
 
 
 

ACTA NÚM. 29 
JUNTA DE GOVERN LOCAL  

EL DIA 22 DE JULIOL DE 2021. 
 
 

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 22 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, Immaculada Muñoz i Díaz i Jordi Güell i 
Güell presencialment al lloc on se celebra. Maria Assumpció Camps i Bosch i Aniol 
Sellabona i Aguilera  de forma telemàtica.  
 
També hi assisteixen com a regidors delegats expressament convidats per tal de 
presentar els assumptes de la seva àrea, sense poder intervenir, en cap cas, en la part 
resolutiva ni en la resta d’assumptes que no afectin a la seva àrea ni prendre part en la 
votació, i segons informe dels Serveis de Secretaria del dia 1 de juliol de 2003, els 
Srs./es: Agustí Arbós i Torrent i Gemma Pujolar i Busquets de forma presencial. 
Adriana Francés i Planella de forma telemàtica.  
 
Hi assisteix presencialment com a regidor de l’oposició: Josep Guix Feixas.  
 
Hi assisteix telemàticament l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí.  
 
Actua com a secretària, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera.  
 
La secretària fa constar que els regidors Sra. Camps, Sr. Sellabona i Sra. Francés han 
estat autoritzats per assistir telemàticament a la sessió. 
 
 

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

 
Núm. de referència : X2021034120     
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
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 22 de juliol és la  Resolució SLT/2147/2021, 
de 8 de juliol 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 SG012021000050 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, l'Alcalde  d' Acció Social i Cooperació, 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 
22 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, 
la Secretària llegeix l'acta de la sessió anterior, que s'aprova per unanimitat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

3. - DESPATX OFICIAL 
 
El Sr. Alcalde dona compte als membres de la Junta de Govern dels actes i reunions a 
les quals ha assistit, des de la sessió celebrada el dia 15 de juliol: 
 

- El dijous 15 de juliol va assistir a l’acte d’entrega de la Federació Catalana de 

Futbol d’un desfibril·lador al Club de Futbol Sant Pere Màrtir. Junt amb el 



 
 
 

president de la FCF, Joan Soteras, es va fer el lliurament del primer DEA de la 

campanya ‘Tots som un batec’ a un club de la Garrotxa. 

A la tarda, al Saló de Sessions, va tenir lloc l’acte de reconeixement als alumnes 

amb les dues millors notes d'accés a la Universitat de cada institut de la ciutat.  

- El divendres 16 de juliol va mantenir una reunió telemàtica amb els responsables 

de la Fundació Impulsa. A continuació, va assistir a l’Església del Carme a la 

missa per la festivitat de Santa Carme.  

- El dimarts 20 de juliol es va reunir amb els responsables del Departament de 

Salut per avançar en el projecte de construcció del nou CAP de Sant Miquel. A 

la tarda, va presidir el Patronat de l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa.   

- El dimecres 21 de juliol va presidir la Junta Local de Seguretat que va tenir lloc 

al Saló de Sessions de l’Ajuntament d’Olot. 

 
4. - DISPOSICIONS.- ASSABENTATS DE LES DISPOSICIONS PUBLICADES EN 

ELS BUTLLETINS OFICIALS 
 
Tot seguit la Secretària dona compte a la Junta de Govern dels edictes i anuncis de 
l'Ajuntament d'Olot apareguts als Butlletins Oficials BOE, BOP i DOGC, des de la darrera 
sessió. I se n'acorda l'assabentat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

5.1. - APROVACIÓ BASES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT DE 
SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ D’IMMOBLES I MILLORA DE 

L’ACCESSIBILITAT EN EL NUCLI ANTIC D’OLOT (AJUTS REHABILITACIÓ 
EDIFICIS NUCLI ANTIC). 

Núm. de referència : X2021032890     
 
L’objecte de les presents bases és definir el procediment de concessió per l’Ajuntament 

d’Olot, en règim de competència competitiva, de subvencions per la rehabilitació 

d’immobles i millora d’accessibilitat dins del Pla Integral d'Accions de Millora (PIAM) del 

Nucli Antic, i que han format part de l’Estudi per a la rehabilitació, captació i mobilització 

d’habitatges i locals. 

 
En relació a l’expedient HA212021000001, vist l’expedient administratiu i antecedents 

corresponents, el regidor delegat  d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local, 

l’adopció dels següents acords: 

 
PRIMER.- Aprovar les Bases específiques per a l’atorgament de subvencions per a la 

Rehabilitació d’Immobles i Millora de l’Accessibilitat en el Nucli Antic d’Olot d’aquells 



 

immobles que han format part de l’Estudi per a la rehabilitació, captació i mobilització 

d’habitatges i locals. 

 

SEGON.- Procedir a la publicació íntegra de les BASES ESPECÍFIQUES PER A 

L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ D’IMMOBLES I 

MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT EN EL NUCLI ANTIC D’OLOT (Ajuts Rehabilitació 

Edificis Nucli Antic) al BOP de Girona 

 

TERCER.- Donar per aprovades definitivament aquestes Bases transcorregut el termini 

de 20 dies hàbils, a partir de la seva publicació íntegra al BOP de Girona, en el cas que 

no s'hagin presentat al·legacions i essent efectives mentre no es modifiquin o deroguin 

expressament. 

 

QUART.- Obrir la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, 

de subvencions per a propietaris d’immobles per a la Rehabilitació d’Immobles i Millora 

de l’Accessibilitat en el Nucli Antic d’Olot i que han format part de l’Estudi per a la 

rehabilitació, captació i mobilització d’habitatges i locals, al dia següent de la publicació 

de l’aprovació definitiva de les presents Bases. 

 

CINQUÈ.- Comunicar la convocatòria d’aquesta subvenció, un cop les bases hagin 

quedat aprovades definitivament, a la base nacional de subvencions. D’acord amb 

l’article 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aquesta 

comunicació de l’obertura de la convocatòria de les subvencions a la Base Nacional de 

Subvencions serà prèvia a qualsevol altra publicació que es pugui fer d’aquesta 

convocatòria. 

 

SISÈ.- L’aprovació d’aquestes Bases queda supeditada a l’aprovació de la proposta de 

la modificació de crèdit per part del Ple Municipal de 22 de juliol de 2021, al qual també 

se’n donarà compte de les mateixes.  

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

200200  Despeses 21143  1521 78002 25000 AJUTS REHABILITACIO IMMOBLES NUCLI 
ANTIC 

143 999 999 099 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 



 
 
 

6.1. - CULTURA: CONVENI GENERALITAT DE CATALUNYA PER ITINERÀNCIA 
EXPOSICIÓ "MÚSIC DE TOT COR. JOAN TOMÀS I PARÉS. 1896-1967" 

 
Núm. de referència : X2021033170     
 
Vist que el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Direcció 
General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural - DGCPAC, ha produït l’exposició 
“Músic de tot cor. Joan Tomàs i Parés. 1896-1967” en motiu de la commemoració del 
125è. aniversari del seu naixement i reivindica el llegat del músic, director, folklorista i 
mestre.  
 
Vist que la Generalitat de Catalunya, mitjançant la DGCPAC, ofereix la possibilitat 
d’acollir l’esmentada exposició. 
 
Vist que l’Ajuntament d’Olot està interessat en poder acollir l’exposició perquè encaixa 
amb els concerts que l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Olot ha organitzat aquest estiu, 
també dins el marc de l’any Joan Tomàs,  i disposa de l’espai Biblioteca Marià Vayreda 
que reuneix les condicions necessàries . 
 
Vist que l’Ajuntament d’Olot es farà càrrec de la gestió i les despeses de transport de 
l’exposició. 
 
