
 
 
 

ACTA NÚM. 27 
JUNTA DE GOVERN LOCAL  

EL DIA 8 DE JULIOL DE 2021. 
 
 
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 8 de juliol de 2021 es reuneix en aquesta Casa 
Consistorial la Junta de Govern d’aquets Ajuntament sota la presidència del Sr. JOSEP 
BERGA I VAYREDA, per tal de celebrar la sessió ordinària i de primera convocatòria 
que s’escau al dia d’avui.  
 
Hi assisteixen els membres de la Junta de Govern Local Srs./es. Estanis Vayreda i 
Puigvert, Montserrat Torras i Surroca i Maria Assumpció Camps i Bosch 
presencialment al lloc on se celebra. Jordi Güell i Güell i Aniol Sellabona i Aguilera  
de forma telemàtica.  
 
També hi assisteixen com a regidors delegats expressament convidats per tal de 
presentar els assumptes de la seva àrea, sense poder intervenir, en cap cas, en la part 
resolutiva ni en la resta d’assumptes que no afectin a la seva àrea ni prendre part en la 
votació, i segons informe dels Serveis de Secretaria del dia 1 de juliol de 2003, la Sra. 
Gemma Pujolar i Busquets de formà telemàtica. els Srs./es: Agustí Arbós i Torrent  
i Adriana Francés i Planella presencialment. 
 
Hi assisteixen com a regidors de l’oposició: presencialment Josep Guix Feixas. Josep 
Quintana i Caralt de forma telemàtica. 
 
Actua com a secretari, el Secretari Accidental, Sr. Miquel Torrent Compte.  
 
El secretari fa constar que els regidors Sr. Güell, Sr. Sellabona, Sra. Pujolar i Sr. 
Quintana han estat autoritzats per l’alcalde a assistir telemàticament a la sessió. 
 
 

1.1. - AUTORITZANT LA CELEBRACIÓ D'AQUESTA SESSIÓ PER MITJANS 
TELEMÀTIC 

Núm. de referència : X2021031996     
 
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. 
 
La darrera disposició publicada vigent fins el 4 de juliol és la  Resolució SLT/1934/2021, 
de 18 de juny, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut 
pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de 
Catalunya que en el seu article 5è disposa: 

Reunions i/o trobades familiars i de caràcter social 



 

Les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social, tant en l'àmbit públic com privat, es 
permeten sempre que no se superi el nombre màxim de deu persones, llevat que es tracti de 
convivents. 

Pel fet que aquesta modificació que podia afectar drets fonamentals, requeria la 
ratificació judicial del Tribunal Superior de Justícia 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. 
 
Aquest Tribunal afirma que la Generalitat ha acreditat la legalitat, la necessitat, la 
idoneïtat i la proporcionalitat d’aquestes mesures. 
 
De conformitat amb l’article 46.3 de la LRBRL 7/1985 permet les sessions telemàtiques 
i regula el procediment de la celebració d’aquestes sessions. 
 
En relació a l’expedient SG012021000047 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 8 
de juliol 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 1 de juliol: 
 

- El dijous 1 de juliol a la tarda, va presidir l’acte de reconeixement al Club Hoquei 

Olot que es va proclamar campió de la lliga Nacional Catalana i, com a tal, s’ha 

convertit en equip de l'OK Lliga Plata per primera vegada en la seva història. 

Durant l’acte que, d’acord amb les mesures de prevenció de la COVID l’acte es 

va fer a l’aire lliure davant l’Ajuntament, també es va fer un reconeixement a 



 
 
 

l’equip infantil del Club que es va proclamar campió de Catalunya i finalista 

d'Espanya. 

- El divendres 2 de juliol va participar a la roda de premsa de presentació de dues 

exposicions:  la mostra de fotografies de Mayte Vieta que es pot veure a la Sala 

Oberta del Museu i “Sincronies 1. La supèrbia. Els pecats capitals”, primera d’una 

sèrie de set exposicions dedicades als pecats capitals. Les dues exposicions són 

resultat del conveni de col·laboració amb la Fundació Vila Casas. A la tarda va 

assistir a la performance de l’artista Tate Lucena que va tenir  lloc a la Sala 

Oberta 2. A continuació, es va desplaçar a Can Vayreda per assistir a la xerrada 

i posterior al concert del festival Música als Masos.  

- El dissabte 3 de juliol al Museu dels Sants va inaugurar l’exposició “Sincronies 

1. La supèrbia. Els pecats capitals”. Al vespre va assistir al concert de música 

clàssica de la programació del Festival Música als Masos que va tenir lloc al Mas 

el Solà.  

- El diumenge 4 de juliol a la tarda, va presenciar l’obra de teatre Lectura 

dramatitzada de testament que es va representar als Catòlics. A continuació es 

va desplaçar al Mas el Solà per gaudir del concert de tancava el Festival de 

Música als Masos. 

- El dimarts 6 va participar, per via telemàtica, a la reunió del Gabinet Territorial 

de Coordinació d'Emergències per la Covid-19 a les comarques gironines, 

convocada per la Generalitat de Catalunya. 

 
 

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. - SUBVENCIÓ: APROVAR LES BASES PER A LA SOL·LICITUD D’AJUTS PER 

PAGAR L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA, ANY 2022. 
 
Núm. de referència : X2021032184     
 
En el darrers anys l’Ajuntament d’Olot amb la voluntat de fomentar la Fira de Sant Lluc 
i, molt especialment, la Fira del Vehicle d’Ocasió, ha atorgat ajuts per pagar l’impost 
sobre vehicles de tracció mecànica, en l’adquisició de vehicles d’ocasió en un dels 



 

concessionaris de la Fira del Vehicle d'Ocasió que s'organitzava en el marc de la Fira 
de Sant Lluc. 
 
Considerant que les competències atorgades als municipis als articles 25 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i 66 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  
 
De conformitat amb els articles 118 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i vist l'expedient 
administratiu IM052021000008 i antecedents corresponents, el regidor delegat de 
l’Àrea de promoció de la ciutat, comerç i turisme, proposa a la Junta de Govern Local 
l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar les bases per a la sol·licitud d’ajuts per pagar l’impost sobre vehicles 
de tracció mecànica de l’any 2022, en l’adquisició de vehicles d’ocasió en un dels 
concessionaris de la Fira del Vehicle d'Ocasió que s'organitza en el marc de la Fira de 
Sant Lluc 2021. 
 
Segon.- Sotmetre a informació pública l’aprovació d’aquestes bases mitjançant la 
publicació del corresponent anunci al BOP de Girona i al tauler d’anuncis de la 
corporació, per un període de vint dies, per tal que s’hi puguin presentar reclamacions i 
suggeriments. En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment les bases 
s’entendran aprovades definitivament. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 

6.1. - (CS01) ACTITIVATS QUE PROMOGUIN LA INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL 
 
Núm. de referència : X2021026917     
 
Vista la instància de l’Associació Masies per Viure (Registre General de l’Ajuntament 
d’Olot, núm. E2021007689/06-05-2021) demanat una subvenció del programa de 
Suport a les Entitats de 2021 d’activitats que promoguin la inclusió i cohesió social per 
als projectes aplicació d’una web i un curs certificat de disseny en permacultura i 
empoderament aplicat al cooperativisme d'habitatge al món rural. 
 
Considerant que l’objecte de les subvencions d’acció social, tal i com es recull a les 
bases, aprovades al BOP núm.43 del dia 4 de març de 2021, són les actuacions que 
tenen com a finalitat la millora de la cohesió social a la ciutat i especifica com a objectius 
subvencionables:  
 

- Iniciatives pel coneixement de l’entorn social de la nostra ciutat/comarca.  

- Iniciatives que promoguin la convivència.  

- Iniciatives que generin o reforcin, de manera directa, la participació social de 
diferents col·lectius.  



 
 
 

- Iniciatives d’acció social per combatre l’exclusió, marginació, desigualtats,... per 
una societat més cohesionada i inclusiva: formació, bones pràctiques socials, 
bones pràctiques de salut i mediambientals, accions socials des de l’esport, el 
lleure, i la cultura.  

- Foment i gestió del voluntariat vinculat al projecte d’acció social per a la inclusió i 
cohesió social.  

 
Considerant l’informe del Servei d’Atenció a la Comunitat del Consorci d’Acció Social de 
la Garrotxa, de data 29 de juny de 2021, on assenyala que el projecte presentat per 
l’Associació Masies per Viure no s’ajusta a l’objecte i finalitat que es recull en les bases 
de les subvencions d’acció social. 

 
En relació a l’expedient SBS22021000040, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
 
Primer.- DENEGAR la subvenció de Suport a les Entitats de 2021 d’activitats que 
promoguin la inclusió i cohesió social, sol·licitada per l’entitat Associació Masies per 
Viure, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb número 
FEN12021000013. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’entitat peticionària de la subvenció, al gestor 
responsable i a les secció de comptabilitat i pressupostos. 
 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
7.1. - SOL·LICITAR UNA PRÒRROGA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
EL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA I L’AJUNTAMENT D’OLOT PER LA 
GESTIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR A LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS 

D’OLOT 
Núm. de referència : X2021031756     
 
 

Que el Consell Comarcal de la Garrotxa disposa la gestió a través d’una concessió 

administrativa del servei de menjador de l’ IE Greda. 

 
Que l’Ajuntament d’Olot, porta la gestió de les Escoles Bressol municipals d’Olot. 

 
Que la cuina de l’IE Greda està donada d’alta com a cuina central, la qual cosa 

permet elaborar menjars i transportar-los a altres centres. 

 
Que les escoles bressol d’Olot han d’oferir el servei de dinar i berenar, tot i no 

disposar de cuina pròpia. 

 
Que la cuina de l’IE Greda reuneix les condicions necessàries per oferir aquest 



 

servei a les escoles bressol municipals d’Olot, la qual cosa repercutirà en una 

optimització del personal contractat i no haver de duplicar serveis. 

 
Que des del Consell Comarcal de la Garrotxa, a més del servei d’àpats, també 

s’està portant la gestió del cobrament dels rebuts dels menjadors dels centres 

educatius de la comarca que gestiona actualment. 

 

Per tal de regular les relacions i prestacions que han de ser assumides per 

ambdues parts, el setembre de 2020 s’aprovà un conveni de col·laboració entre el 

Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament d’Olot. La clàusula sisena establia 

una vigència d’un any prorrogable fins a quatre anys addicionals per acord 

unànime i exprés de les parts.  

 

En relació a l’expedient ED012021000041 de, vist l’expedient administratiu i 

antecedents corresponents, la regidora d’Educació, proposa a la Junta de Govern 

Local, l’adopció dels següents acords: 

 
Primer.- Sol·licitar al Consell Comarcal la pròrroga, per un període de 1 any, del 

conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Olot per a la gestió del servei de 

menjador de les Escoles Bressol Municipals d’Olot. 

