
 
 
 

ACTA NÚM. 40 
JUNTA DE GOVERN LOCAL  

EL DIA 14 D´OCTUBRE DE 2021. 
 
 

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 14 d´octubre 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: 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 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 : X2021048363     
 
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. 
 
La darrera disposició publicada vigent és la Resolució SLT/3035/2021, de 6 d’octubre, 
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 recomana  que no se superin el nombre màxim de deu persones, llevat que es 
tracti de convivents. 



 

De conformitat amb l’article 46.3 de la LRBRL 7/1985 que permet les sessions 
telemàtiques i regula el procediment de la celebració d’aquestes sessions. 
 
En tant que persisteix un greu risc sanitari per la col·lectivitat i no disposant d’un espai 
idoni per realitzar la Junta presencialment  
 
En relació a l’expedient SG012021000068, 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 prevista pel dia 7 d’octubre a les 
vuit del mati, se celebri telemàticament pels membres que ho sol·licitin. 
 
 
Al no haver-hi cap sol·licitud d’assistència telemàtica de cap membre la junta de Govern 
Local acorda no aprovar aquest punt.  
 
 

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 7 d’octubre: 
 

− Dijous 7 d’octubre va presentar el llibre “Gonçal Comellas: La integritat musical d’un 
violinista de referència“. L’acte va tenir lloc a la Biblioteca Marià Vayreda i va anar a 
càrrec de l’autor, Lluís Brugués.  
 

− Divendres 8 d’octubre va participar, al matí, a la roda de premsa de presentació de 
l’exposició “Exposat per reformes. El Museu de l’Empordà a la Garrotxa” de les peces 
Museu Empordà, que es va inaugurar a la tarda.  
 
- Al migdia va assistir a l’entrega d’"ENFooCA”, Premis Arnau Bartrina Luque, en 

reconeixement al jove de Montagut i Oix que va perdre la vida l’estiu passat. L’acte 
es va celebrar a la Sala el Torin. Al vespre a la sala d’actes de l’Arxiu, va presentar 
el llibre “Follamigos y Tinder en tiempos de pandèmia” de Rafael Casado sota el 
pseudònim literari d’Héctor Lasa. 

 

− Dissabte 9 d’octubre va presentar als Catòlics el llibre “Pinzellades de llibertat”.  
 



 
 
 

− Dilluns 11 d’octubre va saludar els representants de la Comissió per la Llengua 
d’Olot i la Garrotxa organitzada pel Servei de Català, que varen mantenir una primera 
sessió al Saló de Sessions de l’Ajuntament.  
 

− Dimecres 13 d’octubre va felicitar el Club Patinatge Artístic Olot que va arribar a la 
ciutat procedent del Paraguai. L’equip ha guanyat el Mundial de Patinatge de grups de 
xou que s’ha celebrat a Asunción en el que ha estat el 13è títol mundial del club olotí.    
 
 

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. - APROVAR CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT D'OLOT 
I LA FUNDACIÓ UNIÓ DE FEDERACIONS ESPORTIVES DE CATALUNYA (UFEC) 

PER LA PROMOCIÓ DE L'ESPORT LOCAL I DE BASE MITJANÇANT LA 
RETRANSMISSIÓ DIGITAL DE LES COMPETICIONS 

 
 

Núm. de referència : X2021049076     
 
En relació a l’expedient SG102021000004 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d'Esports, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Olot i la Fundació 
Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) per la promoció de l'esport local 
i de base mitjançant la retransmissió digital de les competicions 
 
Segon.- Facultar l’alcalde per signar la documentació que derivi d’aquest acord 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
6.1. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 

 
Núm. de referència : X2021019320     
 
En relació a l’expedient SIC22021000027 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 CASA CULTURAL ANDALUCIA MANTENIMENT 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 Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200300 21/1249 Despeses 21400  334  480020 5000 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 030 070 065 006 008 

 

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

7.1. - CULTURA: CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT 
D’OLOT I L’AJUNTAMENT DE GIRONA PER LA REALITZACIÓ DEL FESTIVAL DE 

LITERATURA  MOT 
 
Núm. de referència : X2021047307     
 
Vist que des de l’any 2014, l’Ajuntament de Girona i l’Ajuntament d’Olot col·laboren per 
a l’organització d’un Festival de Literatura. 
  
Vist que aquest Festival s’ha denominat Festival de Literatura MOT (Girona-Olot), i que 
ja se n’han celebrat 7 edicions. 
 
Vist que és voluntat dels dos ajuntaments renovar aquesta col·laboració, atesa la 
valoració positiva de l’experiència, tant a nivell d’organització, com de públic, de crítica, 
i especialment del sector literari i editorial, i a la consolidació del Festival com a referent 
cultural a nivell català. 

