ACTA NÚM. 36
JUNTA DE GOVERN LOCAL
EL DIA 16 DE SETEMBRE DE 2021.

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 16 de setembre 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, Jordi Güell i
Güell, Maria Assumpció Camps i Bosch i Aniol Sellabona i Aguilera presencialment
al lloc on se celebra.
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
Planellas de forma 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.
1.1. - AUTORITZAR LA CELEBRACIÓ D'AQUESTA SESSIÓ PER MITJANS
TELEMÀTICS
Núm. de referència

: X2021043480

En data 9 de maig de 2021 ha finalitzat l’estat d’alarma que es va implantar a Espanya
mitjançant el Reial 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 Resolució SLT/2751/2021, de 9 de setembre, actualment vigent, 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, en relació a les
reunions i/o trobades familiars i de caràcter social, estableix que “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”.
Aquesta modificació, que podia afectar drets fonamentals, requeria la ratificació judicial
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per aplicar-les un cop finalitzat
l’estat d’alarma. El TSJC ha avalat aquesta modificació i ha donat el seu vistiplau tenint
en compte, per una part, la molt lleu repercussió que aquestes mesures poden tenir en
el dret fonamental de reunió i, per altra, que, a criteri del TSJC, la Generalitat de
Catalunya 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 SG012021000060 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 Local de l’Ajuntament prevista pel
dia 16 de setembre 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 2 de setembre:
- Divendres 3 de setembre va participar a la roda de premsa de dues exposicions
d’artistes locals que es van inaugurar amb motiu de les Festes del Tura. Al
vespre, va assistir a la inauguració de l’exposició del centenari del naixement de
l’Àngel Codinach que es pot veure a l’Àmbit Sant Lluc.
-

Dissabte 4 de setembre va prendre part de l’acte d’inauguració de l’exposició
d’homenatge a Adrià Creus instal.lada a la Sala 15 i la mostra realitzada a la Sala

Oberta 2 pels artistes Alícia Vogel i Adrià Gamero. A continuació va assistir als
actes de les Festes del Tura organitzats per la Casa Cultural d’Andalusia.
El mateix dissabte al vespre, i acompanyat de membres de la Corporació, va
participar a l’ofrena a la Mare de Deu del Tura. A continuació, va donar per
iniciades les Festes del Tura des del balcó de l’Ajuntament on la Unió Esportiva
Olot va pronunciar el pregó de Festes coincidint amb el centenari de la seva
creació.
Des del dissabte 4 de setembre i fins al dimecres 8, l’Alcalde va participar en
diferents actes programats en el marc de les Festes del Tura: concerts, Seguici,
l’Adéu Vila d’Olot, el ball de les espelmes...
-

Dijous 9 de setembre va assistir a la roda de premsa de presentació deel Pla de
prevenció de suïcidis per reduir-ne els casos i l'estigma social a Catalunya. L’acte
va tenir lloc a l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa i va estar presidit pel
conseller de Salut, Josep M. Argimon. A la tarda, va assistir a l’acte d’entrega de
les senyeres que va organitzar el Consell Comarcal de la Garrotxa.

-

El dissabte 11 de setembre va prendre part de l'acte de commemoració de la
Diada Nacional de Catalunya organitzat per Òmnium Garrotxa i l'Assemblea
davant l’Ajuntament d’Olot.

-

Dilluns 13 de setembre, coincidint amb l’inici del nou curs escolar i amb la posada
en marxa d’una aula integral de suport, va visitar l’Escola Bisaroques
acompanyat de la regidora d’Educació Mariona Camps.

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. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST
En relació a l’expedient SD012021000015 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat de Promoció de la ciutat, 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 ASSOCIACIO DE COMERCIANTS
D'OLOT, amb NIF:J1784017-4, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot
amb el número FEN12020000073, per un import de 34200 euros. Autoritzar i Disposar
la despesa de 34200 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 21.200.433.480050
SUBVENCIÓ ACO - DINAMITZACIÓ COMERCIAL (segons el conveni de referència
adjunt).
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 21220 433 480050

Import
34200

Descripció
SUBVENCIO
COMERCIAL

ACO

-

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
DINAMITZACIO
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.

6.1. – PROPOSANT APROVAR ALLARGAR LA CAMPANYA OLOT+50
Núm. de referència

: X2021010554

Atès que l’Ajuntament d’Olot té entre les seves funcions impulsar accions dirigides a la
promoció de la ciutat, procurar el desenvolupament econòmic de la ciutat, i donar suport
i coordinar esforços de tots aquells sectors i entitats compromesos en la promoció de la
ciutat.
Arran de la crisi generada per la Covid-19, l’Ajuntament d’Olot juntament amb el Consell
Comarcal de la Garrotxa han impulsat la implementació d’un Pla de reactivació
econòmica d’Olot i la Garrotxa. El Pla consta de diverses línies d’actuació una de les
quals està dirigida a fomentar la compra de proximitat. Amb la mateixa finalitat
l’Associació de Comerciants d’Olot, Turisme Garrotxa, l’Associació d’Hostalatge de la
Garrotxa i l’Associació de Placers d’Olot van plantejar el projecte Garrotxa Approp, del
qual l’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal, a través de DinàmiG, en són promotors.
Garrotxa Approp és una aplicació que permet als compradors acumular un percentatge
de les compres fetes als establiments locals adherits al projecte i utilitzar-los en properes
compres en la mateixa xarxa d’establiments. És a dir, que funciona com una targeta de
fidelització i moneda local a la vegada que té efectes multiplicadors.
Atès que aquestes quatre associacions han creat una nova entitat (Associació per al
foment del consum local de la Garrotxa) que és l’encarregada de gestionar el projecte
Garrotxa Approp així com altres projectes que puguin sorgir en el futur i que tinguin per
objectiu el foment del consum local a la Garrotxa. Donada l’evolució i impacte de la
pandèmia en el moment actual l’Ajuntament d’Olot vol impulsar una campanya
específica per a Olot, anomenada Olot+50, en el marc del projecte Garrotxa Approp.
Atès que el Ple de març de 2021 de l’Ajuntament d’Olot va aprovar el conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’Associació per al foment del consum local de
la Garrotxa per dur a terme la campanya OLOT+50 a través de l’aplicació Garrotxa
Approp. Vist que el conveni preveia habilitar crèdit pressupostari a la partida 2021 200
433 480005 AJUTS GARROTXA APPROP amb una dotació de 150.000 euros per poder
ser transformats en els vals de 50 €, dels quals s’han gastat 51.200 euros en data 2 de
setembre.
Atès que en aquests moments, les dades d’evolució de la campanya iniciada el 29 de
maig del 2021 són les següents:
a) Falten 24 dies per acabar la campanya (26/09/2021)
b) Hi ha 2.154 participants
c) S’han lliurat 1.940 vals de 50 € dels quals 1.024 s’han gastat (el 34% dels vals
disponibles)
d) L’impacte total en compres és de 415.717,89 euros.
Vist que l’acord desè (Termini de vigència) preveu que el conveni tindrà un vigència des
de l’inici de la campanya Olot+50 durant 4 mesos i, com a molt tard, fins el dia 31 de
desembre de 2021.

En relació a l’expedient IM072021000001, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Promoció de la ciutat, proposa a la Junta de Govern
Local, l’adopció dels següents acords:
Primer- Allargar la durada la campanya Olot+50 fins el 12 de desembre de 2021 amb
l’objectiu de continuar reactivant el comerç, els serveis i l’hostaleria d’Olot, establint
l’emissió de vals de 50 euros dels quals són beneficiaris els mateixos ciutadans que
compleixin els requisits de la campanya Olot+50.
Segon- Imputar les despeses de la campanya a la partida:
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 21200 433 480005

Import
150000

Descripció
AJUTS APPROP GARROTXA

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

S’aprova per unanimitat.
7.1. - CULTURA: SUBVENCIÓ ADQUISICIÓ LLIBRES I DIARIS BIBLIOTECA
MARIÀ VAYREDA (2A. CONVOCATÒRIA)
Núm. de referència : X2021043831
En relació a l’expedient SCU12021000022 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:
Programa:
Referència:
Núm disposició:
Import:

GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT DE
CULTURA
SEGONA
CONVOCATÒRIA
SUBVENCIONS
PER
A
L'ADQUISICIÓ DE LLIBRES I DIARIS DESTINATS A
BIBLIOTEQUES
DOGC NÚM. 8495 DE 06/09/2021
CLT/2605/2021
5330.00 €

Segon.- Presentar a l’esmentada convocatòria el projecte: SUBVENCIO PER A
L'ADQUISICIÓ DE LLIBRES I DIARIS DESTINATS A LA BIBLIOTECA MARIÀ
VAYREDA (SEGONA CONVOCATÒRIA)
Tercer.- Facultar l’alcalde per signar tota la documentació necessària.
S’aprova per unanimitat.

