021.140.933.63221 R20 ACTUACIONS PAVELLO 
POLLANCREDA (IFS) 50.000 € 

 
 

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

200200  Despeses 21140  933  63221 50000 R20 ACTUACIONS PAVELLO POLLANCREDA  
(IFS) 

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. 
 
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 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. Sr. Xavier Viñolas Boix, 
Enginyer Tècnic 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. 
 
 
15.6. - EDUCACIÓ CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE GESTIÓ, REALITZACIÓ I 

AVALUACIÓ DEL CASAL D’ESTIU ENNATURA’T 2021 
 
Núm. de referència : X2021020596 
     
Proposta a la Junta de Govern Local  
 
 
Antecedents 



 
 
 

 
Primer.- Atès que és necessari contractar el servei de gestió, realització i avaluació del 
Casal d’Estiu Ennatura’t 2021 de cinc setmanes de durada i per a un màxim de 20 
nens/es per treballar l’educació ambiental en diferents indrets del Parc Natural de 
manera participativa i lúdica de dilluns a divendres de 9 a 14h per tal de donar a conèixer 
el Parc Natural a la població local i poder desenvolupar el coneixement de l’entorn i la 
seva cura a infants de 8 a 12 anys, com es desprèn de l’informe de data 5-5-2021 emès 
pel Director de l’Àrea d’Educació 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 per 
desenvolupar el projecte de gestió, realització i avaluació del Casal d’Estiu Ennatura’t 
2021 de cinc setmanes de durada i per a un màxim de 20 nens/es per treballar l’educació 
ambiental en diferents indrets del Parc Natural de manera participativa i lúdica de dilluns 
a divendres de 9 a 14h per tal de donar a conèixer el Parc Natural. 
 
 
 
 
 

1.-TOSCA SERVEIS AMBIENTALS, d’educació i turisme- NIF B-17447376 

octavi@tosca.cat 

2.-VIALDRAUEDUCACIÓ.COM SCP NIF J-17836396  

ambiental@viladraueducacio.com 

3.-ESCOLA DE NATURA DEL CORREDOR NIF G-58617382 
enc@pangea.org 
 

 

 
Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada per 
TOSCA SERVEIS AMBIENTALS, d’educació i turisme- NIF B-17447376 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 TOSCA SERVEIS AMBIENTALS, 
d’educació i turisme- NIF B-17447376 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. Mod. 
JGL3_CC01 
 
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 
 
PROPOSO 
 
Primer.- Aprovar l’informe emès per Ricard Sargatal i Pont de data 5-5-2021 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 TOSCA SERVEIS AMBIENTALS, d’educació i turisme- NIF B-
17447376, el contracte menor de serveis per desenvolupar el servei de gestió, 
realització i avaluació del Casal d’Estiu Ennatura’t 2021 de cinc setmanes de durada i 
per a un màxim de 20 nens/es per treballar l’educació ambiental en diferents indrets del 
Parc Natural de manera participativa i lúdica de dilluns a divendres de 9 a 14h per tal de 
donar a conèixer el Parc Natural a la població local i poder desenvolupar el coneixement 
de l’entorn i la seva cura a infants de 8 a 12 anys. Pel preu de Onze mil quatre-cents 
seixanta-cinc euros amb noranta-sis cèntims (11465,96 €), IVA inclòs.  
 

Aquest import es desglossa en 9476.€ de pressupost net i 1989,96 € en concepte d’IVA 
calculat al 21 %, amb càrrec a la partida Activitats de Lleure 21599326227995 del 
Pressupost municipal. 
 
 
Tercer.- Els serveis es portaran a terme durant el període del 28-6-2021 al 30-7- 2021. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 11465,96€, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida ACTIVITATS LLEURE 21 599 326 227995 del Pressupost municipal. 

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

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

200220  Despeses 21599  326  227995 11465.96 ACTIVITATS LLEURE 100 001 001 001 000 000 



 
 
 

 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses que han presentat pressupost. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
15.7. - ESPORTS - INFORME CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE REJUNTAT DELS 

VASOS ESPORTIU I LÚDIC DE LA PISCINA MUNICIPAL. 
 
Núm. de referència : X2021020272     
 
Atès que és necessari contractar el servei de rejuntat dels vasos esportiu i lúdic de la 
Piscina Municipal. 
 
Codi CPV: CPV: 45212290-5 Reparació i manteniment d’instal·lacions esportives 
 
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 pel subministrament de 
productes pel manteniment de la Piscina Municipal. 

 

1. “Rei Girona SLU”  

2. “Joan Serra Serrat” 

3. “Construccions Germans Rodeja, SL” 
 
Atès que segons l’informe de valoració, de les 3 empreses sol·licitades, s’ha presentat 
únicament 2 empreses.  