 

Segon.- Aquesta pròrroga es sotmetrà a aprovació del Ple de l’Ajuntament d’Olot 

de 22 de juliol de 2021. 

 

Tercer.- Facultar l’Alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
8.1. - (ES01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ DESENVOLUPAMENT ACTIVITATS 

ESPORTIVES 
Núm. de referència : X2021021040     
 
En relació a l’expedient SP062021000052, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de concurrència 
competitiva a favor de l’entitat CLUB NATACIO OLOT, amb NIF:G1706739-8, inscrita 
en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12013000025, per 
un import de 950 euros. Disposar la despesa de 950 euros amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària: 2021 330 341 480002 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 
(segons el conveni de referència adjunt). 
 



 
 
 

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

200300 2101253 Despeses 21330  341  480002 950.00 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 015 167 099 000 000 

 

 
L’aprovació fa referència a tres de les activitats proposades: 
 

- Organització d’esdeveniments esportius en el marc de la ciutat i/o comarca. 66a 
Travessia Tossols Basil. 

- Assistència a partits oficials fora de la comunitat autònoma. 
- Assistència a cursos de formació oficials dins i fora de la ciutat. 

 
Pel que fa a l’activitat proposada en la mateixa sol·licitud “compra de material esportiu 
per realitzar la pràctica esportiva”, es denega, ja que incompleix l’article 8 de les bases 
reguladores de la subvenció en el fet que el material esportiu ha de ser per a una activitat 
específica.  
 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 



 

 
9.1. - (ES01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ DESENVOLUPAMENT ACTIVITATS 

ESPORTIVES 
Núm. de referència : X2021019291     
 

Antecedents: 

Vist l’informe de data 2 de juliol del 2021, emès pel director tècnic de 
l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament d’Olot, relatiu a la denegació de la 
subvenció suport entitats extraordinària en caràcter de concurrència 
competitiva, sol·licitada per l’entitat Club Futbol Sant Roc. 

 

Vistos els motius de la denegació, establerts segons l’article 8 de les 
bases reguladores de la subvenció, que es tracten dels següents: 

- Accions i activitats extraordinàries: l’activitat presentada ja es 
contempla a les subvencions de suport a les entitats ordinàries.  

 

En relació a l’expedient SP062021000026, vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat d'Esports, proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 

 

PROPOSO 

1r) Denegar la subvenció extraordinària de suport a les entitats, amb 
caràcter de concurrència competitiva, sol·licitada per l’entitat CLUB 
FUTBOL SANT ROC, amb NIF G17248329, inscrita en el Registre 
d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12020000070.  

 

2n) Notificar aquest acord a l’entitat peticionària de la subvenció, al gestor 
responsable i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

 
9.2. - (ES01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ DESENVOLUPAMENT ACTIVITATS 

ESPORTIVES 
Núm. de referència : X2021020539     
 
Antecedents: 

Vist l’informe de data 2 de juliol del 2021, emès pel director tècnic de l’Àrea 
d’Esports de l’Ajuntament d’Olot, relatiu a la denegació de la subvenció 
suport entitats extraordinària en caràcter de concurrència competitiva, 
sol·licitada per l’entitat Club Patinatge Artístic d’Olot. 

 



 
 
 

Vistos els motius de la denegació, establerts segons l’article 8 de les bases 
reguladores de la subvenció, que es tracten dels següents: 

- No s’ha realitzat cap acció ni activitat subvencionable. 
 

En relació a l’expedient SP062021000041, vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat d'Esports, proposa a la Junta 
de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 

 

PROPOSO 

1r) Denegar la subvenció extraordinària de suport a les entitats, amb 
caràcter de concurrència competitiva, sol·licitada per l’entitat CLUB 
PATINATGE ARTÍSTIC D’OLOT, amb NIF G17380981, inscrita en el 
Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número 
FEN12013000022.  

 

2n) Notificar aquest acord a l’entitat peticionària de la subvenció, al gestor 
responsable i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
9.3. - (ES01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ DESENVOLUPAMENT ACTIVITATS 

ESPORTIVES 
Núm. de referència : X2021021192     
 
Antecedents: 

 

Vist l’informe de data 2 de juliol del 2021, emès pel director tècnic de l’Àrea 
d’Esports de l’Ajuntament d’Olot, relatiu a la denegació de la subvenció 
suport entitats extraordinària en caràcter de concurrència competitiva, 
sol·licitada per l’entitat Club Gimnàstic Osona. 

 

Vistos els motius de la denegació, establerts segons l’article 8 de les bases 
reguladores de la subvenció, que es tracten dels següents: 

- Accions i activitats extraordinàries: l’activitat presentada ja es 
contempla a les subvencions de suport a les entitats ordinàries.  

- Paral·lelament, l’entitat sol·licitant té deutes amb l’Ajuntament d’Olot. 
 



 

En relació a l’expedient SP062021000066, vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat d'Esports, proposa a la Junta 
de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 

 

 

PROPOSO 

1r) Denegar la subvenció extraordinària de suport a les entitats, amb 
caràcter de concurrència competitiva, sol·licitada per l’entitat CLUB 
GIMNÀSTIC OSONA, amb NIF G62922224, inscrita en el Registre d’entitats 
de l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12018000005.  

 

2n) Notificar aquest acord a l’entitat peticionària de la subvenció, al gestor 
responsable i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 

 
 

S’aprova per unanimitat. 
 
 
9.4. - (ES01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ DESENVOLUPAMENT ACTIVITATS 

ESPORTIVES 
 

Núm. de referència : X2021021436     
 
Antecedents: 

 

Vist l’informe de data 2 de juliol del 2021, emès pel director tècnic de l’Àrea 
d’Esports de l’Ajuntament d’Olot, relatiu a la denegació de la subvenció 
suport entitats extraordinària en caràcter de concurrència competitiva, 
sol·licitada per l’entitat Cerdanya Racing Club Esportiu. 

 

Vistos els motius de la denegació, establerts segons l’article 8 de les bases 
reguladores de la subvenció, que es tracten dels següents: 

 

- Seran beneficiaris d’aquesta subvenció les entitats, clubs i 
associacions esportives, sense finalitat o ànim de lucre, legalment 
constituïdes, o les que depenguin d’una que ho sigui, amb domicili 
social a la ciutat d’Olot, o les que, no tenint el domicili social al municipi 
d’Olot, realitzin activitats destinades als interessos dels veïns de la 
ciutat d’Olot: l’entitat peticionària té el domicili social a Alp. 

 

En relació a l’expedient SP062021000072, vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat d'Esports, proposa a la Junta 
de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 



 
 
 

 

 

PROPOSO 

1r) Denegar la subvenció extraordinària de suport a les entitats, amb 
caràcter de concurrència competitiva, sol·licitada per l’entitat CERDANYA 
RACING CLUB ESPORTIU, amb NIF G55163547, inscrita en el Registre 
d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12020000060.  

 

2n) Notificar aquest acord a l’entitat peticionària de la subvenció, al gestor 
responsable i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 

 

S’aprova per unanimitat. 
 

 
10.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 

 

Núm. de referència : X2021031777     
 
En relació a l’expedient CPG22021000048 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. 21/024 per un import de 403.031,85 
euros 
 

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

200240  Despeses 99999 403031.85 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

11.1. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE JOVES 
DEL GOS DE SANT ROC 

Núm. de referència : X2021031430     
 
 
Vista la sol·licitud presentada per L’ASSOCIACIÓ DE JOVES DEL GOS DE SANT ROC 
en la que es demana l’avançament del primer 40% de la subvenció atorgada per la Junta 
de Govern Local de 17 de juny de 2021, per un import total de 5.000,00 euros.  
 
En relació a l’expedient CPG120210000015 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.- Procedir a la bestreta de 2.000,00 euros a l’ ASSOCIACIÓ DE JOVES DEL GOS DE 
SANT ROC en concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import de 5.000,00 
euros, destinada a l’organització d’activitats culturals: 26 edició del Sant Roc Festival.  
 
Segon.- Aquest avançament es correspon al 40% de l’import total atorgat en virtut del que 
estableix l’article 16 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament d’Olot, modificada 
i revisada segons acord de Ple de 20 de maig de 2021. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

11.2. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A LA CASA CULTURA 
D'ANDALUSIA 

 

Núm. de referència : X2021031431     
 
Vista la sol·licitud presentada per la  CASA CULTURAL D’ANDALUSIA en la que es 
demana l’avançament del primer 40% de la subvenció atorgada per la Junta de Govern 
Local de 10 de juny de 2021, per un import total de 5.000,00 euros.  
 
En relació a l’expedient CPG120210000016 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.- Procedir a la bestreta de 2.000,00 euros a la CASA CULTURAL D’ANDALUSIA en 
concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import de 5.000,00 euros, destinada 
a l’organització d’activitats culturals: manteniments generals del local.  
 
Segon.- Aquest avançament es correspon al 40% de l’import total atorgat en virtut del que 
estableix l’article 16 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament d’Olot, modificada 
i revisada segons acord de Ple de 20 de maig de 2021. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
11.3. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'AGRUPACIÓ SARDANISTA 

D'OLOT 
Núm. de referència : X2021031432     
 
Vista la sol·licitud presentada per  L’AGRUPACIÓ SARDANISTA D’OLOT en la que es 
demana l’avançament del primer 40% de la subvenció atorgada per la Junta de Govern 
Local de 23 de juny de 2021, per un import total de 23.000,00 euros.  
 
En relació a l’expedient CPG120210000017 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.- Procedir a la bestreta de 9.200,00 euros a l’ AGRUPACIÓ SARDANISTA D’OLOT en 
concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import de 23.000,00 euros, destinada 
a l’organització d’activitats culturals: Aplec i gresca al Firal.  
 
