
 
 
 

ACTA NÚM. 28 
JUNTA DE GOVERN LOCAL  

EL DIA 15 DE JULIOL DE 2021. 
 
 

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 15 de juliol de 2021 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 Jordi Güell i Güell presencialment al lloc on 
se celebra. Immaculada Muñoz i Díaz, Maria Assumpció Camps i Bosch i Aniol 
Sellabona i Aguilera  de forma telemàtica.  
 
També hi assisteixen com a regidors delegats expressament convidats per tal de 
presentar els assumptes de la seva àrea, sense poder intervenir, en cap cas, en la part 
resolutiva ni en la resta d’assumptes que no afectin a la seva àrea ni prendre part en la 
votació, i segons informe dels Serveis de Secretaria del dia 1 de juliol de 2003, els 
Srs./es: Agustí Arbós i Torrent, Gemma Pujolar i Busquets i Adriana Francés i 
Planella de formà presencial.  
 
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. Muñoz, Sra. Camps i Sr. Sellabona han 
estat autoritzats per assistir telemàticament a la sessió. 
 
 

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

Núm. de referència : X2021033302     
 
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 SG012021000048 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 
15 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 8 de juliol: 
 

- El dijous 8 de juliol va assistir a l’acte de presentació del llibre de Joan Vila 

“Economia en el canvi climàtic” a la Sala El Torín.  

- El divendres 9 de juliol, amb les regidores Mariona Camps i Adriana Francès, va 

presidir l’acte de presa de possessió dels nous agents de la Policia Municipal. A 



 
 
 

continuació, va prendre part del Patronat de la Fundació de la Caritat. Al migdia, 

es va reunir una representació del sindicat CCOO.  

- El dissabte 10 de juliol va saludar els organitzadors del Sant Rock festival que 

va tenir lloc a les fonts de Sant Roc. Tot seguit, es va dirigir al pavelló firal que el 

cap de setmana va acollir el Campionat de Dards de Catalunya.  

Al vespre, a Mas Ventós, va assistir a un dels concerts del festival de Música als 

Masos que va tenir lloc per segon cap de setmana. A continuació, va participar 

de l’homenatge a Pau Castanyer. L’Agrupació Sardanista d’Olot va organitzar al 

Firal un acte de reconeixement a Castanyer com a tret de del 58è Aplec de la 

Sardana. Finalment, va saludar els participants al sopar organitzat per l’AV del 

barri de les Fonts amb motiu de la festivitat de Sant Cristòfol.  

- El diumenge 11 de juliol, va participar del 58è Aplec de la Sardana que 

l’Agrupació Sardanista Olot va organitzar al Parc Nou.  

- El dilluns 12 de juliol va mantenir una reunió amb l’AAVV Morrot.  

- El dimarts 13 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. Tot seguit, i també en format virtual, 

va prendre part de la reunió de la comissió de seguiment del festival Sismògraf.  

- El dimecres 14 va participar, per via telemàtica, a la reunió convocada per la 

Generalitat de Catalunya sobre “com afrontar l’actual onada de la COVID”. Al 

vespre, va assistir a l’acte d’inauguració de les obres de reforma del Gros Mercat.   

 
 

4. - DISPOSICIONS.- ASSABENTATS DE LES DISPOSICIONS PUBLICADES EN 
ELS BUTLLETINS OFICIALS 

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



 

5.1. - CULTURA: SUBVENCIÓ PER COMPENSAR LES PÈRDUES REDUCCIÓ 
FORÇADA AFORAMENTS TEATRE PRINCIPAL D'OLOT I SALA EL TORÍN PER 

COVID-19 (ABRIL-JUNY 2021) 
 
Núm. de referència : X2021032582     
 
En relació a l’expedient SCU12021000018 de Cultura, vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Sol·licitar la subvenció: 
 
Organisme: GENERALITAT DE CATALUNYA. 

DEPARTAMENT DE CULTURA  
Programa: SUBVENCIONS PER COMPENSAR LES PÈRDUES PER LA 

REDUCCIÓ FORÇADA DELS AFORAMENTS EN ESPAIS 
ESCÈNICS I MUSICALS EN MOTIU DEL COVID-19 

Referència: DOGC NÚM. 8289 DE 07/12/2020 
Núm disposició: CLT/3161/2020 
  
  

Segon.- Presentar a l’esmentada convocatòria el projecte: SUBVENCIÓ PER 
COMPENSAR LES PÈRDUES REDUCCIÓ FORÇADA AFORAMENTS TEATRE 
PRINCIPAL D’OLOT I SALA EL TORÍN PER COVID-19 (ABRIL - JUNY 2021). 
 
Tercer.- Facultar l’alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
6.1. - (ES01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ DESENVOLUPAMENT ACTIVITATS 

ESPORTIVES 
Núm. de referència : X2021019090     
 
En relació a l’expedient SP062021000024, 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 CENTRE EXCURSIONISTA D'OLOT, amb 
NIF:G1713274-7, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12020000005, per un import de 200.00 euros. Disposar la despesa de 
200.00 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 200.00 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 015 167 099 000 000 

 



 
 
 

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. 
 
 
6.2. - (ES01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ DESENVOLUPAMENT ACTIVITATS 

ESPORTIVES 
Núm. de referència : X2021020350     
 
En relació a l’expedient SP062021000038, 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 TENIS TAULA OLOT, amb NIF:G1781045-8, 
inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número 
FEN12020000015, per un import de 250.00 euros. Disposar la despesa de 250.00 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 250.00 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 015 167 099 000 000 

 

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. 
 
 
7.1. - (ES01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ DESENVOLUPAMENT ACTIVITATS 

ESPORTIVES 
Núm. de referència : X2021015679     
 
En relació a l’expedient SP062021000008, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  



 
 
 

1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de subvenció 
nominativa del pressupost a favor de l’entitat UNIO ESPORTIVA OLOT SAD, amb 
NIF:A1731484-0, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número 
FEN12013000013, per un import de 60000.00 euros. Autoritzar i Disposar la despesa 
de 60000.00 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2021 330 341 480003 
SUBVENCIO UNIO ESPORTIVA OLOT (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200220  Despeses 21330  341  480003 60000.00 SUBVENCIO UNIO ESPORTIVA OLOT 100 001 001 001 000 000 

 

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. 
 
 
 
 
 
 
 



 

8.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2021032985     
 
En relació a l’expedient CPG22021000049 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar la relació d’ordenacions de despeses annexada número 21/025 per un import 
de 391.991,27 euros. 
 
 

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

200240  Despeses 99999 391991.27 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

9.1. - AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ D'HOSTALATGE DE LA 
GARROTXA 

 

Núm. de referència : X2021032522     
 
Vista la sol·licitud presentada per l’ ASSOCIACIÓ D’HOSTALATGE DE LA 
GARROTXA 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 CPG120210000018 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 D’HOSTALATGE 
DE LA GARROTXA en concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import 
de 5.000,00 euros, destinada a la reactivació econòmica covid-19 a les agències de 
viatges.  
 
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. 
 

 
 
 
 



 
 
 

10.1. - APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT, APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS I EL PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES QUE 
REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE 

PUBLICITAT, DELS SERVEIS DE SUPORT TÈCNIC I MANTENIMENT DE LES 
LLICÈNCIES DE LA BASE DE DADES ORACLE; I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ 
 
Núm. de referència : X2021032764    
 

Tipus contracte SE DE SERVEIS 

Procediment NE PROCEDIMENT NEGOCIAT 

Criteris SP SENSE PUBLICITAT 

  
Antecedents: 
 
Atesa la necessitat de contractar el servei de suport tècnic i manteniment de les 
llicències de la base de dades “Oracle”, d’acord amb l’informe emès pel Responsable 
del Departament d’Informàtica i Noves Tecnologies de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Atès que les tasques de manteniment i suport únicament les pot realitzar l’empresa 
Oracle Ibérica, S.R.L, que és l’empresa que ha desenvolupat la base de dades i les 
aplicacions i n’és propietària. 
 