La valoració tècnica de la oferta presentada, en base als criteris establerts en la 
sol·licitud, és la següent:  
 

• Rei Girona SLU” Preu: 11.544,00 € + 2.424,24 € en concepte d’IVA  
 

• “Joan Serra Serrat” Preu: 11.603,20 € + 2.436,67 € en concepte d’IVA   
 
Analitzades les ofertes, s’informa favorablement a la contractació de l’oferta presentada 
per l’empresa “Rei Girona SLU”, per haver presentat l’oferta més econòmica. 
 
Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals de 
contractació.  
 
Atès que l’empresa Industrias Rei Girona SLU 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). 



 

  

Tipus de Contracte: SU DE SERVEI 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTE 

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: CC012021000303 d’esports i antecedents corresponents, la 
regidora d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l’informe emès per Clàudia Planas Grabalosa, Coordinadora de les 
Instal·lacions Esportives Municipals de data 12 de mig de 2021 en el que es motiven les 
necessitats de contractar.  
 
Segon.- S’adjudiqui el contracte menor de servei de rejuntat dels vasos esportiu i lúdic 
de la Piscina Municipal, a favor de l’empresa Rei Girona SLU, amb NIF B17798026, pel 
preu de tretze mil noucents seixanta-vuit amb vint-i-quatre euros (13.968,24 €), IVA 
inclòs. 
 
L’esmentat preu es desglossa en 11.544,00 € de pressupost net i 2.424,24 € en 
concepte d’IVA calculat al 21%. 
 
Tercer.- El termini de lliurament serà del 24/05/2021 a 8/06/2021. Es començarà per el 
vas esportiu i es finalitzarà pel vas lúdic. de l’1 de gener al 31 de desembre del 2021 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 13.968,24 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida 2021 399 342 212000 CONSERVACIÓ INSTAL·LACIONS IEMS del 
pressupost de l’Ajuntament d’Olot. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
15.8. - REVISIÓ DE PREU  ARRENDAMENT DE PART DE LES INSTAL·LACIONS 

DE PISCIFACTORIA DEL "MOLÍ DE LES FONTS" 
 

Núm. de referència : X2021022946     
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 



 
 
 

 
En data 6 de maig de 2007 es va signar el contracte subscrit entre aquest Ajuntament i 
la Sra. ****, d’arrendament de part de les instal·lacions de piscifactoria del Molí de les 
Fonts per a la seva utilització coma viver d’espècies com els crancs de riu, i per un 
termini de 5 anys amb efectes del dia 1 de maig de 2004. 
 
La Junta de Govern Local de data 9 d’abril de 2008 va ampliar el contracte esmentat i 
va fixar el termini fins a 30 d’abril de 2015. 
 
La Junta de Govern Local de data 28 de maig de 2015 va prorrogar el contracte per un 
termini de 10 anys amb efectes del dia 1 de maig de  2015. 
 
D’acord  amb el contracte, la renda s’ha d’actualitzar anualment d’acord amb l’IPC, el 
qual a abril de 2021 es fixa en un 2,2%. 
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012021000332 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Actualitzar, amb efectes del dia 1 de maig de 2021, el preu del contracte 
d’arrendament de part de les instal·lacions de la piscifactoria del “Molí de Les Fonts” per 
a la seva utilització com a viver d’espècies com els crans de riu; la propietat de la qual 
és la Sra. **** 
 
Segon.- Fixar el preu de l’arrendament (juny 2020-juny 2021) en  MIL SIS-CENTS UN 
EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS (1.601,47 €) + IVA. 
 
TERCER.- Aprovar i disposar la despesa per a 2021 en mil nou-cents  cinquanta-un 
euros amb seixanta-vuit cèntims (1.951,68 €) (IVA inclòs). 
L’esmentada quantitat es desglossa en: mil sis-cents un euros amb quaranta set cèntims 
(1.601,47 €)  de preu base i tres-cens trenta-sis euros  amb trenta-un cèntims (336,31 
€) d’IVA calculat al tipus del 21%. 
I tretze euros amb noranta cèntims (13,90 €) (IVA inclòs) , corresponent a la revisió de 
preus dels mesos de maig i juny de 2021 . 
 
