ACTA NÚM. 21
JUNTA DE GOVERN LOCAL
EL DIA 27 DE MAIG DE 2021.

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 27 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 Sra:
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 secretari, el Secretari Accidental, Sr. Miquel Torrent Compte.
La secretària fa constar que els regidors Sr. Güell, Sr. Sellabona, Sra. Canalias 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

: X2021024063

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 SG012021000038 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
27 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,
el Secretari accidental 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 20 de maig:
-

El dijous 20 de maig va presidir el Ple Municipal que, un mes més, es va fer en
format telemàtic.

-

El divendres 21 de maig va participar a les jornades de programacions segures
en temps de pandèmia que es van dur a terme a la Casa Seat de Barcelona. A
la tarda va assistir a l’entrega dels Premis Joves i Més, amb la regidora
d’Educació Mariona Camps. Al vespre al Teatre Principal va veure l’obra de
teatre “La Cabra”.

-

El dissabte 22 de maig va sumar-se a la gimcana participativa que va tenir lloc
des del Firal petit a tota la ciutat. Ha estat una de les activitats del procés
participatiu de l’Olot Pedala. A la tarda va assistir a la presentació del llibre “Cinc
Abrils” de la Jenni Rodà a la plaça del Torín. Al vespre es va desplaçar a la Sala
el Torin per escoltar el concert de de música de cambra del quartet de saxofons
Kebyart Ensemble.

-

El diumenge 23 de maig a la tarda va anar a veure l’espectacle de dansa dels
Brodas Bros.

-

El dilluns 24 de maig, acompanyat del regidor de promoció de la ciutat, Estanis
Vayreda, va visitar l’empresa Embotits Espuña, S.A.

-

El dimarts 25 de maig va rebre la visita de la regidora de Cultura de l’ajuntament
de Granollers, Maria Villegas, amb qui va mantenir una reunió. Al vespre,
acompanyat de la regidora de barri, Montse Torras, es va reunir amb
representants de l’AV de Montolivet. La trobada va consistir en una passejada
pel barri per recollir les actuacions de millora en una iniciativa que properament
arribarà a la resta de barris d’Olot.

-

El dimecres 26 de maig va saludar, de forma telemàtica, als participants de la
VIII edició del Congrés per petits i joves científics.

4. - DISPOSICIONS.- ASSABENTATS DE LES DISPOSICIONS PUBLICADES EN
ELS BUTLLETINS OFICIALS
Tot seguit el Secretari accidental 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. - NÚM. APROVAR L’INICI DE TRAMITACIÓ D’EXPEDIENT PER SOL·LICITAR
L’OBERTURA DELS ESTABLIMENTS COMERCIALS D’OLOT, EL DIA 19 DE
JUNY DE 2021 FINS A LES 24H.
Núm. de referència

: X2021023316

El 15 de juny del 2019 va tenir lloc la setena edició de l’Olot Shopping Nit, acte
organitzat per l’Associació de Comerciants d’Olot (ACO), que aplegà a 70 comerços
oberts fins a les 24h i que va suposar una gran afluència de gent als carrers d’Olot,
consolidant-se com un esdeveniment de promoció comercial de nit de referència a la
província.

La Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de mesures en matèria d’horaris comercials i
determinades activitats de promoció estableix en l’article 36 apartat 2.a) que els mesos
de juny a setembre, els establiments comercials no poden romandre oberts, ni
realitzar cap activitatde venda entre les 22h i les 7 hores.
La Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de mesures en matèria d’horaris comercials i
determinades activitats de promoció estableix en l’article 36 apartat 5 que el
departament competent en matèria de comerç pot autoritzar la modificació de la franja
horària establerta per la lletra a) de l’apartat 2 per als establiments situats en una zona
determinada, per als establiments i àrees d'establiments d'un sector d'activitat
comercial concret amb motiu d'un esdeveniment promocional o d'impacte especial en
el sector, o per a tot un terme municipal, amb la sol·licitud motivada prèvia de
l'ajuntament corresponent, que ha d'aportar la delimitació de la zona afectada o
concretar el sector d'activitat comercial afectat per un esdeveniment promocional o
d'impacte especial, si s'escau, sempre que la modificació no comporti l'increment del
temps setmanal autoritzat d'obertura en dies feiners.
Des de DinàmiG (Agència d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa) es considera
necessari facilitar al comerç les eines necessàries per tal que pugui desenvolupar
noves estratègies de captació i fidelització de clients, especialment en el context de
crisi actual.
En relació a l’expedient IM082021000001 i vist l'expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada de Comerç, Empresa i Turisme, proposa a la Junta
de Govern Local l'adopció dels següents acords:
Primer.- Iniciar la tramitació de l’expedient per sol·licitar a la Direcció General de
Comerç que autoritzi l’obertura dels establiments comercials del municipi d’Olot el
proper dia 19 de juny de 2021, en horari perllongat, fins a les 24h.
Segon.- Sol·licitar a la Direcció General de comerç que autoritzi l’obertura dels
establiments comercials del municipi d’Olot el proper dia 19 de juny de 2021, en
horari perllongat, fins ales 24h.
Tercer.- Facultar a la regidora delegada de Comerç, Empresa i Turisme per a la
realització dels tràmits necessaris que l’execució del present acord requereixi.
S’aprova per unanimitat.
6.1. - APROVACIÓ BASES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT DE
SUBVENCIONS DESTINADES A PROPIETARIS D’HABITATGES DESOCUPATS
QUE ELS POSIN EN LLOGUER.
Núm. de referència

: X2021023176

L’objecte de les presents bases és definir el procediment de concessió per l’Ajuntament
d’Olot, en règim de competència competitiva, de subvencions per a propietaris
d’habitatges que els posin en lloguer, amb la finalitat d’incrementar el parc de lloguer

social, i que compleixin els requisits establerts en la Secció 3a del Capítol 2 del Decret
75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge.
En relació a l’expedient HA042021000001, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar les Bases específiques per a l’atorgament de subvencions
destinades a propietaris d’habitatges desocupats que els posin en lloguer per al període
2021.
SEGON.- Procedir a la publicació íntegra de les BASES ESPECÍFIQUES PER A
L’ATORGAMENT
DE
SUBVENCIONS
DESTINADES
A
PROPIETARIS
D’HABITATGES DESOCUPATS QUE ELS POSIN EN LLOGUER al BOP de Girona.
TERCER.- Donar per aprovades definitivament aquestes Bases transcorregut el termini
de 20 dies hàbils, a partir de la seva publicació íntegra al BOP de Girona, en el cas que
no s'hagin presentat al·legacions i essent efectives mentre no es modifiquin o deroguin
expressament.
QUART.- Obrir la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva,
de subvencions per a propietaris d’habitatges que els posin en lloguer, al dia següent de
la publicació de l’aprovació definitiva de les presents Bases.
CINQUÈ.- Comunicar la convocatòria d’aquesta subvenció, un cop les bases hagin
quedat aprovades definitivament, a la base 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 de les subvencions a la Base Nacional de
Subvencions serà prèvia a qualsevol altra publicació que es pugui fer d’aquesta
convocatòria.
Operació Referència
200200

Tipus
Partida
Despeses 21143 1521 480034

Import
36000

Descripció
SUBVENCIONS HABITATGE

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

S’aprova per unanimitat.
7.1. - CULTURA: CONVENI DE CESSIÓ DE LA PLAÇA DE BRAUS D’OLOT A
L’ASSOCIACIÓ EL TIL.LER PEL 30è FESTIVAL CORNAMUSAM
Núm. de referència

: X2021023845

Vist que la Plaça de Braus d’Olot és un bé propietat de l’Ajuntament d’Olot, qualificat de
domini públic amb destí a serveis públics i culturals.
Vist que l’entitat ASSOCIACIÓ EL TIL.LER ha demanat poder usar la Plaça de Braus
d’Olot per portar a terme l’activitat “Cornamusam” des del dia 29 de maig fins el 5 de
juny de 2021.

Vist que la Plaça de Braus està lliure aquests dies i és una de les activitats que encaixa
amb el tipus d’equipament.
En relació a l’expedient CU012021000022 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 CESSIÓ DE LA PLAÇA DE BRAUS D’OLOT
ENTRE L’AJUNTAMENT D’OLOT I L’ENTITAT ASSOCIACIÓ EL TIL.LER,
ORGANITZADORA DEL “30è FESTIVAL CORNAMUSAM” DEL DIA 29 DE MAIG
AL 5 DE JUNY 2021
Segon.- Facultar l’alcalde i regidor de cultura de l’Ajuntament d’Olot per la signatura
d’aquest conveni.
S’aprova per unanimitat.
7.2. - CULTURA: CONVENI DE CESSIÓ DE LA PLAÇA DE BRAUS D'OLOT A
L'ESCOLA PIA D'OLOT
Núm. de referència : X2021023981
Vist que la Plaça de Braus d’Olot és un bé propietat de l’Ajuntament d’Olot, qualificat de
domini públic amb destí a serveis públics i culturals.
Vist que l’ESCOLA PIA D’OLOT ha demanat poder usar la Plaça de Braus d’Olot el dia
21 de juny de 2021 per portar a terme un festival de final de curs.
Vist que la Plaça de Braus està lliure aquest dia i és una de les activitats que encaixa
amb el tipus d’equipament.
En relació a l’expedient CU012021000023 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 CESSIÓ DE LA PLAÇA DE BRAUS D’OLOT
ENTRE L’AJUNTAMENT D’OLOT I L’ESCOLA PIA D’OLOT PER LA
REPRESENTACIÓ D’UN FESTIVAL DE FINAL DE CURS EL DIA 21 DE JUNY
2021
Segon.- Facultar l’alcalde i regidor de cultura de l’Ajuntament d’Olot per la signatura
d’aquest conveni.
S’aprova per unanimitat.