8.1. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS
Núm. de referència

: X2021016353

En relació a l’expedient SIC22021000010 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 JOVES GOS DE SANT ROC - Festival 2021, per un import de 5000 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
200400
21/1249

Tipus
Partida
Despeses 21400 334 480020

Import
5000

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES
100 030 086 065 010 008

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.
8.2. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS
Núm. de referència

: X2021017465

En relació a l’expedient SIC22021000013 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 FESTIVAL DE MÚSICA ALS MASOS 2021, per un import de 5000 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
200400
21/1249

Tipus
Partida
Despeses 21400 334 480020

Import
5000

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES
100 030 070 065 009 008

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.
8.3. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS
Núm. de referència

: X2021020506

En relació a l’expedient SIC22021000038 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 AMICS DE LES ARTS AUDIOVISUALS DE LA GARROTXA - FESTIVAL
VARIETATS AUTÒCTONES 2021, per un import de 5000 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
200400
21/1249

Tipus
Partida
Despeses 21400 334 480020

Import
5000

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES
100 030 086 065 010 008

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.

9.1. - ESPORTS. SUBVENCIÓ SUPORT ENTITATS CLUB ATLETISME OLOT
TERRA DE VOLCANS
Núm. de referència : X2021015308
En relació a l’expedient SP062021000006, 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 el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció Suport entitats, a favor del Club Atletisme Olot Terra de Volcans (NIF
G55053136), per un import de 897.75 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària
2021 330 341 480002 en fase “AD” 2101253050, 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
200220
2101253050

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480002

Import
897.75

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES
330 015 167 001 000 000

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.
9.2. - ESPORTS. SUBVENCIÓ SUPORT ENTITATS CLUB TENIS TAULA OLOT
Núm. de referència

: X2021015677

En relació a l’expedient SP062021000007, 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 el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció Suport entitats, a favor del Club Tenis Taula Olot (NIF G17810458), per un
import de 4065.51 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 2021 330 341
480002 en fase “AD” 2101253049, 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
200220
2101253049

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480002

Import
4065.51

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES
330 015 167 001 000 000

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.
9.3. - ESPORTS. SUBVENCIÓ SUPORT ENTITATS AGRUPACIÓ ESPORTIVA
VETERANS D'OLOT
Núm. de referència

: X2021018201

En relació a l’expedient SP062021000019, 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 el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció Suport entitats, a favor de l’Agrupació Esportiva Veterans d’Olot (NIF
G17993460), per un import de 338.73 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària
2021 330 341 480002 en fase “AD” 2101253044, 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
200220
2101253044

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480002

Import
338.73

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES
330 015 167 001 000 000

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.

9.4. - (ES01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ DESENVOLUPAMENT ACTIVITATS
ESPORTIVES
Núm. de referència : X2021020341
En relació a l’expedient SP062021000036, 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 el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció Suport entitats, a favor de l’Associació Esportiva Escolar Petit Plançó d’Olot
(NIF G17955550), per un import de 699.12 euros, comptabilitzada a l’aplicació
pressupostària 2021 330 341 480002 en fase “AD” 2101253032, 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
200220
2101253032

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480002

Import
699.12

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES
330 015 167 001 000 000

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.
9.5. - (ES01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ DESENVOLUPAMENT ACTIVITATS
ESPORTIVES
Núm. de referència

: X2021020350

En relació a l’expedient SP062021000038, 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 el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció Suport entitats, a favor del Club Tenis Taula Olot (NIF G17810458), per un
import de 250,00 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 2021 330 341
480002 en fase “AD” 2101253054, una vegada supervisats: el formulari de justificació,
la memòria de l’activitat i l’informe favorable del tècnic gestor de la subvenció.
Operació Referència
Tipus
Partida
200220 210125305 Despeses 21330 341 480002

4

Import
250.00

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTI 330 015 167 001 000 000

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.
9.6. - ESPORTS. SUBVENCIÓ ESPORTISTES ****
Núm. de referència

: X2021020533

En relació a l’expedient SP062021000040, 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 el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció Esportistes elit, a favor d’en ****, per un import de 250.00 euros,
comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 2021 330 341 480014 en fase “AD”
2103118006, 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
200220
2103118006

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480014

Import
250.00

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ESPORTISTES ELIT 330 015 167 001 000 000

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.

9.7. - ESPORTS. SUBVENCIÓ ESPORTISTES D'ELIT ****
Núm. de referència

: X2021021433

En relació a l’expedient SP062021000071, 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 el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció Esportistes elit, a favor de la **** per un import de 200.00 euros,
comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 2021 330 341 480014 en fase “AD”
2103118001, 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
200220
2103118001

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480014

Import
200.00

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ESPORTISTES ELIT 330 015 167 001 000 000

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.

9.8. - ESPORTS. SUBVENCIÓ SUPORT ENTITATS BÀSQUET ESCOLA PIA
Núm. de referència

: X2021022241

En relació a l’expedient SP062021000076, 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 el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció Suport entitats, a favor de l’Escola Pia d’Olot (NIF R17000581), per un
import de 3195.93 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 2021 330 341
480002 en fase “AD” 2101253035, 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
200220
2101253035

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480002

Import
3195.93

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES
330 015 167 001 000 000

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

: X2021043583

En relació a l’expedient CPG22021000059 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 21/033 per un import
de 1.021.512,20 euros.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
1021512.2

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

S’aprova per unanimitat.
11.1. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ L'AGRUPACIÓ DE
PESSEBRISTES D'OLOT I LA GARROTXA
Núm. de referència

: X2021042122

Vista la sol·licitud presentada per l’ AGRUPACIÓ DE PESSEBRISTES D’OLOT I LA
GARROTXA en la que es demana l’avançament del primer 40% de la subvenció
atorgada per la Junta de Govern Local de 10 de juny de 2021, per un import total de
6.000,00 euros.
En relació a l’expedient CPG120210000026 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 2.400,00 euros a AGRUPACIÓ DE PESSEBRISTES
D’OLOT I LA GARROTXA en concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un
import de 6.000,00 euros, destinada a l’organització d’activitats culturals: compres de
material per la creació de nous diorames i treballs pessebrístics per la Mostra de
Pessebres d’aquest 2021.

Segon.- Aquest avançament es correspon al 40% de l’import total atorgat en virtut del
que estableix l’article 16 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament d’Olot,
modificada i revisada segons acord de Ple de 20 de maig de 2021.

S’aprova per unanimitat.
11.2. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ASSOCACIÓ DE
COMERCIANTS D'OLOT
Núm. de referència

: X2021043523

Vista la sol·licitud presentada per l’ ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS D’OLOT en la
que es demana l’avançament del primer 40% de la subvenció atorgada per la Junta de
Govern Local de 16 de setembre de 2021, per un import total de 34.200,00 euros.
En relació a l’expedient CPG120210000027 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 13.680,00 euros a L’ASSOCIACIÓ COMERCIANTS
D’OLOT en concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import de
34.200,00 euros, destinada a l’organització d’activitats: Dinamització comercial.
Segon.- Aquest avançament es correspon al 40% de l’import total atorgat en virtut del
que estableix l’article 16 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament d’Olot,
modificada i revisada segons acord de Ple de 20 de maig de 2021.
S’aprova per unanimitat.
11.3. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ VEÏNS DE
SANT ROC
Núm. de referència : X2021043529
Vista la sol·licitud presentada per l’ ASSOCIACIÓ VEÏNS DE SANT ROC en la que
es demana l’avançament del primer 40% de la subvenció atorgada per la Junta de
Govern Local de 10 de juny de 2021, per un import total de 4.300,00 euros.
En relació a l’expedient CPG120210000028 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 1.720,00 euros a L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE
SANT ROC en concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import de
4.300,00 euros, destinada a l’organització d’activitats veïnals: Festa del barri.