L’ementada quantitat es pagarà amb càrrec a la partida núm. 21.130.920.202000 
“lloguers” 
 

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

200220  Despeses 21130  920  202000 1951.68 LLOGUERS 100 001 001 001 000 000 

 

 
QUART.- La Sra. **** presentarà a l’Ajuntament d’Olot un rebut semestral del lloguer 
esmentat. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
15.9. - REVISIÓ PREU DE L'ARRENDAMENT D'UNA NAU INDUSTRIAL PER PART 

DE L'AJUNTAMENT D'OLOT AMB DESTÍ A MAGATZEM DE LES ENTITATS 
CULTURALS D'OLOT 



 

 
Núm. de referència : X2016003952     
 
La Junta de Govern Local de data 12 de maig de 2016, va adjudicar al Sr. Sebastià Cros 
Tubert i la Sra. Carme Nogué Costa l’arrendament d’una nau industrial ubicada al carrer 
Terrassa, núm. 5 amb destí a magatzem de les Entitats Culturals d’Olot, amb una durada 
de 10 anys, amb efectes del dia 16 de maig de 2016 per un import de 1.800 €/mes  + 
Iva.  
 
La Junta de Govern Local de data 20 de setembre de 2018 va aprovar el canvi de nom 
de l’arrendament a favor de la comunitat de béns “Casamitjana Cros, CB” amb NIF 
E55329882. 
 
D’acord amb el que estableix en la clàusula 11 del PCAP que regula l’arrendament 
esmentat, el preu es revisarà anualment d’acord amb l’PC i no pot superar el 85% de 
valoració experimentada per l’índex adoptat.  

 
 Atès que l’IPC a abril de 2021 es fixa en 2,2%, la revisió de preus a aplicar és del 1,87%. 
 
En relació a l’expedient CCS12016000004 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Actualitzar, amb efectes del dia 16 de maig de 2021, el preu mensual de 
l’arrendament d’una nau industrial ubicada al carrer Terrassa, núm. 5  per a la seva 
utilització com a magatzem  de les Entitats Culturals d’Olot, la propietat de la qual és de 
la Comunitat de Béns  “CASAMITJANA CROS , CB” amb NIF E55329882. 
 
SEGON.- Fixar en MIL NOU-CENTS QUINZE EUROS AMB NORANT-DOS CÈNTIMS 
(1.915,92 €) + IVA , el preu mensual de l’arrendament. 
 
TERCER.- Aprovar i disposar la despesa corresponent als mesos de juny a desembre 
de 2021, per un import de SETZE MIL DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB 
DOTZE CÈNTIMS (16.249,12€)  amb càrrec a la partida núm. 21.130.920.202000 
“lloguers” del Pressupost Municipal.  
Aquest import es desglossa en tretze mil quatre-cents onze euros amb quaranta-quatre 
cèntims  (13.411,44 €) d’import base més dos mil vuit-cents setze euros amb quaranta 
cèntims (2.816,40 €) d’IVA calculat al 21%; i la regularització del preu des de l’1 al 15 de 
maig per import de  vint-i-un euros amb vint-i-vuit cèntims (21,28 €) (IVA inclòs). 
 

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

200220  Despeses 21130  920  202000 16249.12 LLOGUERS 100 001 001 001 000 000 

 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

15.10. - CÀNON CONCESSIÓ  ADMINISTRATIVA D'ÚS PRIVATIU DEL DOMINIC 
PÚBLIC D'UN LOCAL COMERCIAL AL C/ DR. FÀBREGAS- PLAÇA HOSPITAL 



 
 
 

 
 

Núm. de referència : X2015006706     
 
La Junta de Govern Local de data 23 de juliol de 2015 va adjudicar a “Abacus Societat 
Cooperativa Catalana Limitada,SL” la concessió administrativa d’ús privatiu del domini 
públic per a la ubicació d’un establiment comercial al local situat al carrer Dr. Fàbregas 
–plaça Hospital, per un cànon mensual de 3.613,82 €/mes, que descomptat el cost 
d’amortització de les obres és de 1.806,91 €.  
 
Atès que l’establiment va obrir al públic el dia 2 de juny de 2016  
 
Atès que es van realitzar més obres de les inicialment previstes, la Junta de Govern 
Local de data 23 de febrer de 2017 va redefinir el cànon de l’esmentada concessió, 
segons el quadre d’amortització aprovat en la Junta de Govern esmentada.  
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12015000010 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords:  
 
PRIMER.- Regularitzar el  cànon, per a l’any 2021, de la concessió administrativa d’ús 
privatiu del domini públic per a la ubicació d’un establiment comercial al carrer Sant 
Rafael, núm. 23, el titular de la qual és “ABACUS SOCIETAT COOPERATIVA 
CATALANA LIMITADA, SL “  amb NIF. F08226714, amb efectes del dia 1de juny de 
2021. 
 