7.3. - CULTURA: CONVENI DE CESSIÓ DE LA PLAÇA DE BRAUS D'OLOT A
L'ESCOLA COR DE MARIA - MARIA REINA
Núm. de referència : X2021023985
Vist que la Plaça de Braus d’Olot és un bé propietat de l’Ajuntament d’Olot, qualificat de
domini públic amb destí a serveis públics i culturals.
Vist que l’ESCOLA COR DE MARIA – MARIA REINA ha demanat poder usar la Plaça
de Braus d’Olot el dia 10 de juny de 2021 per portar a terme un festival de final de curs.
Vist que la Plaça de Braus està lliure aquest dia i és una de les activitats que encaixa
amb el tipus d’equipament.
En relació a l’expedient CU012021000024 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 CESSIÓ DE LA PLAÇA DE BRAUS D’OLOT
ENTRE L’AJUNTAMENT D’OLOT I L’ESCOLA COR DE MARIA – MARIA REINA PER
LA REPRESENTACIÓ D’UN FESTIVAL DE FINAL DE CURS EL DIA 10 DE JUNY
2021
Segon.- Facultar l’alcalde i regidor de cultura de l’Ajuntament d’Olot per la signatura
d’aquest conveni.
S’aprova per unanimitat.
7.4. - CULTURA: CONVENI DE CESSIÓ DE LA PLAÇA DE BRAUS D'OLOT A
L'INSTITUT BOSC DE LA COMA
Núm. de referència

: X2021023998

Vist que la Plaça de Braus d’Olot és un bé propietat de l’Ajuntament d’Olot, qualificat de
domini públic amb destí a serveis públics i culturals.
Vist que l’INSTITUT BOSC DE LA COMA ha demanat poder usar la Plaça de Braus
d’Olot el dia 9 de juny de 2021 per portar a terme un festival de final de curs.
Vist que la Plaça de Braus està lliure aquest dia i és una de les activitats que encaixa
amb el tipus d’equipament.
En relació a l’expedient CU012021000025 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 CESSIÓ DE LA PLAÇA DE BRAUS D’OLOT
ENTRE L’AJUNTAMENT D’OLOT I L’INSTITUT BOSC DE LA COMA PER LA
REPRESENTACIÓ D’UN FESTIVAL DE FINAL DE CURS EL DIA 9 DE JUNY 2021
Segon.- Facultar l’alcalde i regidor de cultura de l’Ajuntament d’Olot per la signatura
d’aquest conveni.
S’aprova per unanimitat.
7.5. - CULTURA: CONVENI DE CESSIÓ DE LA PLAÇA DE BRAUS D’OLOT A
L'ESCOLA DE DANSA LA QUARTA PARET
Núm. de referència

: X2021024009

Vist que la Plaça de Braus d’Olot és un bé propietat de l’Ajuntament d’Olot, qualificat de
domini públic amb destí a serveis públics i culturals.
Vist que l’escola de dansa LA QUARTA PARET ha demanat poder usar la Plaça de
Braus d’Olot el dia 12 de juny de 2021 per portar a terme un festival de final de curs.
Vist que la Plaça de Braus està lliure aquest dia i és una de les activitats que encaixa
amb el tipus d’equipament.
En relació a l’expedient CU012021000026 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 CESSIÓ DE LA PLAÇA DE BRAUS D’OLOT
ENTRE L’AJUNTAMENT D’OLOT I L’ESCOLA DE DANSA LA QUARTA PARET
PER LA REPRESENTACIÓ D’UN FESTIVAL DE FINAL DE CURS EL DIA 12
DE JUNY 2021
Segon.- Facultar l’alcalde i regidor de cultura de l’Ajuntament d’Olot per la signatura
d’aquest conveni.
S’aprova per unanimitat.

7.6. - CULTURA: CONVENI DE CESSIÓ DE LA PLAÇA DE BRAUS D'OLOT A
L'ESCOLA DE DANSA "CORART - EVA DURBAN"
Núm. de referència : X2021024179
Vist que la Plaça de Braus d’Olot és un bé propietat de l’Ajuntament d’Olot, qualificat de
domini públic amb destí a serveis públics i culturals.
Vist que l’escola de dansa CORART – EVA DURBAN ha demanat poder usar la Plaça
de Braus d’Olot el dia 11 de juny de 2021 per portar a terme un festival de final de curs.
Vist que la Plaça de Braus està lliure aquest dia i és una de les activitats que encaixa
amb el tipus d’equipament.
En relació a l’expedient CU012021000027 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 CESSIÓ DE LA PLAÇA DE BRAUS D’OLOT
ENTRE L’AJUNTAMENT D’OLOT I L’ESCOLA DE DANSA CORART – EVA
DURBAN PER LA REPRESENTACIÓ D’UN FESTIVAL DE FINAL DE CURS
EL DIA 11 DE JUNY 2021
Segon.- Facultar l’alcalde i regidor de cultura de l’Ajuntament d’Olot per la signatura
d’aquest conveni.
S’aprova per unanimitat.
7.7. - CULTURA: CONVENI DE CESSIÓ DE LA PLAÇA DE BRAUS D'OLOT A
L'ESCOLA DE DANSA "BODY BALANCE - VIOLETTA ARP"
Núm. de referència : X2021024183
Vist que la Plaça de Braus d’Olot és un bé propietat de l’Ajuntament d’Olot, qualificat de
domini públic amb destí a serveis públics i culturals.
Vist que l’escola de dansa BODY BALANCE – VIOLETTA ARP ha demanat poder usar
la Plaça de Braus d’Olot el dia 13 de juny de 2021 per portar a terme un festival de final
de curs.
Vist que la Plaça de Braus està lliure aquest dia i és una de les activitats que encaixa
amb el tipus d’equipament.
En relació a l’expedient CU012021000028 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 CESSIÓ DE LA PLAÇA DE BRAUS D’OLOT
ENTRE L’AJUNTAMENT D’OLOT I L’ESCOLA DE DANSA BODY BALANCE –

VIOLETTA ARP PER LA REPRESENTACIÓ D’UN FESTIVAL DE FINAL DE
CURS EL DIA 13 DE JUNY 2021
Segon.- Facultar l’alcalde i regidor de cultura de l’Ajuntament d’Olot per la signatura
d’aquest conveni.
S’aprova per unanimitat.
8.1. - CULTURA: PRESENTACIÓ RECURS DE REPOSICIÓ PER AMPLIACIÓ
TERMINI JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ FESTIVAL MOT OLOT 2021
Núm. de referència

: X2021007647

Vist que en data 18 de maig de 2021 la Junta de Govern de la Diputació de Girona ha
concedit una subvenció nominativa de 20.000,00 € a l’Ajuntament d’Olot per al
finançament de l’organització del Festival Mot Olot 2021.
Vist que en el punt tercer de la resolució s’estableix que el període d’execució de
l’activitat subvencionada és des de l’1 de gener fins al 27 de març de 2021 i que el
termini màxim de la seva justificació és el 15 de juny de 2021.
Vist que tot i que el moment més visible del festival es concentra durant el mes de març,
el Mot és un projecte cultural de foment lector que es desenvolupa al llarg de tot l’any,
amb la programació de diferents activitats orientades al coneixement dels autors i al
foment de la lectura de les seves obres. En aquest context, el Festival manté una oficina
de coordinació durant tot l’exercici, que organitza diferents accions de comunicació com
les Veus del Mot (vídeos de recomanació dels autors); aliances a l’inici del curs escolar
amb els centres de secundària per al desenvolupament del MOT INS; activitats diverses
amb entitats del territori per enriquir la mirada sobre el festival, etc. El Mot és un projecte
anual.
Vist que aquesta circumstància genera despesa econòmica més enllà del 27 de març,
data màxima fixada per a l’execució de l’activitat en la resolució de la Diputació de
Girona.
En relació a l’expedient SCU12021000006 de Cultura, vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de Govern
Local, l’adopció dels següents acords:
ÚNIC: Presentar recurs de reposició sol·licitant a la Diputació de Girona:
a) Una ampliació del termini d’execució del Festival Mot fins a 30 de novembre de
2021 per poder incloure tota la despesa anual vinculada al projecte i
b) Una ampliació del termini de justificació de la subvenció, a 15 de desembre de
2021.
S’aprova per unanimitat.