Vist que el procediment a seguir per a l’adjudicació és el negociat sense publicitat, en 
aplicació dels articles 166 i 168.a)2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (en endavant LCSP) 
 
Vist l’informe tècnic emès pel Responsable del Departament d’Informàtica i Noves 
Tecnologies. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern, en virtut 
de la delegació de la qual es va donar compte en la sessió extraordinària del Ple de 
l’Ajuntament d’Olot, celebrada el dia 27 de juny de 2019. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponent, la regidora delegada 
d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- INICIAR l’expedient de contractació del servei de suport tècnic i manteniment 
de les llicències de la base de dades “Oracle”, amb l’empresa Oracle Iberica SRL, NIF 
B78361482. 
  
Segon.- APROVAR l’expedient de contractació administrativa del servei de suport tècnic 
i manteniment de les llicències de la base de dades “Oracle”, d’acord amb el previst a 
l’article 117 de la LCSP. 
 
El pressupost base de licitació per a la totalitat de la durada del contracte és de dotze 
mil dos-cents vuitanta-quatre euros amb noranta-set cèntims (12.284,97 €) IVA inclòs. 
Aquest import es desglossa en deu mil cent cinquanta-dos euros amb vuitanta-set 
cèntims (10.152,87  €) de pressupost net, més dos mil cent trenta-dos euros amb deu 
cèntims (2.132,10 €) d’IVA calculat al 21 %. 
 



 

El contracte tindrà una durada de 3 anys, amb efectes del 29 d’agost de 2021 fins el 28 
d’agost de 2024. No es preveuen pròrrogues. 
 
Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
condicions tècniques, d’acord amb el previst als articles 122 i 124 de la LCSP.  
 
Quart.- APROVAR la despesa amb càrrec a la partida 21.120 920 227994 - 
Manteniment i suport informàtic, del Pressupost Municipal. 
 

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

200200  Despeses 21120  920  227994 4094.99 MANTENIMENT I SUPORT INFORMATIC 100 001 001 001 000 000 
200200  Despeses 99999 4094.99 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200200  Despeses 99999 4094.99 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
Cinquè.- CONVIDAR, en aplicació de l’article 168.a) 2n. i 170 de la LCSP, a l’empresa 
“Oracle Iberica SRL”, NIF B78361482, de conformitat amb l’informe que consta a 
l’expedient, per tal que si ho desitja, presenti oferta en els termes recollits en el plec de 
clàusules administratives particulars i el plec de condicions tècniques. 
 
Sisè.- NOMENAR Responsable del Contracte al Sr. Joan Prat Espuña, Responsable 
del Departament d’Informàtica i Noves Tecnologies de l’Ajuntament d’Olot, d’acord amb 
l’article 62 de la LCSP. 
 
Setè.- DELEGAR a l’Alcalde la competència per aprovar tots els actes de tràmit que 
s’hagin de dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des del seu inici fins a 
la seva definitiva finalització o resolució, d’acord amb el previst als articles 9 i 12 de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i l’article 11 de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions 
Públiques de Catalunya. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
10.2. - MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS 

I EQUIPAMENTS MUNICIPALS, PER NECESSITATS DERIVADES DE LA 
PREVENCIÓ DEL CONTAGI PER COVID I PER NETEJA DE L’ESPAI DEL PTT, 

PER ALS MESOS DE JULIOL I AGOST DE 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 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. 
 
Atès que les mesures a adoptar per a la prevenció del contagi per coronavirus Covid-19 
s’han d’adaptar a les mesures que es dicten en funció de la situació i evolució de la 
pandèmia i l’índex de risc de cada territori, per la qual cosa les necessitats de neteja i 
desinfecció varien ràpidament en el temps, i és difícil poder fer una previsió a mig termini. 
 
Vist l’informe NI022021001729, emès en data 9 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 un servei de neteja i desinfecció 
extraordinària dels edificis i equipaments municipals de l’Ajuntament d’Olot, per prevenir 
el contagi de la Covid-19, per als mesos de juliol i agost de 2021. 
 
Vist l’informe NI022021001739, emès en data 13 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 un servei de neteja i desinfecció de l’espai 
on es duu a terme l’activitat del PTT, per prevenir el contagi de la Covid-19, per als 
mesos de juliol i agost de 2021. 
 
Fonaments jurídics 
 
Atès que en el moment en què es aprovar l’expedient per a la contractació, no havia 
esclatat encara la crisi sanitària provocada pel coronavirus Covid-19, i vist que es 
compleixen la resta de requisits establerts a l’article 205.b), de la LCSP, que regula les 
modificacions del contracte no previstes en el plec de clàusules administratives 
particulars: 
 

“b) Quan la necessitat de modificar un contracte vigent derivi de circumstàncies 
sobrevingudes i que siguin i imprevisibles en el moment en què va tenir lloc la licitació 
del contracte, sempre que es compleixin les tres condicions següents: 

1r  Que la necessitat de la modificació derivi de circumstàncies que una 
Administració diligent no hauria pogut preveure. 

2n Que la modificació no alteri la naturalesa global del contracte. 

3r  Que la modificació impliqui una alteració en la seva quantia que no excedeixi, 
aïlladament o conjuntament amb altres modificacions acordades de conformitat amb 
aquest article, el 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclòs.” 

 

Atès que d’acord amb l’article 205.c) de la LCSP, no es tracta d’una modificació 
substancial, i vist que l’article 206.1) de la LCSP estableix que en els supòsits de 
modificació del contracte que recull l’article 205, les modificacions acordades per l’òrgan 



 

de contractació són obligatòries per als contractistes quan impliquin, aïlladament o 
conjuntament, una alteració en la seva quantia que no excedeixi el 20 per cent del preu 
inicial del contracte, IVA exclòs.  

 

Per tot això, i vist l’expedient administratiu núm. CCS12019000037 i tos els 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, ampliant-lo per al període comprès entre l’1 de juliol 
i el 31 d’agost de 2021 per tal de dur a terme el servei de neteja extraordinària per 
prevenció del contagi per COVID i la neteja de l’espai de l’activitat del PTT, per un import 
total de vuit mil vuitanta-cinc euros amb quaranta-dos cèntims (8.085,42 €), IVA inclòs. 
 
Aquest preu es desglossa en 6.682,17 € de base imposable i 1.403,25 € d’IVA calculat 
al 21 % 
 
Segon.- Els serveis de neteja i desinfecció extraordinaris per prevenció del contagi per 
coronavirus a realitzar durant aquest període, consisteix en les hores mensuals en els 
edificis i equipaments que es detallen a continuació: 
 



 
 
 

 
 

Tercer.- El servei de neteja a realitzar a l’espai on es realitzen les activitats del PTT, 
consisteix en una (1) hora diària de dilluns a divendres, els dies laborables durant el mes 
de juliol i l’última setmana d’agost (29 dies). 
 
Quart.- Cada vegada que les autoritats sanitàries dictin noves mesures per a la 
prevenció del contagi del coronavirus, s’estudiarà si es necessari modificar les 
necessitats de neteja extraordinària per motius de la Covid19, que es podran reduir o 
augmentar. 
 
Cinquè.- Al final del període es regularitzarà la facturació amb el total de les hores 
realment realitzades. 
 