 
Vist que els termes d’aquesta col·laboració s’han regulat a través d’un conveni, adjunt  
a aquesta proposta. 
 
En relació a l’expedient CU012021000033 de Cultura, vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Girona i 
l’Ajuntament d’Olot per a la realització del Festival de Literatura MOT.  
 
La vigència d’aquest conveni s’estableix des de la data de la seva signatura fins al 31 
d’agost de 2022. A partir d’aquesta data, si cap de les parts manifesta la voluntat de 
donar-lo per finalitzat, s’entendrà prorrogat, per períodes anuals, fins a un màxim de dos 
anys. 
 



 
 
 

SEGON.- S’estableix que l’aportació mínima anual, i d’acord amb el projecte d’activitat i 
pressupost, serà de trenta-cinc mil euros (35.000,00 €) per cada entitat local, amb càrrec 
al pressupost municipal de cada corporació. 
 
TERCER.- Facultar l’alcalde d’Olot i regidor de cultura, Josep Berga i Vayreda, com a 
representant legal de la corporació, per a la signatura del conveni entre les parts. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

8.1. - ÀREA PROGRÉS ECONÒMIC.- AUTORITZAR L’OBERTURA EN FESTIUS 
D’ESTABLIMENTS COMERCIALS PER L’ANY 2022 

 
Núm. de referència : X2021048642     
 
Atesa l’aprovació del calendari de festius amb obertura comercial autoritzada per a l’any 
2020 per part del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, on 
s’estableix que per a l’any 2022 els vuit diumenges i festius que els establiments 
comercials de Catalunya poden romandre oberts són els següents: 2 DE GENER 
(diumenge de Reis), 9 DE GENER (diumenge – Campanya de rebaixes d’hivern), 6 DE 
JUNY (Pasqua Granada) i 26 DE JUNY (Diumenge de rebaixes) 15 D’AGOST(dilluns – 
L’Assumpció de Maria), 12 D’OCTUBRE (dimecres –Festa Nacional d’Espanya), 6,  8, i  
18 DE DESEMBRE (Campanya de Nadal). 
 
Atès que el dilluns 18 d’abril, el dilluns 6 de juny, el dilluns 15 d’agost i el dilluns 26 de 
desembre és festiu i que a la ciutat d’Olot se celebra el mercat setmanal de marxants, i 
que l’1 de maig, també festiu, a Olot se celebra un mercat extraordinari de marxants, en 
el marc d’una fira tradicional, que ha estat reconeguda per la pròpia Generalitat de 
Catalunya en el seu calendari de fires i que es desenvolupa en diversos punts de la 
ciutat. 
 
Atès que el diumenge 16 d’octubre se celebra la Fira de Sant Lluc d’Olot al centre de la 
ciutat. 
 
Atès que el dies 8 i 9 de setembre del 2022, se celebra la Festivitat de la Mare de Déu 
del Tura, festa major d’Olot, considerada des de l’any 1997 Festa d’Interès Nacional, i 
l’11 de setembre se celebra la diada de Catalunya. 
 
Considerant que la Llei de 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires, en les 
seves disposicions addicionals apartat primer 4) es preveu que el departament 
competent en matèria de comerç ha d’establir l’obertura en un dia festiu si es produeix 
la coincidència de dos o més dies festius de caràcter general consecutius. 
 
Considerant que la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires, en el seu 
article 37 1f), preveu exclusions a l’horari general per aquells establiments comercials 
situats a l’entorn immediat dels mercats de marxants, durant el mateix horari en què es 
celebri el mercat. En aquest cas, els ajuntaments, amb la delimitació prèvia de l’àrea 
corresponent, poden autoritzar l’obertura d’aquests establiments, i l’autorització 



 

acordada s’ha de comunicar al departament competent en matèria de comerç. 
 
Considerant l’Ordre EMC/117/2021, de 25 de maig, per la qual s’estableix el calendari 
d’obertura dels establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 2022 i 
2023, en el seu article 2, els ajuntaments, amb l’acord previ de l’òrgan competent, poden 
substituir fins a dues dates de cadascun dels calendaris anuals que preveu l'article 1 
d'aquesta Ordre per qualsevol diumenge o dia festiu, de caràcter general o local, llevat 
de les dates que detalla l'article 36.2.d) de la Llei 18/2017, atès el que estableix el punt 
2 de la disposició addicional primera de la mateixa Llei. 
 