En relació a l’expedient CU012021000030 de Cultura, vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.-  Aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, DGCPAC i l’Ajuntament d’Olot per acollir a la Biblioteca Marià 
Vayreda  l'exposició "Músic de tot cor. Joan Tomàs i Parés. 1896-1967" 
 
Segon.- Aprovar i Disposar una reserva pressupostària de cinc-cents trenta-vuit euros 
amb quaranta-cinc cèntims (538,45 €) a nom de l’empresa Trans-Escapa, SA , NIF A-
17033648, amb càrrec a la partida 21 499 333 226095 PROGRAMACIÓ MÚSICA per 
assumir les despeses de transport d’aquesta exposició. 
 
Tercer.- Facultar l’alcalde i regidor de cultura de l’Ajuntament d’Olot, Josep Berga i 
Vayreda, com a representant legal de la corporació, per a la signatura del conveni entre 
les parts. 
 

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

200220  Despeses 21499  333  226095 538.45 PROGRAMACIO MUSICA 400 999 999 999 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 



 

7.1. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 
Núm. de referència : X2021017994     
 
En relació a l’expedient SIC22021000017 de , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la 
subvenció SUBVENCIÓ CULTURA 2021.- ROBOLOT TEAM, per un import de 22000 
euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 21400 334 480020 en fase “AD” 
21/1249, una vegada supervisats: el formulari de justificació, la memòria de 
l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 21/1249 Despeses 21400  334  480020 22000 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 100 030 070 065 021 008 

 

 
2n) Procedir als tràmits escaients per a ordenar el pagament (fase “P”) de la despesa 
esmentada en funció de les disponibilitats i previsions del Pla de tresoreria de la 
Corporació i atenent al que disposa la normativa vigent i l’Ordenança general de 
subvencions de l’Ajuntament d’Olot (article 16) 
 
3r) Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i 
pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
7.2. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 

 

Núm. de referència : X2021020560     
 
En relació a l’expedient SIC22021000041 de , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la 
subvenció EL TIL·LER.- 30ª Festival Cornamusa, per un import de 18000 euros, 
comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 21400334480020 en fase “AD” 21/1249, 
una vegada supervisats: el formulari de justificació, la memòria de l’activitat/actuació i 
l’informe favorable del tècnic gestor de la subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 21/1249 Despeses 21400  334  480020 18000 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 030 070 065 013 008 

 

 
2n) Procedir als tràmits escaients per a ordenar el pagament (fase “P”) de la despesa 
esmentada en funció de les disponibilitats i previsions del Pla de tresoreria de la 



 
 
 

Corporació i atenent al que disposa la normativa vigent i l’Ordenança general de 
subvencions de l’Ajuntament d’Olot (article 16) 
 
3r) Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i 
pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
8.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIÓ DE DESPESES 

 
Núm. de referència : X2021034168     
 
En relació a l’expedient CPG22021000051 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar la relació de despeses annexada núm. 21/026 per un import total de 246.535,35 
euros. 
 

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

200240  Despeses 99999 246535.35 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

9.1. - APROVAR CERTIFICACIÓ D'OBRA Nº 16 DE LA CONSTRUCTORA DEL 
CARDONER SA 

 
Núm. de referència : X2021033721     
 
 
En relació a l’expedient CPG22021000050 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar la certificació n.16 de CONSTRUCTORA DEL CARDONER SA corresponent 
a les obres de PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE L’ESPAI CRÀTER D’OLOT, 
UBICAT AL C/ MACARNAU 55 D’OLOT  amb càrrec a la partida 21.140.333.63208 
“ESPAI CRATER OBRA” per un import de 220.565,68 euros. 
 
 

S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 



 

10.1. - AVANÇAMAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ UNA CÀPSULA DE 
TEATRE 

 
Núm. de referència : X2021033517     

 
Vista la sol·licitud presentada per l’ ASSOCIACIÓ UNA CÀPSULA DE TEATRE 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 8.000,00 euros.  
 
En relació a l’expedient CPG120210000020 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 3.200,00 euros a l’ORFEÓ POPULAR OLOTÍ en 
concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import de 8.000,00 euros, 
destinada a l’organització d’activitats culturals: 7a Edició Petit Format teatre. 
 
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. 
 
 
11.1. - ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ EDICIÓ LLIBRE "EL SECRET DEL BUFADOR" 

(COL.LECCIÓ EL GAMARÚS) 
 
Núm. de referència : X2021007668     
 
En relació a l’expedient SCU12021000007 d’acceptació de subvenció per l’edició de 
publicacions de col·leccions municipals, s’acorda: 
 
Primer.- Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Girona, amb destinació a 
l’edició del llibre el secret del bufador, per un import de 3.400,00 euros. 
 

Segon.- Agrair a la Diputació de Girona, la concessió de l’esmentada subvenció. 
 
Tercer.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la qual 
donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als 
efectes de fiscalització. 
 
El termini de justificació de la subvenció finalitza el 15 de novembre de 2021. 
 
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 la 
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 
46105 SUB. DIPUTACIÓ EDICIÓ LLIBRE EL SECRET DEL BUFADOR. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

12.1. - OBRES PEL TANCAMENT AMB FUSTERIA METÀL·LICA DE TRES 
OBERTURES DE L'ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY D'OLOT 

 
Núm. de referència : X2021032260     
 

Tipus de Contracte: OB D'OBRES 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar les obres pel tancament amb fusteria metàl·lica 
de tres obertures de l'escola d'Art i Superior de Disseny d'Olot que donen al carrer Pare 
Antoni Soler,  com es desprèn de l’informe de data 5 de juliol de 2021,  emès pel pel Sr. 
Ramon Prat Molas, cap de l’Àrea de Territori i Judit Reixach Ferrés, tècnica de l’Àrea de 
Promoció de la Ciutat. 

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

Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per executar l’obra  
esmentada a: 

-E. Plantalech, SL 

-Inox-Formes, SL 

-Mecàniques Homs, SL  

Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, han estat presentades dues ofertes 
subscrites per: “E. Plantalech, SL” i “Inox-Formes,SL” ; la  millor proposta és la 
presentada per l’empresa E. PLANTALECH, SL, per haver presentat l’oferta més 
econòmica 

Cinquè.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals 
de contractació. 
 



 

Sisè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa E. PLANTALECH, SL i atès que aquesta 
compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del 
contracte. 

Fonament jurídic 

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

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

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

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

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012021000437 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 i 
Judit Reixach Ferrés, tècnica de l’Àrea de Promoció de la Ciutat;  de data 5 de juliol de 
202,  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 E. PLANTALECH, SL, amb NIF núm. B17053794,  el contracte 
menor de les obres pel tancament amb fusteria metàl·lica de tres obertures de l'escola 
d'Art i Superior de Disseny d'Olot, que donen al carrer Pare Antoni Soler; pel preu de 
quaranta-cinc mil sis-cents seixanta-un euros amb quaranta-un cèntims 
(45.661,41 €), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en trenta-set mil set-cents trenta-sis euros amb setanta 
cèntims (37.4736,70 €) de pressupost net i set mil nou-cents vint-i-quatre euros amb 
setanta-un cèntims (7.924,71 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 %. 

Les actuacions a realitzar són: 

 “Aquestes obertures, tenen unes dimensions totals de 3410 x 4440 i estaran compostes 
per dues portes d'una fulla batent amb quatre mòduls fixes superiors i central. La fusteria 
dels tancaments, serà metàl·lica amb perfils de tancament (sense ruptura de pont 
tèrmic), pany d'un punt i maneta interior/exterior d'acer inoxidable. El vidre dels 
tancaments serà de seguretat laminar 6+6 mm transparent”. 
 



 
 
 

Tercer.- El termini d’execució de les obres serà d’un mes i mig a comptar de la data de 
recepció de la notificació de l’adjudicació.  
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de  45.661,41 € IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida núm. 21.140.1512.61909 “actuacions Nucli Antic- PIAM” del Pressupost 
municipal. 
 