9.1. - CULTURA: PRESENTACIÓ RECURS DE REPOSICIÓ PER AMPLIACIÓ
TERMINI JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ FESTIVAL SISMÒGRAF 2021
Núm. de referència

: X2021007673

Vist que en data 4 de maig de 2021 la Junta de Govern de la Diputació de Girona ha
concedit una subvenció nominativa de 30.000 euros a l’Ajuntament d’Olot per al
finançament de l’organització del Festival Sismògraf 2021, mercat estratègic de dansa
contemporània a Catalunya.
Vist que en el punt tercer de la resolució s’estableix que el període d’execució de
l’activitat subvencionada és des de l’1 de gener fins al 31 de maig de 2021 i que el termini
màxim de la seva justificació és el 15 de juny de 2021.
Vist que tot i que el moment més visible del festival es concentra durant el mes d’abril,
Sismògraf, en la seva condició de mercat estratègic, és un projecte cultural que es
desenvolupa al llarg de tot l’any, amb la programació regular de diferents rèpliques i
activitats orientades al foment de la dansa contemporània a Catalunya: programació de
dansa durant la temporada estable; tallers i projectes comunitaris i educatius
(Mapadeball, etc); assistència a festivals internacionals per part de la direcció artística,
etc. El Sismògraf és un projecte anual.
Vist que aquesta circumstància genera despesa econòmica més enllà del 31 de maig,
data màxima fixada per a l’execució de l’activitat en la resolució de la Diputació de
Girona.
En relació a l’expedient SCU12021000008 de Cultura, vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de Govern
Local, l’adopció dels següents acords:
ÚNIC: Presentar recurs de reposició sol·licitant a la Diputació de Girona:
a) Una ampliació del termini d’execució del Festival Sismògraf fins a 30 de
novembre de 2021 per poder incloure tota la despesa anual vinculada al
projecte i
b) Una ampliació del termini de justificació de la subvenció, a 15 de desembre
de 2021.
S’aprova per unanimitat.

10.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIÓ DE DESPESES
Núm. de referència

: X2021023923

En relació a l’expedient CPG22021000040 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 de despeses annexada núm. 21/018 per un import total de 501.978,53
euros.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
501978.53

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

S’aprova per unanimitat.
11.1. - APROVACIÓ AVANÇAMENT SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS
DE PROTECCIÓ CIVIL
Núm. de referència

: X2021023943

En relació a l’expedient CPG22021000041 de 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:
Procedir a la bestreta de 8.800,00 euros a l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil,
amb NIF: G17751090,en concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un
import total de 22.000,00 euros, destinada a la gestió d’activitats de l’entitat, aprovada
per la Junta de Govern Local de data 18 de març de 2021.
Operació Referència
200400
2101653001

Tipus
Partida
Despeses 21180 135 480030

Import
8800

Descripció
CONVENI PROTECCIO CIVIL

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
180 999 999 065 999 999

S’aprova per unanimitat.
12.1. - PRESENTA LIQUIDACIÓ I ESTAT DE COMPTES CORRESPONENT AL 1ER.
TRIMESTRE DE 2021
Núm. de referència

: X2021023296

En relació a l’expedient IG192021000007 a nom de SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS
DE BARCELONA SAU amb NIF A08000234 corresponent a la liquidació del servei
d’aigua i clavegueram del 1r trimestre de 2021 i vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern
Local, l’adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar l’import liquidat en concepte de cànon a ingressar pel subministrament
d’aigua potable 1r trimestre 2021: 73.439,04 €.
Segon: Aprovar l’excedent de tarifes d’aigua 1r trimestre 2021 (a favor de SOCIEDAD
GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA SAU): 12.696,14 €.
Tercer.- Aprovar l’import liquidat en concepte de taxa clavegueram 1r trimestre 2021:
59.234,78 €.
Quart.- Aprovar l’import liquidat en concepte de drets de connexió període 2021/01:
3.919,86€.
Cinquè.- Aprovar el cost de les taxes de la Generalitat “ CIH “ i “ C. A. “ en concepte
d’edificis municipals, corresponents al període 2021/01: 9.463,85 €.
Sisè.- Aprovar l’import de 0,00 € corresponent al cost a suportar pel període 1r trimestre
2021 per l’Ajuntament d’Olot, amb càrrec al Fons Social de Solidaritat creat entre SOREA
SA (50%) i el mateix Ajuntament (50%).
L’esmentat Fons, així com el Protocol regulador de mesures contra la pobresa energètica
i la vulnerabilitat econòmica entre l’Ajuntament d’Olot i SOREA, SA va ser aprovat per
Decret d’Alcaldia de data 27/11/2015 i ratificat per acord de Junta de Govern de data
03/12/2015.
S’aprova per unanimitat.
13.1. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ
PRESENTADA PER LA SRA. ****, PER DANYS OCASIONATS PER UN ACCIDENT
AMB BICICLETA.
Núm. de referència

: X2021002473

Vist l’escrit presentat per l’advocada Sra. ****, en nom i representació de la Sra. ****, en
el que es formula reclamació patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, per les lesions
ocasionades a la seva filla menor d’edat en un accident de bicicleta i atesos els següents
ANTECEDENTS DE FET
Primer.- La representació de la Sra. **** va formular reclamació patrimonial contra
l’Ajuntament d’Olot, per les lesions que va partir la Sra. **** a conseqüència d’un
accident amb bicicleta, el dia 12 de juliol de 2020, quan circulava en bicicleta per la
carretera de Sant Joan de les Abadesses, en el terme municipal d’Olot (Registre General
de l’Oficina de Correus de Barcelona, de data 14 de gener de 2021 i Registre General
de l’Ajuntament d’Olot, núm. E20210000731/18-01-2021). A l’escrit es diu que l’accident
es va produir, al voltant de les dotze del migdia, quan circulava en bicicleta per la
intersecció de la carretera de Sant Joan de les Abadesses amb el carrer Lluís
Companys, com a conseqüència del mal estat de conservació de la calçada, atès que

hi havia un important forat que no tenia cap senyalització i que, posteriorment, va ser
reparat. En aquest escrit es proposaven proves documentals i de reconeixement. A la
petició s’hi acompanya: acta genèrica A10PL:202001068 instruïda per la Policia
Municipal d’Olot i fotografies (Docs. núm. 1 a 4); informe d’alta d’urgències de l’Hospital
d’Olot, de data 12 de juliol de 2020 (núm. assistència 1480867) (Doc. núm. 5); informes
mèdics (Docs. núm. 6 a 11); fotografies de danys materials diversos (Docs. núm. 12 a
16); factures de despeses mèdiques i de rehabilitació (Docs. núm. 17 a 23); comunicat
mèdic d’alta d’incapacitat laboral (Doc. núm. 24); pressupostos i factures de reparació
de danys materials (Docs. núm. 25 a 30). La reclamació es concreta en 6.798,90 euros,
que és la quantitat que es demana.
Segon.- L’Alcaldia va admetre a tràmit la reclamació per responsabilitat patrimonial
contra l’Ajuntament d’Olot, per resolució de 10 de febrer de 2021 i en el termini atorgat
als interessats per comparèixer al procediment, formular al·legacions, aportar
documents i proposar proves, no es va formular cap nova al·legacions ni es van aportar
nous documents i ni es van proposar noves proves.
Tercer.- En informe del cap de la Policia Municipal de data 12 de febrer de 2021 es remet
a l’informe de data 16 de juliol de 2020 (NI022020000932) de remissió de l’acta genèrica
A10PL:202001068, de 12 de juliol de 2020. Aquesta acta és la mateixa que aporta la
part reclamant, com a doc. núm. 1, en el seu escrit de reclamació patrimonial.
Quart.- En informe dels serveis tècnics de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot, de
data 29 d’abril de 2021, en relació a l’estat de la carretera de Sant Joan les Abadesses,
s’assenyala que s’ha passat inspecció a la zona esmentada en l’escrit de la Sra. **** i
que, arran d’aquesta inspecció, s’apunta: que la zona a l’entorn de la carretera de Sant
Joan de les Abadesses es troba en bon estat en tota la zona pavimentada i compleix els
estàndards que marquen les normatives de via pública; que no apareixen irregularitats
d’entitat suficient per a constituir un risc pels vehicles quan transiten per aquella via,
sobretot si tenim en compte que, en tractar-se d’una via amb molt de trànsit, la velocitat
ha de ser forçosament molt reduïda tal com s’estableixen en la senyalització vertical; i
que, d’acord amb els criteris de sentit comú o de consciència social del moment, la via
es trobava en condicions per a la seva utilització.
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”.
Aquest article determina 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 jurisprudència ha reiterat en nombroses sentències que, perquè es pugui
declarar la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques, és necessari
que qui la pretén acrediti i provi que es donen les circumstàncies següents: a) que el
dany o lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics
en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte sense intervenció estranya
que pogués interferir alterant el nexe causal; b) que el dany sigui efectiu, econòmicament
avaluable i individualitzat en relació a una persona o grups de persones; c) que el
particular afectat no tingui el deure jurídic de suportar el dany; d) que no hi hagi força
major; i e) que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons l’estat dels
coneixements o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la producció dels
danys.
En tractar-se d’una responsabilitat objectiva és necessària la concurrència de tots
aquests elements -que han de ser provats per qui els al·lega- i entre els que té una
especial rellevància, en tant que element essencial de la responsabilitat, la relació de
causalitat entre el dany i el funcionament del servei públic.
Tercer.- La determinació de si els danys que es reclamen són atribuïbles de forma
directa i exclusiva al funcionament dels serveis públics municipals no és gens clara. En
aquest sentit, el fet que ni la Policia Municipal ni cap altre servei de l’Ajuntament d’Olot
intervingués directament en l’accident dificulten esbrinar com i perquè es van produir els
danys que es reclamen, alhora que no permet acreditar la veracitat dels fets relatats per
la part reclamant.
En aquest cas, més enllà del que manifesta la part reclamant, no hi ha prova objectiva i
certa dels fets que es relaten. D’altra banda, l’acta policial redactada pels agents de la
Policia Municipal una vegada ja s’havia produït l’accident -atès que els agent no van ser
pressents al moment dels fets- es limita a transcriure les declaracions de la part
reclamant,
En idèntic sentit, la inspecció ocular realitzada al lloc dels fets per agents de la Policia
Municipal, el mateix dia 12 de juliol de 2020, es limita a una descripció d’una part de la
carretera de Sant Joan de les Abadesses, sense cap valoració global de la mateixa. Els
desperfectes que assenyala la Policia Municipal en el seu informe són de poca entitat
(un sot d’uns 60 cms. de diàmetre i 10 cms. de fons inapreciable a simple vista) i no
desvirtuen les manifestacions que, en tant que especialistes en infraestructures viàries,
realitzen dels serveis tècnics municipals sobre l’estat de la via.
Als efectes de valorar l’estat real de la carreta de Sant Joan de les Abadesses és
remarcable l’informe dels serveis tècnics de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot, amb competències sobre les infraestructures de la ciutat-, quan assenyala que la zona