Considerant que la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires, en les seves 
disposicions addicionals apartat primer 3) es preveu que els ajuntaments tinguin la 
facultat d’afegir dues dates d’obertura per als establiments comercials del seu municipi, 
que determina la lletra c de l’article 36.2, amb l’acord previ de l’òrgan competent. 
 
Considerant el Reglament del Mercat Municipal d’Olot de venda no sedentària, fent 
referència a l’article 2 d’horaris i dies de celebració, on s’estableix que l’activitat de venda 
en el mercat es duu a terme entre les 9 hores i les 14 hores de dilluns amb una 
periodicitat setmanal, amb independència que siguin festius, excepte quan s’escaigui en 
Nadal (25 de desembre) que el mercat se celebrarà el dia anterior o en la festivitat de la 
Mare de Déu del Tura (8 de setembre) o primer d’any, que es passarà a dimarts. 
 
En relació a l’expedient IM082021000002 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'Empresa, comerç i turisme, proposa a la Junta 
de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Autoritzar l’obertura dels establiments comercials que es trobin situats en l’àrea 
d’influència del mercat (segons es delimita en el plànol adjunt a aquesta proposta), els 
dies 18 d’abril,  1 de maig, 6 de juny, 15 d’agost i 26 de desembre de 2022 amb motiu 
de la celebració de mercats de marxants. L’autorització d’obertura es limitarà al mateix 
horari en què se celebri el mercat de marxants, excepte l’1 de maig que poden obrir de 
9h a 20h. 
 
Segon.- Autoritzar l’obertura permesa, segons l’Ordre EMC/129/2019, de 28 de juny, el 
diumenge 16 d’octubre i el diumenge 11 de desembre de 2022 com a dies addicionals 
d’obertura, en motiu de l’organització de la reconeguda Fira de Sant Lluc el centre de la 
ciutat i de la campanya de Nadal, respectivament.  
 
Tercer.- Substituir el diumenge 9 de gener i el diumenge 26 de juny de 2022 d’obertura 
permesa, segons l’Ordre EMC/117/2021, de 25 de maig, pel divendres 9 de setembre i 
diumenge 4 de desembre en motiu de les Festes de la Mare de Déu del Tura, festiu 
local, i de la realització de la Fira del pessebre, respectivament. 
 
Quart.- Comunicar aquesta autorització amb el plànol adjunt a la Direcció General de 
Comerç de la Generalitat de Catalunya abans del dia 1 de novembre de 2021. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 



 
 
 

9.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2021049301     
 
En relació a l’expedient CPG22021000065 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar la relació de despeses annexada núm. 21/037 per un import total de 730.884,68 
euros. 
 
 

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

200240  Despeses 99999 730884.68 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
10.1. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ ÀMBIT SANT 

LLUC 
Núm. de referència : X2021048649     
 
Vista la sol·licitud presentada per l’ ASSOCIACIÓ ÀMBIT SANT LLUC en la que es 
demana l’avançament del primer 40% de la subvenció atorgada per la Junta de Govern 
Local de 30 de setembre de 2021, per un import total de 10.000,00 euros.  
 
En relació a l’expedient CPG120210000031 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 4.000,00 euros a L’ASSOCIACIÓ ÀMBIT SANT LLUC 
en concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import de 10.000,00 euros, 
destinada a l’organització d’activitats ciutadanes: cicle de 6 exposicions.  
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10.2. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE 
COMERCIANTS D'OLOT 

 
Núm. de referència : X2021049180     
 
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 17 de juny de 2021, per un import total de 5.000,00 euros.  
 
En relació a l’expedient CPG120210000032 vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Procedir a la bestreta de 2.000,00 euros a L’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS 
D’OLOT en concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import de 5.000,00 
euros, destinada a la  reactivació econòmica:  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. 
 
 
10.3. - APROVAR 20N AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ PER AL 

FOMENT DEL CONSUM LOCAL DE LA GARROTXA 
Núm. de referència : X2021049196     
 
Vista la sol·licitud presentada per l’ ASSOCIACIÓ PER AL FOMENT DEL CONSUM 
LOCAL DE LA GARROTXA en la que es demana el 2on avançament del 40% de la 
subvenció atorgada per la Junta de Govern Local de 25 de març de 2021, per un import 
total de 150.000 euros.  
 
En relació a l’expedient CPG120210000033 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.- Vist l’informe  del tècnic responsable de la partida pressupostària en el que 
informa favorablement del pagament del 2on 40% de la subvenció,  procedir a la bestreta 
de 60.000,00 euros a L’ASSOCIACIÓ PER AL FOMENT DEL CONSUM LOCAL DE LA 
GARROTXA en concepte de 2on avançament de la subvenció atorgada per un import 
de 150.000 euros, destinada a la reactivació econòmica del consum local a la Garrotxa.  
 