Segon.- Aquest avançament es correspon al 40% de l’import total atorgat en virtut del
que estableix l’article 16 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament d’Olot,
modificada i revisada segons acord de Ple de 20 de maig de 2021.
S’aprova per unanimitat.
12.1. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- ESTIMAR LA INDEMNITZACIÓ
RECLAMADA PEL SR. ****, PER DANYS OCASIONATS PER LA GRUA
MUNICIPAL.
Núm. de referència

: X2021006221

Vist l’escrit presentat per l’advocat Sr. ****, en nom i representació del Sr. ****, en el que
es formula reclamació patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats a
un vehicle per la grua municipal i atesos els següents
ANTECEDENTS DE FET
Primer.- La representació del Sr. ****, en escrit de data 12 de febrer de 2021 (Registre
General núm. E2021002168/12-02-2021), va formular reclamació patrimonial contra
l’Ajuntament d’Olot, pels danys que va patir el vehicle propietat del Sr. ****, marca
Suzuki, model Ignis 1.5 4WD, matricula ****, el dia 13 de febrer de 2020. Aquests danys
van ser causats quan el vehicle, que estava estacionat la carrer Serra Ginesta, era
remolcat per la grua municipal per portar-lo al dipòsit municipal de vehicles. A la
reclamació s’assenyala que mentre el vehicle estava essent remolcat per la grua
municipal, sens utilització del cable, utilitzant el ganxo del propi vehicle remolcat i fent
ús de les corretges de subjecció, es va produir el trencament de la transmissió del
vehicle. A la petició s’hi acompanya: fitxa tècnica del vehicle; informe amistós de
desperfectes produïts per la grua municipal de data 13 de febrer de 2020; i un informe
pericial de data 3 de març de 2020 (ref. 25453093), que valora els danys en 2.507,77
euros, que és la quantitat que es reclama.
Segon.- En informe del sotsinspector en cap de la Policia Municipal, de data 22 de febrer
de 2021, es valida l’informe amistós de la Policia Municipal de data 13 de febrer de 2020,
en relació als desperfectes produïts per la grua municipal al vehicle marca Suzuki, model
Ignis 1.5 4WD, matricula ****, propietat del Sr. ****.
FONAMENTS DE DRET
Primer.- L’article 32.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic,
d’acord amb l’article 106.2 de la Constitució, assenyala que “els particulars tenen dret a
ser indemnitzats per les administracions públiques corresponents de tota lesió que
pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui conseqüència del
funcionament normal o anormal dels serveis públics, excepte en els casos de força
major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar d’acord amb la Llei”.
En igual sentit, l’article 81 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya. Aquests articles

determinen que la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques sigui de
caràcter objectiu i que, per tant, esdevingui imprescindible acreditar que el dany o lesió
sofert pel reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis
públics, en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense intervenció
estranya que pugui interferir alterant el nexe causal.
En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local i 174 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis causats
als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament dels serveis
públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents, en els termes establerts
per la legislació general sobre responsabilitat administrativa”
Segon.- La responsabilitat patrimonial de les administracions públiques es basa en un
sistema de responsabilitat objectiva, la qual cosa implica que no cal que hi hagi culpa o
negligència, sinó únicament un funcionament normal o anormal dels serveis públics, un
dany avaluable econòmicament i una relació de causalitat entre un i altre. També que el
ciutadà afectat no tingui el deure jurídic de suportar aquest dany, que no hi hagi força
major i que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons l’estat dels coneixements
o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la producció dels danys.
Així doncs, esdevé imprescindible acreditar que el dany o lesió sofert per la part
reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, en
relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense intervenció estranya que
pugui interferir alterant el nexe causal.
En el present cas, a la vista de l’informe amistós de la Policia Municipal, de data 13 de
febrer de 2020, on es reconeixen expressament els desperfectes causats per la grua
municipal al vehicle matricula ****, propietat del Sr. ****, és procedent apreciar la relació
causal entre els danys reclamats i el funcionament dels serveis municipals, d’acord amb
els articles 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i 66 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d‘abril, pel que fa a les competències atorgades als municipis en matèria de Policia local,
trànsit i mobilitat.
Vist l’expedient administratiu SRP12021000003 i antecedents corresponents, que
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada d’Hisenda,
proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:
Primer.- Acceptar la reclamació patrimonial formulada per la representació del Sr. ****,
pels danys ocasionats per la grua municipal al vehicle matricula ****, propietat del Sr. ****.
Segon.- Efectuar un pagament de DOS MIL CINC-CENTS SET EUROS AMB
SETANTA-SET (2.507,77.- €) a favor del Sr. ****, en concepte d’indemnització pels
danys ocasionats a un seu vehicle.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 21130 920 224000

Import
2507.77

Descripció
ASSEGURANCES

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
130 001 999 052 999 999

Aquests imports s’ingressaran en el número de compte bancari que les persones
interessades han de facilitar a les Oficines de Tresoreria.
Tercer.- Notificar aquesta resolució a l’entitat asseguradora de l’Ajuntament d’Olot.
S’aprova per unanimitat.
13.1. - ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT DE
LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL CARRER COMTES DE BESALÚ.
Núm. de referència
Tipus
Contracte
Procediment
Criteris

: X2021027985
OB

D'OBRES

AB
MU

PROCEDIMENT OBERT
MULTIPLICITAT DE CRITERI

Antecedents
Per acord de Junta de Govern Local de data 18 de març de 2021 , es va aprovar el
projecte tècnic de les obres d’urbanització del carrer Comtes de Besalú
Per Acord de Junta de Govern Local de data 10 de juny de 2021 , es va aprovar el
projecte de reparcel·lació del carrer Comtes de Besalú
Per Acord de Junta de Govern Local de data 17 de juny de 2021, es va aprovar
l’expedient de contractació administrativa de les “Obres de reparcel·lació carrer Comtes
de Besalú “ mitjançant procediment obert simplificat, amb un import de cent trenta-quatre
mil quatre-cents noranta-quatre euros amb vuitanta-dos cèntims (134.494,82 €) de
pressupost net .
Donat que es tracta d'un projecte d'urbanització pel sistema de cooperació, l'Ajuntament
passa a exercir com a promotor i aquest fet comporta que en aquesta obra, segons lo
establert a l' article 84.U.2.f) de la Llei 37/1992 de l' Impost sobre el Valor Afegit, es
produeixi la Inversió del Subjecte Passiu i, per tant, la facturació que suposi l'execució
de l'obra haurà de ser per l'import de Base Imposable (amb IVA al 0%).
En data 19 de juliol de 2021 finalitzà el termini de presentació de proposicions, havent
participat en la licitació, per haver presentat la seva oferta dins el termini fixat i en la
forma pertinent, les següents empreses:
-

SALVADOR SERRA. SA (A17033473)
ESCAVACIONES Y PINTURAS, SAU – EPSA (A17060898)
JOSEP VILANOVA, SA (A17444092)
PERE BOADA COMAS, SL (B17320268)

En data 20 de juliol de 2021 es reuneix la Mesa de Contractació , procedint a l’obertura
del sobre A, documentació administrativa, declarant admeses totes les empreses
participants .
En data 5 d’agost de 2021 es reuneix la Mesa de Contractació , procedint a l’obertura
del sobre amb criteris automàtics i procedint a la sol·licitud de l’informe de valoració als
serveis tècnics.
En data 13 d’agost de 2021 es reuneix la Mesa de Contractació , per donar compte de
l’informe de valoració de les ofertes presentades emès pel Sr. Ramon Prat Molas, Cap
d’àrea d’Infraestructures, Obra Pública i Brigada, i la Mesa acorda elevar a la Junta de
Govern Local la proposta d’adjudicació del contracte de les “Obres d’urbanització del
carrer Comtes de Besalú” l’empresa EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU.
En data 17 d’agost de 2021 es requereix a l’empresa EXCAVACIONES Y PINTURAS,
SAU, la presentació de la documentació justificativa d’haver constituït la garantia
definitiva d’import 5.717,50 €.
Atès que l’empresa EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU, presentà la documentació
requerida dins del termini atorgat a l’efecte (Registre d’Entrada núm. E2021016679 de
30/08/2021).
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.
Per tot això, en exercici de les competències conferides en virtut de la delegació
efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret de data 25 de juny de
2019.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12021000049, i antecedents corresponents, la
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següent acord:
Primer.- ADJUDICAR el contracte “Obres d’urbanització Comtes de Besalú” , a favor
de l’empresa EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU, amb NIF. A17060898 pel preu de
CENT CATORZE MIL TRES-CENTS CINQUANTA EUROS (114.350,00€) de
pressupost net.
Donat que es tracta d'un projecte d'urbanització pel sistema de cooperació, l'Ajuntament
passa a exercir com a promotor i aquest fet comporta que en aquesta obra, segons lo
establert a l' article 84.U.2.f) de la Llei 37/1992 de l' Impost sobre el Valor Afegit, es
produeixi la Inversió del Subjecte Passiu i, per tant, la facturació que suposi l'execució
de l'obra haurà de ser per l'import de Base Imposable (amb IVA al 0%).
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 17 de juny 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 13 d’agost 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 114.350,00 € amb càrrec a les
següents partides:
Any