a l’entorn de la carreta de Sant Joan de les Abadesses es troba en bon estat en tota la
zona pavimentada i que no apareixen irregularitats d’entitat suficient per a constituir un
risc pels vehicles quan transiten per aquella via en la que, en tractar-se d’una via amb
molt de trànsit, la velocitat ha de ser forçosament molt reduïda, tal com s’estableixen en
la senyalització vertical. En qualsevol cas, l’informe posa en evidència que en aquesta
carretera (més enllà de quin sigui l’estat general de l’asfalt, per culpa del nombrós trànsit
de tota mena de vehicles inclosos camions pesats) no hi han desperfectes de gran
entitat que impliquin risc per a la circulació de vehicles.
Es tracta, per tant, d’una via suficientment uniforme, sense grans desperfectes i que
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 més, l’Ajuntament d’Olot, en ús d’aquestes mateixes competències, aprova cada any
un pla de manteniment i asfaltat de carrers, per tal de donar resposta a l’afectació
negativa que l’excés de trànsit de vehicles de tota mena té sobre l’asfaltat dels carrers
de la ciutat.
Quart.- De conformitat amb l’annex I de Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre
en relació a l’article 2 del mateix text legal, la bicicleta té la consideració de vehicle. La
conducció de qualsevol vehicle per vies o terrenys aptes per a la circulació, tant urbans
com interurbans, requereix una especial atenció. En aquest sentit, els articles 10 del
Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre i 3 del Reial decret 1428/2003, de 21 de
novembre, assenyalen que els conductors han d’utilitzar el vehicle amb la diligència, la
precaució i l’atenció necessàries per evitar qualsevol dany, propi o aliè, i s’han de cuidar
de no posar en perill la seva persona ni els altres ocupants del vehicle i la resta d’usuaris
de la via. També l’article 13 del Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, quan
estableix que el conductor ha d’estar en tot moment en condicions de controlar el seu
vehicle.
La carreta de Sant Joan de les Abadesses és una de les vies de més trànsit d’Olot, atès
que és una de les entrades i sortides de la ciutat, alhora que dona accés a una zona
industrial (polígon Pla de Baix), a una zona esportiva (Camp Municipal de Futbol i camps
de futbol del Morrot) i a una zona comercial de grans supermercats (Aldi, Esclat i
Mercadona); així mateix és un dels accessos al Parc de Bombers i a l’Hospital Comarcal
de la Garrotxa.
En el nostre cas la diligència i la precaució normal exigible a qualsevol conductor havia
d’accentuar-se, no només pel fet de circular amb bicicleta, sinó també pel fet de circular,
a plena llum del dia (prop de les dotze del migdia) per una de les vies principals i de més
trànsit d’Olot. La relació causal entre els danys ocasionats i el funcionament dels serveis
municipals es trenca per la pròpia actuació de la conductora del vehicle, en no prestar
la suficient atenció en la conducció ni en les circumstàncies de la via ni del trànsit.
Cinquè.- La càrrega de provar la certesa dels fets dels que es desprèn la reclamació,
correspon a la part reclamant i, en aquest cas, no queda provada la relació causal entre
els danys que es reclamen i el funcionament dels serveis municipals. La pretensió de la
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 SRP12021000001 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 dels següents acords:
RESOLC
Primer.- DENEGAR la indemnització reclamada per la Sra. ****, pels danys patits en
accident de bicicleta a la carreta de Sant Joan de les Abadesses, en produir-se
l’accident com a conseqüència de l’actuació de la conductora del vehicle accidentat en
no prestar la suficient atenció en la conducció ni en les circumstàncies de la via; la qual
cosa trenca el nexe causal entre els danys reclamats i el funcionament dels serveis
públics municipals.
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’entitat asseguradora de l’Ajuntament d’Olot.
S’aprova per unanimitat.
13.2. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- ESTIMAR LA RECLAMACIÓ
PRESENTADA PER LA COMUNITAT DE PROPIETARIS EDIFICI GRIDÓ, PER
DANYS OCASIONATS AL PÀRQUING DE L’HABITATGE.
Núm. de referència

: X2021023344

Vist l’escrit presentat per l’administrador de la Comunitat de Propietaris Edifici Gridó, en
el que formula reclamació patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats
a la seva propietat i atesos els següents
ANTECEDENTS DE FET
Primer.- La mercantil “Finques de Gestió Patrimonial, S.L.”, en nom i representació de
la Comunitat de Propietaris Edifici Gridó, va formular reclamació patrimonial contra
l’Ajuntament d’Olot, pels danys que van partir al pàrquing del seu edifici, a conseqüència
de l’aigua que entrava per culpa de filtracions provinents del col·lector general de la
ronda Sant Bernat amb l’avinguda de Girona (Registre General, núm. E2020003655/2802-2020). A la petició s’hi acompanya la següent documentació: informe de l’empresa
“Olot-Net, SL”, de 13 de novembre de 2019; autoliquidació de drets d’obres menors a
l’Ajuntament d’Olot, de 338,34 euros, per rases a la via pública; factura de “Garrotxa,
Serveis de Construcció”, de 30 d’octubre de 2019 (F 19/308), per un import de 2.517,41
euros; i factura de neteja de ****, de 31 d’agost de 2019 (Ref. 190312), per un import de
188,76 euros.
Segon.- En informe des serveis tècnics de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot, de
data 24 de maig de 2021 s’assenyala que al mes d’agost de 2019, la zona del pàrquing
de l’edifici Gridó situat a la ronda Sant Bernat va tenir filtracions d’aigua per causes

desconegudes i es va demanar una inspecció de la xarxa de clavegueram. La revisió es
va realitzar a través de l’empresa “Olot-Net, SL”, que va emetre el pertinent informe que
s’acompanya com a annex. A la vista de l’informe de l’empresa “Olot-Net, SL” es va
procedir a reparar el cul del pou de sanejament de l’edifici Gridó.
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.
Les actuacions dutes a terme per l’Ajuntament d’Olot impliquen el reconeixement i
l’assumpció dels danys produïts a la propietat. D’entrada cal s’assenyala que els
perjudicats, en primer lloc, van avisar a l’Ajuntament d’Olot per comunicar-li el problema
que tenien (filtracions al garatge provinents del col·lector general) i que van ser els
serveis tècnics municipals els que van requerir els serveis de l’empresa “Olot-Net, SL”,
per tal de localitzar l’origen de les filtracions.