Segon.- Aquest avançament es correspon al 40% de l’import total atorgat en virtut del que 
estableix l’article 16 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament d’Olot, modificada 
i revisada segons acord de Ple de 20 de maig de 2021. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
12.1. - ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ GENERALITAT FESTIVAL MOT OLOT 2021 

 
Núm. de referència : X2021017030     
 
En relació a l’expedient SCU12021000014 d’acceptació de subvenció per a la promoció 
d’activitats literàries, s’acorda: 
 
Primer- Acceptar la subvenció atorgada per LA GENERALITAT DE CATALUNYA , amb 
destinació al Festival Mot  Olot 2021 per un import de 20.000,00 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 499 
46102 SUB. GENERALITAT FESTIVAL MOT 2021. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
 
 
 
 



 

12.2. - ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ PER COMPENSAR LES PÈRDUES REDUCCIÓ 
FORÇADA AFORAMENTS TEATRE PRINCIPAL D'OLOT I SALA EL TORÍN PER 

COVID-19 (GENER-MARÇ 2021) 
 
Núm. de referència : X2021017047     
 
En relació a l’expedient SCU12021000015 d’acceptació de subvenció per compensar 
les pèrdues per la reducció forçada dels aforaments en espais escènics i musicals amb 
motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, s’acorda: 
 
Primer- Acceptar la subvenció atorgada per la GENERALITAT DE CATALUNYA , amb 
destinació a compensar les pèrdues de reducció forçada dels aforaments del teatre 
principal d’Olot i la sala Torín per COVID-19 (gener-març 2021), per un import de 
22.565,00 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 
450802 SUB. PÈRDUES REDUCCIÓ FORÇADA AFORAMENTS TEATRE PRINCIPAL 
I SALA TORIN COVID-19. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
12.3. - ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE GIRONA PER AL FOMENT DE 

L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT DE LES COMARQUES GIRONINES 2021 
 
Núm. de referència : X2021012864     
 
En relació a l’expedient SES12021000002 d’acceptació de subvenció per al foment de 
l’activitat física i l’esport de les comarques gironines 2021, s’acorda: 
 
Primer- Acceptar la subvenció atorgada per DIPUTACIO DE GIRONA , amb destinació 
per al foment de l’activitat física i l’esport de les comarques gironines 2021 per un import 
de 41.186,21 euros. 
 



 
 
 

• Programa A2: Actuacions de condicionament i millora en equipaments 
esportius municipals (7.586,21 €). 

• Programa D1: Neda a l’escola (6.600,00€). 

• Programa A3: Renovació del paviment esportiu dels equipaments esportius 
(25.000,00€). 

• Programa D2: Suport a l’activitat esportiva escolar (2.000,00€). 
 

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 les partides: 
 

• 2021 399 76101 SUB. DIPUTACIÓ MILLORA EQUIPAMENTS ESPORTIUS  

• 2021 399 46104 SUB. DIPUTACIÓ NEDEM 

• 2021 399 76102 SUB. DIPUTACIÓ RENOVAMENT PAVIMENT ESPORTIU 

• 2021 399 76105 SUB. DIPUTACIÓ SUPORT ACTIVITAT ESPORTIVA 
ESCOLAR 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

12.4. - ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ A1 DESPESES DERIVADES DE LA GESTIÓ 
DELS EQUIPAMENTS ESPORTIUS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 

 
Núm. de referència : X2021031290     
 
En relació a l’expedient SES1202100005 d’acceptació de subvenció per al foment de 
l’activitat física i l’esport de les comarques gironines 2021, s’acorda: 
 
Primer- Acceptar la subvenció atorgada per DIPUTACIÓ DE GIRONA , amb destinació 
al subprograma A1: suport a les despeses derivades de la gestió dels equipaments 
esportius, per un import de 7.284,07 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 499 
46102 SUB. DIPUTACIÓ DE GIRONA GEST. EQUIP. ESPORTIUS 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
13.1. - DESISTIR DE LA LICITACIÓ DE LES OBRES  D’AMPLIACIÓ DE PARC DE 

PATINATGE (SKATEPARK) 
 

Núm. de referència : X2021023532     
 

Tipus 
Contracte 

OB D'OBRES 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

 
Antecedents 
 
En data 27 de maig de 2021,  la Junta de Govern Local va aprovar l'expedient, el plec 
de clàusules administratives i convocatòria de licitació per a la contractació de les obres 
d’ampliació del parc de patinatge (Skatepark), mitjançant un procediment obert 
simplificat abreujat. 
 
En data 11 de juny de 2021 va finalitzar el termini per la presentació d’ofertes. 
 

En data 16 de juny de 2021, el Sr ****, amb NIF **** en representació del Club Skate 
Olot, amb CIF G55196778 presenta una instància formal a l’Ajuntament d’Olot, amb 
registre d’entrada E2021011123, on sol·licita aturar la licitació i iniciar-ne una de nova 
tenint en compte l’experiència de les ofertes en el moment de la valoració. 

 

En data 29 de juny de 2021, el Srs. Albert Pons i Clutaró, arquitecte de la secció 
d’Urbanisme de l’Àrea del Territori de l’Ajuntament d’Olot i Ramon Prat i Molas, Cap 
d’Àrea de Territori, varen emetre un informe  exposant que atenent que es tracta d’una 
obra no convencional que per les seves característiques,  requereix mà d’obra 
especialitzada i amb experiència en aquest tipus de parcs de patinatge, proposant la 



 
 
 

suspensió de la licitació en curs, la modificació dels plecs i l’obertura d’una nova 
convocatòria. 

 
El  dia 30 de juny de 2021 es va reunir en sessió privada la Mesa de Contractació per 
donar compte de l’informe emès per l’arquitecte i el Cap d’Àrea de Territori abans 
ressenyat. La Mesa va acordar subscriure íntegrament l’informe, i en conseqüència, 
elevar a la Junta de Govern Local la proposta de suspendre la licitació en curs, aplicar 
les modificacions proposades en el Plec de clàusules administratives i l’inici d’una nova 
licitació. 
 
L’acta d’aquesta Mesa, que inclou el contingut íntegre de l’informe subscrit, està 
publicada al Perfil del Contractant. 
 
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12021000040 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del 
següent acord: 
 
Primer.- Retrotreure les accions iniciades i desistir de la licitació per la contractació de  
les obres d’ampliació del parc de patinatge (Skatepark). 
 
Segon.- Deixar sense efecte les ofertes rebudes.  
 
Tercer.- Alliberar de la Partida núm. 2021 140 171 61931 OBRES AMPLIACIÓ PARC 

PATINATNGE (SKATEPARK)(IFS) del pressupost municipal , per un  import total de  68.995,26 
€. (IVA inclòs). 

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

200210 2103322 Despeses 21140  171  61931 -68995.26 R20 OBRES AMPLIACIO PARC PATINATGE 
SKATEPARK (IFS) 

100 001 001 001 000 000 

 

Quart.- COMUNICAR a les empreses licitadores el desistiment de la licitació. 
 
Cinquè.- Publicar aquest acord en el Perfil del Contractant. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

13.2. - APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT, APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGIRAN L'ADJUDICACIÓ, 

MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT, DE LES OBRES  
D’AMPLIACIÓ DE PARC DE PATINATGE (SKATEPARK); I CONVOCATÒRIA DE 

LICITACIÓ 
Núm. de referència : X2021031593    
 

Tipus contracte OB D'OBRES 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU 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 7 de juliol 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. CCS12021000050 la 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 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 Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200200  Despeses 21140  171  61931 68995.26 R20 OBRES AMPLIACIO PARC PATINATGE 
SKATEPARK (IFS) 

100 001 001 001 000 000 

 

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. 
 
 
13.3. - SUSPENDRE TEMPORALMENT EL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ DE LES 
OBRES D'ENDERROC DE LA CASA I CABANYA 1 DEL MAS LA CANOVA PETITA 

DE BATET DE LA SERRA 
Núm. de referència : X2021010415     
 
La Junta de Govern Local de data 18 de febrer de 2021 va aprovar el projecte tècnic 
d’enderroc de la casa i la cabanya 1 del Mas la Canova Petit de Batet de la Serra. 
 
En data 18 març de 2021 per Acord de Junta de Govern Local es va aprovar la Licitació  
de les Obres d’enderroc de la casa i la cabanya 1 del Mas la Canova Petit de Batet de 
la Serra mitjançant procediment obert simplificat amb un pressupost base de licitació 
total de cent mil nou-cents seixanta euros amb trenta-quatre cèntims (100.960,34 €) que 
es desglossa en vuitanta-tres mil quatre-cents trenta-vuit euros  amb trenta cèntims de 
pressupost net (83.438,30 €) i disset mil cinc-cents vint-i-dos euros amb quatre cèntims 
(17.522,04 €) corresponents a l’IVA calculat al 21%. 
 
En data 26 d’abril de 2021 finalitzava el termini  de presentació de proposicions, havent-
se presentat un total de 10 empreses. 
 
En escrit del dia 12 de juny de 2021, Jutjat Contenciós Administratiu 1 de  Girona, resol 
de suspendre l’execució de la sentència   número 791, de data 23 de novembre de 2017, 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, recaiguda en el recurs d’apel·lació 
261/2015. 
 
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12021000022 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.-  SUSPENDRE el procediment de contractació de les obres d’enderroc de la 
casa i la cabanya 1 del Mas la Canova Petit de Batet de la Serra, que en execució de la 
sentència esmentada està en tràmit en aquest ajuntament, pel període que fixa el Decret 
de la lletrada Sra. Marta Menendez Marques, de data 10 de juny de 2021. 
 
Segon.- COMUNICAR a les empreses licitadores la suspensió cautelar del procés de 
licitació de les obres d’enderroc, en espera de la resolució judicial corresponent. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 



 
 
 

13.4. - ACCEPTAR LA RENÚNCIA PRESENTADA A  L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
D’ADEQUACIÓ D’ESPAI PEL DIPÒSIT DE VEHICLES DE LA POLICIA MUNICIPAL 

I RESOLDRE EL CONTRACTE 
Núm. de referència : X2020046646     
 
Antecedents 
 
La Junta de Govern Local de data 21 de gener de 2021 va aprovar adjudicar la 
contractació de les obres d’adequació d’espai pel dipòsit de vehicles de la Policia 
Municipal, a favor de l’empresa Pere Boada Comas SL  per un import de 33.154 € (IVA 
inclòs), amb càrrec a la partida núm. 20.140.933.63215 “R20 Adequació espai dipòsit 
de vehicles (IFS)”. 
 
En data 16 de juny de 2021, l’empresa Pere Boada Comas amb NIF B17320268 va 
presentar una instància electrònica a l’Ajuntament d’Olot, amb registre d’entrada 
E2021011143, on renunciava al dret d’execució de l’obra esmentada i sol·licita que 
s’accepti la seva renúncia. 
 
Vist l’informe emès conjuntament pel Sr. Albert Pons i Clutaró, arquitecte de la secció 
d’Urbanisme de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot, i pel Sr. Ramon Prat i Molas, 
cap d’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot en que proposen l’acceptació de la 
renúncia i la resolució del contracte. 
 
Vist l’expedient administratiu CC012020000511 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
Primer.- Acceptar la renúncia per renunciar al dret d’execució de les obres d’adequació 
d’espai pel dipòsit de vehicles de la Policia Municipal, presentada per l’adjudicatari, Pere 
Boada Comas, amb NIF B17320268. 
 
Segon.- Resoldre el contracte per mutu acord entre l’Administració i el contractista. 
 
Tercer.- Desistir de l’execució de les obres d’adequació d’espai pel dipòsit de vehicles 
de la Policia Municipal. 
 