Econòmic

Programa

Orgànic

Import total

2021

140

1532

61928

4.356,73 €

2021

140

1532

61924

39.256,36 €

2021

140

1532

61925

70.736,91 €

Operació Referència
200300
2103791

Tipus
Partida
Despeses 21140 1532 61928

Import
4356.73

200210

2103791

Despeses 21140 1532 61928

-1850.18

200300
200210
200300

2103794
2103794
2103793

Despeses 21140 1532 61924
Despeses 21140 1532 61924
Despeses 21140 1532 61925

39256.36
-16605.85
70736.91

200210

2103793

Despeses 21140 1532 61925

-29932.70

Descripció
CC1 CC2
R20 URBANITZACIO C.COMTES DE BESALU
100 001
(IFS)
R20 URBANITZACIO C.COMTES DE BESALU
100 001
(IFS)
URBANITZACIO COMTES DE BESALU100
(CE) 001
URBANITZACIO COMTES DE BESALU100
(CE) 001
URBANITZACIO COMTES DE BESALU100 001
(QUOTES)
URBANITZACIO COMTES DE BESALU100 001
(QUOTES)

CC3 CC4 CC5 CC6
001 001 000 000
001

001

000

000

001
001
001

001
001
001

000
000
000

000
000
000

001

001

000

000

Quart.- El termini d’execució de les obres és de 2 mesos i 25 dies, a comptar des del
dia següent a la signatura de l’acta de comprovació del replanteig i el termini de garantia
serà de 5 anys.
Cinquè.- L’empresa es compromet a destinar al control de qualitat de l’obra un import
de 2.000,00 € de pressupost net.
Sisè.- La direcció facultativa anirà a càrrec del Sr. Ramon Prat Molas, cap de l’Àrea
d’Infraestructura i Obra Pública de l’Ajuntament d’Olot. . La coordinació de seguretat i
salut i la direcció de l’execució de les obres anirà a càrrec del Sr. Xevi Canal Molas,
arquitecte tècnic de l’Àrea d’Infraestructura i Urbanisme
Sete.- Nomenar responsable del contracte al Sr. Ramon Prat Molas, cap de l’Àrea
d’Infraestructura i Obra Pública de l’Ajuntament d’Olot.
Vuitè.- 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.
Novè.- La formalització del contracte haurà d’efectuar-se en el termini màxim de 15 dies
hàbils següents a aquell en què es realitzi la notificació de l’adjudicació als licitadors.

Desè.- Publicar la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del
Contractant de l’Ajuntament d’Olot, de conformitat amb l’article 154 de la LCSP.
S’aprova per unanimitat.
13.2. - SERVEI D'ALLOTJAMENT PER NECESSITATS SOCIALS MES DE JULIOL
DE 2021
Núm. de referència : X2021043232
Tipus de Contracte: SE
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SERVEIS
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

El Consorci d’Acció Social de la Garrotxa presta els serveis socials a tota la comarca de
la Garrotxa, inclosa la ciutat d’Olot.
L’Ajuntament d’Olot té delegades les polítiques de benestar social al Consorci d’Acció
Social de la Garrotxa.
El Consorci d’Acció Social de la Garrotxa es considera mitjà propi personificat de
l’Ajuntament d’Olot i del Consell Comarcal de la Garrotxa, als efectes del què s’estableix
a l’art. 32.2 de la Llei, 9/2017 de 8 de novembre (LCSP).
Degut a la situació provocada arrel del COVID19, ha estat necessari realitzar serveis
d’allotjament a usuaris en risc d’exclusió social
Atès que es valora favorablement la capacitat de l’empresa NARCIS VILA SOMS i atès
que aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació
del servei.
I vist l’informe de la Directora del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, de data 31
d’agost de 2021.

Fonaments jurídics
La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant
LCSP) i correspon a la modalitat de serveis regulada a l’article 17 de la mateixa.
Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de
l’expedient administratiu, i les modificacions introduïdes pel Reial Decret Llei 3/2020, de
4 de febrer.
Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació.

Atès el Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l’emergència sanitària
provocada per la COVID-19 i d’inici de l’etapa de la represa al territori de Catalunya
Atesa la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions efectuades pel
cartipàs municipal.
Per tot això, i vistos els antecedents corresponents, i vist l’expedient administratiu núm:
CC012021000571 i antecedents corresponents, la regidora delegada d'Hisenda,
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- APROVAR l’informe tècnic emès per la Sra. Teia Fàbrega Pairó, com a
directora del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, de data 31 d’agost de 2021 en què
es motiven les necessitats de contactar.
Segon.- ADJUDICAR a favor de l’empresa NARCIS VILA SOMS , amb NIF núm. ****,
el contracte pel servei d’allotjament per necessitats socials, amb motiu del COVID-19,
durant el mes de juliol de 2021, per import de tretze mil quatre-cents noranta-vuit
euros (13.498 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en dotze mil dos-cents vint-i-set euros amb nou cèntims
(11.227,09 €) de base imposable i mil dos-cents vint-i-set euros amb nou cèntims
(1.227,09 €)mil dos mil cent noranta-tres euros amb divuit cèntims (1.193,18 €) d’IVA
calculat al 10%.
Tercer.- Aprovar, Disposar i Ordenar la despesa per import de 13.498 €, IVA inclòs,
amb càrrec a la partida 21.600.231.227999 “prestació serveis i altres COVID 19
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 21600 231 227999

Import
13498

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
PRESTACIO SERVEIS I ALTRES COVID19
600 003 288 099 999 999

S’aprova per unanimitat.
13.3. - ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES
UNITATS D'ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA (UEC) . CURS 2021-2022.
Núm. de referència
Tipus
Contracte
Procediment
Criteris

: X2021037175
SE

DE SERVEIS

AB
MU

PROCEDIMENT OBERT
MULTIPLICITAT DE CRITERI

Per acord de la Junta de Govern Local celebrada en data 5 d’agost de 2021 es va
aprovar l’expedient de contractació administrativa, plecs de clàusules i inici de la licitació
del servei de gestió i desenvolupament de les unitats d’escolarització compartida (UEC)
El termini de presentació de proposicions va finalitzar el dia 24 d’agost de 2021, havent
presentat una única empresa:

-

AULA FORMAT, SL

En data 1 de setembre de 2021 es va reunir la Mesa de Contractació per donar compte
de l’informe emès pel Director de l’Àrea d’Educació i Joventut de l’Ajuntament d’Olot en
relació als criteris de judici de valor, valorant la proposta presentada per l’empresa en
un total de 41,25 punts del màxim de 45 punts atorgats per criteris de judici de valor.
En la mateixa reunió de la Mesa de Contractació es va obrir el sobre B amb la proposició
econòmica de criteris automàtics i vist que la oferta presentada igualava el pressupost
base de licitació i per tant es tractava d’una oferta vàlida i atès que era la única proposta
presentada, la Mesa de Contractació va acordar proposar l’adjudicació del servei a
AULA FORMAT, SL amb NIF B55077754.
En data 3 de setembre de 2021 es va requerir a l’empresa AULA FORMAT, SL , amb
NIF B55077754, 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 AULA FORMAT, SL, amb NIF B55077754 va donar compliment al
requeriment esmentat dins el termini establert a l’efecte, ingressant la garantia definitiva
i presentant la documentació requerida.
De conformitat amb el punt 3 de l’article 150 de la LCSP i amb la Disposició Addicional
Segona de la LCSP.
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12021000059 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 gestió i desenvolupament de les unitats
d’escolarització compartida (UEC), a favor de l’empresa AULA FORMAT, SL, amb NIF
B55077754, pel preu total de seixanta-quatre mil sis-cents quaranta euros (64.640,00 €)
Exempt d’IVA.
Segon.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de
clàusules administratives particulars i el plec de clàusules tècniques reguladores de la
contractació, aprovats per la Junta de Govern Local de data 5 d’agost de 2021; així com
amb l’oferta presentada per l’adjudicatària.
Tercer.- Les característiques i avantatges de l’oferta, queden acreditades a l’informe de
la Mesa de Contractació celebrada el dia 1 de setembre 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 la clàusula 4 del PCAP, el preu del contracte per a l’any 2021 es
pagarà amb càrrec a la partida: 2021.599.326.226995 DESPESES UEC 25.856,00 €.