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

200220  Despeses 21140  1512 61909 45661.41 ACTUACIONS NUCLI ANTIC (PIAM) 
(PR21:125.000) 

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 
CC012021000437. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses; E. Plantalech, SL i Inox-Formes, SL”. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

12.2. - ACCEPTAR  LA RENÚNCIA A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL 
SERVEI DE MANTENIMENT DELS EQUIPS ESCÈNICS DEL TEATRE PRINCIPAL 

D’OLOT 
Núm. de referència : X2021025397     
 
Antecedents 
 
Per acord de la Junta de Govern Local celebrada en data 3 de juny de 2021 es va 
aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte del servei de manteniment 
preventiu dels equips escènics del Teatre Principal 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 23 de juny 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, les següents empreses: 
 

− MACESCÈNIC SL 
− GESTIÓN DE ESPACIOS CULTURALES Y OCIO SA 
− ESCENOGRAFIA MOIA SL 
− IMESDE, INTEGRACIÓ, DISTRIBUCIÓ I ENGINYERIA ESCÈNICA SL 
− TALLERES PALAUTORDERA SA – TP SPORT 

 
En data 28 de juny de 2021 es procedí a l’obertura del sobre únic, i es comprovà la 
documentació administrativa. Es requerí a dos licitadors perquè fessin un aclariment 



 

respecte de la informació consignada en la Declaració responsable, i se’ls atorgà un 
termini de tres dies hàbils des de l’enviament del requeriment perquè responguessin. 
Finalitzat aquest termini i havent rebut resposta als dos requeriments, es sol·licità 
informe de valoració de l’oferta econòmica i criteris automàtics als serveis tècnics. 
 
En data  8 de juliol de 2021 es reuní la Mesa de Contractació en sessió privada, per 
donar compte de l’informe de valoració i proposta d’adjudicació, i la Mesa acordà elevar 
a la Junta de Govern Local la proposta d’adjudicació del contracte del servei de 
manteniment preventiu dels equips escènics del Teatre Principal d’Olot, a l’empresa 
Talleres Palautordera SA – TP Sport.  
 
La Junta de Govern Local de 15 de juliol de 2021, aprovà l’adjudicació del servei de 
manteniment preventiu dels equips escènics del Teatre Principal d’Olot, a l’empresa 
Talleres Palautordera SA – TP Sport. 
 
Vist que en data 19 de juliol de 2021 l’empresa Talleres Palautordera SA – TP Sport ha 
presentat una instància sol·licitant que es desestimi l’adjudicació del contracte (Registre 
d’Entrada E2021013669). 
 
Vist que d’acord amb l’informe tècnic emès pel Sr. Xavier Viñolas Boix, enginyer tècnic 
de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot de valoració de les ofertes i proposta 
d’adjudicació, que consta íntegrament en l’acta de la Mesa de Contractació de data 8 de 
juliol de 2021, publicada en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament d’Olot, el següent 
classificat és l’empresa IMESDE, Integració Distribució i Enginyeria Escènica SL.  
 
 
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. CCS12021000044 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- ACCEPTAR la renúncia presentada per Talleres Palautordera SA – TP Sport al 
contracte del servei de manteniment preventiu dels equips escènics del Teatre Principal 
d’Olot. 
 
Segon.- Donar de baixa la reserva de crèdit per l’any 2021 efectuada per import de 
3.388,- € amb càrrec a la partida: 2021 144 333 212001 manteniment edificis culturals 
(altres) 
 
Tercer.- ADJUDICAR el contracte del servei de manteniment preventiu dels equips 
escènics del Teatre Principal d’Olot al següent classificat, i per tant a favor de l’empresa 
IMESDE, INTEGRACIÓ DISTRIBUCIÓ I ENGINYERIA ESCÈNICA SL, amb NIF 
B65435695, pel preu de sis mil nou-cents seixanta-cinc euros amb vint-i-quatre cèntims 
(6.965,24 €), IVA inclòs. 
 



 
 
 

Aquest preu es desglossa en cinc mil set-cents cinquanta-sis euros amb quaranta 
cèntims (5.756,40 €) de base imposable i  mil dos-cents vuit euros amb vuitanta-quatre 
cèntims (1.208,84 €) d’IVA calculat al 21 %. 
 
Quart.- La durada del contracte s’estableix per dos (2) anys, a comptar des de la data 
d’acceptació de l’adjudicació, amb la possibilitat de dues pròrrogues, de forma acordada, 
d’un any cadascuna, de conformitat amb l’article 29.4 LCSP. 
 
Cinquè.- 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 3 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 8 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. 
 
Sisè.- D’acord amb el que estableix el plec de prescripcions tècniques, el servei es 
prestarà, anualment, durant el mes de juliol. 
 
Setè.- Aprovar i disposar la despesa per l’any 2021 per import de 3.482,62 € amb càrrec 
a la  partida: 2021 144 333 212001 manteniment edificis culturals (altres) 
 
 

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

200300 2103502001 Despeses 21144  333  212001 -3388 MANTENIMENT EDIFICIS CULTURALS 
(ALTRES) 

100 001 001 001 000 000 

200300 2103502001 Despeses 21144  333  212001 3388 MANTENIMENT EDIFICIS CULTURALS 
(ALTRES) 

100 001 001 001 000 000 

200220 2103502001 Despeses 21144  333  212001 94.62 MANTENIMENT EDIFICIS CULTURALS 
(ALTRES) 

100 001 001 001 000 000 

 

 
Vuitè.- La persona responsable del contracte és el Sr. Sadurní Costa Municoy de l’Àrea 
de Cultura de l’Ajuntament d’Olot, i la unitat encarregada del seguiment i execució 
ordinària del contracte és l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Olot. 

 
Novè.- 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.  
 
Desè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i als licitadors 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. 



 

12.3. - ACTUALITZACIÓ CÀNON CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D'ÚS PRIVATIU 
DEL DOMINI PÚBLIC PER A LA UBICACIÓ D'UN ESTABLIMENT COMERCIAL AL 

CARRER SANT RAFAEL,NÚM. 23. (AMPLIACIÓ). SEGON TRIMESTRE 2021 
 

Núm. de referència : X2015006704     
 

La Junta de Govern Local de data 23 de juliol de 2015 va acordar adjudicar la 
concessió d’ús privatiu de domini públic per la ubicació d’un establiment comercial al 
local situat al Carrer Sant Rafael núm. 23 a “OLOT COLORS, SL” amb NIF 
B17955337.  
La durada de la concessió demanial és de quinze anys, amb una possible pròrroga per 
mutu acord de 5 anys més.  
 
La Junta de Govern Local de data 22 d’abril de 2021 va regularitzar el cànon de la 
concessió corresponent a l’any 2021 i amb efectes del dia 18 de març de 2021, tot fixant-
lo en 1.087,51 €/mes.  
 
La Junta de Govern Local de data 11 de febrer de 2021 va acordar que amb efectes 
del dia 1 de gener de 2021, el cànon es revisarà per trimestres vençuts amb 
l’adaptació de l’import del cànon pagat durant el trimestre en qüestió a la normativa 
vigent a cada moment, procedint, si escau, a la devolució que correspongui i s’aprovà 
la reducció de cànon des del dia des del dia 22 d’octubre fins a 31 de desembre del 
2020-  
 
La Junta de Govern Local de data 22 d’abril de 2021, va acordar la reducció del cànon  
del primer trimestre de 2021 (des del dia 1 de gener al 31 de març de 2021). 

 
Ateses les Resolucions:  
 
SLT/971/2021 
SLT/1088/2021 
SLT/1178/2021 
SLT/1278/2021 
SLT/1392/2021 
SLT/1587/2021 
SLT/1762/2021 
SLT/1778/2021 
SLT/1840/2021 
SLT/1934/2021 
SLT/2048/2021 
Que limiten l’obertura al públic dels establiments i locals comercials minoristes a un 
aforament reduït,  per tot tipus d’establiments.  
 