Segon.- Aquest avançament es correspon al 40% de l’import total atorgat en virtut del 
que estableix l’article 16 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament d’Olot, 
modificada i revisada segons acord de Ple de 20 de maig de 2021. 
 
S’aprova per unanimitat. 



 
 
 

11.1. - APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT, APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGIRA LA CONTRACTACIÓ, 

MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, DE LES  OBRES DE 
CONSERVACIÓ I MILLORA DE LA INFRAESTRUCTURA VIÀRIA DIVERSOS 

CARRERS DE LA CIUTAT . ANY 2021 - FASE 2; I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ 
 

Núm. de referència : X2021048938    
 
 

Tipus contracte OB D'OBRES 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

  
Antecedents  
 
Vista la necessitat de contractar les obres de conservació i millora de la infraestructura 
viària a diversos carrers de la Ciutat  any 2021 (Fase 2),  d'acord amb l'informe tècnic 
emès pel Sr. Xevi Marty, arquitecte tècnic de l’Àrea d’Infraestructura, Urbanisme i 
Brigada de l’Ajuntament d’Olot de data  1 d’octubre de 2021. 
L’objecte del contracte és l’execució de les obres de conservació i millora de la 
infraestructura viària a diversos carrers de la ciutat corresponent a l’any 2021 (Fase 2 ), 
segons el “Projecte de conservació i millora de la infraestructura viària a diversos carrers 
de la ciutat. Any 2021. Fase 2”, aprovat per Junta de Govern Local de data 30 de 
setembre de 2021. 
El pressupost base de licitació ascendeix a 51.452,31 € IVA inclòs. Aquest import es 
desglossa en 42.522,57€ de pressupost net i 8.929,74 € en concepte d’IVA, calculat al 
21%.  
Pel que fa a la durada del contracte, s'estableix un termini màxim de 28 dies, a comptar 
del dia següent a la signatura de l’acta de comprovació de replanteig. 
Als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat del contracte 
subjecte a licitació, el valor estimat del mateix ascendeix a 42.522,57€, IVA exclòs. 
Aquest contracte no està subjecte a regulació harmonitzada i al seu expedient 
CCS12021000065 hi consta el plec de clàusules administratives particulars, el projecte 
d’obres aprovat per Junta de Govern Local de data 30 de setembre de 2021, 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 d’obres d’acord amb 
el previst als articles 25 i 13 de la LCSP .  
Atès que el procediment a seguir per a l'adjudicació del contracte és l'obert simplificat, 
atenent a diversos criteris de valoració, en virtut dels articles 131, 145 i 159 de la LCSP, 
i que la tramitació de l’expedient serà la ordinària, de conformitat amb els articles 116 i 
següents de la Llei i inclou la documentació necessària segons Articles 122 i 124  de la 
LCSP 

Vist que a l’expedient s’han incorporat el Plec de clàusules administratives particulars i 
el Projecte tècnic i memòria valorada  , d’acord amb el que disposa l’article 116.3 de la 
LCSP. 



 

Atès que d’acord amb la informació d’Intervenció hi ha crèdit suficient a la partida 
consignada. 

Vist que a l’expedient hi consta l’informe emès per la Secretària general de l’Ajuntament, 
en compliment d’allò establert a la Disposició Addicional Segona de la LCSP. 

Vist el que disposa l’apartat 1 de la Disposició Addicional Segona de la LCSP i atès que 
l’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local per la delegació conferida per 
l’Alcaldia en data 26 de juny de 2019. 

Per tot això, en exercici de les competències que m’han estat 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. CCS12021000065 la regidora delegada 
d’Hisenda, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- INICIAR l'expedient de contractació de les obres de conservació i millora de la 
infraestructura viària a diversos carrers de la Ciutat any 2021 (Fase 2) incorporant-hi la 
documentació a què fa referència l'article 116 del LCSP. 

 
Segon.- APROVAR l'expedient de contractació administrativa de les obres de 
conservació i millora de la infraestructura viària a diversos carrers de la Ciutat  any 2021 
(Fase 2) , amb un import màxim de licitació de quaranta-dos mil cinc-cents vint-i-dos 
euros amb cinquanta-set cèntims (42.522,57 €) , IVA exclòs.  
L'import total de la despesa ascendeix a 51.452,31 €, IVA inclòs. Aquest import es 
desglossa en 42.522,57 € de pressupost net, més 8.929,74 € en concepte d'IVA calculat 
al tipus del 21%. 
La durada màxima del contracte és de 28 dies, a comptar del dia següent a la signatura 
de l’acta de comprovació de replanteig. 
 
Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la 
contractació de les obres de conservació i millora de la infraestructura viària a diversos 
carrers de la Ciutat , any 2021 (Fase 2). 

 
Quart.- APROVAR la despesa de la present contractació que es finançarà amb càrrec a 
la següent partida del pressupost municipal:  

 

Any Econ Progr Orgàn. Partida Import total 

21 140 1512 61908  ACTUACIONS BARRIS (PR21) 
 

  51.452,31€ 

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

200200  Despeses 21140  1512 61908 51452.31 ACTUACIONS BARRIS (PR21) 100 001 001 001 000 000 

 

 

Cinquè.- CONVOCAR la licitació i tramitar l'expedient de contractació de les obres de 
conservació i millora de la infraestructura viària a diversos carrers de la Ciutat, any 2021 



 
 
 

(Fase 2), que es tramitarà pel procediment obert simplificat i procedir a la publicació de 
l’anunci de licitació en el Perfil del Contractant de conformitat amb els articles 117 i 135 
de la LCSP. 
 
Sisè.- NOMENAR, com a Responsable del Contracte, el Sr. Ramon Prat Molas, Cap 
d’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot, amb les facultats determinades a l’article 62 
de la LCSP, i haurà de supervisar  la seva execució , adoptar les decisions i dictar les 
instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta realització de la 
prestació pactada dins de l’àmbit de facultats que l’òrgan de contractació li atribueixi 
 
Setè.- DELEGAR a l’Alcaldia la competència per aprovar tots els actes de tràmit que 
s’hagin de dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des del seu inici fins a 
la seva definitiva finalització o resolució 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

11.2. - OBRA CIVIL PER A LA MILLORA DE LA PLAÇA DEL CARME D'OLOT. 
FASE 3.3. 

 

Núm. de referència : X2021046839     
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012021000622 i antecedents corresponents,  
d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 

Tipus de Contracte:   

Procediment   

Criteris   

 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar l’obra civil per a la millora de la plaça del Carme 
d’Olot. Fase 3.3; com es desprèn de l’informe de data 24 de setembre de 2021,  emès 
pel Sr. Ramon Prat Molas, Cap de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot. 

Segon.- Atès que es tracta d’una obra amb una unitat funcional tal i com es desprèn del 
projecte redactat pels arquitectes Eduard Callís i Guillem Moliner i aprovat per la Junta 
de Govern Local del dia 26 d’agost de 2021. 

Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per executar l’obra  civil per 
a la millora de la Plaça del Carme d’Olot. Fase 3.3.: 
-“Pere Boada Comas, SL” 
-“Josep Carreras Vila, SL” 
-“Excavacions Farners, SL” 
 
Quart.- De les tres ofertes sol·licitades, han presentat pressupost les empreses: “Pere 
Boada Comas, SL” i “Josep Carreras Vila, SL”;  i d’acord amb l’informe de valoració, de 
data 11 d’octubre de 2021, la millor proposta és la presentada per l’empresa PERE 



 

BOADA COMAS, SL , per ésser l’oferta presentada amb un import inferior al de la 
licitació. 

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 PERE BOADA COMAS, SL  i atès que 
aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació 
objecte del contracte. 

Fonament jurídic 

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

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

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

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

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics 

Vist l’expedient administratiu núm: CC012021000622 i antecedents corresponents, la 
regidora delega 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 24 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 PERE BOADA COMAS SL , amb NIF núm. B17320268, el contracte 
menor de l’obra civil per a la millora de la plaça del Carme d’Olot – Fase 3.3, d’acord  
amb el  projecte redactat pels arquitectes Eduard Callís i Guillem Moliner i aprovat per 
la Junta de Govern Local del dia 26 d’agost de 2021; pel  preu de catorze mil quatre-
cents trenta-sis euros (14.436 €), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en  onze mil sis-cents euros (11.600 €) de pressupost net 
i dos mil quatre-cents trenta-sis euros (2.436 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 % 
 
Tercer.- El termini d’execució de les obres serà 2 mesos a comptar de la data de 
recepció de la notificació de l’adjudicació. 
 