Quart.- Alliberar  de la partida núm. 21.140.993.63215 “R20 Adequació espai dipòsit de 
vehicles (IFS)”  del pressupost municipal, l’import de 33.154 €.  
 

Operació Referència   Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 

200230 211056   Despeses 21140  933  63215 -33154 R20 ADEQUACIO ESPAI DIPOSIT DE 
VEHICLES (IFS) 

100 001 001 001 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 



 

13.5. - MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEIS DE NETEJA DELS 
EDIFICIS I INSTAL·LACIONS MUNICIPALS PER INCLOURE-HI LA NETEJA PER 

LES ACTIVITATS DE L’ESTIU RIU 2021 
 
Núm. de referència : X2019041140     
 
Antecedents 
 
El Ple de l’Ajuntament d’Olot, en data 29 d’octubre de 2019, va acordar iniciar i aprovar 
l’expedient per a la contractació del servei de neteja dels edificis administratius, 
educatius, culturals, esportius i socials de l’Ajuntament d’Olot; aprovar el plec de 
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladores de 
la contractació, aprovar la despesa i convocar la corresponent licitació. 
 
El Ple de l’Ajuntament d’Olot, en sessió ordinària de 18 de juny de 2020, va aprovar 
l’adjudicació del servei de neteja dels edificis i equipaments municipals (Lots 1, 2, 3, 4 i 
5 (Edificis Administratius, Educatius, Culturals, Esportius i Socials) a l’oferta integradora 
presentada per la “UTE NETEJA OLOT II”, formada per OHL SERVICIOS INGESAN 
SAU i INSTAL·LACIONS, GESTIÓ, FORMACIÓ I ASSESSORAMENT SA (IGFA). El 
contracte es va formalitzar amb efectes a 1 de setembre de 2020. 
 
Vist que el contracte de la neteja dels edificis i equipaments municipals no inclou la 
neteja necessària per a les activitats de l’Estiu Riu (activitats d’estiu per a nens i joves) 
vista la dificultat de preveure amb antelació quines activitats es duran a terme, quina 
durada tindran i per tant quines seran les necessitats de neteja que comporta. A això cal 
afegir-hi que el mes de març de 2020 va esclatar la crisi sanitària provocada pel 
coronavirus Covid-19, que ha obligat a prendre mesures per prevenir i evitar el contagi, 
i que aquestes mesures han anat variant segons l’evolució de la pandèmia.   
 
Vist l’informe NI022021001695, emès en data 6 de juliol de 2021 pel Sr. Xavier Viñolas 
Boix, Enginyer Tècnic de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot i responsable del 
contracte, sobre la necessitat de contractar el servei de neteja per a les activitats d’estiu 
(Estiu Riu 2021). 
 
Fonaments jurídics 
 
El plec de clàusules administratives particulars de la licitació, preveia en la clàusula 33 
que el contracte es podria modificar, de conformitat amb els termes establerts a l’article 
204 de la LCSP, per un import màxim del 20% del preu del contracte, pels següents 
motius: 

 

• Increment d’edificis o espais on calgui prestar el servei. 

• Supressió d’edificis o espais on calgui prestar el servei. 

• Modificació de les necessitats dels centres actuals. 

• Causes imprevistes degudament justificades que es comunicaran oportunament. 
 

Vist l’expedient administratiu CCS12019000037 i antecedents corresponents, la 
regidora d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents 
acords:  



 
 
 

 
Primer.- MODIFICAR el contracte vigent del servei de neteja dels edificis administratius, 
educatius, culturals, esportius i socials de l’Ajuntament d’Olot, amb la UTE NETEJA 
OLOT II, amb CIF núm. U01611425, per tal d’incloure la neteja de les activitats d’estiu 
(Estiu Riu) 2021, que es durà a terme durant les setmanes 26 a 34 incloses, 
corresponents a 1.010 hores de servei, per un import total de DIVUIT MIL TRES-CENTS 
NORANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS (18.392.61 €), IVA inclòs. 
 
Aquest import es desglossa en 15.200,51 € de pressupost net i 3.192,10 € en concepte 
d’IVA calculat al 21%.  
 
Segon.- Establir que les hores de neteja setmanal a realitzar, per tal de cobrir el servei 
de neteja de les activitats d’estiu (Estiu Riu 2021) són les que s’assenyalen a 
continuació: 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

 
 
 
Tercer.- Les hores contractades són les màximes que es realitzaran i s’adequaran a la 
necessitat de neteja de cada espai, i es podran modificar prèvia instrucció del 
responsable del contracte. 
 
Quart.- El responsable del contracte és el Sr. Xavier Viñolas Boix, enginyer tècnic de 
l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Cinquè.- Els serveis es pagaran amb càrrec a les següents partides del Pressupost 
municipal:  

 
 

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

200220  Despeses 21144  323  227002 15342.35 MANT. EDIFICIS EDUCACIO (NETEJA COVID 

ACT.ESTIU) 

100 001 001 001 000 000 

200220  Despeses 21144  333  227002 2896.20 MANT. EDIFICIS CULTURALS (NETEJA COVID 
ACT.ESTIU) 

100 001 001 001 000 000 

200220  Despeses 21144  920  227002 154.06 MANT. EDIFICIS CORPORACIO (NETEJA 
COVID ACT.ESTIU) 

100 001 001 001 000 000 

 
 
 

S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

13.6. - SERVEI DE CONTROL D'ACCÉS EXTRAORDINARI A L'OFICINA 
D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ DURANT EL PERÍODE DE JULIOL A SETEMBRE DE 

2021 
Núm. de referència : X2021031646     
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 
Primer.- Atès que és necessari executar el servei de control d’accés extraordinari a 
l’Ajuntament d’Olot durant el tercer trimestre de 2021, com es desprèn de l’informe 
NI022021001643 emès per la Sra. Sílvia Fàbrega Soler, responsable de l’Oficina 
d’Atenció al Ciutadà. 
 
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.- Atès que s’informa favorablement el pressupost número 2021062905 presentat 
per Wakeful Seguretat SL. 
 
Quart.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les 
regles generals de contractació. 
 
Cinquè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa  Wakeful Seguretat SL i atès que 
aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació 
objecte del contracte. 

Fonaments jurídics 
La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article 
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant 
LCSP) i correspon a la modalitat d’obres 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. CC012021000433 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 



 

Primer.- Aprovar l’informe NI022021001643 emès per la Sra. Sílvia Fàbrega Soler, 
responsable de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, en què 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  “Wakeful Seguretat SL”, amb NIF B67293985, el servei de vigilància 
i control d’accés a l’Ajuntament d’Olot, amb efectes de l’1 de juliol de 2021 i fins al 30 de 
setembre de 2021, per import de vuit mil vuit-cents vint-i-cinc euros amb sis cèntims  
(8.825,06 €) IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en set mil dos-cents noranta-tres euros amb quaranta-
quatre cèntims (7.293,44 €) de pressupost net i mil cinc-cents trenta-un euros amb 
seixanta-dos cèntims (1.531,62 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21%. 
 
Segon.- El servei es prestarà amb horari de dilluns a divendres de 8 a 15 hores, excepte 
els dies festius, realitzant un total de 448 hores, i d’acord amb el calendari següent: 
 

 
 

 
Tercer.- El termini per a l’execució del serveis serà des del dia 1 de juliol fins el dia 30 
de setembre de 2021. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 8.825,06 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida   21 121 925 227010 ASSISTENCIA OAC (MATINS I TARDES) del 
Pressupost municipal. 
 

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

200220  Despeses 21121  925  227010 8825.06 ASSISTENCIA OAC (MATINS I TARDES) 100 001 001 001 000 000 

 
Cinquè.- La responsable del contracte serà la Sra. Sílvia Fàbrega, Cap de l’Oficina de 
l’OAC de l’Ajuntament d’Olot.  
 
Sisè.- 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 
CCS12021000433. 
 
Setè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa “Wakeful Seguretat SL”. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 



 
 
 

13.7. - ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT 
ABREUJAT, ELS SERVEIS DE NETEJA I MANTENIMENT EXTRAORDINARI DE LA 

VIA I ESPAIS PÚBLICS. 
Núm. de referència : X2021026612     
 

Tipus 
Contracte 

SE DE SERVEIS 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris UN ÚNIC CRITER 

 
Antecedents 
Per acord de la Junta de Govern Local celebrada en data 10 de juny de 2021 es va 
aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte dels serveis de neteja i 
manteniment extraordinari de la via i espais públics de la ciutat d’Olot, el plec de 
clàusules administratives particulars, el plec de prescripcions tècniques reguladores de 
la contractació i la despesa i es convocà la corresponent licitació.  
 
El procediment a seguir per a l’adjudicació del contracte és l’obert simplificat abreujat, 
en base als articles 145, 146, 159.6 i concordants de la LCSP i concordants de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP). 
 
En data 1 de juliol de 2021 va finalitzar el termini de presentació d’ofertes, havent 
participat en la licitació per haver presentat l’oferta dins el termini fixat i en la forma 
pertinent, la següent empresa: 
 

- Economia solidària empresa d’inserció SLU  
 
En data 5 de juliol es procedí a l’obertura del sobre únic, es comprovà la documentació 
administrativa i es sol·licità informe de valoració de l’oferta econòmica i criteris 
automàtics als serveis tècnics. 
 
En data  6 de juliol de 2021 es reuní 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,  
i la Mesa acordà elevar a la Junta de Govern Local la proposta d’adjudicació del 
contracte dels serveis de neteja i manteniment extraordinari de la via i espais públics de 
la ciutat d’Olot, a l’empresa Economia solidària empresa d’inserció SLU  
 
De conformitat amb l’article 151 de la LCSP. 
 
De conformitat amb la Disposició Addicional 2a de la LCSP, i amb les delegacions 
efectuades per Decret de l’Alcaldia de dates 25 i 26 de juny de 2019. 
 
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12021000047 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 de neteja i manteniment extraordinari de 
la via i espais públics de la ciutat d’Olot, a favor de l’empresa ECONOMIA SOLIDÀRIA 
EMPRESA D’INSERCIÓ SLU, amb NIF B17859786, pel preu màxim de vint-i-nou mil 
nou-cents noranta-sis euros (29.996,00 €).  



 

 
Aquest preu es desglossa en: vint-i-quatre mil set-cents noranta euros amb vuit cèntims 
(24.790,08 €) de base imposable i cinc mil dos-cents cinc euros amb noranta-dos 
cèntims d’IVA (5.205,92 €). 
 
El preu unitari ofert és de 11,50 € preu/hora, més IVA del 21%. 
 
Es tracta d’una licitació per preus unitaris en què la despesa global no es  pot concretar 
anticipadament, ja que s’anirà determinant durant el període de vigència del contracte 
i segons les necessitats. Per aquest motiu, l’Ajuntament no resta obligat a exhaurir el 
pressupost base de licitació. 