Atès el Decret llei 34/2020 de 20 d’octubre de mesures urgents de suport a l’activitat 
econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats, article 2.1.b) 
 
 “en cas de restricció parcial de l’aprofitament material de l’immoble, la renda i altres 
quantitats degudes per a la part arrendatària s’han de reduir, mentre durin les mesures 



 
 
 

de restricció, en una proporció igual a la meitat de la pèrdua d’aprofitament de l’immoble, 
mesurada objectivament per la norma”. 
 
Atès que la reducció aplicable a aquesta  concessió administrativa, atenent a les 
resolucions esmentades  és:  
 
-des de l’1 d’abril al 23 de maig de 2021 (53 dies ) la reducció  és del 35% per un 
import total de 663,23 euros  
-des  del  24 de maig al 3 de juny (11 dies) la reducció és del 25% per un import total de 
98,32 euros 
-des del 4 al 30 de juny de 2021 (27 dies) la reducció és del 15%  per un import total de 
144,80 euros.  
Import total: 906,36 euros  
 
 
I vist l’expedient administratiu núm.  CCS12015000009  i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar la reducció del cànon  de la concessió d’ús privatiu de domini públic 
per la ubicació d’un establiment comercial al local situat al carrer Sant Rafael, núm. 23 
a favor de “OLOT COLORS, SL” amb NIF B17955337, del segon trimestre de 2021 

(des del dia 1 d’abril al 30 de juny de 2021),   amb import total de 906,36 euros, 
corresponents a:  
 
-des de l’1 d’abril al 23 de maig de 2021 (53 dies ) és del 35% per un import total de 
663,23 euros  
-des  del  24 de maig al 3 de juny (11 dies) la reducció és del 25% per un import total de 
98,32 euros 
-des del 4 al 30 de juny de 2021 (27 dies) la reducció és del 15%  per un import total de 
144,80 euros.  

 
SEGON.- Reclamar a la Fundació Antic Hospital Sant Jaume l’abonament dels cànons 
d’imports: 663,23 € + 98,32 €  + 144,80 € que ja s’havien transferit 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
12.4. - ACTUALITZACIÓ CÀNON CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D'ÚS PRIVATIU 
DEL DOMINI PUBLIC PER A LA UBICACIÓ D'UN ESTABLIMENT  COMERCIAL AL 

C/ DR. FÀBREGAS- PLAÇA HOSPITAL. SEGON TRIMESTRE DE 2021 
 
Núm. de referència : X2015006706     
 
La Junta de Govern Local de data 23 de juliol de 2015 va acordar adjudicar la concessió 
d’ús privatiu de domini públic per la ubicació d’un establiment comercial al local situat al 
Carrer Dr. Fàbrega – Pl. Hospital a “ABACUS SOCIETAT COOPERATIVA CATALANA 
LIMITADA, SL” amb NIF F08226714.  



 

 
La durada de la concessió demanial és de quinze anys, amb una possible pròrroga per 
mutu acord de 5 anys més.  
 
La Junta de Govern Local de data 20  de maig de 2021, va regularitzar, el preu del cànon 
de la concessió corresponent a l’any 2021, amb efectes 1 de juny de 2021 , tot fixant-lo 
en 1.987,60€/mes. 
 
 La Junta de Govern Local de data 11 de febrer de 2021 va acordar que amb efectes del 
dia 1 de gener de 2021, el cànon es revisarà per trimestres vençuts amb l’adaptació de 
l’import del cànon pagat durant el trimestre en qüestió a la normativa vigent a cada 
moment, procedint, si escau, a la devolució que correspongui i s’aprovà la reducció de 
cànon des del dia des del dia 22 d’octubre fins a 31 de desembre del 2020. 
 
 La Junta de Govern Local de data 22 d’abril de 2021, va acordar la reducció del cànon 
del primer trimestre de 2021 (des del dia 1 de gener al 31 de març de 2021).  
 
Ateses les Resolucions:  
SLT/971/2021  
SLT/1088/2021  
SLT/1178/2021  
SLT/1278/2021  
SLT/1392/2021  
SLT/1587/2021  
SLT/1762/2021  
SLT/1778/2021  
SLT/1840/2021  
SLT/1934/2021  
SLT/2048/2021  
Que limiten l’obertura al públic dels establiments i locals comercials minoristes a un 
aforament reduït, per tot tipus d’establiments.  
 
Atès el Decret llei 34/2020 de 20 d’octubre de mesures urgents de suport a l’activitat 
econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats, article 2.1.b)  
 
“en cas de restricció parcial de l’aprofitament material de l’immoble, la renda i altres 
quantitats degudes per a la part arrendatària s’han de reduir, mentre durin les mesures 
de restricció, en una proporció igual a la meitat de la pèrdua d’aprofitament de l’immoble, 
mesurada objectivament per la norma”. 
 
Atès que la reducció aplicable a aquesta concessió administrativa, atenent a les 
resolucions esmentades és:  
 
-des de l’1 d’abril al 23 de maig de 2021 (53 dies ) la reducció és del 35% per un import 
total de 1.212,16 euros  
-des del 24 de maig al 3 de juny (11 dies) la reducció és del 25% per un import total de 
179,70 euros  
-des del 4 al 30 de juny de 2021 (27 dies) la reducció és del 15% per un import total de 
264,65 euros.  



 
 
 

Import total: 1.656,51 euros  
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12015000010 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords:  
 
PRIMER.- Aprovar la reducció del cànon de la concessió d’ús privatiu de domini públic 
per la ubicació d’un establiment comercial al local situat al Carrer Dr. Fàbrega – Pl. 
Hospital a favor de l’empresa “ABACUS SOCIETAT COOPERATIVA CATALANA 
LIMITADA, SL” amb NIF F08226714,  del segon trimestre de 2021 (1 d’abril al 30 de 

juny de 2021), amb import total de 1.656,51 euros , corresponents a:  
 
-des de l’1 d’abril al 23 de maig de 2021 (53 dies ) és del 35% per un import total de 
1.212,16 euros  
-des del 24 de maig al 3 de juny (11 dies) la reducció és del 25% per un import total de 
179,70 euros  
-des del 4 al 30 de juny de 2021 (27 dies) la reducció és del 15% per un import total de 
264,65 euros.  
 
SEGON.- Reclamar a la Fundació Antic Hospital Sant Jaume l’abonament dels cànons 
d’imports: 1.212,16€ + 179,70 € + 264,65 € que ja s’havien transferit. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 

 
 
12.5. - ACTUALITZACIÓ CÀNON CONCESSIÓ DEL QUIOSC DE PREMSA UBICAT 

A LA PLAÇA CLARÀ, SEGON TRIMESTRE 2021 
 
Núm. de referència : X2020047111 

     
La Junta de Govern Local del dia 11 de març de 2021 va adjudicar al Sr. Jordi Coma 
Coma, amb ****, la concessió de domini públic del quiosc de premsa ubicat a la plaça 
Clarà, per un cànon anual de tres mil cinc-cents euros (3.500 €), per un termini de 6 
anys amb possibilitat de pròrroga i amb efectes del dia 17 de febrer de 2021. 
 
La Junta de Govern Local de data 22 d’abril de 2021, va acordar la reducció del cànon 
del primer trimestre de 2021 (des del dia 1 de gener al 31 de març de 2021).  
 
Ateses les Resolucions:  
SLT/971/2021  
SLT/1088/2021  
SLT/1178/2021  
SLT/1278/2021  
SLT/1392/2021  
SLT/1587/2021  
SLT/1762/2021  
SLT/1778/2021  
SLT/1840/2021  



 

SLT/1934/2021  
SLT/2048/2021  
Que limiten l’obertura al públic dels establiments i locals comercials minoristes a un 
aforament reduït, per tot tipus d’establiments.  
 