Sisè.- El responsable del contracte és el Sr. Xavier Viñolas Boix, enginyer tècnic de 
l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Setè.- Els serveis es pagaran amb càrrec a les següents partides del Pressupost 
municipal:  



 

Neteja extraordinària per prevenció del contagi per COVID19: 

 

Partida 2021 Import 

2021 144 323 227001 
MANTENIMENT EDIFICIS EDUCACIO (NETEJA 
COVID19)  

889,35 € 

2021 144 333 227001 
MANTENIMENT EDIFICIS CULTURALS (NETEJA 
COVID19)  

4.020,23 € 

2021 144 342 227001 
MANTENIMENT EDIFICIS ESPORTS I LLEURE 
(NETEJA COVID19) 

235,95 € 

2021 144 920 227001 
MANTENIMENT EDIFICIS CORPORACIO (NETEJA 
COVID19)  

2.423,02 € 

 Total 7.568,55 € 

 

Neteja extraordinària espai on es realitzen les activitats del PTT: 
 

Partida 2021 Import 

2021 144 323 227002 
MANTENIMENT EDIFICIS EDUCACIÓ COVID 
ACTIVITAT ESTIU  

516,87 € 

 

 
 
 

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

200220  Despeses 21144  323  227001 889.35 MANTENIMENT EDIFICIS EDUCACIO (NETEJA 
COVID19) 

100 001 001 001 000 000 

200220  Despeses 21144  333  227001 4020.23 MANTENIMENT EDIFICIS CULTURALS 
(NETEJA COVID19) 

100 001 001 001 000 000 

200220  Despeses 21144  920  227001 2423.02 MANTENIMENT EDIFICIS CORPORACIO ( 
NETEJA COVID19) 

100 001 001 001 000 000 

200220  Despeses 21144  323  227002 516.87 MANT. EDIFICIS EDUCACIO (NETEJA COVID 
ACT.ESTIU) 

100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

10.3. - ADJUDICAR, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT 
ABREUJAT, EL SERVEI DE MANTENIMENT DELS EQUIPS ESCÈNICS DEL 

TEATRE PRINCIPAL D’OLOT. 
 
Núm. de referència : X2021025397     
 

Tipus 
Contracte 

SE DE SERVEIS 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

 
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. 
 
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.- ADJUDICAR el contracte del servei de manteniment preventiu dels equips 
escènics del Teatre Principal d’Olot, a favor de l’empresa TALLERES PALAUTORDERA 
SA – TP SPORT, amb NIF A08869042, pel preu de sis mil set-cents setanta-sis euros 
(6.776,- €) IVA inclòs.  
 
Aquest preu es desglossa en cinc mil sis-cents euros (5.600,- €) de base imposable i mil 
cent setanta-sis euros (1.176,- €) d’IVA calculat al 21 %. 
 
Segon.- 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. 



 

 
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 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. 
 
Quart.- D’acord amb el que estableix el plec de prescripcions tècniques, el servei es 
prestarà, anualment, durant el mes de juliol. 
 
Cinquè.- Aprovar i disposar la despesa per l’any 2021 per import de 3.388,- € amb càrrec 
a la  següent partida: 
 

2021 144 333 212001 MANTENIMENT EDIFICIS CULTURALS (ALTRES) 
 

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

200300 2103502 Despeses 21144  333  212001 3388 MANTENIMENT EDIFICIS CULTURALS 
(ALTRES) 

100 001 001 001 000 000 

200210 2103502 Despeses 21144  333  212001 -968 MANTENIMENT EDIFICIS CULTURALS 
(ALTRES) 

100 001 001 001 000 000 

200210 2103502 Despeses 99999 3388 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 
Cinquè.- 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. 

 
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 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. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

10.4. - PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT DELS 
SISTEMES TÈRMICS I D'AIGUA SANITÀRIA DELS EDIFICIS MUNICIPALS DE 

L'AJUNTAMENT D'OLOT. LOTS 1, 2 ,3 
Núm. de referència : X2020004424     
 
Antecedents: 

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 13 de febrer de 2020, va acordar 
adjudicar els Lots 1, 2 i 3 (Edificis Corporació, esports i lleure, culturals) del contracte 
del servei de manteniment dels sistemes tèrmics i d’aigua sanitària dels edificis 
municipals de l’Ajuntament d’Olot, a favor de la UTE Grau Sistemes Tèrmics SL i 
Montolivet Instal·lacions SLU, amb NIF U55367361. La tramitació va quedar aturada 
amb el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declarava l’estat d’alarma per 
a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid19 i les seves 
pròrrogues successives. El procediment es va reprendre per Decret d’Alcaldia de 26 de 
juny de 2020, i el contracte es va formalitzar amb efectes a 1 de juliol de 2020. 

El plec de clàusules administratives particulars de la licitació, a la clàusula 6, establia 
una durada del contracte d’un any, prorrogable per una anualitat més. 
 

Vist l’informe NI022021001721 emès pel responsable del contracte, Sr. Xavier Viñolas, 
en què informa favorablement la pròrroga del contracte. 

 

Vist l’expedient administratiu CCS12020000006 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 

 

Primer.- PRORROGAR el contracte del servei de manteniment dels sistemes tèrmics i 
d’aigua sanitària dels edificis municipals de l’Ajuntament d’Olot, Lots, 1, 2 i 3, adjudicats 
a la UTE Grau Sistemes Tèrmics SL i Montolivet Instal·lacions SLU, amb NIF 
U55367361, pel termini d’un any, amb efectes del dia 1 de juliol de 2021 i fins al 30 de 
juny de 2022, per un import total de cinquanta-tres mil dos-cents vuitanta-vuit euros 
amb quaranta cèntims (53.288,40 €) IVA inclòs. 

 

Aquest import es desglossa en quaranta-quatre mil quaranta euros (44.040,00 €) de 
base imposable, més nou mil dos-cents quaranta-vuit euros amb quaranta cèntims  
(9.248,40 €) d’IVA calculat al 21 %. 

Partida  
Empresa Pròrroga  Cost 6 

mesos 
2021 

Cost 6 
mesos 
2022 

Manteniment edificis 
corporació (altres) 

UTE 
Grau Sistemes Tèrmics 
SL i 
Montolivet 
Instal·lacions SLU 

12.838,10 € 6.419,05 € 6.419,05 € 

Manteniment edificis 
esport i lleure (altres) 

22.179,30 € 11.089,65 € 11.089,65 € 

Manteniment edificis 
culturals (altres) 

18.271,00 € 9.135,50 € 9.135,50 € 

TOTAL  53.288,40 € 26.644,20 € 26.644,20 € 

 



 

Segon.- Donar compte que els centres inclosos en els lots 1, 2 i 3 són els següents: 

 

 

 

 



 
 
 

 

Tercer.- Fer la reserva de crèdit per a la despesa corresponent a l’any 2021, amb càrrec 
a les següents partides: 

 

Partida 2021 

AD  
6 mesos 

2021 

2021 144 920 212001 Manteniment edificis corporació (altres) 6.419,05 € 

2021 144 342 212001 Manteniment edificis esport i lleure (altres) 11.089,65 € 

2021 144 333 212001 Manteniment edificis culturals (altres) 9.135,50 € 

TOTAL 26.644,20 € 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

10.5. - PRÒRROGA DEL CONTRACTE  DEL SERVEI DE MANTENIMENT DELS 
SISTEMES TÈRMICS I D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA DELS EDIFICIS 

MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT D'OLOT . LOT 4 
 
Núm. de referència : X2020004447     
 
Antecedents: 

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 6 de febrer de 2020, va acordar 
adjudicar el Lot 4 (Edificis d’ensenyament i joventut) del contracte del servei de 
manteniment dels sistemes tèrmics i d’aigua sanitària dels edificis municipals de 
l’Ajuntament d’Olot, a favor de J. Juanola SL, amb NIF B17236613. La tramitació va 
quedar aturada amb el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declarava 
l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid19 
i les seves pròrrogues successives. El procediment es va reprendre per Decret d’Alcaldia 
de 26 de juny de 2020, i el contracte es va formalitzar amb efectes a 1 de juliol de 2020. 

 

El plec de clàusules administratives particulars de la licitació, a la clàusula 6, establia 
una durada del contracte d’un any, prorrogable per una anualitat més. 
 



 

Vist l’informe NI022021001721 emès pel responsable del contracte, Sr. Xavier Viñolas, 
en què informa favorablement la pròrroga del contracte. 

 

Vist l’expedient administratiu CCS12020000007 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 

 

Primer.- PRORROGAR el contracte del servei de manteniment dels sistemes tèrmics i 
d’aigua sanitària dels edificis municipals de l’Ajuntament d’Olot, Lot 4, adjudicat a J. 
Juanola SL, amb NIF B17236613, pel termini d’un any, amb efectes del dia 1 de juliol 
de 2021 i fins al 30 de juny de 2022, per un import total de trenta mil vuit-cents 
vuitanta-un euros amb quaranta-vuit cèntims (30.881,48 €), IVA inclòs. 