 
 
 

Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 14.436 €, IVA inclòs, que es 
pagaran amb càrrec a les partides del Pressupost municipal: 
 

Número Partida  Descripció  Import  

2021.140.1512.61909  Actuacions nucli antic - PIAM  4.036,00 €  

2021.140.1512.61912  R20 Actuacions nucli antic - PIAM  10.000,00 €  

 
 

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

200220  Despeses 2021.140.1512.61909 4036 Actuacions Nucli antic -PIAM 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 2021.140.1512.61912 10000 R20 Actuacions nucli antic -PIAM 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 
CC012021000622. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses: “Pere Boada Comas,SL” i “ Josep 
Carreras Vila, SL  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
11.3. - PRORROGAR EL LOT 2 DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT I 
MANTENIMENT DE L’EQUIPAMENT DE TELEFONIA I DEL SERVEI DE 

TELECOMUNICACIONS DE L’AJUNTAMENT D’OLOT 
 

Núm. de referència : X2015002330     
 
Antecedents 
 
El dia 15 d’octubre de 2015 es va formalitzar la contractació del servei de 
subministrament i manteniment de l’equipament de telefonia i del servei de 
telecomunicacions de l’Ajuntament d’Olot, segons acord adoptat en la sessió celebrada 
el dia 21 de maig de 2015 i ratificat per la Junta de Govern Local del dia 1 d’octubre de 
2015. 
 
El servei es va adjudicar en 2 lots: 
 

- Lot 1: “Subministrament, instal·lació, configuració, posada en 
funcionament d’un equipament d’electrònica de veu” i “el manteniment i la 
formació en l’ús de l’equipament subministrat als usuaris per l’Ajuntament d’Olot”, 
a l’empresa LOOPS CLOUD COMPUTING SL, amb NIF: B65931610. 
 
- Lot 2: “Servei de telefonia de veu integral, és a dir de funcionalitat de veu 
fixa i funcionalitat de veu mòbil” i “Servei d’accés a xarxes de dades i accés a 
Internet i correu electrònic” a l’empresa TELEFONICA DE ESPAÑA SAU, 
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SAU, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS – 
UTE TdE-TME CDXXI”, amb NIF: U87295341. 



 

 
El contracte tenia una durada de 4 anys, amb la possibilitat de pròrrogues d’un any cada 
una. 
 
Atès que el proper 14 d’octubre de 2021 finalitzarà el contracte i les seves pròrrogues. 
 
Vist que s’està treballant en els plecs de prescripcions tècniques i administratives 
particulars per tal de licitar l’adjudicació del contracte del servei de telecomunicacions 
de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Donat que els serveis objecte del Lot 2 del contracte són necessaris i imprescindibles, i 
cal que es continuïn prestant. 
 
Vist l’informe NI022021002366 emès pel responsable del departament d’Informàtica i 
Noves tecnologies, Sr. Joan Prat Espuña, relatiu a la pròrroga del Lot 2 del servei de 
subministrament i manteniment de l’equipament de telefonia i del servei de 
telecomunicacions de l’Ajuntament d’Olot.  
 
Vist l’expedient administratiu CCS12015000002 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del 
següents acords: 
 
Primer.- Prorrogar el contracte del Lot 2 “Servei de telefonia de veu integral, és a dir de 
funcionalitat de veu fixa i funcionalitat de veu mòbil” i “Servei d’accés a xarxes de dades 
i accés a Internet i correu electrònic”, adjudicat a l’empresa TELEFONICA DE ESPAÑA 
SAU, TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SAU, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS – 
UTE TdE-TME CDXXI”, amb NIF U87295341, amb efectes del 15 d’octubre de 2021 fins 
a la formalització del contracte resultant de la licitació que s’està tramitant. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa prevista per a l’any 2021,  de 13.200 €, que es 
finançaran amb càrrec a la partida  2021 120 491 222000 – Telecomunicacions.  
 
Tercer.- Per a l’any 2022 es fa una previsió de despesa per a 3 mesos, per un import 
total de 19.800 € (corresponents a una despesa mensual prevista de 6.600 €) , que es 
pagaran amb càrrec a la partida Telecomunicacions. 
  

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

200230 2100043001 Despeses 21120  491  222000 -8834.32 TELECOMUNICACIONS 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 21120  491  222000 13200 TELECOMUNICACIONS 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 99999 19800 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
11.4.- SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE L’APLICATIU INFORMÀTIC PER 

GESTIÓ DE PANELLS. 
 

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

 



 
 
 

11.5. - APROVAR ADHESIÓ A LA 2ª PRÒRROGA DE L’ACORD MARC DE L’ACM 
PEL SUBMINISTRAMENT DE PAPER PER IMPRESSORES 2021-2022 

 
Núm. de referència : X2020024121     
 

Tipus de Contracte Su DE SUBMINISTRAMENT 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
 

ANTECEDENTS 

 

1.- La Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent procediment 

administratiu de licitació a tal efecte, en la sessió celebrada el dia 4 d’octubre de 2018, 

va acordar adjudicar l’Acord marc de subministrament de paper amb destinació a les 

entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.03) a les empreses seleccionades següents: 

CANON ESPAÑA S.A.U, SET PRAT PAPER DISTRIBUCIONS S.A i LYRECO ESPAÑA 

S.A.  