SEGON.- El cànon mensual és de 3.616,82 €/mes , que descomptat el cost de 
l’amortització de la construcció de les obres de reforma (sense considerar l’IVA),  d’acord 
amb el quadre d’amortització aprovat per la Junta de Govern Local de data 23 de febrer 
de 2019; el cànon a ingressar es fixa en 1.987,60 €/mes.  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

16.1. - CORRECCIÓ ERROR MATERIAL D’ACORD DE CONCESSIÓ DE LA 
LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS AMB EXPEDIENT OMA32019000099 

 
Núm. de referència : X2019041686     
 
Correcció error material d’acord de concessió de la llicència d’obres majors amb 
expedient OMA3 2019000099 a nom de ****. 
 
Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de data 13 d’agost de 2020, de 
concessió de la llicència d’obres majors núm. OMA32019000099 a ****, per les obres de 
Reforma del Mas Masdavall, situat al Pla de la Moixina d’Olot.  
 
Vist l’escrit presentat en data 22/04/2021 (E2021006264) per l’arquitecte ****  en 
representació de **** 



 

 
Vistos els articles 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques. 
 
Vist que en aquest expedient s’aplica l’art. 74.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, que disposa: “La 
competència per rectificar errors materials, de fet o aritmètics en els actes i les 
disposicions reglamentàries correspon a l’òrgan que els ha dictat”. 
 
Vist l’informe tècnic jurídic emès en data 10 de maig de 2021 pel qual es considera 
procedent emetre informe en sentit favorable a la sol·licitud de correcció d’errada 
material del títol del projecte bàsic i executiu amb número d’expedient 
OMA32019000099 a nom de ****, per “Rehabilitació del Mas Masdavall” sens perjudici 
del compliment dels condicionants aprovats per la Junta de Govern Local de data 
13/08/2020. 
 
RESOLC: 
 
PRIMER.- RECTIFICAR l’error material detectat fent constar que a l’expedient 
OMA32019000099 a nom de **** es concedeix llicència “Rehabilitació del Mas 
Masdavall” sens perjudici del compliment dels condicionants aprovats per la Junta de 
Govern Local de data 13/08/2020. 
 
SEGON.- NOTIFICAR la present als interessats. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

17.1. - APROVACIÓ PRÒRROGA CONVENI PER A LA GESTIÓ DEL CENS 
MUNICIPAL D'ANIMALS DE COMPANYIA. COL·LEGI OFICIAL DE VETERINARIS 

DE GIRONA I CONSELL DE COL·LEGIS VETERINARIS DE CATALUNYA 
Núm. de referència : X2017017506     
 
En data 13 de juliol de 2017 es va signar el conveni de col·laboració entre l’ajuntament 
d’Olot i el Col·legi Oficial de Veterinaris de Girona i el Consell de Col·legis Veterinaris 
de Catalunya, per a la gestió del cens municipal d’animals de companyia. 
 
Segons la clàusula cinquena, el conveni entrava en vigor en el moment de la seva 
signatura i tenia una durada de 4 anys. Es podrà prorrogar per 4 anys més, previ acord 
de les parts.  
 
Durant els anys d’execució del conveni s’han dut a terme les actuacions previstes de 
forma favorable i es considera convenient poder-lo prorrogar, d’acord amb les condicions 
que estableix el mateix conveni. 
 
El conveni preveu, entre d’altres, que anualment l’ajuntament abonarà la quota, d’acord 
amb les tarifes establertes segons el nombre d’habitants del municipi, i que s’actualitzarà 
automàticament en funció de les variacions de l’IPC. 



 
 
 

 
Per aquest any 2021 el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya ha presentat un 
pressupost per un import total de 1.286,64€, que es desglossen en 1.063,34€ de base 
imposable i 223,30€ corresponents al 21% d’IVA. 
 
En relació a l’expedient SICO2017000005, 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.- Prorrogar el conveni de col·laboració entre l’ajuntament d’Olot i el Col·legi 
Oficial de Veterinaris de Girona i el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, per a 
la gestió del cens municipal d’animals de companyia, a partir del 13 de juliol de 2021, 
per 4 anys més.  
 
Segon.- Destinar 1286,64€ del pressupost de l’any 2021 per fer front a la despesa 
prevista, amb càrrec a la següent partida:  
 

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

200220  Despeses 21710  311  227990 1286.64 ACTUACIONS SALUT PUBLICA 710 999 999 065 999 999 

 

Tercer.- Manifestar el compromís de l’Ajuntament d’Olot d’abonar, en els anys de 
vigència del conveni, la quota que correspongui d’acord amb les tarifes establertes 
segons el nombre d’habitants del municipi, i que s’actualitzarà automàticament en funció 
de les variacions de l’IPC.  
 
Quart.- Facultar a l’alcalde, o persona en qui delegui, per signar tota la documentació 
que sigui 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 

LA SECRETÀRIA 

 