Aquest import es desglossa en vint-i-cinc mil cinc-cents vint-i-un euros amb vuitanta-vuit 
cèntims (25.521,88 €) de base imposable, més cinc mil tres-cents cinquanta-nou euros 
amb seixanta cèntims  (5.359,60 €) d’IVA calculat al 21 %. 

Partida  Empresa Pròrroga  
Cost 6 
mesos 
2021 

Cost 6 
mesos 
2022 

Manteniment edificis 
ensenyament (altres) 

J.Juanola SL 30.881,48 € 15.440,74 € 15.440,74 € 

 

 

Segon.- Donar compte que els centres inclosos en el lot 4 són els següents: 

 



 
 
 

Tercer.- Fer la reserva de crèdit per a la despesa corresponent a l’any 2021, amb càrrec 
a la següent partida: 

Partida 2021 

AD  
6 mesos 

2021 

2021 144 323 212001 Manteniment edificis educació (altres) 15.440,74 € 

 
 

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

200220  Despeses 21144  323  212001 15440.74 MANTENIMENT EDIFICIS EDUCACIO 
(ALTRES) 

100 001 001 001 000 000 

200220  Despeses 99999 15440.74 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
 
 

S’aprova per unanimitat. 
 

 
10.6. - APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT ADMINISTRATIU, APROVACIÓ DEL PLEC 

DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I PLEC DE CONDICIONS 
TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT 

OBERT, DELS SERVEIS POSTALS DE L'AJUNTAMENT D'OLOT; I 
CONVOCATÒRIA LICITACIÓ 

 
 Núm. de referència : X2021033252    
 

Tipus contracte SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

  
Vista la necessitat de portar a terme el contracte de serveis postals de l’Ajuntament 
d’Olot, atès que l’ Ajuntament d’Olot no disposa de serveis interns suficients per a 
l’execució del mateix. 
 
Vist que el pressupost base de licitació/curs del servei s'estableix en CENT 
CINQUANTA-TRES MIL SIS-CENTS SETANTA-TRES EUROS I SIS CÈNTIMS 
(153.673,06), IVA exclòs, per un any. 
  
En aquest sentit, el valor estimat del contracte (VEC) és de CENT SEIXANTA-NOU MIL 
QUARANTA EUROS I TRENTA-SIS CÈNTIMS (169.040,36.- €), IVA exclòs, als efectes 
de determinar el procediment d'adjudicació i la publicitat. 
 
 La durada del contracte s’estableix en un any a de 1 de setembre de 2021 o a partir de 
l’endemà de la formalització del contracte, si aquesta és posterior, sense possibilitat de 
pròrroga. 

A l'expedient hi consta el plec de clàusules administratives particulars i prescripcions 
tècniques i demés documentació prevista a l’article 116 de la llei 9/2017, de 8 de 
novembre del 2017 (LCSP). 

Atès que aquest contracte es tipifica com a contracte administratiu de serveis d’acord 
amb el previst a l’article 17 de la LCSP. 



 

Tenint en compte el valor estimat del contracte i atès que el procediment a seguir per a 
l'adjudicació del contracte és l'obert en virtut dels articles 131 i 156 de la LCSP.  
  
De conformitat amb els articles 116 i 117 de la LCSP. 
 
I vist l’expedient administratiu nùm. CCS12021000053 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
  
Primer.- INICIAR l'expedient del contracte de serveis postals de l’Ajuntament d’Olot, 
incorporant-hi la documentació a què fa referència l'article 116 del LCSP. 
  
 Segon.- APROVAR l'expedient de contractació administrativa de serveis postals de 
l’Ajuntament d’Olot, amb un import de licitació per UN ANY de CENT CINQUANTA-
TRES MIL SIS-CENTS SETANTA-TRES EUROS I SIS CÈNTIMS (153.673,06) i 
CATORZE MIL DOS EUROS I VUITANTA-DOS CÈNTIMS (14.002,82.-€) en concepte 
d’ IVA calculat al tipus del 21% (tenint en compte que alguns serveis estan exempts 
d’IVA) 
 
El termini d'execució del contracte serà de un any a comptar des de 1 de setembre de 
2021 o a partir de l’endemà de la formalització del contracte, si aquesta és posterior, 
una vegada emès l’informe  preceptiu del secretari, d'acord amb el previst al punt 8 de 
la Disposició Addicional Tercera de la LCSP.  
  
Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions 
tècniques particulars que ha de regir la contractació. 
   
Quart.- APROVAR la despesa de la present contractació que es finançarà amb càrrec a 
la següent partida 2021 121920222010 “Comunicacions”  del pressupost municipal:  
 
 

ANY Import net % IVA IMPORT TOTAL 

De 1/9/2021-31/12/2021   51.224,35 4667,61   55.891,96 

De 1/1/2022-31/08/2022 102.448,70 9335,21 111.783,91 

 
 

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

200200  Despeses 21121  920  222010 55891.96 COMUNICACIONS 100 001 001 001 000 000 
200200  Despeses 99999 111783.91 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 Atès el caràcter plurianual de la despesa, la seva autorització o realització se subordina 
al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos municipals. 
 
Cinquè.- CONVOCAR la licitació i tramitar l'expedient de contractació dels serveis 
postals de l’Ajuntament d’Olot, que es tramitarà pel procediment obert i procedir a la 
seva publicació, així com de la present resolució en el Perfil del Contractant de 
conformitat amb els articles 117 i 135 de la LCSP. 
 



 
 
 

Sisè.- Delegar a l’alcaldia la competència per aprovar tots els actes de tràmit que s’hagin 
de dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des del seu inici fins a la seva 
definitiva finalització o resolució. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

10.7. – ADJUDICAR LA CONCESSIÓ DEL SERVEI DE BAR CAFETERIA DEL 
PAVELLÓ DE BANY DE L’ÀREA RECREATIVA DELS TOSSOLS. 

 
 
La Junta de Govern Local acorda deixar aquest punt sobre la taula. 
 
 

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

QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE LES 
LLICÈNCIES DEL SISTEMA DE GESTIÓ D'ESPERES  I CITA PRÈVIA PER 

L'OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ I ALTRES SERVEIS DE L'AJUNTAMENT; I 
CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ. 

 
 

Núm. de referència : X2021032846    
 

Tipus contracte SU DE SUBMINISTRAMENT 

Procediment NE PROCEDIMENT NEGOCIAT 

Criteris SP SENSE PUBLICITAT 

  
Antecedents: 
 
Atesa la necessitat de contractar el “subministrament de la llicència i serveis del sistema 
de gestió d’esperes i cita prèvia de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà i altres serveis de 
l’Ajuntament d’Olot” a l’empresa Aplicacions Multimèdia Interactives, SL -UBINTIA-, 
d’acord amb l’informe emès pel Responsable d’ Informàtica i Noves Tecnologies de 
l’Ajuntament d’Olot. 

Atès que Aplicacions Multimèdia Interactives, SL -UBINTIA-, ha desenvolupat les 
aplicacions objecte de manteniment i n’és la propietària, és l’únic proveïdor que pot 
realitzar-ne el manteniment.  

Vist que el procediment a seguir per a l’adjudicació és el negociat sense publicitat, en 
aplicació dels articles 166 i 168.a)2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (en endavant LCSP) 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern, en virtut 
de la delegació de la qual es va donar compte en la sessió extraordinària del Ple de 
l’Ajuntament d’Olot, celebrada el dia 27 de juny de 2019. 

 



 

Proposta d’acord 

Primer.- INICIAR l’expedient de contractació del subministrament de la llicència i serveis 
del sistema de gestió d’esperes i cita prèvia de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà i altres 
serveis de l’Ajuntament d’Olot, amb “Aplicacions Multimèdia Interactives, SL -UBINTIA -
“  

Segon.- APROVAR l’expedient de contractació administrativa del subministrament de 
la llicència i serveis del sistema de gestió d’esperes i cita prèvia de l’Oficina d’Atenció al 
Ciutadà i altres serveis de l’Ajuntament d’Olot, amb “Aplicacions Multimèdia Interactives, 
SL -UBINTIA- “, d’acord amb el previst a l’article 117 de la LCSP. 