 

2.- En data 7 de novembre de 2018 es va procedir a la formalització dels pertinents 

contractes administratius de l'Acord marc, amb les empreses CANON ESPAÑA S.A.U, 

LYRECO ESPAÑA S.A i SET PRAT PAPER DISTRIBUCIONS S.A. 

 

3.- Mitjançant la Resolució de Presidència núm. 74/2018, de data 15 de novembre, es 

va aprovar el plec de clàusules administratives particulars per a l’adjudicació del 

contracte derivat de l’Acord marc de subministrament de paper amb destinació a les 

entitats locals de Catalunya, mitjançant oferta presentada en Sobre digital (expedient 

2018.03.D1)  

 

4.- En data 29 de novembre de 2018 la Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació 

del corresponent procediment definit als plecs referenciats a l’apartat anterior, va 

acordar adjudicar el contracte basat del procediment derivat de l’Acord marc del 

subministrament de paper amb destinació a les entitats locals de Catalunya mitjançant 

oferta presentada en sobre digital (expedient 2018.03-D.1) a l’empresa LYRECO 

ESPAÑA S.A, formalitzant-se el corresponent contracte, en data 9 de gener de 2019, i 

essent, en conseqüència plenament executiu. 

 

5.- En data 5 d’abril de 2019, en sessió extraordinària de la Comissió Executiva del 

CCDL, prèvia tramitació del corresponent procediment de cessió i subrogació, va 

aprovar definitivament la cessió del contracte basat en l’Acord marc de subministrament 

de paper a favor de l’Associació Catalana de Municipis (ACM). 

 



 

6.- En data 8 de novembre de 2019, l’òrgan de contractació va resoldre aprovar 

definitivament l’expedient de la primera pròrroga del contracte basat (Exp. 2018.03-D1) 

en l’Acord marc de subministrament de paper amb destinació a les entitats locals de 

Catalunya, formalitzant-se el contracte en data 13 de novembre de 2019. 

 

7.- En data 2 de novembre de 2020, l’òrgan de contractació va resoldre aprovar 

definitivament l’expedient de la segona pròrroga del contracte basat (Exp. 2018.03-D1) 

en l’Acord marc de subministrament de paper amb destinació a les entitats locals de 

Catalunya, formalitzant-se el contracte en data 13 de novembre de 2020.  

 

8.- En data 16 de juliol de 2020,  l’Ajuntament d’Olot mitjançant acord adoptat per la 

Junta de Govern Local, es va adherir al contracte derivat de l’Acord Marc de 

subministrament de paper amb destinació als ens locals de Catalunya (exp. 2018.03) 

adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l’empresa Lyreco España, 

SA. 

 

9.- En data 14 d’octubre de 2021,  l’Ajuntament d’Olot mitjançant acord adoptat per la 

Junta de Govern Local, es va adherir a la segona pròrroga del contracte derivat de 

l’Acord Marc de subministrament de paper amb destinació als ens locals de Catalunya 

(exp. 2018.03) adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l’empresa 

Lyreco España, SA. 

 

10.-De conformitat amb l’informe emès per la Sra. Glòria Gou Clavera de l’Àrea de 

Secretaria, de data  5 d’octubre de 2021,  es preveu un consum estimat anual de 2.500 

caixes de 500 folis de A4 i 75 caixes de 500 folis de A3. 

 

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 i articles concordants del 

TRLCSP en relació a les adhesions formalitzades abans de l’entrada en vigor de la nova 

LCSP.  

Articles 220 i 222 de la nova LCSP en relació al règim dels Acords marc,  

Article 153 i 220 de la nova LCSP pel que fa a la formalització dels contractes 

administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents 

documents contractuals. 

 

Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen 

l’Acord marc del subministrament de paper amb destinació als ens locals de Catalunya 



 
 
 

aprovats per la Resolució de Presidència núm. 42/2018, de 18 de juny i publicats al perfil 

de contractant de l’entitat. 

 

Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat de l'Acord marc del 

subministrament de paper amb destinació a les entitats locals de Catalunya, a licitar 

mitjançant sobre tancat, aprovat per Resolució de Presidència núm. 74/2018 de data 15 

de novembre 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, la regidora delegada d’Hisenda, de l’Ajuntament d’Olot, 

proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 

 

ACORDA 

 

Primer.- Disposar l’adhesió de l’Ajuntament d’Olot a la segona pròrroga del contracte 

basat (Exp. 2018.03-D1) en l’Acord marc de subministrament de paper amb destinació 

a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.03).  