 
Segon.- La durada del contracte serà des de la data d’acceptació de l’adjudicació, fins 
a 31 de desembre de 2021, d’acord amb la clàusula 6 del PCAP. No es preveuen 
pròrrogues. 
 
Tercer.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de 
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors de 
la contractació, aprovats per acord de Junta de Govern Local de data 10 de juny de 
2021, així com amb l’oferta presentada per l’adjudicatari. 
 
Les característiques i avantatges de l’oferta adjudicatària queden acreditades a l’acta de 
la Mesa de Contractació, en sessió celebrada en data 6 de juliol 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 29.996,00 € amb càrrec a la  següent 
partida: 
21.200.163.227006 “Servei neteja i manteniment extraordinària via pública” 

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

200300 2103655 Despeses 21200  163  227006 29996 SERVEI NETEJA I MANT. EXTRAORDINARIA 
VIA PUBLICA 

100 001 001 001 000 000 

 

Cinquè.- La persona responsable del contracte és la Sra. Pilar Descals Roura, tècnica 
de l’Àrea de progrés econòmic, i la unitat encarregada del seguiment i execució 
ordinària del contracte és l’Àrea de Progrés econòmic – Ocupació. 
 
Sisè.- La formalització del contracte es produirà amb l’acceptació de l’adjudicació, 
mitjançant la presentació de l’annex 4 (Acceptació de l’adjudicació) del PCAP, signat 
electrònicament per part de l’adjudicatari, que haurà de remetre en el termini màxim 
dels 3 dies hàbils següents a la notificació de l’adjudicació.  
 
Setè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i 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. 
 



 
 
 

13.8. - SERVEI DE REDACCIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM 
D’OLOT REFERENT AL SECTOR DE SANT CRISTÒFOR 

 
 

Núm. de referència : X2021030196     

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar el servei de redacció de la modificació puntual 
del POUM d’Olot referent al sector de Sant Cristòfor, com es desprèn de l’informe de 
data 22 de juny de 2021,  emès per la Sra. Carme Yeste Casado, arquitecta municipal, 
amb el vist-i-plau del Sr. Ramon Prat Molas , Cap de l’Àrea de Territori. 

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 
redacció de la modificació puntual del POUM d’Olot referent al sector de Sant Cristòfor 
: 

-Anna López Alabert 

-Joaquim Gallart Figueras 

-Eduard Callís Freixas 

Quart.- Atès que s’ha presentat una sola oferta subscrita pel Sr. Joaquim Gallart Figures, 
la qual s’informa favorablement pels Serveis Tècnics Municipals en data  6 de juliol de 
2021. 

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 JOAQUIM GALLART FIGUERAS  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: CC012021000423 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 Sra. Carme Yeste Casado, arquitecta municipal 
de, amb el vist-i-plau del Sr. Ramon Prat Molas , Cap de l’Àrea de Territori, de data 22 
de juny 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 JOAQUIM GALLART FIGUERAS,  amb NIF núm. ****, el contracte 
menor del servei de redacció de la modificació puntual del POUM d’Olot referent al 
sector de Sant Cristòfor;  pel preu de setze mil  tres-cents seixanta-quatre euros amb 
quatre cèntims (16.364,04 €), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en tretze mil cinc-cents vint-i-quatre euros (13.524 €) de 
pressupost net i  dos mil vuit-cents quaranta euros amb quatre cèntims (2.840,04 €) 
d’IVA calculat amb un tipus del 21% 
 
Tercer.-  El termini per a l’execució dels serveis serà de 4 mesos, a partir de la data de 
recepció de la notificació de l’adjudicació 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 16.364,04 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida núm. 21.140.151.64001 “plànols i projectes” del Pressupost municipal. 
 

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

200220  Despeses 21140  151  64001 16364.04 PLANOLS I PROJECTES (PR21-20000) 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 
CC012021000423. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa JOAQUIM GALLART FIGUERAS. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

13.9. - ESTAT D'EXECUCIÓ I PROPOSTES D'INCLUSIÓ D'OBRES EN EL 
PROGRAMA D'INVERSIONS DEL SERVEI D'AIGUA 2009-2029. ANY 13. 

PROPOSTA 14 DE JUNY DE 2021 
 
Núm. de referència : X2021028522     
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa SGAB,SAU en data 11 de juny de 2021, 
Registre d’Entrada núm. E2021003518 en la qual es demana l’execució de les obres de 
millora de la xarxa d’aigua potable afectada pel pla de conservació i millora de la 
infraestructura viària a diversos carrers de la Ciutat any 2021. Fase 1. 
 
Vist l’informe emès pel Sr. Ramon Prat Molas, Cap de l’Àrea de Territori d’aquest 
Ajuntament, en data 14 de juny de 2021, en relació a l’estat d’execució i propostes 
d’inclusió d’obres en el programa d’inversions del servei d’aigua 2009-2029. Any 13. 
Proposta 14 de juny de 2021. 
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012021000396 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. Ramon Prat Molas, Cap de l’Àrea de Territori 
d’aquest Ajuntament, en data 14 de juny de 2021, en el qual es motiven les necessitats 
a contractar.  
 
Segon.- Aprovar un nou programa d’obres d’inversió en la xarxa d’aigua i ordenar la seva 
execució a SGAB consistent en: 

• Obres amb càrrec al fons de reposició de la tarifa: 

Obra: Pressupost 

XARXA AFECTADA PER LA CONSERVACIÓ I MILLORA DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIÀRIA A DIVERSOS CARRERS DE LA CIUTAT ANY 2021.  
- Carrer Gaudí: Inclou la renovació de 825 ml de xarxa existent per 401 ml de PEAD 
D90, 18 ml PEAD D125  i 406 ml Fosa Dúctil D200, amb 12 unitats de connexió de 
xarxa, 26 unitats de connexió d’escomeses, 2 vàlvules, i 2 hidrants. 
- Vorera Montsalvatge: Inclou la renovació de 136 ml de canonada per 94ml PEAD 
D75 i 42 ml D125, 4 connexions de xarxa i 8 escomeses. 

134.410,85 € 

 

• Obres a fons perdut: 

Obra: Pressupost 

No hi ha noves ordenacions ---- 

 
Tercer.- Es dona compte de l’estat d’execució per part de SGAB del pla d’inversions de la xarxa 

d’aigua 2009-2029 a data informe: 



 

• Obres executades a l’origen amb càrrec al fons de reposició de la tarifa a 

data informe: 

 Exigible a origen  
amb càrrec a tarifa  

a data informe 

Ordenat a origen 
amb càrrec a 
tarifa a data 

informe 

Executat a origen  
amb càrrec a tarifa 

 a data informe 

Fons de reposició tarifari 6.063.177,00 € 4.850.593,67 € 4.691.342,98 € 

Excedents d’explotació 234.836,10 € 247.768,01 € 259.567,30 € 

Total 6.298.013,10 € 5.098.361,68 € 4.950.910,28 € 

 

• Obres executades a fons perdut a data informe 

Exigible al final de la 
concessió 

 a fons perdut a data informe 

Ordenat a origen  
a fons perdut a data 

informe 

Executat a origen 
a fons perdut a data 

informe 

1.105.420,00 € 693.718,17 € 650.588,24 € 

 

 
Quart.- Traslladar còpia de l’informe tècnic a l’empresa SOCIEDAD GENERAL DE 
AGUAS DE BARCELONA, SAU 
 
Cinquè.- Donar compte d’aquest acord al Ple de l’Ajuntament.  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
14.1. - PAGAMENT D'UN COMPLEMENT DE NOCTURNITAT AL PERSONAL DE 

LA POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS DEL 16 DE MAIG AL 15 DE 
JUNY DE 2021 

 
Núm. de referència : X2021030938     
 
Atès l’informe del Sotsinspector de la Policia Municipal PS052021000006 de data 16 de 
maig de 2021. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132021000083 i antecedents corresponents, la 
regidora, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
D’acord amb el que estableix l’annex 1, aprovat pel Ple d’aquesta Corporació en la 
sessió celebrada el dia 26 de març de 1992, sobre els serveis de nocturnitat de la Policia 
Municipal. 
 
D’acord amb l’acta número 1/2018 de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament 
d’Olot de data 12 de juny de 2018, sobre la modificació del import de les hores 
extraordinàries i les condicions laborals de la Policia Municipal. 
 



 
 
 

Primer.- Pagament d’un complement de nocturnitat al personal de la Policia Municipal 
que es relaciona a continuació pels serveis realitzats des del dia 16 de maig al 15 de 
juny de 2021: 
 

Nom i Cognoms Data Dies Serveis Import (€) 

CAPORALS     

**** 24/05-30/05/21 7 Nocturnitat 187,32 € 

**** 07/06-13/06/21 7 Nocturnitat 187,32 € 
**** 19/05-23/05/21 5 Nocturnitat 133,80 € 
**** 16/05/21 1 Nocturnitat 26,76 € 
     

AGENTS     
**** 04/06-06/06/21 3 Nocturnitat 55,59 € 
**** 31/05-03/06/21 

05/06-06/06/21 6 
Nocturnitat 

111,18 € 
**** 31/05-06/06/21 7 Nocturnitat 129,71 € 

**** 16/05/21 
31/05-06/06/21 

14/06-15/06/21 10 

Nocturnitat 

185,30 € 
**** 24/05-28/05/21 5 Nocturnitat 92,65 € 
**** 24/05-30/05/21 7 Nocturnitat 129,71 € 
**** 24/05-29/05/21 6 Nocturnitat 111,18 € 

**** 24/05-30/05/21 7 Nocturnitat 129,71 € 
**** 24/05-30/05/21 7 Nocturnitat 129,71 € 
**** 17/05-23/05/21 7 Nocturnitat 129,71 € 
**** 17/05-23/05/21 7 Nocturnitat 129,71 € 
**** 17/05-23/05/21 7 Nocturnitat 129,71 € 
**** 17/05-23/05/21 7 Nocturnitat 129,71 € 
**** 14-15/06/21 2 Nocturnitat 37,06 € 

**** 16/05/21 
14-15/06/21 3 

 

Nocturnitat 55,59 € 
**** 14-15/06/21 2 Nocturnitat 37,06 € 

**** 07/06-13/06/21 7 Nocturnitat 129,71 € 

**** 07/06/21 
08/06-13/06/21 6 

Nocturnitat 
111,18 € 

**** 31/05-06/06/21 7 Nocturnitat 129,71 € 

**** 07/06-13/06/21 7 Nocturnitat 129,71 € 

**** 31/05-06/06/21 7 Nocturnitat 129,71 € 

**** 14-15/06/21 2 Nocturnitat 37,06 € 

TOTAL  149  2.925,57€ 

 
 
 
 



 

Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 

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

0  Despeses 21180  132  121031 2925.57 ALTRES COMPLEMENTS NOCTURNITAT 
SEGURETAT 

180 008 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

15.1. - PAGAMENT DE SERVEIS EXTRAORDINARIS AL PERSONAL DE LA 
POLICIA MUNICIPAL REALITZATS DES DEL 16 DE MAIG AL 15 DE JUNY DE 

2021 
Núm. de referència : X2021031078     
 
Atès l’informe del Sotsinspector de la Policia Municipal de data 16 de juny de 2021. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132021000084 i antecedents corresponents, la 
regidora, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord: 
 
D’acord amb l’acta número 1/2018 de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament 
d’Olot de data 12 de juny de 2018, sobre la modificació del import de les hores 
extraordinàries i les condicions laborals de la Policia Municipal. 
 