Atès el Decret llei 34/2020 de 20 d’octubre de mesures urgents de suport a l’activitat 
econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats, article 2.1.b)  
“en cas de restricció parcial de l’aprofitament material de l’immoble, la renda i altres 
quantitats degudes per a la part arrendatària s’han de reduir, mentre durin les mesures 
de restricció, en una proporció igual a la meitat de la pèrdua d’aprofitament de l’immoble, 
mesurada objectivament per la norma”. 

 
Atès que la reducció aplicable a aquesta concessi atenent a les resolucions esmentades 
és:  
 
-des de l’1 d’abril al 23 de maig de 2021 (53 dies ) la reducció és del 35% per un import 
total de 177,80 euros  
-des del 24 de maig al 30 de juny (38 dies) la reducció és del 25% per un import total de 
91,10 euros  
Import total: 268,97 euros  
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12015000009 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords:  
PRIMER.- Aprovar la reducció del cànon de la concessió de domini públic del quiosc de 

premsa ubicat a la plaça Clarà, a favor del Sr. JORDI COMA COMA amb NIF ****,  del 
segons trimestre de 2021 (1 d’abril al 30 de juny de 2021), amb import total de 268,97 

euros, corresponents a:  
 
-des de l’1 d’abril al 23 de maig de 2021 (53 dies ) la reducció és del 35% per un 
import total de 177,88 euros  
-des del 24 de maig al 30 de juny (38 dies) la reducció és del 25% per un import total 
de 91,10 euros  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

12.6. - ACTUALITZACIÓ CÀNON CONCESSIÓ D'ÚS D'UN EQUIPAMENT 
MUNICIPAL AL PARC URBÀ DE SANT ROC-MALATOSQUER. SEGON 

TRIMESTRE 2021 
Núm. de referència : X2021003035     
 
Atès que l’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 22 de desembre de 2005 va 
adjudicar la concessió d’ús d’un equipament municipal ubicat al parc urbà de Sant 
Roc-Malatosquer a l’empresa ·Servei d’alimentació Food Arts, SL” per tal d’instal·lar-hi 
un restaurant.  



 
 
 

L’Ajuntament Ple de data 27 de juliol de 2006 va autoritzar la cessió de la concessió a 
favor de l’empresa “Solfa Food, SL” NIF B17156076 amb les mateixes condicions 
fixades a l’acord de 22 de desembre de 2005.  
La durada de la concessió s’estableix per un període 25 anys a comptar des del dia 1 
de gener de 2006.  
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 27 de juny de 2017 va acordar mantenir 
en 2.400 €/mensuals el cànon d’ús de l’equipament amb un restaurant ubicat al parc 
urbà de Sant-Roc Malatosquer , adjudicat a l’empresa SOLFA FOOD, SL , NIF 
B17156076 durant un període de sis anys, comprès entre l’1 d ‘octubre de 2017 i el 30 
de setembre de 2023.  
 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 28 de gener de 2021 es va establir el 
preu de la concessió , en DOS MIL QUATRE-CENTS EUROS (2.400 €)/mensuals per a 
l’any 2021. 
 

 
 La Junta de Govern Local de data 22 d’abril de 2021, va acordar la reducció del cànon 
del primer trimestre de 2021 (des del dia 1 de gener al 31 de març de 2021).  
 
Ateses les Resolucions:  
SLT/971/2021  
SLT/1088/2021  
SLT/1178/2021  
SLT/1278/2021  
SLT/1392/2021  
SLT/1587/2021  
SLT/1762/2021  
SLT/1778/2021  
SLT/1840/2021  
SLT/1934/2021  
SLT/2048/2021  
Que limiten l’obertura al públic dels establiments i locals comercials minoristes a un 
aforament reduït, per tot tipus d’establiments.  
 
Atès el Decret llei 34/2020 de 20 d’octubre de mesures urgents de suport a l’activitat 
econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats, article 2.1.b)  
“en cas de restricció parcial de l’aprofitament material de l’immoble, la renda i altres 
quantitats degudes per a la part arrendatària s’han de reduir, mentre durin les mesures 
de restricció, en una proporció igual a la meitat de la pèrdua d’aprofitament de l’immoble, 
mesurada objectivament per la norma”. 
Atès que la reducció aplicable a aquesta concessió administrativa, atenent a les 
resolucions esmentades és:  
-des de l’1 d’abril al 23 de maig de 2021 (53 dies ) la reducció és del 35% per un 
import total de 1.463,67 euros  
-des del 24 de maig al 30 de juny (38 dies) la reducció és del 25% per un import total 
de 749,59 euros  
Import total: 2.213,26 euros  
 



 

I vist l’expedient administratiu núm. CC012021000055 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords:  
 
Aprovar la reducció del cànon de la concessió d’ús d’un equipament municipal ubicat al 
parc urbà de Sant Roc-Malatosquer a favor de l’empresa “Solfa Food, SL” 
NIFB17156076,  del segon trimestre de 2021 (1 d’abril al 30 de juny de 2021), amb 

import total de 2.213,26 euros, corresponents a:  
 
-des de l’1 d’abril al 23 de maig de 2021 (53 dies ) la reducció és del 35% per un import 
total de 1.463,67 euros  
-des del 24 de maig al 30 de juny (38 dies) la reducció és del 25% per un import total de 
749,59 euros  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
12.7. - ACTUALITZACIÓ DEL CÀNON DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL BAR DE 

LA TORRE CASTANYS SITUAT AL PARC NOU.SEGON TRIMESTRE 2021 
 

Núm. de referència : X2019016800     
 
Atès que la Junta de Govern Local de data 6 de juny de 2019 va acordar adjudicar la 
concessió del servei de bar ubicat a la Torre Castanys, situada dins al Parc Nou d’Olot, 

al Sr. RAÜL COMINO SANZ amb NIF4****  i la Sra. NÚRIA JANER PADRÓ amb NIF 

****.  
La durada de la concessió es fixa en set anys amb efectes del dia següent a la 
formalització del contracte (7 de juny de 2019).  
 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 28 de gener de 2021 es va establir, amb 
efectes del dia 8 de juny de 2021, el preu de la concessió en TRES MIL NOU-CENTS 
EUROS (3.900 €/) ANY, 

 
 La Junta de Govern Local de data 18de febrer de 2021 va acordar que amb efectes del 
dia 1 de gener de 2021, el cànon es revisarà per trimestres vençuts amb l’adaptació de 
l’import del cànon pagat durant el trimestre en qüestió a la normativa vigent a cada 
moment, procedint, si escau, a la devolució que correspongui i s’aprovà la reducció de 
cànon des del dia des del dia 22 d’octubre fins a 31 de desembre del 2020. 
 
La Junta de Govern Local de data 22 d’abril de 2021, va acordar la reducció del cànon 
del primer trimestre de 2021 (des del dia 1 de gener al 31 de març de 2021). 

 
 Ateses les Resolucions:  
SLT/971/2021  
SLT/1088/2021  
SLT/1178/2021  
SLT/1278/2021  
SLT/1392/2021  



 
 
 

SLT/1587/2021  
SLT/1762/2021  
SLT/1778/2021  
SLT/1840/2021  
SLT/1934/2021  
SLT/2048/2021  
 
Que limiten l’obertura al públic dels establiments i locals comercials minoristes a un 
aforament reduït, per tot tipus d’establiments.  
Atès el Decret llei 34/2020 de 20 d’octubre de mesures urgents de suport a l’activitat 
econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats, article 2.1.b)  
“en cas de restricció parcial de l’aprofitament material de l’immoble, la renda i altres 
quantitats degudes per a la part arrendatària s’han de reduir, mentre durin les mesures 
de restricció, en una proporció igual a la meitat de la pèrdua d’aprofitament de l’immoble, 
mesurada objectivament per la norma”. 
 