De l’informe de l’empresa “Olot-Net, SL”, de 13 de novembre de 2019 (que s’aporta per
la part reclamant en el seu escrit inicial alhora que es referencia en l’informe dels serveis
tècnics municipals) es desprèn l’existència de fuites d’aigua atribuïbles a dos fets: 1) que
“en el pou Gridó, de la part baixa del carrer, l’entrada del tub i la sortida a l’avinguda de
Girona estan en contrapendent, és a dir, la sortida està més alta que l’entrada”; i 2) que
“el pou Gridó, un cop netejat, s’observa que la base del pou no està segellada i les
aigües es filtren cap al fons, en comptes d’entrar cap al col·lector de l’avinguda de
Girona”
En aquest mateix sentit es manifesten els serveis tècnics de l’Àrea de Territori de
l’Ajuntament d’Olot, en informe de data 24 de maig de 2021, quan apunten que, a la
vista de l’informe de l’empresa “Olot-Net, SL”, es va procedir a reparar el cul del pou de
sanejament de l’edifici Gridó.
En el present cas 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 d’evacuació i tractament d’aigües residuals.
Tercer.- En relació a la indemnització reclamada cal assenyalar que són procedents les
quantitats corresponents a les factures de “Garrotxa, Serveis de Construcció” (2.517,41
euros) i de ****: neteja (188,76 euros).
En relació a la tributació municipal la quantitat a retornar ha de limitar-se a l’efectiu dels
tributs pagats, que puja a 38,34 euros, corresponents a la taxa de rases a la via pública
(27,90 euros) i a l’ICIO per rases a la via pública (10,44 euros). La quantitat corresponent
a la fiança per garantir la correcta reposició de la vorera (300 euros) va ser retornada en
acabar l’obra.
Vist l’expedient administratiu SRP12021000009 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:
RESOLC
Primer.- Acceptar la reclamació patrimonial formulada per la representació de la
COMUNITAT DE PROPIETARIS EDIFICI GRIDÓ (H17958810), pels danys que van
partir al pàrquing del seu edifici, a conseqüència de l’aigua que entrava per culpa de
filtracions de la xarxa de col·lectors de la ronda Sant Bernat amb l’avinguda de Girona.
Segon.- Efectuar un pagament de DOS MIL SET-CENTS SIS EUROS AMB DISSET
CÈNTIMS (2.706,17.- €) a favor de la Comunitat de Propietaris Edifici Gridó.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 21130 920 224000

Import
2706.17

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.
Tercer.- Retornar a la Comunitat de Propietaris Edifici Gridó la quantitat de TRENTAVUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNIMS (38,34.- €), corresponents a la
tributació municipal liquidada en concepte d’obres menors a la via pública (obertura de
rases).
Quart.- Notificar aquesta resolució a l’entitat asseguradora de l’Ajuntament d’Olot.
S’aprova per unanimitat.
14.1. - ADJUDICAR, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT
ABREUJAT, LES OBRES DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER ROSER D’OLOT
Núm. de referència
Tipus
Contracte
Procediment
Criteris

: X2021017691
OB

D'OBRES

AB
MU

PROCEDIMENT OBERT
MULTIPLICITAT DE CRITERI

Antecedents
Per acord de Junta de Govern Local de data 14 de març de 2021, es va aprovar el
projecte tècnic de les obres de reurbanització del carrer Roser.
Per Acord de Junta de Govern Local de data 29 d’abril de 2021 , es va aprovar
l’expedient de contractació administrativa de les “Obres de reurbanització del carrer
Roser” mitjançant procediment obert simplificat abreujat , amb un pressupost de
vuitanta-cinc mil nou-cents quaranta euros amb noranta-quatre cèntims (85.940,94 €)
IVA inclòs. Aquest import es desglossa en setanta-un mil vint-i-cinc euros amb
cinquanta-set cèntims (71.025,57 €) de pressupost net i catorze mil nou-cents quinze
euros amb trenta-set cèntims (14.915,37 €) en concepte d’IVA calculat al tipus del 21%.
En data 17 de maig de 2021 finalitzà el termini de presentació de proposicions, havent
participat en la licitació, per haver presentat la seva oferta dins el termini fixat i en la
forma pertinent, les següents empreses:
-

CONSPAI OBRAS Y SERVICIOS DEL VALLES, SLU (B66888645)
GIROSERVICES, SL (B60070505)
JOSEP VILANOVA, SA (A17444092)
PERE BOADA COMAS, SL (B17320268)
TUBAU TARRÉS, SAU (A17018813)
OBRAS Y CONSTRUCCIONES SEPISA, SL (B67587808)
SERVEIS I MANTENIMENTS SERVIAL,SLU (B01844570)

En data 19 de maig de 2021 es reuneix la Mesa de Contractació, procedint a l’obertura
del sobre únic comprovant la documentació administrativa i procedint a la sol.licitud de
l’informe de valoració de l’oferta econòmica i criteris automàtics als serveis tècnics.
En data 24 de maig de 2021 es reuneix la Mesa de Contractació en sessió privada
d’acord amb el què estableix l’art. 159.6 de la LCSP, per donar compte de l’informe de
valoració de les ofertes presentades, emès pels Srs. Xevi Canal Molas i Ramon Prat
Molas, com a arquitecte tècnic i cap de l’Àrea de Territori, respectivament i la Mesa
acorda elevar a la Junta de Govern Local la proposta d’adjudicació del contracte de les
“Obres de reurbanització del Carrer Roser” a l’empresa JOSEP VILANOVA, SA
De conformitat amb l’article 151 de la LCSP
D’acord amb els antecedents i de conformitat amb el punt 1 de la Disposició Addicional
2a.
Atès que la competència per a l’adopció del present acord és de Junta de Govern Local,
en virtut de les delegacions efectuades per Decret de l’Alcaldia de dates 25 i 26 de juny
de 2019.
Per tot això, en exercici de les competències conferides en virtut de la delegació
efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret de data 25 de juny de
2019.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12021000031, la regidora delegada
d’Hisenda, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següent acord:
Primer.- ADJUDICAR el contracte “Obres de reurbanització del Carrer Roser”,a favor
de l’empresa JOSEP VILANOVA, SA, amb NIF. A17444092 pel preu de SETANTA-UN
MIL QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS (71.047,37 €) Iva Inclòs
, que es desglossa en:
CINQUANTA-VUIT MIL SET-CENTS SETZE EUROS AMB VUITANTA-TRES
CÈNTIMS (58.716,83 €) MÉS DOTZE MIL TRES-CENTS TRENTA EUROS AMB
CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS (12.330,54 €) corresponents a l’IVA calculat al 21%.
Segons.- L’empresa JOSEP VILANOVA, SA es compromet en la seva proposta a la
destinar en el Pla de control de qualitat , contemplat dins els criteris de d’adjudicació
com a Criteri núm 4, un import de DOS QUATRE CENTS VINT EUROS (2.420,00 €)
IVA inclòs.
Tercer.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de
clàusules administratives particulars reguladores de la contractació, aprovat per Acord
de Junta de Govern Local de data 29 d’abril de 2021 i al Projecte Tècnic aprovat per
Acord de Junta de Govern Local de data 11 de març de 2021,així com amb l’oferta
presentada per l’adjudicatari.
Les característiques i avantatges de l’oferta adjudicatària respecte de les altres
presentades, queden acreditades a l’acta de la Mesa de Contractació, en sessió
celebrada en data 24 de maig de 2021.

Tota la informació necessària que justifica la present adjudicació es troba publicada en
el Perfil del contractant de l’Ajuntament d’Olot.
Quart.- Aprovar i disposar la despesa per import de 71.047,37 € amb càrrec a la següent
partida:
21.140.333.61901 ESPAI CRÀTER URBANITZCIÓ.
Operació Referència
200300
2102778

Tipus
Partida
Despeses 21140 333 61901

Import
71047.37

200210

Despeses 21140 333 61901

-14893.57

2102778

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
ESPAI CRATER URBANITZACIO (PR21100 001 001 001 000 000
151.387,54)
ESPAI CRATER URBANITZACIO (PR21100 001 001 001 000 000
151.387,54)

Cinquè.- El termini d’execució de les obres és de 20 dies, a comptar des del dia següent
a la signatura de l’acta de comprovació del replanteig i el termini de garantia serà de 5
anys.
Sisè.- La direcció facultativa anirà a càrrec del cap de l’Àrea d’Àrea de Territori, senyor Ramon
Prat Molas. La coordinació de seguretat i salut i la direcció de l’execució de les obres anirà a
càrrec de l’arquitecte tècnic municipal, senyor Xevi Canal Molas.
Vuitè.- Nomenar responsable del contracte al Sr. Ramon Prat Molas.
Novè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a la resta de licitadors que han
participat a la licitació i es publicarà en el Perfil del Contractant, de conformitat amb l’article
151.1 de la LCSP.
Desè.- La formalització del contracte serà amb l’acceptació de l’adjudicació, haurà d’efectuarse en el termini màxim de 3 dies hàbils següents a aquell en què es realitzi la notificació de
l’adjudicació als licitadors.
Onzè.- 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.