Operació Referència
200300
2104640
200300
2200093

Tipus
Partida
Despeses 21599 326 226995
Despeses 99999

Import
25856
38784

Descripció
DESPESES UEC
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 001 001 000 000
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.- La durada del contracte s’estableix des de la data de formalització del
contracte fins al 30 de juny de 2022.
Sisè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i als candidats, de conformitat amb
l’article 151 de la LCSP.
Setè.- Publicar l’adjudicació del contracte mitjançant anunci en el Perfil del Contractant.
Vuitè.- Requerir a l’empresa AULA FORMAT, SL , amb NIF B55077754, per tal que en
el termini màxim de quinze dies hàbils següents al dia en què s’efectuï la notificació de
l’adjudicació als licitadors i candidats formalitzi el contracte, d’acord amb el que estableix
l’article 153.3 de la LCSP, i vist que el contracte no és susceptible de recurs especial en
matèria de contractació d’acord amb el que disposa l’article 44.1 de la LCSP.
Novè.- PUBLICAR la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del
Contractant.
S’aprova per unanimitat.
13.4. - ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE REDACCIÓ D'UN PROJECTE DE LES
OBRES DE REMODELACIÓ DEL BARRI DE MONTOLIVET AL TERME MUNICIPAL
D'OLOT
Núm. de referència
Tipus
Contracte
Procediment
Criteris

: X2020036699
SE

DE SERVEIS

AB
MU

PROCEDIMENT OBERT
MULTIPLICITAT DE CRITERI

Antecedents
Per acord de la Junta de Govern Local de data 5 de novembre de 2020 s’inicià i aprovà
l’expedient de contractació administrativa del servei de redacció del projecte constructiu
de reurbanització del barri de Montolivet al terme municipal d’Olot, es va aprovar el plec
de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques, la despesa
i es va convocar la licitació.
El termini de presentació de proposicions va finalitzar el dia 26 de novembre de 2020.

En data 11 de desembre de 2020, es va reunir la Mesa de Contractació per donar
compte de l’informe emès en relació al recurs de reposició presentat pel col·legi
d’enginyers tècnics d’obres públiques (CETOP) al plec de clàusules administratives
particulars. Per acord de Junta de Govern Local de data 17 de desembre de 2020,
s’acordà desestimar el recurs presentat.
La Mesa de Contractació es reuní en sessió privada el dia 8 de gener de 2021 per obrir
el Sobre A que contenia la documentació administrativa, i es van admetre a la licitació
les proposicions presentades per:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

PHILAE INGENIERIA DE PROYECTOS SL
SBS SIMON I BLANCO SL
ROSELLÓ-SANGENÍS ARQUITECTES SCP
TECNOMEDITERRANIA SL
AT90 SL
GRUPO DAYHE DEVELOPMENT & INVESTMENT SL
TECPLAN ENGINYERIA I URBANISME SL
BASTERRECHEA-TEJADA ARQUITECTES SLP
E3 SOLINTEG SL
COLOMER-RIFÀ SLP
BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP SL
ENIGEST SL
PROJECTES I DIRECCIONS D’OBRA PÚBLICA SCP
SANENGI SL
IDP INGENIERÍA Y ARQUITECTURA IBERIA SLU
BERRYSAR SL
INVALL SA
URBIMEC ENGINEERING CONSULTANCY SL
ESPINAS I TARRASÓ SCP
PAYMACOTAS ENGINEERING SA
TADEC, SLP

La Mesa es reuní novament el dia 14 de gener de 2021 per obrir el Sobre B de les ofertes
presentades, que contenia la documentació relativa als criteris avaluables per judici de
valor.
En data 11 de febrer de 2021 es reuní de nou la Mesa per donar compte de l’informe
per a la petició d’aclariments previs a la puntuació dels criteris avaluables mitjançant
judici de valor.

En data 6 de maig de 2021 la Mesa de Contractació es va reunir per donar compte de
l’informe de valoració del Sobre B, relatiu als criteris avaluables per judici de valor. El
resum de les puntuacions obtingudes per les diferents empreses és el següent:

En la mateixa sessió de data 6 de maig es va procedir a l’obertura del sobre C,
corresponent als criteris avaluables automàticament o mitjançant fórmula.
En data 3 de juny de 2021 la Mesa de Contractació es va reunir en sessió privada per
donar compte de l’informe de comprovació del caràcter anormal o presumptament
temerari de les proposicions presentades, i es va acordar demanar a les empreses que
havien presentat ofertes que incorrien en presumpció d’anormalitat que justifiquessin el
baix preu de la seva oferta.
Per últim, en data 23 d’agost de 2021 es reuní de nou la Mesa per tal de donar compte
de l’informe de justificació del caràcter anormal o presumptament temerari de les ofertes
econòmiques presentades i fer proposta d’adjudicació del contracte del servei de
redacció del projecte constructiu de reurbanització del barri de Montolivet.
El resum de la puntuació final obtinguda per les empreses que continuaven en la
licitació, és el següent:

Licitador

Puntuació judici valor

PHILAE, INGENIERIA DE PROYECTOS SL

16

SBS SIMON Y BLANCO

23

ROSSELLO SANGENIS ARQUITECTES SCP

Exclòs

TECNOMEDITERRANEA
AT90 SL

Puntuació formula
Exclòs

Puntuació total

posició

---

---

69,08

11

---

---

---

Exclòs

---

---

---

50

Exclòs

---

---

GRUPO DAYHE
TECPLAN

16
50

Exclòs
50,00

---

BASTERRECHEA TEJADA ARQUITECTES SLP

10

47,55

57,55

13

SOLINTEG

31

48,84

79,84

8

COLOMER RIFA SLP

50

46,32

96,32

4

BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP SL

40

49,05

89,05

5

ENIGEST SL
PRODOP SCP

23
Exclòs

48,77
---

71,77
---

10
---

SANENGI SL

31

49,12

80,12

7

IDP INGENIERA Y ARQUITECTURA IBERIA SLU
BERRYSAR SL

40
Exclòs

48,46
---

88,46
---

6
---

INVALL SA

50

46,70

96,70

3

URBIMEC ENGINEERING CONSULTANCY SL

16

47,82

63,82

12

ESPINAS I TARRASSO SCP
PAYMACOTAS ENGINEERING SA

31
0

45,27
Exclòs

76,27
---

9
---

TADEC SLP

50

49,00

99,00

2

46,08

100,00

--1

En la mateixa sessió, la Mesa va proposar l’adjudicació del servei a l’empresa Tecplan
Enginyeria i Urbanisme SL.
En data 1 de setembre de 2021 es va requerir a l’empresa Tecplan Enginyeria i
Urbanisme SL per tal que presentés tota la documentació necessària per procedir a
l’adjudicació del contracte i constituís la garantia definitiva, d’import 3.240 €, en els
termes de l’article 150 de la LCSP.
Atès que l’empresa Tecplan Enginyeria i Urbanisme SL va donar compliment al
requeriment esmentat dins el termini establert a l’efecte, ingressant la garantia definitiva
i presentant la documentació requerida.
De conformitat amb el punt 3 de l’article 150 de la LCSP i amb la Disposició Addicional
Segona de la LCSP.
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12020000036 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 redacció del projecte constructiu de
reurbanització del barri de Montolivet al terme municipal d’Olot a favor de l’empresa
TECPLAN ENGINYERIA I URBANISME SL, amb NIF B17926601, pel preu de setantavuit mil quatre-cents vuit euros (78.408,00 €).