 

Atès que la reducció aplicable a aquesta concessió, atenent a les resolucions 
esmentades és: 
 
- A favor del Sr. Raül Comino Sanz: 
-des de l’1 d’abril al 23 de maig de 2021 (53 dies ) la reducció és del 35% per un import 
total de 99,10 euros  
-des del 24 de maig al 30 de juny (38 dies) la reducció és del 25% per un import total de 
50,75 euros 
Import total: 149,86 euros  
 
- A favor de la Sra.  Núria Janer Pardo 
-des de l’1 d’abril al 23 de maig de 2021 (53 dies ) la reducció és del 35% per un import 
total de 99,10 euros  
-des del 24 de maig al 30 de juny (38 dies) la reducció és del 25% per un import total de 
50,75 euros 
Import total: 149,86 euros  
 
 I vist l’expedient administratiu núm. CCS12019000011 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords:  
 
Aprovar la reducció del cànon de la  concessió del servei de bar ubicat a la Torre 
Castanys, situada dins al Parc Nou d’Olot, adjudicada a favor del Sr. RAÜL COMINO 

SANZ amb NIF **** i la Sra. NÚRIA JANER PADRÓ amb NIF ****, del  segon trimestre 

de 2021 (des del dia 1 d’abril al 30 de juny de 2021), amb import total de  299,72 euros, 
corresponents a:  
 
- A favor del Sr. Raül Comino Sanz: 
-des de l’1 d’abril al 23 de maig de 2021 (53 dies ) la reducció és del 35% per un import 
total de 99,10 euros  
-des del 24 de maig al 30 de juny (38 dies) la reducció és del 25% per un import total de 
50,75 euros 



 

Import total: 149,86 euros  
 
- A favor de la Sra.  Núria Janer Pardo 
-des de l’1 d’abril al 23 de maig de 2021 (53 dies ) la reducció és del 35% per un 
import total de 99,10 euros  
-des del 24 de maig al 30 de juny (38 dies) la reducció és del 25% per un import total 
de 50,75 euros 
Import total: 149,86 euros  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
12.8. - ACTUALITZACIÓ CÀNON CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D'ÚS PRIVATIU 
DE LA VIA PÚBLICA AMB INSTAL·LACIÓ DESMUNTABLE . SEGON TRIMESTRE 

2021 
Núm. de referència : X2013017072     

 
 La Junta de Govern Local de data 26 de juny de 2014 va acordar adjudicar la concessió 
administrativa d’ús privatiu de la via pública amb una instal·lació desmuntable amb 
destinació a restaurant a la Plaça Major d’Olot a “CA L’AMIC, SL” amb NIF B17557505.  
La durada de la concessió era de quatre anys amb efectes del dia 1 de juliol de 2014, 
prorrogables d’any en any amb un màxim de 6 anys; de manera que la durada màxima 
prevista de la concessió és de 10 anys.  
 
La Junta de Govern de data 7 de juny de 2018 i 14 de març de 2019, 5 de març de 2020 
i 1 d’abril  de 2021 es va procedir a la pròrroga de l’esmentada concessió , el termini de 
la qual finalitza el dia 30 de juny de 2022.  
 
Per acord de la Junta de Govern Local del dia 4 de febrer de 2021 va aprovar la revisió 
de preu de l’esmentada concessió per a l’any 2021, tot fixant-lo en 3.677,93€/any. 

 
 La Junta de Govern Local de data 18 de febrer de 2021 va acordar que amb efectes 
del dia 1 de gener de 2021, el cànon es revisarà per trimestres vençuts amb l’adaptació 
de l’import del cànon pagat durant el trimestre en qüestió a la normativa vigent a cada 
moment, procedint, si escau, a la devolució que correspongui i s’aprovà la reducció de 
cànon des del dia des del dia 22 d’octubre fins a 31 de desembre del 2020. 
 
La Junta de Govern Local de data 22 d’abril de 2021, va acordar la reducció del cànon 
del primer trimestre de 2021 (des del dia 1 de gener al 31 de març de 2021).  
 
Ateses les Resolucions:  
SLT/971/2021  
SLT/1088/2021  
SLT/1178/2021  
SLT/1278/2021  
SLT/1392/2021  
SLT/1587/2021  
SLT/1762/2021  



 
 
 

SLT/1778/2021  
SLT/1840/2021  
SLT/1934/2021  
SLT/2048/2021  
Que limiten l’obertura al públic dels establiments i locals comercials minoristes a un 
aforament reduït, per tot tipus d’establiments.  
 
Atès el Decret llei 34/2020 de 20 d’octubre de mesures urgents de suport a l’activitat 
econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats, article 2.1.b)  
“en cas de restricció parcial de l’aprofitament material de l’immoble, la renda i altres 
quantitats degudes per a la part arrendatària s’han de reduir, mentre durin les mesures 
de restricció, en una proporció igual a la meitat de la pèrdua d’aprofitament de 
l’immoble, mesurada objectivament per la norma”. 
 
Atès que la reducció aplicable a aquesta concessió administrativa, atenent a les 
resolucions esmentades és:  
-des de l’1 d’abril al 23 de maig de 2021 (53 dies ) la reducció és del 35% per un import 
total de 186,92 euros  
-des del 24 de maig al 30 de juny (38 dies) la reducció és del 25% per un import total de 
95,73 euros  
.  
Import total:282,65 euros  
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12013000019 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords:  
 
Aprovar la reducció del cànon de la concessió administrativa d’ús privatiu de la via 
pública amb una instal·lació desmuntable amb destinació a restaurant a la Plaça Major 
d’Olot a “CA L’AMIC, SL” amb NIF B17557505,  del segons trimestre de 2021 (1 d’abril 

al 30 de juny de 2021), amb import total de 282,65 euros, corresponents a:  
 
-des de l’1 d’abril al 23 de maig de 2021 (53 dies ) la reducció és del 35% per un import 
total de 186,92 euros  
-des del 24 de maig al 30 de juny (38 dies) la reducció és del 25% per un import total de 
95,73 euros  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

12.9. - ACTUALITZACIÓ ARRENDAMENT D'UN BÉ PATRIMONIAL, PER A LA 
GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE L'ESTABLIMENT DE SERVEIS DE BAR-RESTAURANT 

AL FORT DEL VOLCÀ MONTSACOPA, SEGON TRIMESTRE DE 2021. 
 
Núm. de referència : X2017001391     

 
Atès que el Ple de l’Ajuntament de data 27 de juliol de 2017 va acordar adjudicar la 
concessió del contracte d’arrendament per a la gestió i explotació de l’establiment de 
serveis de bar-restaurant al Fort del Volcà Montsacopa, a “ANGLADA & PARTNERS, 
SL” amb NIF B55172555.  
La durada de la concessió es fixa en deu i es podrà prorrogar per un màxim de 5 anys. 
Les pròrrogues seran de la durada que s’acordi en cada cas, fins arribar a un màxim 
total de quinze (15) anys. 
 
 La Junta de Govern Local de data 18 de febrer de 2021 va acordar que amb efectes 
del dia 1 de gener de 2021, el cànon es revisarà per trimestres vençuts amb l’adaptació 
de l’import del cànon pagat durant el trimestre en qüestió a la normativa vigent a cada 
moment, procedint, si escau, a la devolució que correspongui i s’aprovà la reducció de 
cànon des del dia des del dia 22 d’octubre fins a 31 de desembre del 2020.  
 
La Junta de Govern Local de data 22 d’abril de 2021, va acordar la reducció del cànon 
del primer trimestre de 2021 (des del dia 1 de gener al 31 de març de 2021). 
 
 La Junta de Govern Local del dia 27 de maig de 2021 va actualitzar l’import del cànon 
corresponent a la tercera anualitat de la concessió, amb efectes del dia 1 de gener de 
2021i fixant-lo en 3.570,35 €/ any. 
 