14.2. - APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT, APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ,
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT, DE LES OBRES
D’AMPLIACIÓ DE PARC DE PATINATGE (SKATEPARK); I CONVOCATÒRIA DE
LICITACÍÓ
Núm. de referència : X2021023532
Tipus contracte
Procediment
Criteris

OB
AB
MU

D'OBRES
PROCEDIMENT OBERT
MULTIPLICITAT DE CRITERI

Antecedents
Vista la necessitat de contractar les obres d’ampliació del parc de patinatge (Skatepark)
situat al Parc de Malatosquer a la Carretra de Sata Coloma, d'acord amb l'informe tècnic
emès pel Sr. Albert Pons i Clutaró, com a arquitecte de la secció d’Urbanisme de l’Àrea
de Territori de l’Ajuntament d’Olot de data 24 de maig de 2021.
L’objecte del contracte és l’ampliació del parc de patinatge (Skatepark) amb unes obres
que consisteixen en una part d’obra civil corresponent al desplaçament d’elements en
desús, adequació de l’enllumenat, mobiliari urbà, i formació d’una rampa. La resta
d’actuacions són pròpiament els de construcció de la nova ampliació del parc,
corresponents al moviment de terres, formació de nous paviments i rampes de patinatge
Segons memòria valorada realitzada per part dels Serveis Tècnics Municipals, es va
aprovar per Junta de Govern Local de 17 de desembre de 2020.
El pressupost base de licitació ascendeix a 57.020,88 € (IVA exclòs), més 11.974,38 €
en concepte d’IVA, calculat al 21%.
Pel que fa a la durada del contracte, s'estableix un termini màxim de 2 mesos, a comptar
del dia següent a la signatura de l’acta de comprovació de replanteig.
Als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat del contracte
subjecte a licitació, el valor estimat del mateix ascendeix a 57.020,88 €, IVA exclòs.
Aquest contracte no està subjecte a regulació harmonitzada.
Atès que aquest contracte es tipifica com a contracte administratiu d’obres d’acord amb
el previst als articles 25 i 13 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic ( en endavant LCSP).
Atès que el procediment a seguir per a l'adjudicació del contracte és l'obert simplificat
abreujat, atenent a diversos criteris de valoració, en virtut dels articles 131, 145 i 159 de
la LCSP, i que la tramitació de l’expedient serà la ordinària.
De conformitat amb el que disposa l’article 116 de la LCSP, la celebració de contractes
per part de les administracions públiques requerirà la prèvia tramitació de l’expedient
que s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els
termes previstos a l’article 28 de l’esmentada Llei.
Vist que a l’expedient s’han incorporat el Plec de clàusules administratives particulars i
el Projecte tècnic , d’acord amb el que disposa l’article 116.3 de la LCSP.

Atès que d’acord amb la informació d’Intervenció hi ha crèdit suficient a la partida
consignada.
Vist que a l’expedient hi consta l’informe emès per la Secretària general de l’Ajuntament,
en compliment d’allò establert a la Disposició Addicional Segona de la LCSP.
Vist el que disposa la Disposició Addicional Segona de la LCSP i atès que l’òrgan de
contractació és la Junta de Govern Local per la delegació conferida per l’Alcaldia en data
26 de juny de 2019.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12021000040 com a regidora delegada
d’Hisenda, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- INICIAR l'expedient de contractació de les obres d’ampliació del parc de
patinatge (Skatepark) , incorporant-hi la documentació a què fa referència l'article 116
del LCSP.
Segon.- APROVAR l'expedient de contractació administrativa de les obres de
reurbanització d’ampliació del parc de patinatge (Skatepark), amb un import màxim de
licitació de cinquanta-set mil vint euros amb vuitanta-vuit cèntims (57.020,88 €), IVA
exclòs.
L'import total de la despesa ascendeix a 68.995,26 €, IVA inclòs. Aquest import es
desglossa en 57.020,88 € de pressupost net, més 11.934,38 € en concepte d'IVA
calculat al tipus del 21%.
La durada del contracte és de 2 mesos, a comptar del dia següent a la signatura de
l’acta de comprovació de replanteig.
Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la
contractació de les obres d’ampliació del parc de patinatge (Skatepark)
Quart.- APROVAR la despesa de la present contractació que es finançarà amb càrrec a
la següent partida del pressupost municipal:
2021 140 171 61931 OBRES AMPLIACIÓ PARC PATINATNGE (SKATEPARK)(IFS)
Operació Referència
200200

Tipus
Partida
Despeses 21140 171 61931

Import
68995.26

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
R20 OBRES AMPLIACIO PARC PATINATGE
100 001 001 001 000 000
SKATEPARK (IFS)

Cinquè.- NOMENAR, com a Responsable del Contracte, el Sr. Albert Pons i Clutaró ,
com a arquitectes de la secció d’Urbanisme de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot,
amb les facultats determinades a l’article 62 de la LCSP, i haurà de supervisar la seva
execució , adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat
d’assegurar la correcta realització de la prestació pactada dins de l’àmbit de facultats
que l’òrgan de contractació li atribueixi.
Sisè.- CONVOCAR la licitació i tramitar l'expedient de contractació de les obres
d’ampliació del parc de patinatge (Skatepark) que es tramitarà pel procediment obert
simplificat abreujat i procedir a la publicació de l’anunci de licitació en el Perfil del
Contractant de conformitat amb els articles 117 i 135 de la LCSP.
S’aprova per unanimitat.

14.3. - APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT, APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS I EL PLEC DE CLÀUSULES ATÈCNIQUES
QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU
I CORRECTIU DEL SISTEMA DE FRED AMB CONTROL DE TEMPERATURA I
HUMITAT DE LA CAMBRA DE SUPORT ESPECIASL DE L'ARXIU MUNICIPAL I
COMARCAL DE LA GARROTXA; I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ
Núm. de referència

: X2021023950

Tipus contracte
Procediment
Criteris

SE
AB
MU

DE SERVEIS
PROCEDIMENT OBERT
MULTIPLICITAT DE CRITERI

Antecedents
Atès que és necessari contractar el servei de manteniment preventiu i correctiu del
sistema de fred amb control de temperatura i humitat de la cambra de suport especials
de l’Arxiu municipal i comarcal de la Garrotxa.
Vist l’informe emès pel Sr. Xavier Viñolas Boix, enginyer tècnic de l’Àrea de Territori de
l’Ajuntament d’Olot, en el qual es proposa l’inici de l’expedient del contracte referit.
Atès que l’objecte del contracte és únic, no es preveu la divisió en lots.
El pressupost base de licitació ascendeix a nou-cents seixanta-vuit euros (968 €), IVA
inclòs, amb el desglossament següent: vuit-cents euros (800 €) de pressupost net sense
IVA, i cent seixanta-168 € corresponent al 21% d’IVA.
Any

Import

IVA 21%

TOTAL

Any 1

400 €

84 €

484 €

Any 2

400 €

84 €

484 €

Total

800 €

168 €

968 €

La durada del contracte s'estableix en dos (2) anys, a comptar des del dia 1 del mes
següent a l’acceptació de l’adjudicació. No es preveuen pròrrogues.
Als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat del contracte
subjecte a licitació, el valor estimat del mateix ascendeix a vuit-cents euros (800 €), IVA
exclòs.
Any 1
contracte

Any 2
contracte

Modificació
0%

TOTAL

400 €

400 €

-

800 €

Aquest contracte es tipifica com a contracte administratiu de serveis, de conformitat amb
el que disposa l’article 17 de la LCSP.

El procediment a seguir per a l'adjudicació del contracte és l’obert simplificat abreujat,
de conformitat amb el que disposen els articles 145, 146, 159.6 i concordants de la LCSP
i la tramitació de l’expedient serà l’ordinària.
De conformitat amb el que disposa l’article 116 de la LCSP, la celebració de contractes
per part de les administracions públiques requerirà la prèvia tramitació de l’expedient
que s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els
termes previstos a l’article 28 de l’esmentada Llei.
Vist que a l’expedient s’han incorporat el Plec de clàusules administratives particulars i
el Plec de condicions tècniques, d’acord amb el que disposa l’article 116.3 de la LCSP.
Atès que d’acord amb la informació d’Intervenció hi ha crèdit suficient a la partida
consignada.
Vist que a l’expedient hi consta l’informe emès per la Secretària general de l’Ajuntament,
en compliment d’allò establert a la Disposició Addicional Segona de la LCSP.
Vist el que disposa la Disposició Addicional Segona de la LCSP i atès que l’òrgan de
contractació és la Junta de Govern Local per la delegació conferida per l’Alcaldia en data
26 de juny de 2019.
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12021000041 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
Primer.- INICIAR l'expedient de contractació del servei de manteniment preventiu i
correctiu del sistema de fred amb control de temperatura i humitat de la cambra de suport
especials de l’Arxiu municipal i comarcal de la Garrotxa, incorporant-hi la documentació
a què fa referència l'article 116 del LCSP.
Segon.- APROVAR, de conformitat amb l’article 117 de la LCSP, l'expedient de
contractació administrativa del servei de manteniment preventiu i correctiu del sistema
de fred amb control de temperatura i humitat de la cambra de suport especials de l’Arxiu
municipal i comarcal de la Garrotxa, amb un import màxim de licitació de nou-cents
seixanta-vuit euros (968 €), IVA inclòs, amb el desglossament següent: vuit-cents euros
(800 €) de pressupost net sense IVA, i cent seixanta-vuit euros (168 €) corresponent al
21% d’IVA.
La durada del contracte s'estableix en dos (2) anys, a comptar des del dia 1 del mes
següent a l’acceptació de l’adjudicació. No es preveuen pròrrogues.
Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el Plec de clàusules
tècniques que han de regir la contractació del servei abans esmentat, tal i com
determinen els articles 122 i 124 de la LCSP.
Quart.- La despesa prevista per a l’any 2021 es pagarà amb càrrec a la següent partida,
per assegurar l’existència de crèdit adequat i suficient per atendre la despesa:

2021 144 333 212001 Manteniment Edificis Culturals (Altres)
Operació Referència
200200

Tipus
Partida
Despeses 21144 333 212001

Import
484

200200

Despeses 99999

484

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
MANTENIMENT EDIFICIS CULTURALS100 001 001 001 000 000
(ALTRES)
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA
100 001 001 001 000 000

En tractar-se d’una despesa plurianual, queda subordinada a l’existència de crèdit
adequat i suficient en el pressupost dels exercicis respectius.
Cinquè.- CONVOCAR la licitació que es tramitarà de forma ordinària, pel procediment
obert simplificat abreujat, de conformitat amb el que disposen els articles 145, 146, 159.6
i concordants de la LCSP, i procedir a la seva publicació en el Perfil del Contractant de
l’Ajuntament d’Olot.
Sisè.- NOMENAR, com a Responsable del Contracte, 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.
14.4. - APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT, APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS I EL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER
A L'EXPLOTACIÓ D'UN SERVEI DE BAR-CAFETERIA AL PAVELLÓ DE BANY DE
L'ÀREA RECREATIVA DELS TOSSOLS D'OLOT; I CONVOCATÒRIA DE
LICITACIÓ
Núm. de referència : X2021024111
Tipus contracte
Procediment
Criteris

OT
AB
MU

ALTRES
PROCEDIMENT OBERT
MULTIPLICITAT DE CRITERI

Atès que a l’indret anomenat “Prats de Can Gou” de la zona dels Tossols d’Olot hi consta
ubicat un pavelló de bany i a les mateixes instal·lacions hi ha un espai reservat per a
l’habilitació d’un bar-cafeteria i una terrassa.
Atès que és convenient aprovar la contractació per a l’ocupació privativa del domini
públic del bé esmentat per a la seva utilització i explotació per particulars, mitjançant
concessió administrativa.

Atès que aquest bar-cafeteria i la seva terrassa dona servei als usuaris de la zona dels
Tossols d’Olot, per tal que puguin adquirir i consumir productes alimentaris en una zona
habilitada per al consum segur.
Vist l’informe de necessitats subscrit pel cap de l’àrea de promoció econòmica de
l’Ajuntament d’Olot el dia 19 de març de 2021.
Considerant el que preveuen els articles 217 i següents del Decret legislatiu 2/2003. De
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya i els 59 i següents del Decret 336/1988, de 18 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament del Patrimoni dels ens locals i la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes
del Sector Públic i en particular els seus articles 119 i 137.
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12021000042 i antecedents corresponents, la
regidora-delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- INICIAR i APROVAR l’expedient de concessió del servei d’explotació del barcafeteria de l’àrea recreativa dels Tossols d’Olot
Segon.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i plec de
prescripcions tècniques que regiran el contracte de concessió administrativa per a
l’explotació del bar-cafeteria de l’àrea recreativa dels Tossols d’Olot.
Tercer.- CONVOCAR la licitació i tramitar l’expedient de concessió del domini públic per
al servei de l’explotació del bar-cafeteria de l’àrea recreativa dels Tossols d’Olot.
Quart.- Publicar la present resolució al PERFIL DEL CONTRACTANT.
Cinquè.- Delegar a l’Alcaldia la competència per aprovar tots els actes que s’hagin de
dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des del seu inici fins a la seva
definitiva finalització o resolució.
S’aprova per unanimitat.

14.5. - SUBMINISTRAMENT REPOSICIÓ DE QUATRE CÀMERES DE
VIDEOVIGILÀNCIA
Núm. de referència : X2021016162
Tipus de Contracte:SU
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SUBMINISTRAMENT
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar el subministrament reposició de quatre càmeres
de videovigilància, com es desprèn de l’informe de data 27 d’abril de 2021, emès pel Sr.
Ignasi López Clevillé, sotsinspector en cap de la Policia Municipal d’Olot.
Segon.- Atès que es tracta d’un subministrament 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 el subministrament
reposició de quatre càmeres de videovigilància:

-

Montolivet Instal·lacions SLU
Alphanet Security Systems SL
Aplicaciones Eléctricas Ene SA
Etra Bonal SA

Quart.- D’acord amb l’informe emès en data 18 de maig de 2021, han estat presentades
dins del termini establert a l’efecte, tres ofertes subscrites per “Montolivet Instal·lacions
SLU”, Alphanet Security Systems SL” i Etra Bonal SA”; i vist l’informe de valoració
s’informa favorablement l’oferta presentada per l’empresa ALPHANET SECURITY
SYSTEMS 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 ALPHANET SECURITY SYSTEMS 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 subministrament regulada a l’article 16 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. CC012021000262 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar l’informe emès pel Sr. Ignasi López Clevillé, sotsinspector en cap de
la Policia Municipal d’Olot de data 27 d’abril 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 ALPHANET SECURITY SYSTEMS SL, amb NIF núm. B65265415,
el contracte menor de subministrament reposició de quatre càmeres de
videovigilància, pel preu de set mil cinquanta-tres euros amb nou cèntims (7.053,09
€), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en cinc mil vuit-cents vint-i-nou euros (5.829,00 €) de
pressupost net i mil dos-cents vint-i-quatre euros amb nou cèntims (1.224,09 €) d’IVA
calculat amb un tipus del 21 %.
Tercer.- El termini de lliurament serà de trenta dies, a partir de la data de recepció de la
notificació de l’adjudicació
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 7.053,09 €, IVA inclòs, amb càrrec
a la partida 2021 180 132 63903 “Equipament servei seguretat” del Pressupost
municipal:
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 21180 132 63903

Import
7053.09

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
EQUIPAMENT SERVEI SEGURETAT (PR21)
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
CC012021000262.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa: ALPHANET SECURITY SYSTEMS SL.
S’aprova per unanimitat.

14.6. - SUBMINISTRAMENT DE TRES CÀMERES DE VIDEOVIGILÀNCIA
Núm. de referència : X2021019012
Tipus de Contracte: SU
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SUBMINISTRAMENT
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar el subministrament de tres càmeres de
videovigilància, com es desprèn de l’informe de data 23 d’abril de 2021, emès pel Sr.
Ignasi López Clevillé, sotsinspector en cap de la Policia Municipal d’Olot.
Segon.- Atès que es tracta d’un subministrament 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 el subministrament de
tres càmeres de videovigilància:

-

Montolivet Instal·lacions SLU
Alphanet Security Systems SL
Aplicaciones Eléctricas Ene SA
Etra Bonal SA

Quart.- D’acord amb l’informe emès en data 18 de maig de 2021, han estat presentades
dins del termini establert a l’efecte, tres ofertes subscrites per “Montolivet Instal·lacions
SLU”, Alphanet Security Systems SL” i Etra Bonal SA”; i vist l’informe de valoració
s’informa favorablement l’oferta presentada per l’empresa ALPHANET SECURITY
SYSTEMS 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 ALPHANET SECURITY SYSTEMS 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 subministrament regulada a l’article 16 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. CC012021000290 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar l’informe emès pel Sr. Ignasi López Clevillé, sotsinspector en cap de
la Policia Municipal d’Olot de data 23 d’abril 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 ALPHANET SECURITY SYSTEMS SL, amb NIF núm. B65265415,
el contracte menor de subministrament de tres càmeres de videovigilància, pel preu
de tretze mil vint-i-un euros amb trenta-dos cèntims (13.021,32 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en deu mil set-cents seixanta-un euros amb quaranta-dos
cèntims (10.761,42 €) de pressupost net i dos mil dos-cents cinquanta-nou euros amb
noranta cèntims (2.259,90 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 %.
Tercer.- El termini de lliurament serà de trenta dies, a partir de la data de recepció de la
notificació de l’adjudicació.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 13.021,32 €, IVA inclòs, amb càrrec
a la partida 2021 180 132 63903 “Equipament servei seguretat” del Pressupost
municipal:
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 21180 132 63903

Import
13021.32

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
EQUIPAMENT SERVEI SEGURETAT (PR21)
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
CC012021000290.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa: ALPHANET SECURITY SYSTEMS SL.
S’aprova per unanimitat.