Primer.- Pagament de serveis extraordinaris al personal de la Policia Municipal que es 
relaciona a continuació realitzats des del 16 de maig al 15 de juny de 2021: 
 

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

****– Sergent   
06/06/21 TASQUES FORA DE SERVEI - 963 1 30,98 € 
12/06/21 TASQUES FORA DE SERVEI - 963 1 30,98 € 

24/02/21 TASQUES FORA DE SERVEI - 952 4 118,56 € 

   

****– Agent   
30/05/21 MANIFESTACIÓ – 963 4 92,64 € 
   

****- Agent   
30/05/21 REFORÇ TORN – 963 4 92,64 € 
   

****- Agent   

30/05/21 MANIFESTACIÓ – 963 4 92,64 € 

   

****– Sergent   

14/06/21 TASQUES FORA DE SERVEI -951 1 26,56 € 

   

TOTAL  19 485€ 

 
 
 
 



 
 
 

Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:  
 

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

0  Despeses 21180  132  13001 485 HORES EXTRAORDINARIES SEGURETAT 180 008 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

16.1. - PROPOSTA DE PAGAMENT DELS SERVEIS DE RETENS REALITZATS 
DEL 16 DE MAIG AL 15 DE JUNY DE 2021 

 

Núm. de referència : X2021031195     
 
Atès els informes del director de l’àrea d’Infraestructura i Urbanisme de data 18 de juny 
de 2021 amb número d’expedient NI022021001590, l’informe del cap d’àrea 
d’Informàtica de data 14 de juny de 2021 amb número d’expedient NI022021001542, 
l’informe del director tècnic de la Brigada Municipal de data de 18 de juny de 2021 amb 
número d’expedient NI022021001587 i els informes del cap d’àrea d’Esports de data 16 
de juny de 2021 amb número d’expedient NI022021001567. 
 
D’acord amb el que estableix el punt 7 de l’acta de la Comissió de seguiment del conveni 
número 66, de data 14 de maig de 2018, i la seva ratificació per la Mesa General de 
Negociació de l’Ajuntament d’Olot en data 12 de juny de 2018 sobre els retens de 
Brigada Municipal, Informàtica i tècnics d’Urbanisme. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot de data 13/02/2020 amb 
número d’expedient RH132020000013 en la qual signava l’import unitari de les hores de 
serveis extraordinaris i altres conceptes de personal de l’Ajuntament d’Olot i organismes 
autònoms per a l’any 2020. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132021000087 i antecedents corresponents, la 
regidora, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Pagament d’un complement en concepte de reten al personal de la Brigada 
Municipal, d’informàtica, dels serveis tècnics d’urbanisme i d’esports que es relaciona a 
continuació pels serveis de reten realitzats del 16 de maig al 15 de juny de 2021: 
 
 

Nom i Cognoms Servei 
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Import 
(€) 

**** Brigada 1 - - - - 138,94 € 

**** Brigada 1 - - - - 138,94 € 

**** Brigada 1 - - - - 138,94 € 

**** Brigada 1 - - - - 138,94 € 

**** Brigada 1 1 - - - 195,54 € 

**** Informàtica 2 - - - - 277,88 € 

**** Informàtica 1 - - - - 138,94 € 



 

**** Informàtica 1 - - - - 138,94 € 

**** Infra. i Urbanisme 1 - - - - 138,94 € 

**** Infra. i Urbanisme 1 1 - - - 195,54 € 

**** Infra. i Urbanisme 1 - - - - 138,94 € 

**** Infra. i Urbanisme 1 - - - - 138,94 € 

**** Esports 2 1 - - - 334,48 € 

**** Esports 1 - - - - 138,94 € 

**** Esports 1 - - - - 138,94 € 

TOTAL       2.531,78€ 

 
 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
 

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

0  Despeses 21142  165  15300 555.76 RETENS BRIGADA ENLLUMENAT 142 002 999 999 999 999 
0  Despeses 21142  1522 15300 195.54 RETENS BRIGADA EDIFICIS 142 002 999 999 999 999 
0  Despeses 21120  920  15300 555.76 RETENS INFORMATICA 120 001 999 999 999 999 
0  Despeses 21141  134  15300 138.94 RETENS MOBILITAT 140 001 999 999 999 999 
0  Despeses 21140  165  15300 138.94 RETENS ENLLUMENAT 140 001 999 999 999 999 
0  Despeses 21140  151  15300 334.48 RETENS URBANISME 140 001 999 999 999 999 
0  Despeses 21330  342  15300 612.36 RETENS PERSONAL ESPORTS 

INSTAL.LACIONS 
330 017 999 999 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

17.1. - PAGAMENT DELS SERVEIS EXTRAORDINARIS AL PERSONAL DE LA 
BRIGADA MUNICIPAL PER LES HORES EXTRES REALITZADES DEL DIA 16 DE 

MAIG AL 15 DE JUNY DE 2021 
Núm. de referència : X2021031379     
 
Vist l’expedient administratiu RH132021000088 i antecedents corresponents i atès 
l’informe del Director tècnic de la Brigada Municipal amb número NI022021001588 de 
data 18 de juny de 2021, la Regidora, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció 
dels següents acords: 

Pagament de serveis extraordinaris al personal de la Brigada Municipal que es relaciona 
a continuació, per les hores extres realitzades des el dia 16 de maig al 15 de juny de 
2021: 

Cognoms i Nom Data 
Brigada / Tipus 
servei 

Hores   Import 

****  ELECTRICISTES Oficial 1º 7,50  165,87 € 

Robolot - De 13:45 a 14:45 h - Connexió 

Robolot Firalet 28/05/2021 S. Diürn 1,00  
19,76€ 

Robolot - De 17:51 a 18:53 h - Connexió presa 
llums Robolot Firalet 

28/05/2021 S. Diürn 1,00 
 

19,76€ 

Robolot - De 22:24 a 23:22 h - Desconnexió 

Robolot Firalet 
28/05/2021 S. Nocturn 1,00 

 
22,13€ 

Actes diversos - De 07:00 a 11:30 h - Muntatge 11/06/2021 S.Diürn Festiu 4,50  104,22€ 



 
 
 

escenari Plaça de Braus i Hospici 

****  ELECTRICISTES Oficial 1º 8,24  200,09 € 

Garrotxí de l'any i festa de final de curs Escola 
Cor de Maria - De 21:35 a les 22:35 10/06/2021 S.Mínim 1,00 

 
30,88€ 

Fi de curs escoles de dansa - De 07:00 a 12:00 

h - Muntatge escenari Plaça de 
11/06/2021 S.Diürn Festiu 5,00 

 
115,80€ 

Fi de curs escoles de dansa - De 08:30 a 09:30 
h - Connexió corrent Hospici, 

12/06/2021 S.Diürn Festiu 0,58 
 

13,43€ 

Fi de curs escoles de dansa - De 21:00 a 22:00 

h - Desconnexió corrent Hospici, 
12/06/2021 S.Diürn Festiu 0,58 

 13,43€ 

Fi de curs escoles de dansa - De 09:00 a 10:00 

h - Connexió corrent Hospici i 
13/06/2021 S.Diürn Festiu 0,58 

 13,43€ 

Fi de curs escoles de dansa - De 22:00 a 23:00 

h - Desconnexió corrent Hospici i 
13/06/2021 S.Nocturn Festiu 0,50 

 
13,12€ 

****  ELECTRICISTES Oficial 1º 12,50  278,98 € 

Concentració Dia Internacional contra la 

LGTBIfòbia - De 16:00 h a 17:00 h - 
17/05/2021 S. Diürn 1,00 

 
19,76€ 

Concentració Dia Internacional contra la 

LGTBIfòbia - De 20:00 h a 21:00 h - 
17/05/2021 S. Diürn 1,00 

 19,76€ 

Acte Fundació CEPAIM - De 15:00 a 16:00 h - 

Connexió corrent Plaça Sant 
21/05/2021 S. Diürn 1,00 

 19,76€ 

Acte Fundació CEPAIM - De 21:00 a 22:00 h - 

Desconnexió corrent Plaça Sant 
21/05/2021 S. Diürn 1,00 

 19,76€ 

Desfilada de moda IES Garrotxa - De 08:00 a 
09:00 h - Connexió corrent Hospici 

22/05/2021 S.Diürn Festiu 1,00 
 

23,16€ 

Festa de primavera del barri de Sant Miquel - 

De 07:00 a 08:00 h - Connexió i 
22/05/2021 S.Diürn Festiu 1,00 

 23,16€ 

Actes diversos - De 07:00 a 11:30 h - Muntatge 
escenari Plaça de Braus 

22/05/2021 S.Diürn Festiu 1,00 
 23,16€ 

Actes diversos - De 07:00 a 11:30 h - Muntatge 

escenari Plaça de Braus 
11/06/2021 S.Diürn Festiu 4,50 

 104,22€ 

Festa de primavera del barri de Sant Miquel - 
De 22:00 a 23:00 h - Desconnexió 

22/05/2021 S.Nocturn Festiu 1,00 
 

26,24€ 

****  ELECTRICISTES Oficial 1º 3,00  69,48 € 

Actes diversos - De 13:00 a 14:00 h - Treure 

passafils i mànegues Plaça del 
05/06/2021 S.Diürn Festiu 1,00 

 
23,16€ 

Actes diversos - De 09:00 a 11:00 h - Col·locar 

passafils i posar mànegues Plaça 
05/06/2021 S.Diürn Festiu 2,00 

 
46,32€ 

****  ELECTRICISTES Oficial 1º 11,50  277,14 € 

Robolot - De 13:45 a 14:45 h - Connexió 
Robolot Firalet 

28/05/2021 S.Mínim 1,00 
 

30,88€ 

Actes diversos - De 08:00 a 09:00 h - Connexió 

corrent Plaça Major 
05/06/2021 S.Diürn Festiu 1,00 

 
23,16€ 

Actes diversos - De 13:00 a 14:00 h - Treure 
passafils i mànegues Plaça del 

05/06/2021 
S.Diürn Festiu 1,00 

 
23,16€ 

Actes diversos - De 14:00 a 15:00 h - Connexió 

corrent Carrer Roser (Arxiu) 