El pressupost màxim de licitació, pels tres anys de durada de contracte, s’estableix en 
la quantitat de 8.145,96 €, IVA inclòs. Aquest import es desglossa en 6.732,20 € de 
pressupost net i 1.413,76 € d’IVA calculat amb un tipus del 21%. 

L’oferta de preu de l’empresa licitadora  no pot superar el pressupost base de licitació.  

Si el preu ofertat per l’empresa supera el pressupost base, l’oferta serà refusada. 

El contracte tindrà una durada de 3 anys, de 10 de juliol de 2021 a 9 de juliol de 2024. 

Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
condicions tècniques, d’acord amb el previst als articles 122 i 124 de la LCSP.  

Quart.- APROVAR la despesa amb càrrec a la partida 2021 120 920 227994 ( 
Manteniment i Suport Informàtic) del Pressupost Municipal. 

 
 Total 

2021 2.715,32 

2022 2.715,32 

2023 2.715,32 

Total: 8.145,96 

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

200200  Despeses 21120  920  227994 2715.32 MANTENIMENT I SUPORT INFORMATIC 100 001 001 001 000 000 
200200  Despeses 99999 2715.32 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200200  Despeses 99999 2715.32 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

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

Cinquè.- CONVIDAR, en aplicació de l’article 168.a) 2n. i 170 de la LCSP, a l’empresa 
“Aplicacions Multimèdia Interactives, SL -UBINTIA-”,amb NIF: B61077020 de 
conformitat amb l’informe que consta a l’expedient, per tal que si ho desitja, presenti 
oferta en els termes recollits en el plec de clàusules administratives particulars i el plec 
de condicions tècniques. 

Sisè.- NOMENAR Responsable del Contracte al Sr. Joan Prat Espuña, Responsable 
del Departament d’informàtica i Noves Tecnologies de l’Ajuntament d’Olot, d’acord amb 
l’article 62 de la LCSP. 



 
 
 

Setè.- DELEGAR a l’Alcalde la competència per aprovar tots els actes de tràmit que 
s’hagin de dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des del seu inici fins a 
la seva definitiva finalització o resolució, d’acord amb el previst als articles 9 i 12 de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i l’article 11 de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions 
Públiques de Catalunya. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

10.9. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PROJECTORS TIPUS LED AL 
PAVELLÓ 1 D'ESPORTS 

 
Núm. de referència : X2021031434     
 

Tipus de Contracte: SU DE SUBMINISTRAMENT 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 
 
Primer.- Atès que és necessari el subministrament i instal·lació de projectors tipus led al 
pavelló 1 d’esports, com es desprèn de l’informe de data 2 de juliol de 2021, emès pel 
Sr. Manel Serrat Juanola, tècnic de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot. 

Segon.-  Atès que es tracta d’un subministrament esporàdic i puntual, i que en cas que 
es valori que es repetirà aquesta mateixa necessitat, s’inclourà en la planificació de 
necessitats de contractació, d’acord amb el que estableix l’article 28 de la LCSP. 

Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per el subministrament i 
instal·lació de projectors tipus led al pavelló 1 d’esports: 

- ELECTRICITAT LLUIS RIERA SLU 

- ELECTRIC JOMI SL 

- INSTAL·LACIONS RAIGER SL 

 
Quart.- D’acord amb l’informe emès en data 13 de juliol de 2021, han estat presentades 
dins del termini establert a l’efecte, dues ofertes subscrites per “Electric Jomi SL”, 
Instal·lacions Raiger SL”; i vist l’informe de valoració s’informa favorablement l’oferta 
presentada per l’empresa Instal·lacions Raiger 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 INSTAL·LACIONS RAIGER SL i atès que 
aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació 
objecte del contracte. 



 

Fonament jurídic 

La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article 
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant 
LCSP) i correspon a la modalitat de subministrament regulada a l’article 16 de la 
mateixa. 

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

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

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

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics 
 
Vist l’expedient administratiu núm. CC012021000429 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. Manel Serrat Juanola, tècnic de l’Àrea de 
Territori de l’Ajuntament d’Olot, de data 2 de juliol 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 INSTAL·LACIONS RAIGER SL, amb NIF núm. B55351866, el 
contracte menor del subministrament i instal·lació de projectors tipus led al pavelló 
1 d’esports, pel preu de divuit mil vuitanta-nou euros amb cinquanta cèntims 
(18.089,50 €), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en catorze mil nou-cents cinquanta euros (14.950,00 €) 
de pressupost net i tres mil cent trenta-nou euros amb cinquanta cèntims (3.139,50 €) 
d’IVA calculat amb un tipus del 21 %. 
 
Tercer.- El termini màxim per al lliurament i instal·lació serà de 1,5 mesos, a partir de la 
data de recepció de la notificació de l’adjudicació 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 18.089,50 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida 2021 140 172 163 301 “Estalvi Energètic (PR21-40000)” del Pressupost 
municipal: 
 

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

200230  Despeses 21140  1721 63301 18089.50 ESTALVI ENERGETIC (PR21-40000) 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 
CC012021000429. 



 
 
 

 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa: INSTAL·LACIONS RAIGER SL. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

10.10. - ADJUDICACIÓ D'UN CONTRACTE MIXT PEL SUBMINISTRAMENT I 
INSTAL.LACIÓ D’UNA CALDERA DE BIOMASSA AL CEIP BISAROQUES, SERVEI 

DE MANTENIMENT I SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA TÈRMICA PER 
CALEFACCIÓ I AIGUA CALENTA SANITARIA. 

 

Núm. de referència : X2021011715     
 

Tipus 
Contracte 

OT ALTRES 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

 
Antecedents 
 
Per acord de Junta de Govern Local de data 1 d’Abril de 2021, es va aprovar l’expedient 
de contractació administrativa del “Subministrament i instal·lació d‘una caldera de 
Biomassa al Ceip Bisaroques, servei de manteniment i subministrament d’energia 
tèrmica per calefacció i aigua calenta sanitària” . 
 
La contractacions es divideix en 4 prestacions: Prestació P1.- Subministrament 
d’energia tèrmica per un import de vint-i-vuit mil tres-cents nou euros amb trenta-vuit 
cèntims (28.309,38 €) de pressupost net  més cinc-mil nou-cents quaranta-quatre euros 
amb noranta-vuit cèntims (5.944,98 €) corresponents a l’IVA calculat al 21% i un total de 
trenta-quatre mil dos-cents cinquanta-quatre euros amb trenta-sis cèntims (34.254,36 €) 
; Prestació P2.- Manteniment preventiu, amb un import de tres mil euros (3.000,00 €) de 
pressupost net més  sis-cents trenta euros  (630,00 €) corresponents a l’IVA calculat al 
21% i un  total de tres mil sis-cents trenta-euros (3.630,00 €); Prestació P3.- 
Manteniment correctiu i garantia total  per un import de  tres mil euros (3.000,00 €) de 
patrimoni net més sis-cents trenta euros  (630,00 €) corresponents a l’IVA calculat al 
21% i un  total de tres mil sis-cents trenta euros (3.630,00 €);  i  Prestació P4.- Obres 
d’adequació i renovació de les instal·lacions i incorporació de la tecnologia d’energies 
renovables (instal·lació de biomassa) per un import de cent vint-i-quatre mil dos-cents 
trenta-nou euros amb vuitanta-nou cèntims (124.239,89 €) de pressupost net més vint-
i-sis mil noranta euros amb trenta vuit cèntims (26.090,38 €) corresponents a l’IVA 
calculat al 21% i un total de cent cinquanta mil tres-cents trenta euros amb vint-i-set 
cèntims (150.330,27 €). 
 
El pressupost base de licitació, comprèn la totalitat de prestacions per els tres  anys de 
durada del contracte és de 191.844,62 € (IVA inclòs) , amb el desglossament següent: 
158.549,27 € de pressupost net sense IVA, i 33.295,35  € corresponent al 21% d’IVA.   
 
En data 23 d’abril de 2021 finalitzà el termini de presentació de proposicions, havent  
participat en la licitació un total de 3 empreses. 