Aquest import es desglossa en seixanta-quatre mil vuit-cents euros (64.800,00 €) de base
imposable més tretze mil sis-cents vuit euros (13.608,00 €) d’IVA calculat al 21%.
Segon.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de
clàusules administratives particulars i el plec de clàusules tècniques reguladores de la
contractació, aprovats per la Junta de Govern Local de data 3 de setembre de 2020; així
com amb l’oferta presentades per l’adjudicatària.
Tercer.- Les característiques i avantatges de l’oferta, queden acreditades a l’informe de
la Mesa de Contractació celebrada el dia 19 de novembre de 2020.
Tota la informació necessària que justifica la present adjudicació es troba publicada en
el Perfil del contractant de l’Ajuntament d’Olot.
Quart.- D’acord amb els terminis establerts a la clàusula 4 del PCAP, el preu del
contracte es pagarà amb càrrec a les següents partides:
21.140.1532.61922 “R20 Reurbanització Barri Montolivet (IFS2020)”.......14.779,48 €
21.140.1512.61915 “R20 Act. Urb. Montolivet (PR20)”...............................63.628,52 €
Operació Referència
200300
2101015

Tipus
Partida
Despeses 21140 1532 61922

Import
14779.48

200300

21010104

Despeses 21140 1512 61915

63628.52

200210

21010104

Despeses 21140 1512 61915

-26862.00

Descripció
CC1
CC2
R20 REURBANITZACIO BARRI MONTOLIVET
100001
(IFS2020)
R20 ACT. URB. MONTOLIVET(PR19-15490,52
100001
PR20-75000)
R20 ACT. URB. MONTOLIVET(PR19-15490,52
100001
PR20-75000)

CC3 CC4 CC5 CC6
001 001 000 000
001

001

000

000

001

001

000

000

Cinquè.- La durada del contracte s’estableix en 5 mesos, a comptar des de l’endemà
de la data de formalització del contracte. No es preveuen pròrrogues.
Sisè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i als candidats, de conformitat amb
l’article 151 de la LCSP.
Setè.- Publicar l’adjudicació del contracte mitjançant anunci en el Perfil del Contractant.
Vuitè.- Requerir a l’empresa TECPLAN ENGINYERIA I URBANISME SL, amb NIF
B17926601, per tal que en el termini màxim de quinze dies hàbils següents al dia en què
s’efectuï la notificació de l’adjudicació als licitadors i candidats formalitzi el contracte,
d’acord amb el que estableix l’article 153.3 de la LCSP.
Novè.- PUBLICAR la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del
Contractant.
S’aprova per unanimitat.

13.5. - ACORD D'ADHESIÓ A LA TERCERA PRÒRROGA DE L'ACORD ADHESIÓ
L'ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL AMB DESTINACIÓ
ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA AMB L'ACM (EXP. 2018.02)
Núm. de referència

: X2018029137

ANTECEDENTS
1.- La Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent procediment
administratiu de licitació a tal efecte, va acordar en la sessió celebrada el dia 7 de juny
de 2018, adjudicar l’Acord marc de subministrament de gas natural amb destinació a les
entitats locals (Exp. 2018.02) dividit en dos lots (Lot 1: Baixa Pressió i Lot 2: Mitja i Alta
Pressió), mitjançant la selecció de les empreses GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA
(ara denominada NATURGY IBERIA SA) i ENDESA ENERGÍA SAU de conformitat amb
els Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques, aprovats per
la Resolució de Presidència núm. 12/2018, de 5 de març i publicats al perfil de
contractant de l’entitat.
2.- En data 9 de juliol de 2018 es va procedir a la formalització dels pertinents contractes
administratius de l'Acord marc, amb l'empresa NATURGY IBERIA, SA, i amb l'empresa
ENDESA ENERGÍA, SAU.
3.- Mitjançant la Resolució de Presidència núm. 44/2018, de data 10 de juliol, va ser
aprovat el plec de clàusules administratives particulars que havia de regir el contracte
de subministrament de gas natural basat en l’Acord marc referenciat a l’apartat anterior
i dividit en dos lots (Lot 1: Baixa Pressió i Lot 2: Mitja i Baixa Pressió), així com la seva
licitació mitjançant la presentació de proposició econòmica en sobre tancat, el quals, es
troben publicats, també, al perfil de contractant de l’entitat.
4.- En data 20 de juliol de 2018 la Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del
corresponent procediment definit als plecs referenciats a l’apartat anterior, va acordar
adjudicar els dos lots del contracte basat del procediment derivat de l’Acord marc del
subministrament de gas natural, amb destinació a les entitats locals de Catalunya
mitjançant oferta presentada en sobre tancat (expedient 2018.02-D.1) a l’empresa
ENDESA ENERGÍA SAU, formalitzant-se el corresponent contracte, en data 31 d’agost
de 2018.

5.- En data 5 de juny de 2019, l’òrgan de contractació va resoldre aprovar definitivament
l’expedient de la primera pròrroga del Contracte basat en l’Acord marc de
subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya,
formalitzant-se el contracte en data 2 de juliol de 2019.

6.- En data 6 de febrer de 2020, l’òrgan de contractació va resoldre aprovar
definitivament l’expedient de la segona pròrroga del Contracte basat en l’Acord marc de
subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya,
formalitzant-se el contracte en data 17 de febrer de 2020.
7.- En data 21 d’abril de 2021, l’òrgan de contractació va resoldre aprovar definitivament
l’expedient de la tercera pròrroga del Contracte basat en l’Acord marc de
subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya,
formalitzant-se el contracte en data 3 de maig de 2021.
8.-Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 20
del Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat 2018.02-D1.
9.- Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot en sessió ordinària, celebrada el 27 de
setembre de 2018, va acordar l’adhesió a l’Acord Marc de subministrament de gas
Natural amb destinació als Ens Local i en data 16 de setembre de 2021, mitjançant acord
de Junta de Govern Local, s’adhereix a la tercera pròrroga , per un termini d’un any, des
de l’1 d’octubre de 2021 fins a 30 de setembre de 2022.
De conformitat amb l’informe tècnic emès pel Sr. Xavier Viñolas Boix de l’Àrea d Territori
, de data 10 de setembre de 2021, es preveu un consum estimat pel període de 2021
de quaranta tres mil set-cents cinquanta euros (43.750,00 €) iva inclòs i pel període
de 2022 de cent trenta-cinc mil sis-cents euros ( 135.600,00 €) iva inclòs

FONAMENTS DE DRET
Disposició addicional 3a. de la nova LSCP, en relació a la Disposició addicional 5a de
la LBRL, en la redacció donada per la LRSAL.
Articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació
i règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.
Disposició Transitòria Primera de la nova LCSP respecte al règim aplicable als
contractes i Acords marc licitats abans de la seva entrada en vigor.
Articles 197 i 198 del TRLCSP en relació al règim dels Acords marc, i articles
concordants de la nova LCSP (Articles 220 a 222) en allò que resultin aplicables d’acord
amb la seva Disposició Transitòria Primera.
Article 156 i 198 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) i articles concordants
de la nova LCSP (Articles 153 i 220) pel que fa a la formalització dels contractes
administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents
documents contractuals.

Plec de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen
l’Acord marc del subministrament de gas natural amb destinació als ens locals de
Catalunya aprovats per la Resolució de Presidència núm. 12/2018, de 5 de març i
publicats al perfil de contractant de l’entitat.
Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat de l'Acord marc del
subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya, a
licitar mitjançant sobre tancat, aprovat per Resolució de Presidència núm. 44/2018 de
data 10 de juliol i publicat al perfil de contractant de l’entitat.
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret
assenyalats anteriorment, aquest Ajuntament
I vist l’expedient administratiu núm. CC012018000510 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
ACORDA
Primer.- Disposar l’adhesió del l’Ajuntament d’Olot a la tercera pròrroga del contracte
basat (Exp. 2018.02-D1) en l’Acord marc de subministrament de gas natural amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.02), per un termini de dotze
mesos, des de l'1 d’octubre de 2021 al 30 de setembre de 2022.
Segon.- .- PREVEURE l’autorització i disposició de la despesa a favor d’ENDESA
ENERGIA SAU empresa adjudicatària del contracte derivat de l’acord marc de
subministrament de gas natural pel període de 2021 de quaranta tres mil set-cents
cinquanta euros (43.750,00 €) iva inclòs i pel període de 2022 de cent trenta-cinc mil
sis-cents euros ( 135.600,00 €) iva inclòs, a les següents partides pressupostaries :
Exercici 2021:

Exercici 2022:

Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 21144 920 221020

Import
8750

200220

Despeses 21144 342 221020

10500

200220

Despeses 21144 333 221020

7000

200220
200220
200220
200220
200220

Despeses
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses

17500
28875
34650
23100
49975

21144 323 221020
99999
99999
99999
99999

Descripció
CC1 CC2
SUBMINISTRAMENT
GAS
EDIFICIS
100 001
CORPORACIO
SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS ESPORTS
100 001
I LLEURE
SUBMINISTRAMENT
GAS
EDIFICIS
100 001
CULTURALS
SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS EDUCACIO
100 001
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA
100 001
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA
100 001
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA
100 001
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA
100 001

CC3 CC4 CC5 CC6
001 001 000 000
001

001

000

000

001

001

000

000

001
001
001
001
001

001
001
001
001
001

000
000
000
000
000

000
000
000
000
000

Tercer.- NOMENAR, com a Responsable del Contracte, el Sr. Xavier Viñolas , Enginyer
de l’Àrea de Territori, que haurà de supervisar la seva execució , adoptar les decisions
i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta realització de
la prestació pactada dins de l’àmbit de facultats que l’òrgan de contractació li atribueixi
Quart.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària del
contracte derivat de l’Acord marc de subministrament de gas natural (Avinguda Vilanova,
2-10 , 08018, Barcelona) tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.
Cinquè.- Comunicar aquet acord a la Central de contractació de l’Associació Catalana
de Municipis i Comarques - ACM (preferentment per e-notum al NIF G66436064 i el
correu electrònic centraldecompres@acm.cat o per correu a carrer València núm. 231,
6a planta, 08007 Barcelona).
S’aprova per unanimitat.

13.6. - SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE MATERIAL D’IL·LUMINACIÓ PER A LA
MILLORA DE LA PLAÇA DEL CARME D’OLOT – FASE 3.3
Núm. de referència : X2021042518
Tipus de Contracte: SU
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SUBMINISTRAMENT
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar el subministrament i muntatge de material
d’il·luminació del conjunt monumental de l’escola d’art i l’església del Carme – Fase 3.3,
emès pel Sr. Ramon Prat Molas, cap 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 pels treballs d’il·luminació
del conjunt monumental de l’escola d’art i l’església del Carme:

-

Josep Picart Magret
Elèctric Jomi SL
Instal·lacions Raiger SL

Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la 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. CC012021000562 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
de l’Ajuntament d’Olot, de data 1 de setembre 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. B55351886, el
contracte menor del subministrament i muntatge de material d’il·luminació del conjunt
monumental de l’escola d’art i l’església del Carme, pel preu de disset mil nou-cents
vint euros amb deu cèntims (17.920,10 €), IVA inclòs.

L’esmentat preu es desglossa en catorze mil vuit-cents deu euros (14.810,00 €) de
pressupost net i tres mil cent deu euros amb deu cèntims (3.110,10 €) d’IVA calculat
amb un tipus del 21 %.
Tercer.- El termini de lliurament serà de 1 mes, a partir de la data de recepció de la
notificació de l’adjudicació.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 17.920,10 €, IVA inclòs, amb càrrec
a la partida 2021 140 1512 61909 “Actuacions nucli antic – PIAM” del Pressupost
municipal:
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 21140 1512 61909

Import
17920.10

Descripció
ACT NUCLI ANTIC (PIAM)

CC1 C001C2
CC3 CC4 CC5 CC6
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
CC012021000562.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa: INSTAL·LACIONS RAIGER SL.
S’aprova per unanimitat.
13.7. - REGULARITZACIÓ CÀNON MODIFICACIÓ CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA
ÚS PRIVATIU DOMINI PÚBLIC ESTABLIMENT COMERCIAL AL CARRER SANT
RAFAEL 23
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 del dia 4 d’abril de 2019 va autoritzar l’ampliació del sostre
comercial de l ‘esmentada concessió administrativa en 49 m2 pel que fa a la planta i 51
m2 pel que fa al soterrani, essent el sostre total d’ús de 1.192 m2 equivalent al 9,57 %
de l’àmbit; i va fixar el preu de l’ampliació en 7€ m2/mes pel que fa a la planta i 5€
m2/mes pel que fa a la planta soterrani a pagar durant 24 mesos. L’import inicial anticipat
de l’ampliació (24 mesos) es fixa en 15.072 € i es va realitzar en un sol pagament
anticipat en el moment de l’obertura al públic. El preu mensual d’aquesta ampliació es
fixa en 628 euros.
D’acord amb l’informe emès per la Sra. Ariadnna Villegas Torras, directora del Consorci
DinàmiG , l’obertura al públic d’aquesta ampliació es va portar a terme a partir del dia
31 d’agost de 2019.

Atès que el cànon de l’ampliació ha estat sufragat fins el mes d’agost de 2021 amb el
pagament anticipat.
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:
Regularitzar el cànon de l’ampliació del sostre comercial de la concessió administrativa
d’ús privatiu de domini públic per la ubicació d’un establiment comercial al carrer Sant
Rafael, 23, aprovada per la Junta de Govern Local del dia 4 d’abril de 2019, a favor de
l’empresa “OLOT COLORS, SL” amb NIF B17955337, amb efectes del dia 1 de
setembre de 2021 i per un import de sis-cents vint-i-vuit euros (628 €)/mensuals.
S’aprova per unanimitat.
14.1. - APROVACIÓ PROTOCOL GESTIÓ CONFLICTES I DESIGNACIÓ
INTEGRANTS DE LA COMISSIÓ
Núm. de referència

: X2021042905

En relació a l’expedient RH202021000007 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat d'Organització i atenció ciutadana,
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Vistos els antecedents corresponents i l’article 15 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre,
de prevenció de riscos laborals, recull els principis generals que han d’inspirar l’acció
preventiva de les organitzacions, dels quals se’n pot destacar el de planificar la
prevenció, amb la recerca d’un conjunt coherent que integri la tècnica, l’organització de
la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors
ambientals en el treball.
Vist que a l’esmentat text legal, en el seu article 4.7.º, apartat d), reconeix, entre les
condicions de treball que poden tenir una influència significativa en la generació de
riscos per a la seguretat i la salut, totes aquelles altres característiques de la feina,
incloses les relatives a la seva organització i ordenació, que influeixin en la magnitud
dels riscos a què estigui exposat el treballador.
A més, l'article 14.2 de l'esmentat text legal estableix que l'empresari ha de garantir la
seguretat i la salut dels treballadors al seu servei en tots els aspectes relacionats amb
el treball. I afegeix que «a aquests efectes, en el marc de les seves responsabilitats,
l'empresari realitzarà la prevenció dels riscos laborals mitjançant l'adopció de les
mesures necessàries per a la protecció de la seguretat i la salut dels treballadors».

Vist l’acord del Comitè de Seguretat i Salut de data 15 de juny de 2021 on s’aprova la
proposta de Protocol per a la gestió de conflictes de l’Ajuntament d’Olot.
Aquest protocol estableix el procediment per detectar de forma primerenca els conflictes
interns i s’inclouen les pautes generals d’actuació per afrontar i solucionar les situacions
conflictives entre treballadors de l’Ajuntament d’Olot, ja siguin de manera horitzontal
(entre companys) o vertical (entre superiors i subordinats).
Vist que l’Ajuntament d’Olot vol aconseguir un entorn de treball adequat, segur i
respectuós per a totes les persones.
Atès que a l’apartat 7 de l’esmentat protocol disposa la creació de la Comissió de gestió
de conflictes que ha d’estar integrada per un o una representant dels treballadors en el
Comitè de seguretat i salut, un o una representant de l’Ajuntament d’Olot en el Comitè
de seguretat i salut, la cap de l’àrea de Recursos humans, la secretària del consistori
com a secretària de la comissió i un o una professional externa l’organització expert en
l’anàlisi i resolució de conflictes interpersonals.
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.- Aprovar el Protocol per a la gestió de conflictes a la feina de l’Ajuntament
d’Olot.
Segon.- Designar com a membres de la Comissió per a la gestió de conflictes a la feina
a les persones següents:
▪ Un representant dels treballadors en el Comitè de seguretat i salut: Josep Maria
Gaspar Armenteros.
Substitut: Jordi Serrat Cruz
▪ Una representant de l’Ajuntament d’Olot en el Comitè de seguretat i salut: Sra.
Ma. Assumpció Camps Bosch.
Substitut: Adriana Francès Planellas.
▪ La cap de l’àrea de Recursos humans: Sra. Lídia Fernández Brugués.
Substitut: Sra. Margarida Miró Padrós.
▪ Professional extern expert en conflictes: a determinar
Tercer.- Designar com a secretària de la Comissió a la Sra. Glòria Gou Clavera,
Secretària General de l’Ajuntament d’Olot, que podrà delegar aquesta funció si és
necessari.
Quart.- Fer constar la designació dels membres de l’esmentada Comissió a l’annex IV
del Protocol per a la gestió de conflictes a la feina de l’Ajuntament d’Olot.
Cinquè.- Donar a conèixer la creació de la Comissió a tot el personal de l’Ajuntament
d’Olot i publicar el Protocol al Portal de l’empleat de la web de l’Ajuntament d’Olot.