05/06/2021 
S.Diürn Festiu 1,00 

 
23,16€ 

Actes diversos - De 09:00 a 11:00 h - Col·locar 
passafils i posar mànegues Plaça 

05/06/2021 
S.Diürn Festiu 2,00 

 
46,32€ 

Actes diversos - De 07:00 a 11:30 h - Muntatge 

escenari Plaça de Braus 
11/06/2021 S.Diürn Festiu 4,50 

 
104,22€ 

Actes diversos - De 23:30 a 00:30 h - 

Desconnexió corrent Carrer Roser (Arxiu) 
05/06/2021 S. Nocturn festiu 1,00 

 
26,24€ 

****  ESCOLES Oficial 1º 4,75   110,01 € 



 

Actes diversos - De 07:00 a 11:45 h - Muntatge 
escenari Plaça de Braus i Hospici 

11/06/2021 S.Diürn Festiu 4,75 
 

110,01€ 

****  FUSTERS Oficial 1º 7,08  155,20  € 

Muntatge cortines - De 13:45 a 16:20 h - Plaça 

Major 
04/06/2021 S. Diürn 2,58 

 
50,98€ 

Actes diversos - De 07:00 a 11:30 h - Muntatge 

escenari Plaça de Braus i Hospici 
11/06/2021 S.Diürn Festiu 4,50 

 
104,22€ 

****  OPERATIVA Oficial 1º 8,25   179,17 € 

Actes diversos - De 14:00 a 17:30 h - Transport 

material operativa 
10/06/2021 S. Diürn 3,50 

 
69,16€ 

Actes diversos - De 07:00 a 11:45 h - Muntatge 

escenari Plaça de Braus i Hospici 
11/06/2021 S.Diürn Festiu 4,75 

 
110,01€ 

****  PALETES Oficial 1º 2,58   50,98 € 

Muntatge cortines - De 13:45 a 16:20 h - Plaça 
Major 

04/06/2021 S. Diürn 2,58 
 

50,98€ 

****  PINTORS Oficial 1º 10,00  219,70 € 

Actes diversos - De 14:00 a 17:30 h - Transport 

material operativa 
10/06/2021 S. Diürn 3,50 

 
69,16€ 

Actes diversos - De 06:47 a 13:17 h - Muntatge 

escenari Plaça de Braus i Hospici 
11/06/2021 S.Diürn Festiu 6,50 

 
150,54€ 

****  PINTORS Supervisor 3,50   69,16 € 

Actes diversos - De 14:00 a 17:30 h - Transport 
material operativa 

10/06/2021 S. Diürn 3,50 
 

69,16€ 

TOTAL   78,90 
 

1.775,78 € 

 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 

 
 

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

0  Despeses 21142  165  13001 712.58 HORES EXTRAORDINARIES BRIGADA 
ENLLUMENAT 

142 002 999 999 999 999 

0  Despeses 21142  1532 13001 179.17 HORES EXTRAORDINARIES BRIGADA VIES 
PUBLIQUES 

142 002 999 999 999 999 

0  Despeses 21142  1522 13001 884.03 HORES EXTRAORDINARIES BRIGADA 
EDIFICIS 

142 002 999 999 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

18.1. - PAGAMENT DELS SERVEIS EXTRAORDINARIS A DIVERS PERSONAL DE 
L'AJUNTAMENT PER LES HORES EXTRES REALITZADES DEL 16 DE MAIG AL 

15 DE JUNY DE 2021 
Núm. de referència : X2021031442     
 
En relació a l’expedient RH132021000089 i antecedents corresponents, i atès el vist-i-
plau de la cap de Progrés Econòmic i de la cap de Comptabilitat, la regidora proposa a 
la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Pagament dels serveis extraordinaris a divers personal de l’Ajuntament que es relaciona 
a continuació per les hores extres realitzades des del 16 de maig al 15 de juny de 2021: 
 
 

Nom i Cognoms Subàrea Data Serveis 

 

Núm/  

hores 

    Import € 

**** 
Comptabilitat 

01/06/2021-

30/06/2021 

Tasques de gestió de 

subvencions concedides a 

entitats 

20 395,20€ 

**** Educació 19/03/2021 Assistència casament 1 43,69€ 

**** Educació 29/05/2021 Assistència casament 1 43,69€ 

**** Dinamig 01/05/2021 Muntatge Fira 1er de maig 5,25 167,48€  

**** Dinamig 01/05/2021 Organització Fira 1er de maig 6,25 199,38€ 

**** Dinamig 01/05/2021 Muntatge Fira 1er de maig 3,50 88,97€ 

**** Esports 
05/05/2021 

Preparar espai esportiu per 

matinal de dissabte  
1,73 30,10€ 

**** Esports 

08/05/2021 

Preparar logística de 

competició i gestionar controls 

competició d’atletisme 

7,46 152,03€ 

TOTAL      1.120,54€ 

 
 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:  
 

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

0  Despeses 21130  920  13001 395.20 HORES EXTRAORDINARIES ADMINISTRACIO 
GENERAL 

131 001 999 999 999 999 

0  Despeses 21500  320  13001 43.69 HORES EXTRAORDINARIES EDUCACIO ADM. 
GRAL 

500 040 999 999 999 999 

0  Despeses 21330  341  13001 43.69 HORES EXTRAORDINARIES ESPORTS 
ACTIVITATS 

330 017 999 999 999 999 

0  Despeses 21200  4311 13001 366.86 HORES EXTRAORDINARIES DINAMIG FIRES 230 009 999 999 999 999 
0  Despeses 21330  341  13001 182.13 HORES EXTRAORDINARIES ESPORTS 

ACTIVITATS 
330 017 999 999 999 999 

0  Despeses 21200  4313 13001 88.97 HORES EXTRAORDINARIES DINAMIG 
MERCAT 

220 009 999 999 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 



 

19.1. - AUTORITZAR LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES A L’ÀREA DE AIT A UN 
ALUMNE DE L'UNIVERSITAT DE GIRONA 

Núm. de referència : X2021031500     
 
Atès que a la Facultat de Lletres de Girona es cursa el Grau en Geografia, 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 l’àrea d’informació del territori està disposada a col·laborar amb la Universitat 
de Girona 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 RH142021000020 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 l’àrea d’informació del territori al 
Sr. ****, estudiant de Grau en Geografia a la Facultat de Lletres, durant el període 
comprès entre el 09/07/21 i el 10/09/21 i amb l’horari de dilluns a divendres de 8 h a 14 
hores, essent flexible tenint en compte les tasques a realitzar, segons estableix el 
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i la Universitat de Girona, per realitzar 
tasques relacionades amb un estudi de l’evolució social i econòmica dels diferents 
sectors d’Olot en els darrers 10 anys, i altres que se’n deriven del normal funcionament 
del departament, i sense percebre cap remuneració. 
 
Segon.- INCLOURE al Sr. **** a l’assegurança de responsabilitat civil de l’Ajuntament 
d’Olot el temps que estigui realitzant les pràctiques. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
20.1. - MEMÒRIA VALORADA OBRES A L’ANTIC PIS DE CONSERGERIA PER A 

ESPAI POLIVALENT AL CEIP VOLCÀ BISAROQUES.- Proposant aprovar 
 
Núm. de referència : X2021025131     
 
Vista la memòria valorada de les obres a l’antic pis de consergeria per a espai polivalent 
al CEIP Volcà Bisaroques, situat al carrer Pare Nolasc del Molar, 6, redactada pels 
serveis tècnics municipals de l’Àrea de Territori en data abril de 2021, que té per objecte 
l’adequació de l’antic pis de consergeria, ubicat a la planta primera i que actualment està 
en desús. Atès que l’escola pateix d’una manca d’espais polivalents és necessari 
l’adequació d’aquest espai per a poder fer-ne ús. 
 
Vist l’art. 37 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 



 
 
 

 
En relació a l’expedient UPOM2021000016, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR la memòria valorada de les obres a l’antic pis de consergeria per 
a espai polivalent al CEIP Volcà Bisaroques, situat al carrer Pare Nolasc del Molar, 6, 
redactada pels serveis tècnics municipals de l’Àrea de Territori en data abril de 2021. 
 
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler 
d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
21.1. - PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D’OBRES D’ADEQUACIÓ DE L’ALA OEST, 

DE LA PLANTA 2ª, DE L’EDIFICI HOSPICI, PER A OFICINES DE L’ÀREA 
D’EDUCACIÓ I CULTURA D’OLOT.- PROPOSANT APROVAR 

 
Núm. de referència : X2021027014     
 
Vist el projecte bàsic i executiu d’obres d’adequació de l’ala oest, de la planta 2ª, de 
l’edifici Hospici, per a oficines de l’àrea d’educació i cultura d’Olot, redactat per l’enginyer 
industrial Josep Colomer Oferil en data maig de 2021, que té per objecte les obres 
necessàries per dur a terme la reforma interior de l’ala oest de la planta 2ª de l’edifici 
hospici, la qual avarca tota la llargada de la façana oest amb una dimensió de 62,40 m, 
l’amplada és de 7,60 m, resultant una superfície construïda de 474,24 m², per tal 
d’adequar-la a les necessitats per a realitzar l’activitat de les oficines de l’àrea d’educació 
i cultura d’Olot. 
 
Vist l’annex al pressupost del projecte esmentat en l’apartat anterior, redactat per 
l’arquitecta tècnica Gemma Planagumà Calm, en data 6 de juliol de 2021, que s’adjunta 
a l’expedient, conforme al qual es disposa que les actuacions es realitzaran en dues 
fases. 
 
Vist l’art. 37 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
En relació a l’expedient UPOM2021000019, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR el projecte bàsic i executiu d’obres d’adequació de l’ala oest, de 
la planta 2ª, de l’edifici Hospici, per a oficines de l’àrea d’educació i cultura d’Olot, 
redactat per l’enginyer industrial Josep Colomer Oferil en data maig de 2021, així com 



 

el document annex al pressupost del projecte, redactat per l’arquitecta tècnica Gemma 
Planagumà Calm, en data 6 de juliol de 2021 
 
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler 
d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
22.1. - CONCEDIR LLICÈNCIA CONSTRUCCIÓ DE DOS HABITATGES 

UNIFAMILIARS EN FILERA. 
 
 

Núm.- LLICENCIA D’OBRES 
RAMON BARCONS SL- C MESTRE VIVER PUIG N.0001 SANT ESTEVE DE BAS 

(VALL DE BAS) 
 
Núm. de referència : X2021003989 
 
 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de RAMON BARCONS SL per 
CONSTRUCCIÓ DE DOS HABITATGES UNIFAMILIARS ENTRE MITGERES, al : C 
FAIXA N.0008 , del municipi d’Olot.  