 Ateses les Resolucions:  
SLT/971/2021  
SLT/1088/2021  
SLT/1178/2021  
SLT/1278/2021  
SLT/1392/2021  
SLT/1587/2021  
SLT/1762/2021  
SLT/1778/2021  
SLT/1840/2021  
SLT/1934/2021  
SLT/2048/2021  
Que limiten l’obertura al públic dels establiments i locals comercials minoristes a un 
aforament reduït, per tot tipus d’establiments.  
 
Atès el Decret llei 34/2020 de 20 d’octubre de mesures urgents de suport a l’activitat 
econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats, article 2.1.b)  
“en cas de restricció parcial de l’aprofitament material de l’immoble, la renda i altres 
quantitats degudes per a la part arrendatària s’han de reduir, mentre durin les mesures 
de restricció, en una proporció igual a la meitat de la pèrdua d’aprofitament de l’immoble, 
mesurada objectivament per la norma”. 



 
 
 

Atès que la reducció aplicable a aquest arrendament atenent a les resolucions 
esmentades és:  
-des de l’1 d’abril al 23 de maig de 2021 (53 dies ) la reducció és del 35% per un 
import total de 181,45 euros  
-des del 24 de maig al 30 de juny (38 dies) la reducció és del 25% per un import total 
de 92,93 euros  
Import total: 274,38 euros  
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12017000002 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords:  
 
Aprovar la reducció del cànon del  contracte d’arrendament per a la gestió i explotació 
de l’establiment de serveis de bar-restaurant al Fort del Volcà Montsacopa; adjudicada  
a favor de la societat “ANGLADA & PARTNERS, SL, amb NIF B55172555, del segon 

trimestre de 2021 (1 d’abril al 30 de juny de 2021), amb import total de 274,38 euros, 
corresponents a:  
 
-des de l’1 d’abril al 23 de maig de 2021 (53 dies ) la reducció és del 35% per un import 
total de 181,45 euros  
-des del 24 de maig al 30 de juny (38 dies) la reducció és del 25% per un import total de 
92,93 euros  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

12.10. - ACTUALITZACIÓ CÀNON PER A LA UTILITZACIÓ I EXPLOTACIÓ DEL 
QUIOSC-BAR, AMB LAVABOS COMPLEMENTARIS, UBICAT A LA ZONA DEL 

PONT DE LES MORES.SEGON TRIMESTRE 2021 
Núm. de referència : X2019016787     

 
La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 6 de juny de 2019 va adjudicar la 
concessió per a la utilització i explotació del quiosc-bar , amb lavabos complementaris, 
ubicat al Pont de les Móres del municipi d’Olot; a favor del Sr. SERGI PICART GALINDO 

amb DNI ****; per un termini de quatre anys , la qual es podrà prorrogar per dos anys 
més fins a un màxim de 6 anys; i per un cànon mensual de dos-cents vint-i-cinc euros 
(225 €).  
El període de la concessió és des de l’1 d’abril al 30 de setembre (ambdós inclosos)  
.  
La Junta de Govern Local del dia 28 de gener de 2021 va acorda fixar el cànon de 
l’esmentada concessió per a l’any 2021 en 225 €  /mensuals. 

 
Ateses les Resolucions:  
SLT/971/2021  
SLT/1088/2021  
SLT/1178/2021  
SLT/1278/2021  
SLT/1392/2021  



 

SLT/1587/2021  
SLT/1762/2021  
SLT/1778/2021  
SLT/1840/2021  
SLT/1934/2021  
SLT/2048/2021  
Que limiten l’obertura al públic dels establiments i locals comercials minoristes a un 
aforament reduït, per tot tipus d’establiments.  
 
Atès el Decret llei 34/2020 de 20 d’octubre de mesures urgents de suport a l’activitat 
econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats, article 2.1.b)  
“en cas de restricció parcial de l’aprofitament material de l’immoble, la renda i altres 
quantitats degudes per a la part arrendatària s’han de reduir, mentre durin les mesures 
de restricció, en una proporció igual a la meitat de la pèrdua d’aprofitament de 
l’immoble, mesurada objectivament per la norma”. 
 

 
Atès que la reducció aplicable a aquesta concessió administrativa, atenent a les 
resolucions esmentades és:  
-des de l’1 d’abril al 23 de maig de 2021 (53 dies ) la reducció és del 35% per un 
import total de 137,22 euros  
-des del 24 de maig al 30 de juny (38 dies) la reducció és del 25% per un import total 
de 70,27 euros  
Import total: 207,49 euros  
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12019000010 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords:  
 
Aprovar la reducció del cànon de la concessió la concessió per a la utilització i explotació 
del quiosc-bar , amb lavabos complementaris, ubicat al Pont de les Móres del municipi 

d’Olot; a favor del Sr. SERGI PICART GALINDO amb DNI ****,  del segon trimestre de 

2021  ( 1 d’abril al 30 de juny de 2021), amb import total de 207,49 euros, corresponents 
a:  
 
-des de l’1 d’abril al 23 de maig de 2021 (53 dies ) la reducció és del 35% per un 
import total de 137,22 euros  
-des del 24 de maig al 30 de juny (38 dies) la reducció és del 25% per un import total 
de 70,27 euros  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

12.11. - MODIFICAR ACORD RELATIU AL CONTRACTE DE LLOGUER D'ONZE  
PLACES DE PÀRQUING SOTERRAT AL PASSEIG RAMON GUILLAMENT 

DESTINADES A DIPÒSIT DE VEHICLES 
 
Núm. de referència : X2009004252     
 
En data 29 d’abril de 2021 la Junta de Govern Local va acordar l’arrendament d’onze 
places del pàrquing de l’aparcament soterrat al Passeig Ramon Guillamet (Firalet) la 
concessionària del qual és la UTE “Rubau Tarrés SAU – Dester Invest SA”, amb NIF 
U17902685, amb destí a funcions de dipòsit municipal de vehicles. 
 
Vist que fins ara no s’ha pogut fer ús d’aquestes places d’aparcament, és necessari 
modificar l’acord d’arrendament adoptat pel que fa a la durada, inici de l’arrendament, i 
preu total.  
 
Per tot això, vist l’expedient administratiu CCS12009000025 i antecedents 
corresponents, la regidora delegada d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- MODIFICAR l’acord d’arrendament d’onze places de pàrquing de l’aparcament 
soterrat al Passeig Ramon Guillamet amb destí a funcions de dipòsit municipal de 
vehicles, i establir que la durada de l’arrendament serà de 5 mesos, des de l’1 d’agost  
fins el 31 de desembre de 2021, amb possibilitat de pròrroga anual previ acord 
d’ambdues parts. 
 
La renda s’actualitzarà cada any, amb efectes a 1 de gener, d’acord amb la variació de 
l’IPC. Les dilacions en la revisió no s’entendran com a renúncia a la mateixa.  
 
Segon.- L’import total de la despesa serà de dos mil nou-cents noranta-quatre euros 
amb setanta-cinc cèntims (2.994,75 €) IVA inclòs,  a raó de 45 € + IVA mensuals per 11 
places, que es compensaran del cànon anual que paga el concessionari. 
 
Tercer.- Aprovar el contracte d’arrendament que consta a l’expedient.  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

12.12. - APROVAR EL MODEL DE CONTRACTES PRIVATS A APLICAR PER A LA 
CONTRACTACIÓ D’ESPECTACLES, SEGONS MODEL APROVAT PEL CSITAL 

BARCELONA (COL·LEGI DE SECRETARIS, INTERVENTORS I TRESORERS 
D’ADMINISTRACIÓ LOCAL DE BARCELONA) I L’ARC (ASSOCIACIÓ 

PROFESSIONAL DE REPRESENTANTS, PROMOTORS I MÀNAGERS DE 
CATALUNYA). 