 

 
En data 27 d’abril de 2021 es reuneix la Mesa de Contractació , procedint a l’obertura 
del sobre A, documentació administrativa, declarant admeses les tres empreses 
participants: 

- VISIÓ SOLAR, SL (B64431422) 
- TONDO ENEGIA, SL (B64217425) 
- COMET MARTINZ BOIX, SL (B59950964) 

En data 13 de maig de 2021 es reuneix la Mesa de Contractació , procedint a l’obertura 
del sobre B amb criteris automàtics  

 En data 26 de maig de 2021 es reuneix la Mesa de Contractació, per donar compte de 
l’informe de valoració dels criteris automàtics i es requereixen aclariments de possibles 
baixes temeràries a dues empreses: 

- VISIÓ SOLAR, SL (B64431422) 
- TONDO ENEGIA, SL (B64217425) 

 
En data 10 de juny de 2021 es reuneix  la Mesa de Contractació, per donar compte de 
l’informe de valoració de les baixes temeràries, i es proposa excloure a l’empresa VISIÓ 
SOLAR, SL (B64431422) per no donar resposta al requeriment d’aclariment de la baixa 
temerària, s’accepta la justificació presentada per part de  TONDO ENEGIA, SL 
(B64217425) i s’acorda elevar a Junta de Govern Local la proposta d’adjudicació a 
l’empresa TONDO ENEGIA, SL (B64 217425), per haver obtingut la major puntuació. 

 

En data 22 de juny de 2021 es requereix a l’empresa TONDO ENEGIA, SL ,per tal que 
presentés tota la documentació necessària per procedir a l’adjudicació del contracte i 
constituís la garantia definitiva, en els termes de l’article 150 de la LCSP. 
 
Atès que l’empresa “TONDO ENEGIA, SL”, va donar compliment al requeriment 
esmentat dins el termini establert a l’efecte, ingressant la garantia definitiva i presentant 
la documentació requerida. 

De conformitat amb l’article 151 de la LCSP 

D’acord amb els antecedents i de conformitat amb el punt 1 de la Disposició Addicional 
2a.  

Atès que la competència per a l’adopció del present acord és de Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per Decret de l’Alcaldia de dates 25 i 26 de juny 
de 2019. 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS1202100026, la regidora delegada 
d’Organització, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següent acord: 
 
 
Primer.- ADJUDICAR el contracte “Subministrament i instal·lació d‘una caldera de 
Biomassa al Ceip Bisaroques, servei de manteniment i subministrament d’energia 



 
 
 

tèrmica per calefacció i aigua calenta sanitària”, a favor de l’empresa TONDO ENERGIA, 
SL,  amb NIF. B-64.217.425 pel preu de CENT QUARANTA-SET MIL NOU-CENTS 
TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS (147.903,24 €) IVA inclòs, que es 
desglossa en: 

CENT VINT I DOS MIL DOS-CENTS TRENTA QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS 
(122.234,08 €) MÉS VINT-I-CINC MIL SIS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB 
SETZE CÈNTIMS (25.669,16 €) corresponents a l’IVA calculat al 21%. 
 
Segon.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de 
clàusules administratives particulars reguladores de la contractació, aprovat per Acord  
de Junta de Govern Local de data 1 d’Abril de 2021, així com amb l’oferta presentada 
per l’adjudicatari. 

Les característiques i avantatges de l’oferta adjudicatària respecte de l’altra oferta 
presentada, queden acreditades e l’acta valoració efectuada per la Mesa de 
Contractació, en sessió celebrada en data 10 de juny de 2021. 

Tota la informació necessària que justifica la present adjudicació es troba publicada en 
el Perfil del contractant de l’Ajuntament d’Olot. 
Tercer.- Aprovar i disposar la despesa per import de 147.903,24 € amb càrrec a la 
següent  partida: 
 

Anualitat  Preu IVA Import total 

2021 
2021.140.1721.63222  
Act. Escola Bisaroques. Caldera 
Biomassa 97.528,33 20.480,96 118.009,29 

2021 

2021.144.323.221020  
Subministrament gas edificis  Educació. 
2021.144.323.212001 
Manteniment edificis Educació. 

6.794,90 
 

1.440,35 

1.426,93 
 

302,47 

8.221,83 
 

1.742.82 

2022 

2022.144.323.221020  
Subministrament gas edificis  Educació. 
2022.144.323.212001 
Manteniment edificis Educació. 

6.794,90 
 

1.440,35 

1.426,93 
 

302,47 

8.221,83 
 

1.742.82 

2023 

2023.144.323.221020  
Subministrament gas edificis  Educació. 
2023.144.323.212001 
Manteniment edificis Educació. 

6.794,90 
 

1.440,35 

1.426,93 
 

302,47 

8.221,83 
 

1.742.82 

Total  122.234,08 25.669,16 147.903,24 

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

200300 2102192 Despeses 21140  1721 63222 118009.29 ACT. ESC. BISAROQUES - CALD. BIOMASSA 
(PR21-72233) 

100 001 001 001 000 000 

200210 2102192 Despeses 21140  1721 63222 -32320.98 ACT. ESC. BISAROQUES - CALD. BIOMASSA 
(PR21-72233) 

100 001 001 001 000 000 

200300 2102193 Despeses 21144  323  221020 8221.83 SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS 
EDUCACIO 

100 001 001 001 000 000 

200210 2102193 Despeses 21144  323  221020 -3196.29 SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS 
EDUCACIO 

100 001 001 001 000 000 

200300 2102194 Despeses 21144  323  212001 1742.82 MANTENIMENT EDIFICIS EDUCACIO 
(ALTRES) 

100 001 001 001 000 000 

200210 2102194 Despeses 21144  323  212001 -677.18 MANTENIMENT EDIFICIS EDUCACIO 
(ALTRES) 

100 001 001 001 000 000 

200220  Despeses 99999 8221.83 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 99999 1742.82 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 99999 8221.83 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 99999 1742.82 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 



 

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

Quart.- La durada els contracte és de 4 mesos per la realització de les obres (P4) 
,iniciant-se a continuació la resta de prestacions : subministrament energia tèrmica (P1), 
manteniment preventiu i correctiu i garantia total (P2 i P3) que tindran una durada de 3 
anys. 
 
Cinquè.- Nomenar responsable del contracte al Sr. Ramon Prat Molas, cap d’Àrea de 
Territori de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Sisè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a la resta de licitadors que han 
participat a la licitació  i es publicarà en el Perfil del Contractant, de conformitat amb 
l’article 151.1 de la LCSP.  
 
Setè.- La formalització del contracte s’efectuarà mitjançant acceptació de l’adjudicació  
que s’efectuarà en el màxim de quinze dies posteriors  a la seva notificació. 
 
Vuitè.- Publicar la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del 
Contractant de l’Ajuntament d’Olot, de conformitat amb l’article 154 de la LCSP.  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

11.1. - AUTORITZAR UNA BESTRETA A UNA EMPLEADA 
 
Núm. de referència: X2021032492     
 
Vista la sol·licitud presentada per la senyora ****, auxiliar administrativa adscrita a l’àrea 
de Secretaria d’aquest Ajuntament, en data 2 de juliol de 2021 amb número de registre 
d’entrada E2021012327, demanant una bestreta per rehabilitació de l’habitatge, de dues 
mensualitats, a retornar en un màxim de 24 mensualitats i amb abonament el mes de 
juliol. 
 
Vist l’informe emès per la cap de Recursos humans de data 9 de juliol de 2021. 
 
D’acord amb l’article 21 del Conveni de condicions de treball del personal laboral de 
l’Ajuntament d’Olot pel qual s’estableix que el personal que ho necessiti pot demanar 
una bestreta de les seves retribucions fins a un màxim de dues mensualitats íntegres a 
retornar amb descomptes a la nòmina, en un màxim de 24 mensualitats improrrogables. 
L’avançament s’atorgarà si respon, entre altres especificades en el conveni, a les 
necessitats de: 

▪ Qüestions mèdiques no cobertes per la Seguretat Social. 
▪ Trasllat, compra, rehabilitació o desnonament de l’habitatge. 
▪ Pagaments improrrogables de la unitat familiar o situacions de necessitat 

anàlogues. 
 