 
Identificació de l’expedient: OMA32021000008   
Situació: C FAIXA N.0008  
                 
UTM: : 5606804 
 
 
1.- En data 28/1/2021, RAMON BARCONS SL amb DNI: B1733279-2, representat per 
**** , presenta projecte d’obres majors per CONSTRUCCIÓ DE DOS HABITATGES 
UNIFAMILIARS ENTRE MITGERES, amb situació al carrer C FAIXA N.0008 , d’Olot, 
d’acord amb el projecte redactat per **** 
 
2.- En data 23/6/2021 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.  
 
 
FONAMENT DE DRET 
 
1. Vist el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per 
acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 18 de juny de 
2003 i quin Text Refós fou aprovat pel mateix òrgan en sessió de data 25 de setembre 
de 2003, havent estat publicada la seva normativa al Diari Oficial de la Generalitat de 
data 2 de febrer de 2004, i posteriors modificacions, qualifica la finca on es situa 



 
 
 

l’edificació existent de sòl. URBÀ CONSOLIDAT Zona suburbana d’intensitat 2 (clau 
11.2) 
 
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 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, 
estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les llicències d’obres. 
És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme. 
 
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local, 
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, que va delegar 
aquesta competència en aquest òrgan municipal. 
 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Atorgar a RAMON BARCONS SL amb DNI: B1733279-2, representat per ****, 
llicència d’obres (OMA32021000008), per CONSTRUCCIÓ DE DOS HABITATGES 
UNIFAMILIARS ENTRE MITGERES, amb situació al C FAIXA N.0008 , del municipi 
d’Olot, d’acord amb el projecte redactat per ****. 
 
SEGON. Informar que no podran inciar-se les obres en tant no es doni compliment als 
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències d’Urbanisme 
d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran les 
corresponents actuacions sancionadores.  
 
TERCER. El termini per començar les obres és de 12 mesos i el termini per acabar-les 
és de 24 mesos La llicència urbanística caducarà a tots els efectes si, en finir qualsevol 
d’aquests terminis o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no s’han acabat 
les obres, essent necessari sol·licitar nova llicència ajustada a l’ordenament urbanístic 
vigent.  
 
QUART.Donar compte de l’ingrès de les autoliquidació/ns que es detalla/en 
seguidament:      
 
 
Liquidació de Drets i Garanties: 
 
Drets 
 
Per: 
Un pressupost de: 187681.11 euros  
  
  
 2 Guals 
   
 



 

Base liquidable 
(3) 

Drets % 
bonifica
ció 

Drets definitius Taxes Total Drets 

187681.11 7507.24 0 7507.24 542.20 8049.44 

 
 

Garanties: 
        
   Garantia per reposició de paviments  300.00 euros 
      

   
 

Total Liquidació Euros 

Per Drets 8049.44 

Per Garanties  300 

 
 
CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats. 
 
 
Condicions Generals aprovades per la Comissió de Govern en sessió celebrada 
el dia 13 de febrer de 1988, modificades per acord de la Junta de Govern Local en 
sessió celebrada el dia 18 de juny de 2008 i modificades per la Junta de Govern 
Local en sessió celebrada el dia 17 de març de 2010. 
 
 
1.- La llicència s’atorga fent excepció del dret de propietat i sense perjudici de tercers. 
 
2.- L’execució de les obres que empara la present llicència, en tot allò no regulat 
expressament en aquestes condicions generals i a les particulars, s’haurà d’adaptar al 
que estableixen la Llei i les Ordenances Municipals. Aquesta llicència no eximeix el 
sol·licitant d’obtenir d’altres administracions les llicències que legalment corresponguin. 
 
3.- El termini de vigència de la llicència es comptarà a partir de la notificació a l’interessat 
de l’acord de concessió adoptat per la Junta de Govern Local, llevat que el propi 
interessat sol·licités per escrit el contrari i es resolgués favorablement aquesta petició. 
 
4.- Les obres hauran de concloure’s abans que s’esgoti el termini de vigència de la 
llicència, que s’assenyalarà en concedir-se, almenys en la seva part exterior. Si no fos 
així, l’Autoritat Municipal adoptarà les disposicions que calguin per posar-hi remei, i 
podrà ordenar que se n’executin les indispensables pel personal al servei de 
l’Ajuntament, amb càrrec a l’interessat. 
 
5.- La Junta de Govern Local podrà autoritzar, una pròrroga del termini d’inici i/o final de 
l’obra, sempre que l’interessat ho sol·liciti abans de finir el termini que correspongui. De 
no existir pròrroga, la llicència restarà caducada en acabar el termini de vigència 
assenyalat a l’esmentada llicència i caldrà sol·licitar una nova llicència per a finalitzar les 
obres. 
 



 
 
 

6.- L’obertura de portes i finestres de la planta baixa, tret d’una disposició en contra, no 
podran envair l’espai públic. 
 
7.- Els desguassos interiors de l’edifici hauran de contenir el corresponent sifó inodor. 
 
8.- Es prohibeix practicar als soterranis qualsevol obra que afecti la via pública o terrenys 
del seu domini. 
 
9.- No es permet que com a conseqüència de l’execució de les obres, s’embrutin els 
embornals de la via pública, essent obligació del promotor l’adopció de les mesures 
adequades per evitar-ho. L’incompliment d’aquesta condició comportarà la retenció de 
la fiança dipositada en concepte de moviment de terres o runes i reposició de paviments. 
 
10.- El titular de la llicència haurà de construir al seu càrrec la vorera, segons el model, 
rasant i amplada que figurin a les condicions particulars de la llicència o a la 
corresponent ordenança reguladora. Per construir un gual per a l’entrada i sortida de 
vehicles, s’haurà de disposar de l’oportuna llicència. 
 
 
11.- Quan per causes imperioses de l’obra emparada per la present llicència, s’hagi 
d’ocupar la via pública amb materials, grues, instal·lacions, etc, així com interrompre la 
normal circulació pel carrer o vorera, s’haurà de sol·licitar el corresponent permís,  
quedant el contractista sotmès a la legislació vigent en la matèria i a les ordres que en 
aquest sentit li transmeti la Policia Municipal. 
 
12.- El davant de l’edifici o del solar on es realitzin les obres de nova construcció, o que 
afectin la façana o part anterior de la coberta, es tancaran sempre amb un clos de 
protecció d’acord amb les condicions de l’Ordenança d’obres a la via pública. Les 
bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació 
vigent. 
 
13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les 
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà 
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les 
prestacions de la Seguretat Social. 
 
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la corresponent 
llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals que causi. 
 
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li 
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En cas 
d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les sancions 
que corresponguin. 
 
Condicions particulars 
 
1. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar:  

 
Document signat per contractista o contractistes assumint la responsabilitat 



 

de l’execució de l’obra, així com documentació que acrediti la seva condició 
de contractista.  
 
Document signat per arquitecte tècnic assumint la direcció de l’execució de 
l’obra.  

 
2. D'acord amb l'establert a l'art. 1 del Decret 282/1991, no es poden iniciar les obres 
de construcció si no s'ha presentat prèviament a l'Ajuntament el corresponent projecte 
executiu i el programa de control de qualitat. El projecte executiu haurà d’estar visat 
pel col·legi d’arquitectes en aplicació del Reial Decret 1000/2010, sobre visat 
col·legial obligatori. També caldrà presentar informe subscrit pel redactor del projecte 
sobre l’adequació del projecte executiu al projecte bàsic autoritzat, o de modificació 
del projecte en el seu cas.  
 
3. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar el Pla de seguretat de l’obra subscrit pel 
contractista i aprovat per la direcció facultativa de l’obra, que haurà de contenir la 
documentació referida a les prescripcions que dimanen de la normativa del Ministeri 
de Sanitat que s’estableixen al document anomenat “PROCEDIMIENTO DE 
ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCION DE RIESGOS 
LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL SARS-CoV-2”. 
 
 
4. Abans de l’inici de l’obra d’acabats de façanes, caldrà presentar mostra de color, 
que haurà d’obtenir la conformitat dels Serveis tècnics municipals en aplicació de 
l’article 36 de les Ordenances de l’edificació del Pla General d’Olot.  
 
5. Aquesta llicència no autoritza l’ocupació de la via pública amb materials o altres 
elements propis de l’obra.  
 
6. El rebaix de la vorera per a la formació del gual d’accés de vehicles a la finca 
s’haurà d’executar segons les condicions de l’Ordenança Municipal Reguladora de 
Guals, aprovada pel Ple Municipal el dia 21 de juny de 2018. 
(http://www.olot.cat/FitxersWeb/29161/2018_ORD_REGULADORA_GUALS.pdf).  
 
7. Aquesta llicència no autoritza la instal·lació de rètols comercials visibles des de la 
via pública.  
 
8. S’imposa una fiança de 300,00 € per garantir la neteja i/o reposició de paviments 
de la via pública que puguin afectar-se per l’execució de l’obra, especialment pels 
treballs de moviment i transport de terres o runes previstos. La fiança s’haurà de 
dipositar en el termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de la data de 
notificació de la concessió de la llicència d’obres. L’efectivitat d’aquesta llicència 
queda supeditada a l’ingrés de la fiança en el termini esmentat. 
 
9. D’acord amb l’article 75.1 del Decret 64/2014 pel qual s’aprova el Reglament sobre 
la protecció de la legalitat urbanística, per a la primera utilització i ocupació de l’edifici, 
la persona promotora ha de comunicar prèviament la finalització de les obres a 
l’ajuntament. La comunicació ha d’anar acompanyada del certificat final d’ obra 
expedit per la direcció facultativa de les obres en què han de constar els fets 



 
 
 

següents: a) Data de finiment de les obres. b) Que les obres han estat executades de 
conformitat amb el projecte tècnic autoritzat i, si s’escau, les seves modificacions i les 
condicions de la llicència urbanística atorgada. c) Que l’edificació està en condicions 
de ser utilitzada de conformitat amb l’ús autoritzat  
 
10. El termini per declarar les obres davant el Cadastre, és de 2 mesos a partir de la 
data de l’acabament que consta en el Certificat Final d’Obra. Cal presentar el formulari 
900D disponible a la seu electrònica de la Direcció General de Cadastre on trobareu 
també l’assistent de declaracions cadastrals. Les persones jurídiques, personal tècnic 
col·legiat o gestors, estan obligats a presentar la declaració per mitjans telemàtics. Si 
no es disposa de mitjans informàtics es pot tramitar a l’oficina del cadastre de 
l’Ajuntament d’Olot. 
 

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 

 