 
Núm. de referència : X2021034374     
 
Antecedents: 
 
El Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de 
Barcelona (CSITAL Barcelona) i l’Associació Professional de Representants, 
Promotors i Mànagers de Catalunya (ARC), van acordar aprovar un model de 
pressupost, amb els objectius d’oferir seguretat jurídica a totes les parts que intervenen 
en la tramitació d’un contracte menor privat; i agilitzar la tramitació administrativa per a 
l’adjudicació d’un contracte menor privat mitjançant la presentació electrònica d’un 
pressupost, la seva acceptació per l’Administració i la notificació de la resolució 
d’adjudicació, sense necessitat de formalitzar un contracte que han de signar 
l’organitzador i l’empresa. 
 
Entre d’altres condicions contractuals, reconeix el dret de les empreses del sector a 
generar i presentar una factura (corresponent a les despeses efectuades per la 
producció artística i tècnica en un percentatge del 40% del pressupost) i a cobrar-la 
segons els terminis establerts per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic. 
 
Atesa la voluntat de l’Ajuntament d’Olot d’adoptar aquest model de pressupost, amb les 
obligacions contractuals que comporta, en la tramitació de tots els contractes 
d’actuacions musicals i d’altres. 
 
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 el model de pressupost acordat pel Col·legi de Secretaris, Interventors i 
Tresorers d’Administració Local de Barcelona (CSITAL Barcelona) i l’Associació 
Professional de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya (ARC), pel que 
fa als contractes privats a aplicar en la contractació d’espectacles, que en relació a les 
condicions econòmiques i forma de pagament, comporta les obligacions contractuals 
següents: 
 

1. CONDICIONS ECONÒMIQUES I FORMA DE PAGAMENT 

1.1. Amb l’adjudicació del contracte s’entendrà iniciada la prestació del servei i es 
generarà el dret de l’EMPRESA al cobrament del percentatge estipulat en 
l’apartat a) del present Pressupost. Conseqüentment l’EMPRESA emetrà 
una factura que l’ORGANITZADOR haurà d’abonar segons  el que estipula 
la clàusula 1.4. 

1.2. En finalitzar l’exhibició pública de l’actuació/espectacle es generarà el dret 



 
 
 

de l’EMPRESA al cobrament del percentatge estipulat en l’apartat b) del 
present pressupost. Conseqüentment l’EMPRESA emetrà una factura que 
l’ORGANITZADOR haurà d’abonar segons  el que estipula la clàusula 1.4. 

1.3. Així mateix, en el supòsit que per qualsevol causa no imputable a l’EMPRESA 
es suspengui l’actuació/espectacle objecte del present Pressupost, inclòs si 
es suspèn per causes de força major o cas fortuït, dins les 72 hores prèvies 
a l’inici de l’actuació/espectacle es generarà el dret de l’EMPRESA al 
cobrament del percentatge estipulat en l’apartat b) del present pressupost. 
Conseqüentment l’EMPRESA emetrà una factura que l’ORGANITZADOR 
haurà d’abonar segons  el que estipula la clàusula 1.4. 

1.4. Tots els pagaments de les factures que haurà de realitzar l’ORGANITZACIÓ 
a favor de l’EMPRESA es faran mitjançant transferència bancària al compte 
bancari (IBAN) indicat per l’EMPRESA. El termini màxim per fer aquest 
pagament serà de 30 dies naturals a comptar des de la data de presentació 
de la factura al registre electrònic de l’ORGANITZACIÓ. 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
12.13. - PRÒRROGA DEL SERVEI DELS TALLERS D'ESTUDIS ASSISTITS (TEA) 

 
Núm. de referència : X2021034130     
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
 
Atès que per resolució de la Junta de govern de l’Institut Municipal d’Educació i Joventut 
d’Olot de 16 de juliol de 2020, es va aprovar l’expedient de contractació del servei de 
Tallers d’Estudi Assistits (TEA) pel curs 2020-2021, el plec de clàusules administratives 
particulars (PCAP) i el plec de prescripcions tècniques (PPT). 
 
Atès que el 21 d’agost de 2020 es va adjudicar, mitjançant Decret de la Presidenta de 
l’Institut Municipal d’Educació d’Olot, el contracte de Serveis de Tallers d’Estudis 
Assistits (TEA) pel curs 2020-2021 a l’empresa ROCATOMBA, SL pel preu de 
cinquanta-mil cinc-cents euros IVA exempt. 
 
Atès que el termini d’execució del servei era de 15 de setembre de 2020 a 30 de juny 
de 2021, amb possibilitat de pròrroga un curs més. 
 
Vist l’informe del cap de l’àrea d’educació de data 16 de juliol de 2021 en relació a la 
necessitat de pròrroga del servei. 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012021000449 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 



 

PRIMER.- Prorrogar el servei de Taller d’Estudis Assistits (TEA) pel curs 2021-2022 a 
favor de l’empresa ROCATOMBA, SL, amb CIF B17479817, pel preu de CINQUANTA-
MIL CINC-CENTS EUROS (50.500,00.-€) IVA exempt. 
 
SEGON.- El preu del contracte pel que fa a les prestacions a executar el 2021 ( de 15 
de setembre a 31 de desembre) per un import de divuit mil sis-cents cinc euros i vint-i-
sis cèntims (18.605,26.-€) IVA exempt, es pagaran de la partida 21 500 326 226999. 
 
La resta de la despesa (corresponent als mesos de 1 de gener a 30 de juny de 2022) 
per un import de trenta-un mil vuit-cents noranta-quatre euros i setanta-quatre cèntims 
(31.894,74.-€) IVA exempt, es pagaran amb càrrec al pressupost de 2022. 
 
En cas que el servei no es porti a terme durant un mes sencer, es prorratejarà la quantia 
corresponent a aquell mes pel nombre de dies en els que efectivament s’hagi portat a 
terme el servei. 
 

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

200220  Despeses 21599  326  226997 18605.25 PLA EDUCATIU D'ENTORN 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 99999 31894.74 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 

S’aprova per unanimitat. 
 
 

13.1. - PROJECTE DE MILLORA CONDICIONS ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ 
BARRERES ARQUITECTÒNIQUES A LES VORERES DE L’ENTORN DE LA PL. 

BALMES I A L’AV. SANT JOAN.- PROPOSANT APROVAR 
 
Núm. de referència : X2021035068     
 
Vist el projecte de millora de les condicions d'accessibilitat i supressió de barreres 
arquitectòniques a les voreres de l'entorn de la Plaça Balmes i a l’Av. Sant Joan, redactat 
pel cap de l’Àrea de Territori, senyor Ramon Prat Molas en data abril de 2020, que té 
per objecte definir les d’obres d’adequació a normativa, del nivell del paviment en els 
itineraris adaptats dels 8 passos de vianants següents: encreuament Casimir Plana / 
Ramon Amadeu, encreuament Casimir Plana / Berga i Boix, encreuament Ramon 
Amadeu – Berga i Boada, encreuament Berga i Boix – Berga i Boada, encreuament 
Bernat Vilar – Ramon Guillamet, encreuament Montsalvatge – Av St Joan, encreuament 
Pintor Domenge – Av St Joan. 
 
Vist l’art. 37, 38 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
En relació a l’expedient UPOM2021000021, 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 de millora de les condicions d'accessibilitat i supressió 
de barreres arquitectòniques a les voreres de l'entorn de la Plaça Balmes i a l’Av. Sant 
Joan, redactat pel cap de l’Àrea de Territori, senyor Ramon Prat Molas en data abril de 
2020. 



 
 
 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a dos quarts de nou i per constància del que s’hi ha tractat i 
dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura 
 
VIST I PLAU 
L’ALCALDE 

LA SECRETÀRIA 

 