Aquestes circumstàncies s’hauran de justificar prèviament i es tindrà en compte: 



 
 
 

▪ Si es demana per primera vegada. 
▪ La situació econòmica de la unitat familiar. 
▪ Si entre la cancel·lació d’una bestreta i la sol·licitud d’una altra han passat 3 

mesos. 
 
Atès que la bestreta sol·licitada respon a la necessitat de rehabilitació de l’habitatge. 

 
D’acord amb l’article 47.1.c) del Reial decret legislatiu 3/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la llei del impost sobre la renda de les persones físiques i la 
Disposició addicional quaranta-nou de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2021 per la qual s’estableix el tipus d’interès 
legal del diner queda establert en el 3,00 per cent durant la vigència d’aquesta llei. 
 
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’Organització i Atenció ciutadana proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Autoritzar una bestreta de 2.914,52 euros a la senyora ****, auxiliar 
administrativa adscrita a l’àrea de Secretaria. 
 
Segon.- Abonar a la senyora **** la quantitat de 2.914,52 euros la qual s’haurà retornar 
amb descomptes a la nòmina en el període de 24 mesos, essent el primer mes el que 
es faci efectiva la bestreta. 
 
Aquesta quantitat es pagarà amb càrrec a la partida NP 310 050 “avançaments i 
préstecs concedits”. 
 
Tercer.- Aplicar el tipus d’interès legal del diner que estableix la normativa vigent. 
 
Quart.- En qualsevol cas, si l’empleada causa baixa a l’empresa per qualsevol motiu, 
vindrà obligada ella o, si escau, les persones a qui legalment els correspongui, a retornar 
la totalitat de la bestreta pendent en el mateix mes que es produeixi la baixa a l’empresa. 
 
Que es traslladi aquest acord als interessats de l’expedient. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

12.1. - CONVENI URBANÍSTIC PER A LA GESTIÓ DEL POLÍGON D'ACTUACIÓ 
13.02 CARRER FRANÇA.- PROPOSANT APROVAR INICIALMENT 

Núm. de referència : X2020039600     
 
Vista la modificació del Text Refós del projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació 
urbanística P.A 13.02 carrer França redactada per l’arquitecta municipal, Carme Yeste 
Casado i el lletrat d’urbanisme, Josep Coromina Vilarrasa en data juliol de 2021, que té 
per objecte redefinir les obligacions urbanístiques de les parcel·les que resten incloses 
en el polígon d’actuació 13.02 carrer França, un cop excloses les parcel·les 1 i 2 del 
projecte de reparcel·lació aprovat definitivament l’11 d’octubre de 2012 i que han estant 



 

incloses en el polígon de nova creació 13.03 delimitat en la modificació del Pla 
d’Ordenació urbanística municipal MPOUM-53. 
 
Vist el conveni subscrit en data 13 de maig de 2020 per part de l’Ajuntament d’Olot i el 
senyor **** en representació de la companyia mercantil Espais per a serveis, SL amb 
CIF B55139638, i per altra part el senyor **** en representació de la companyia mercantil 
Olot Meats, SA amb CIF A17080532, l’objecte del qual és coadjuvar en la gestió 
urbanística a resultes de la possibilitat de modificació puntual de pla d’ordenació 
urbanística municipal al sector de l’escorxador. En concret, contemplant la situació de 
disposar de terrenys qualificats com d’equipaments, afectant a aquesta qualificació 
determinades parcel·les situades dins del polígon d’actuació 13.02 del carrer França, 
alterant-se la seva delimitació. 
 
Vista la memòria justificativa del conveni urbanístic esmentat en l’apartat anterior, 
redactada pel lletrat d’urbanisme en data maig de 2020 i que s’adjunta a l’expedient. 
 
Vist l’establert a l’article 119 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei d’Urbanisme, pel que fa a la tramitació d’instruments de gestió 
urbanística i vist el que preveuen les articles 25 i 26 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. 
 
En relació a l’expedient URG42020000010, 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 INICIALMENT el conveni urbanístic subscrit per part de 
l’Ajuntament d’Olot i el senyor **** en representació de la companyia mercantil Espais 
per a serveis, SL amb CIF B55139638, i per altra part el senyor **** en representació de 
la companyia mercantil Olot Meats, SA, per a la gestió del polígon d’actuació 13.02 
carrer França. 
 
SEGON.– SOTMETRE el present acord a informació pública, pel termini d’UN MES amb 
la publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província, en un diari de 
major difusió, al tauler d’anuncis de la Corporació i al web de l’Ajuntament.  
 
TERCER.- NOTIFICAR el present acord als interessats.   
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

13.1. – PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ VOLUNTÀRIA DEL POLÍGON 
D’ACTUACIÓ 13.03 .- PROPOSANT EXPOSAR AL PÚBLIC 

 
Núm. de referència : X2021033088     
 
Vista la instància presentada per Projectes Arquitectura i Urbanisme Canosa-Diez, SL 
en representació de Noel Alimentària, SAU, en data 12 de juliol de 2021 i amb número 
de registre d’entrada E2021013077, conforme a la qual presenta el projecte de 
reparcel·lació voluntària del P.A 13.03 Avinguda Europa d’Olot, redactat per Canosa-
Díez, SLP en data juliol de 2021, que té per objecte desenvolupar la gestió del polígon 
delimitat per la MPOUM-53, aprovada definitivament per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Girona en data 26 d’abril de 2021 i publicat l’acord en data 18 de juny 
de 2021 (DOGC 8437). 
 
Vist l’establert a l’article 119.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, pel que fa a la tramitació d’instruments de 
gestió urbanística i vist el que preveu l’article 164 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. 
 
En relació a l’expedient UPL12021000009, 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.– EXPOSAR AL PÚBLIC pel termini d’un mes el projecte de reparcel·lació 
voluntària del P.A 13.03 Avinguda Europa d’Olot, redactat per Canosa-Díez, SLP en 
data juliol de 2021, amb la inserció del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona, en un diari de major difusió, al tauler d’anuncis de la Corporació i 
al web de l’Ajuntament. 
 
SEGON.- NOTIFICAR el present acord a tots els propietaris inclosos dins l’àmbit 
d’actuació del PA 13.03 Avinguda Europa i titulars de drets afectats mitjançant notificació 
personal i individualitzada del present acord.  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
14.1. - PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA 

PAU-13.03 ‘AVINGUDA EUROPA’ D’OLOT.-PROPOSANT APROVAR 
INICIALMENT 

Núm. de referència : X2021032330     
 
Vista la instància presentada per la senyora **** en representació de Noel Alimentària, 
S.A.U en data 6 de juliol de 2021 i amb número de registre d’entrada E2021012726, 
conforme a la qual presenta el projecte d’urbanització del  P.A. 13.03 Avinguda Europa, 
redactat per Berenguer Enginyers, en data juny de 2021 i promogut per Noel Alimentària, 
S.A.U, l’objecte del qual és definir les obres d’urbanització dels terrenys delimitats pel 
planejament al sector PAU-13.03 Avinguda Europa del terme municipal d’Olot, així com 



 

aquelles obres i instal·lacions exteriors necessàries per a connexió del sector amb la 
xarxa urbana del casc urbà. 
 
Vist l’informe emès pel cap de l’àrea de Territori, Ramon Prat Molas, en data juliol de 
2021, conforme al qual informa favorablement el projecte esmentat en l’apartat anterior. 
 
Vistos els articles 89.6 i 119.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. 
 
En relació a l’expedient UPL12021000007, 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 INICIALMENT el projecte d’urbanització del P.A 13.03 Avinguda 
Europa, redactat per Berenguer Enginyers en data juny de 2021 i promogut per Noel 
Alimentària, S.A.U, d’acord amb l’informe emès pel cap de l’àrea de Territori, Ramon 
Prat Molas, en data juliol de 2021. 
 