S’aprova per unanimitat.
15.1. - INNOVACIÓ I TECNOLOGIA.- CESSIÓ DE MATERIAL A L’ASSOCIACIÓ
ASTRONÒMICA DE LA GARROTXA.
Núm. de referència

: X2021042982

1.- L’Ajuntament d’Olot ofereix anualment el servei “Recursos Educatius”. Aquest és un
programa que posa a disposició dels centres educatius d’Olot i la Garrotxa una oferta
d’activitats educatives per dur a terme dins l’activitat lectiva dels centres. El curs passat,
2020-2021, aquest servei va comptar amb 232 activitats, i hi van participar 21 centres
educatius de la ciutat i 13 centres de la resta de la comarca. Aquest servei és possible
gràcies a la col·laboració de 76 organitzadors d’activitats, entre els que hi ha serveis
municipals, organismes públics, associacions, empreses i professionals.
Una d’aquestes entitats organitzadores és l’Associació Astronòmica de la Garrotxa, que
ofereix tres activitats sobre astronomia, dins el currículum de ciències naturals dels
estudis de primària i secundària. Dues de les activitats que ofereixen es duen a terme a
les aules dels centres educatius, mentre que la tercera activitat es du a terme a
l’Observatori Astronòmic de Batet, que gestiona aquesta mateixa entitat.
L’activitat que es du a terme a l’Observatori Astronòmic de Batet és una de les activitats
més valorades per part dels centres educatius, ja que els aporta l’observació directa dels
astres, a través del telescopi astronòmic, cosa que els centre educatius no poden dur a
terme per si mateixos. És una activitat que tots els cursos rep moltes sol·licituds, malgrat
que es dugui a terme fora de l’horari escolar (només es pot fer de nit). Des de
l’Ajuntament es valora molt positivament el compromís i la implicació dels mestres i
professors, ja que sol·licitar aquesta activitat implica que el dia de l’activitat acompanyin
els alumnes fora del seu horari laboral habitual.
2.- Des de l’inici de la pandèmia per Covid-19, aquesta activitat s’ha hagut de suspendre.
La sala del telescopi de l’Observatori de Batet té un aforament molt reduït, i les noves
normatives sanitàries de prevenció de contagis fan inviable que els grups d’infants i
joves puguin accedir al telescopi per observar el cel nocturn amb els seus propis ulls.
3.- L’Associació Astronòmica de la Garrotxa ha fet saber a l’Ajuntament que les activitats
a l’Observatori es podrien reprendre si s’adaptessin a la normativa sanitària. Per a ferho possible, caldria disposar d’una càmera d’astrofotografia CCD (Carged-Couple
Device) i els seus adaptadors de connexió a ordinador. Així, la imatge del telescopi es
podria fer arribar en directe a un projector situat en una sala de major aforament existent
en el recinte de l’Observatori. En aquesta sala els grups d’infants i joves podrien accedirhi complint amb totes les mesures sanitàries.
Vist l’informe de data 5 d’agost de 2021 dels serveis tècnics d’Educació de l’Ajuntament
d’Olot, favorable a la cessió d’aquest material (càmera digital CCD i adaptadors) a
l’Associació Astronòmica de la Garrotxa, per tal de poder reprendre les activitat
relacionades amb l’astronomia, en el marc dels “Recursos Educatius” que l’Ajuntament
d‘Olot ofereix a les escoles de la ciutat i de la comarca.

De conformitat amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local;
el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya i el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel que
s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals; i vist l’expedient administratiu
SC992021000018 i antecedents corresponents, que serveixen de motivació a la present
resolució, el regidor delegat d’Innovació i tecnologia, proposa a la Junta de Govern
Local l'adopció del següent acord:
Primer.- Cedir l’ús d’una càmera d’astrofotografia CCD (Carged-Couple Device) i els
seus adaptadors de connexió a ordinador a l’Associació Astronòmica de la Garrotxa, per
tal que l’entitat pugui reprendre les activitats educatives a l’Observatori Astronòmic de
Batet, en el marc dels “Recursos Educatius” que l’Ajuntament d‘Olot ofereix a les escoles
de la ciutat i de la comarca.
Segon.- Aquest cessió és temporal en tant es desenvolupin les activitats relacionades
amb l’astronomia en el marc dels “Recursos Educatius” que ofereix l’Ajuntament d’Olot.
S’aprova per unanimitat.
16.1. - PROPOSANT DONAR COMPTE DE LES COMUNICACIONS D’INICI
D’ACTIVITAT I DELS DECRETS DICTATS ENTRE ELS DIES 5 I 10 D’AGOST,
RELATIUS A L’ÀREA DE MEDI AMBIENT

Núm. de referència

: X2021042248

En relació a l’expedient AG012021000024, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Prevenció i control ambiental de les activitats,
proposa a la Junta de Govern Local, adoptar el següent acord:
Únic.- Donar compte de les comunicacions d’inici d’activitat i dels decrets dictats entre
els dies 5 i 10 d’agost relatius a l’Àrea de Medi Ambient, que es relacionen a continuació:
Tràmit
Activitats

Nom / comercial

Concepte

Assabentat inici

Francesc
Masachs

Asperó

Assabentat inici

Dolores
Torres

Chacón

Producció
magatzem
fungicultura
Habitatge
turístic

Assabentat
canvi
titularitat

Shuangyan Zheng
de

Bar-restaurant

i
d’ús

Adreça

Decret

C/del Mestre Turina 95

05/08/2021

C/Puigcerdà 1r pis

05/08/2021

C/Pati 3

05/08/2021

Baixa
(Revisió
Activitats)

Baixa
(Revisió
Activitats)

Baixa
(Revisió
Activitats)

Baixa

d’ofici

CDC

Oficines seu partit
polític

C/Bisbe Lorenzana 18 1 7

03/08/2021

Draulic Fren SL

Ctra. de les Tries 44

03/08/2021

Geoconsulting
Roig Cáceres SL

Magatzem
de
venda de recanvis
industrials
Despatx
de
topografia

C/Cadaqués 8

03/08/2021

Holistik Jam SL

Oficines

Pl. Catalunya 1 2 1

03/08/2021

Cens

d’ofici
Cens

d’ofici
Cens

d’ofici

(Revisió
Cens
Activitats)
Acord
anul·lant
decret
anterior
atès que activitat
és oberta

Baixa
(Revisió
Activitats)

Baixa
(Revisió
Activitats)

Baixa
(Revisió
Activitats)

Baixa

d’ofici
Cens

d’ofici
Cens

d’ofici
Cens

d’ofici

(Revisió
Cens
Activitats)
Acord
anul·lant
decret
anterior
atès que activitat
és oberta

Baixa
(Revisió
Activitats)

d’ofici
Cens

Baixa

10/08/2021
1907
Olot
Montessori SL

Centre docent

C/Fontanella 10

03/08/2021

Mònica Sánchez
de Bodas

Merceria – cosidor

C/Presó Vella 7

03/08/2021

Oriol
Ayuso

Venda de roba

C/Sant Esteve 8 B 1

03/08/2021

Escola de música

Av. Reis Catòlics 41 1r

03/08/2021

Sánchez

M.Àngels
Barnadas
Puigferrer

05/08/2021
José
Antonio
Rubio García

Restaurant

Olga
Mas

Habitatges
turístic

Mercader

d’ús

Av. Sant Joan 46

03/08/2021

C/Martí Casadevall 4 B 2

05/08/2021

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