14.7. - ACTUALITZACIÓ CÀNON ANY 2021 CONCESSIÓ CONTRACTE
D'ARRENDAMENT PER A LA GESTIÓ I EXPLLOTACIÓ DE L'ESTABLIMENT DE
SERVEIS DE BAR-RESTAURANT AL FOR DEL VOLCÀ MONTSACOPA.
Núm. de referència

: X2017001391

Per acord del Ple de l’Ajuntament de data 27 de juliol de 2017 es va adjudicar a favor
de la societat “ANGLADA & PARTNERS, SL” la concessió del contracte d’arrendament
per a la gestió i explotació de l’establiment de serveis de bar-restaurant al Fort del Volcà
Montsacopa” per un cànon anual de 3.500 € per un termini d’arrendament de 10 anys.
D’acord amb la clàusula quarta del plec de clàusules administratives (PCAPI) el còmput
de termini d’arrendament s’inicia el dia següent a l’entrega del local, quan aquest estigui
finalitzat i l’Ajuntament hagi efectuat l’acta de comprovació de les obres.
Atès que en data 13 d’octubre de 2017 es va efectuar l’acta de recepció de l’obra de
l’establiment de servei de restauració al Fort del Sant Francesc (Volcà Montsacopa), la
data d’inici de l’arrendament es fixa el 14 d’octubre de 2017.
Atès la clàusula 5ena del PCAP estableix que
” La revisió de preus que s’apliqui a partir de la fi del tercer any anirà en funció del compte
d’explotació de l’empresa i del seu benefici net (després d’impostos),segons l’escalat
que es detalla a la mateixa clàusula.”
Així mateix estableix que “L’adjudicatari presentarà, juntament amb el detall de la
inversió realitzada i les factures corresponents, una proposta de vida útil i els criteris
d’amortització de les inversions justificades, per tal de tenir, any a any, el valor residual
dels béns pendents d’amortitzar per si es produeix la necessitat de rescatar o subrogar
la concessió en benefici d’un tercer, i permetre així que l’adjudicatari recuperi l’ import
d’aquest valor residual dels béns. La proposta de vida útils i els criteris d’amortització
també hauran de ser informats i validats pels serveis tècnics municipals”..
En data 5 de febrer de 2021 es va requerir l’empresa “Anglada & Partners, SL” per
presentar l’estudi econòmic segons estableix el PCAP.
Vista la documentació presentada per l’empresa “Anglada &Partners, SL” amb NIF núm.
B 55172555 en data 30 d’abril de 2021en relació a les inversions efectuades a l’inici de
l’activitat i el compte de pèrdues i guanys de l’exercici 2020 .
Atès l’informe emès pel Sr. Jordi Salvador Culí, Interventor d’aquest Ajuntament en data
14 de maig de 2021 en relació a l’estudi econòmic presentat per l’empresa “Anglada &
Partners, SL” en el qual s’informa que no es donen les condicions que fixa la clàusula
cinquena del PCAP de la concessió per tal d’aplicar cap tipus d’increment.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12017000002 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Actualitzar l’import del cànon corresponent a la tercera anualitat de la
concessió del contracte d’arrendament per a la gestió i explotació de l’establiment de

serveis de bar-restaurant al Fort del Volcà Montsacopa; adjudicada per l’Ajuntament Ple
de data 27 de juliol de 2017 a favor de la societat “ANGLADA & PARTNERS, SL, amb
NIF B55172555¸amb efectes del dia 1 de gener de 2021..
SEGON.- Fixar l’import del cànon per a l’anualitat 2021 en tres mil cinc-cents setanta
euros amb trenta-cinc cèntims (3.570,35 € ).
S’aprova per unanimitat.
15.1. - PROPOSTA APROVACIÓ SIGNATURA CONVENI MARC DE COOPERACIÓ
EDUCATIVA ENTRE L'AJUNTAMENT D'OLOT I L'ESCOLA SUPERIOR DE
CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE BÉNS CULTURALS DE CATALUNYA
Núm. de referència

: X2021023733

Atès que l’Escola Superior de conservació i restauració de béns culturals de Catalunya
dins el seu pla educatiu hi ha inclosa la realització de pràctiques externes que permeten
als estudiants aplicar els coneixements teòrics a la pràctica, incorporar els valors
professionals i desenvolupar les competències essencials de la professió
Atès que l’Ajuntament d’Olot col·labora amb diversos centres educatius per a l’exercici
de les seves funcions i competències en matèria de realització de pràctiques.
Vist l’expedient administratiu RH142021000005 i antecedents corresponents, la regidora
delegada d'Organització i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
APROVAR SIGNATURA del Conveni marc de cooperació educativa entre l’Escola
Superior de conservació i restauració de béns culturals de Catalunya i l’Ajuntament
d’Olot.
S’aprova per unanimitat.

16.1. - AUTORITZAR LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES A UNA ALUMNA DE
L'ESCOLA SUPERIOR DE CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE BÉNS
CULTURALS DE CATALUNYA AL MUSEU COMARCAL DE LA GARROTXA
Núm. de referència

: X2021023742

Atès que a l’Escola Superior de conservació i restauració de béns culturals de Catalunya
es cursa el Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Conservació i Restauració de
Béns Culturals, en el programa educatiu del qual s’estableix l’obligació dels estudiants
de realitzar pràctiques en les empreses o administracions públiques.

Atès que el Museu Comarcal de la Garrotxa està disposat a col·laborar amb l’Escola
Superior de conservació i restauració de béns culturals de Catalunya per tal que el seu
alumnat pugui adquirir coneixements relacionats amb tasques de reordenació dels fons
arqueològics del Museu, treballs de conservació preventiva pel que fa a
l’emmagatzematge, canvi de caixes i de material de conservació i altres derivades del
normal funcionament del departament.
Vist l’expedient administratiu RH142021000006 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Organització i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de Govern
Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Autoritzar la realització de pràctiques al Museu Comarcal de la Garrotxa a la
senyora ****, alumna del Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Conservació i
Restauració de Béns Culturals, durant el període comprès entre el 14/06/2021 i el
30/06/2021 i amb horari de dilluns a divendres de 09 a 15 hores, segons estableix el
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’Escola Superior de conservació i
restauració de béns culturals de Catalunya d’Olot, per realitzar tasques de reordenació
dels fons arqueològics del Museu, treballs de conservació preventiva pel que fa a
l’emmagatzematge, canvi de caixes i de material de conservació i altres derivades del
normal funcionament del departament, i sense percebre cap tipus de remuneració.
Segon.- Incloure a la senyora **** a l’assegurança de responsabilitat civil d’aquest
Ajuntament el temps que estigui realitzant les pràctiques.
S’aprova per unanimitat.
17.1. - AUTORITZAR LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES A UNA ALUMNA DE
L'INSTITUT LA GARROTXA A LA BRIGADA MUNICIPAL
Núm. de referència

: X2021023825

Vist que a l’IES La Garrotxa es cursa el Cicle formatiu de grau mig de Jardineria, en el
programa educatiu del qual s’estableix l’obligació dels estudiants de realitzar pràctiques
en les empreses o administracions públiques.
Atès que l’Ajuntament d’Olot col·labora amb diferents centres educatius per facilitar la
realització de pràctiques als seus alumnes.
Atès que la Brigada Municipal està disposada a col·laborar amb l’IES La Garrotxa per
tal que els seus alumnes puguin adquirir coneixements relacionats amb tasques que
se’n deriven del funcionament normal del departament.

Vist l’expedient administratiu RH142021000007 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Organització i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de Govern
Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- AUTORITZAR la realització de pràctiques a la Brigada Municipal a la senyora
****, estudiant del Cicle formatiu de grau mig de Jardineria de l’IES La Garrotxa, durant
el període comprès entre el 31/05/2021 i el 31/07/2021 i amb l’horari de 8 a 15 hores de
dilluns a divendres, segons estableix el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament
d’Olot i l’Institut La Garrotxa, per realitzar tasques de jardineria i altres que se’n deriven
del normal funcionament del departament, i sense percebre cap remuneració.
Segon.- INCLOURE a l’alumne ****, estudiant de l’IES La Garrotxa, a l’assegurança de
responsabilitat civil d’aquest Ajuntament el temps que estiguin realitzant les pràctiques.
S’aprova per unanimitat.
18.1. - PROPOSTA APROVACIÓ SIGNATURA CONVENI MARC DE COOPERACIÓ
EDUCATIVA ENTRE L'AJUNTAMENT D'OLOT I FUNDACIÓ SAGRERA (XARXA
DE PRODUCTORES) I REALITZACIÓ PRÀCTIQUES A UNA ALUMNA AL TEATRE
MUNICIPAL
Núm. de referència : X2021023850
Atès que la Fundació Sagrera, entitat responsable de la Formació en producció d’Arts
Escèniques de la Xarxa de Productores, dins el seu pla educatiu hi ha inclosa la
realització de pràctiques externes que permeten als estudiants aplicar els coneixements
teòrics a la pràctica, incorporar els valors professionals i desenvolupar les competències
essencials de la professió.
Atès que l’Ajuntament d’Olot col·labora amb diferents entitats i centres educatius per
facilitar la realització de pràctiques als seus alumnes.
Vist l’expedient administratiu RH142021000008 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 SIGNATURA del Conveni marc de cooperació educativa entre la
Xarxa de Productores de la Fundació Sagrera i l’Ajuntament d’Olot.
Segon.- Autoritzar la realització de pràctiques a l’àrea de cultura a la senyora ****,
estudiant de la formació no reglada Formació en producció d’arts escèniques, durant el
període comprès entre el 01/06/2021 i el 30/06/2021 i amb l’horari de 9 a 14 hores de
dilluns a divendres, excepte els dijous de 17 a 23 hores, segons estableix el Conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i la Fundació Sagrera, per a la realització de
pràctiques al Sismògraf, producció de Laps de Circ d’Estiu, entre d’altres, i sense
percebre cap remuneració.

Tercer.- Incloure a l’alumna **** a l’assegurança de responsabilitat civil d’aquest
Ajuntament el temps que estigui realitzant les pràctiques.
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

EL SECRETARI ACCIDENTAL