SEGON.- SOTMETRE’L a informació pública durant el termini d’un mes mitjançant la 
publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província, a un dels diaris de 
premsa periòdica de més divulgació al municipi, al tauler d’anuncis i al web de 
l’Ajuntament. 
 
TERCER.- SOL·LICITAR informe als organismes oficials i a  les companyies de serveis 
afectades, si s’escau. 
 
QUART.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

15.1. - PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ 13.02. 
(CARRER FRANÇA) PROPOSANT APROVAR INICIALMENT 

 
Núm. de referència : X2021033082     
 
Vist que per Junta de Govern Local de data 17 de maig de 2012 es va adoptar, entre 
d’altres, l’acord d’aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació del P.A 13.02 – 
carrer França.  
 
Vist que al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 133 de data 10 de juliol de 
2012 es va publicar l’edicte corresponent a l’aprovació definitiva del projecte de 
reparcel·lació del P.A 13.02 – carrer França.  
 
Vist que per Junta de Govern Local de data 11 d’octubre de 2012 es va acordar aprovar 
el text refós del projecte de reparcel·lació del P.A 13.02 carrer França. 
 



 
 
 

Vista la modificació del Text Refós del projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació 
urbanística P.A 13.02 carrer França redactada per l’arquitecta municipal, Carme Yeste 
Casado i el lletrat d’urbanisme, Josep Coromina Vilarrasa en data juliol de 2021, que té 
per objecte redefinir les obligacions urbanístiques de les parcel·les que resten incloses 
en el polígon d’actuació 13.02 carrer França, un cop excloses les parcel·les 1 i 2 del 
projecte de reparcel·lació aprovat definitivament l’11 d’octubre de 2012 i que han estant 
incloses en el polígon de nova creació 13.03 delimitat en la modificació del Pla 
d’Ordenació urbanística municipal MPOUM-53. 
 
Vist l’establert a l’article 119.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, pel que fa a la tramitació d’instruments de 
gestió urbanística. 
 
En relació a l’expedient UPL12021000008, 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 INICIALMENT la modificació del Text Refós del projecte de 
reparcel·lació del polígon d’actuació urbanística P.A 13.02 carrer França redactada per 
l’arquitecta municipal, Carme Yeste Casado i el lletrat d’urbanisme, Josep Coromina 
Vilarrasa en data juliol de 2021. 
 
SEGON.- SOTMETRE el present acord a informació pública, pel termini d’UN MES amb 
la publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província, en un diari de 
major difusió, al tauler d’anuncis de la Corporació i al web de l’Ajuntament. 
 
TERCER.- NOTIFICAR el present acord a tots els propietaris inclosos dins l’àmbit 
d’actuació del PA 13.02 carrer França i titulars de drets afectats mitjançant notificació 
personal i individualitzada del present acord.  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

16.1. - PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL P.A.U 13.02 CARRER FRANÇA I 
CONNEXIONS VIÀRIES AMB EL SÒL URBÀ CONSOLIDAT.- PROPOSANT 

APROVAR INICIALMENT 
 
Núm. de referència : X2021033261     
 
 
Vist el projecte d’urbanització del PAU-13.02 carrer França i connexions viàries amb el 
sòl urbà consolidat, redactat pel cap de l’àrea de Territori en data juliol de 2021, l’objecte 
del qual és definir les d’obres de nova urbanització de: 
 
- El sistema de vialitat i d’espais lliures de l’àmbit urbanístic del PA 13.02, que totalitzen 
en conjunt 13.425 m2 d’espai públic a urbanitzar . 
 
- El tram de 34 m2 del carrer Rocacorba comprès entre el límit est del PA 13.02 i el sol 
urbà consolidat del barri del Morrot. Aquest tram és una càrrega urbanística del Pla 



 

Parcial del Serrat. D’aquest tram es preveu urbanitzar la secció mínima de 8 metres 
lineals (vorera nord i calçada), deixant per una fase posterior la vorera sud del carrer 
inclosa com a càrrega urbanística del PP Serrat. 
 
- El tram de 47 metres lineals del carrer Vescomptat de Bas en sol urbà consolidat, 
comprès entre el límit oest del PA 13.02 i l’entroncament amb el carrer Consell de Cent. 
D’aquest tram es preveu urbanitzar la secció mínima de 8 metres lineals (vorera nord i 
calçada), deixant per una fase posterior la vorera sud del carrer inclosa com a càrrega 
urbanística del PP Serrat. 
 
Vistos els articles 89.6 i 119.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. 
 
En relació a l’expedient UPL12021000010, 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 INICIALMENT el projecte d’urbanització del PAU-13.02 carrer 
França i connexions viàries amb el sòl urbà consolidat, redactat pel cap de l’àrea de 
Territori en data juliol de 2021. 
 
SEGON.- SOTMETRE’L a informació pública durant el termini d’un mes mitjançant la 
publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província, a un dels diaris de 
premsa periòdica de més divulgació al municipi, al tauler d’anuncis i al web de 
l’Ajuntament. 
 
TERCER.- SOL·LICITAR informe als organismes oficials i a  les companyies de serveis 
afectades, si s’escau. 
 
QUART.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.  
 
 
 

S’aprova per unanimitat. 
 
 

17.1. - PROJECTE D'URBANITZACIÓ MODIFICAT DEL SECTOR 10 MAS DE 
XEXÀS 

Núm. de referència : X2021031562     
 
La Junta de Govern Local en sessió celebrada en data 9 de juny de 2016, va adoptar, 
entre d’altres, l’acord d’aprovar inicialment el Projecte d’urbanització del sector de sòl 
urbanitzable 10 “Mas de Xexàs” del terme municipal d’Olot. 
 
Vist que es va condicionar l’aprovació definitiva del projecte a la inclusió de les esmenes 
corresponents a les consideracions establertes en l’informe emès pel cap de l’Àrea 
d’Infraestructura i Obra pública en data gener de 2016. 
 
Vista la instància presentada pel senyor **** en representació de la senyora **** , en 
data 2 de juliol de 2021 i amb número de registre d’entrada E2021012269, conforme a 



 
 
 

la qual presenta el projecte d’urbanització modificat del sector 10 Mas de Xexàs, redactat 
per Vayreda Arquitectes en data febrer de 2021. 
 
Vist l’informe emès pel cap de l’àrea de Territori, Ramon Prat Molas, en data juliol de 
2021, conforme al qual informa favorablement el projecte esmentat en l’apartat anterior. 
 
Vistos els articles 89.6 i 119.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. 
 
En relació a l’expedient UPL12021000006, 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 INICIALMENT el projecte d’urbanització modificat del sector 10 
Mas de Xexàs, redactat per Vayreda Arquitectes en data febrer de 2021, d’acord amb 
l’informe emès pel cap de l’àrea de Territori, Ramon Prat Molas, en data juliol de 2021. 

 
SEGON.- SOTMETRE’L a informació pública durant el termini d’un mes mitjançant la 
publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província, a un dels diaris de 
premsa periòdica de més divulgació al municipi, al tauler d’anuncis i al web de 
l’Ajuntament. 
 
TERCER.- SOL·LICITAR informe als organismes oficials corresponents i a  les 
companyies de serveis afectades, si s’escau. 
 
QUART.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

18.1. - ALTES I  BAIXES ASSOCIACIÓ VOLUNTARIS 2021 
 

Núm. de referència : X2021032882     
 
En relació a l’expedient PC042021000015 de gestió de l’associació de voluntaris de 
protecció civil d’Olot, vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la 
regidora delegada de Seguretat, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
Actualització de les persones membres de l’associació de voluntaris de protecció civil 
d’Olot l’any 2021 mitjançant l’aprovació per junta de govern de les altes i baixes que 
s’han produït i que són: 
 

ALTES* 

NOM COGNOMS DNI 

**** **** **** 

**** **** **** 

**** **** **** 



 

**** **** **** 

**** **** **** 

BAIXES 

NOM COGNOMS DNI 

**** **** **** 

**** **** **** 

 
(*)De tots aquests voluntaris es disposa del full de compromís degudament signat per 
tal de poder tirar endavant l’alta a l’associació al Departament d’Interior a través de 
l’EACAT junt amb l’acord de junta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

 