 

Segon.- Aprovar la contractació de paper d’impressió a l’empresa Lyreco España, SA 

en la modalitat i quantitat següent: 

 

Sublot 1.2: Fibra verge estàndard 

   

 Unitats B.I 

Unit. 

B.I Iva 

(21%) 

Total 

DIN A4 2.500 paquets de 500 fulls 

c/paquet. 

2,85 € 7.125,00€ 1.496,25 € 8.621,25 € 

DIN A3 75 paquets de 500 fulls 

c/paquet. 

5,69 € 426,75 € 89,62 € 516,37 € 

   7.551,75 € 1.585,87 € 9.137,62 € 

 

Amb un repartiment del 50% de la comanda en el moment de la formalització del 

contracte i el 50% en una data posterior a petició per part de l’Ajuntament d’Olot. 

 

Tercer.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa  per import de set mil cinc-cents 

cinquanta-un euros amb setanta-cinc cèntims (7.551,75 €)  de base imposable, mil cinc-

cents vuitanta-cinc euros amb vuitanta-set cèntims (1.585,87 €) en concepte d’IVA i un 

total de nou mil cent trenta-set euros amb seixanta-dos cèntims (9.137,62 €) que 

s'imputarà, dins del pressupost municipal de  l'any 2021, a càrrec de l'aplicació 

pressupostària 21.130.920.220000  Material d’Oficina. 

 

 



 

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

200220  Despeses 21130  920  220000 9137.62 MATERIAL OFICINA 100 001 001 001 000 000 

 

 

Quart.- Notificar aquest acord a Lyreco España SA, com a empresa adjudicatària del 

contracte derivat de l’Acord marc de subministrament de paper (Ctra. de l’Hospitalet, 

147-149 Edifici Paris D, 08940, Cornellà de Llobregat), així com a l’Associació Catalana 

de Municipis (preferentment per e-notum al NIF G66436064 i el correu electrònic 

centraldecompres@acm.cat o per correu al carrer València núm. 231, 6a planta, 08007 

Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius. 

 

Cinquè.- Nomenar responsable del contracte a  la Sra. Glòria Gou Clavera, com a 

Secretària de l’Ajuntament d’Olot. 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
11.6. - ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, DEL 
SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM DE LLOGUER DE L’ENLLUMENAT NADALENC 

DE LA CIUTAT D’OLOT. 
 

Núm. de referència : X2021039118    
  

Tipus 
Contracte 

SU DE SUBMINISTRAMENT 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

 
Antecedents 
 

Per Acord de Junta de Govern Local de data 19 d’agost de 2021 , es va aprovar 
l’expedient de contractació administrativa del “Subministrament en règim de lloguer de 
l’enllumenat nadalenc de la ciutat d’Olot” mitjançant procediment obert simplificat, amb 
un pressupost de setanta-mil euros (70.000,00 €) IVA inclòs. Aquest import es desglossa 
en cinquanta-set mil vuit-cents cinquanta-un euros amb vint-i-quatre cèntims 
(57.851,24€) de pressupost net i dotze mil cent-quaranta vuit euros amb setanta-sis 
euros  (12.148,76 €) en concepte d’IVA calculat al tipus del 21%. 

En data 3 de setembre 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, la següent empresa: 

- XIMENEZ CATALUNYA, SL  (B65897084) 

En data 6 de setembre 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  6 de setembre de  2021 es reuneix la Mesa de Contractació , procedint a 
l’obertura del sobre B amb  criteris de judici de valor i procedint a la sol.licitud de l’informe 
de valoració als serveis tècnics. 

En data  16 de setembre de 2021 es reuneix la Mesa de Contractació , per donar compte 
de l’informe de valoració dels criteris de judici de valor de les ofertes presentades emès 
pel Sr. Sr. Xevi Canal Molas, com a Cap de la Brigada Municipal i es procedeix a 
l’obertura del sobre C (Criteris automàtics) 

En data  23 de setembre de 2021 es reuneix la Mesa de Contractació , per donar compte 
de l’informe de valoració dels criteris automàtics de les ofertes presentades emès pel 
Sr. Sr. Xevi Canal Molas, com a Cap de la Brigada Municipal i es procedeix a l’obertura 
del sobre C (Criteris automàtics) i la Mesa acorda elevar a la Junta de Govern Local la 
proposta d’adjudicació del contracte de  “Subministrament en règim de lloguer, de 
l’enllumenat nadalenc de la Ciutat d’Olot, a  l’empresa XIMENEZ CATALUNYA, SL   

En data 27 de setembre de 2021 es  requereix a l’empresa XIMENEZ CATALUNYA, SL  

, la presentació de la documentació justificativa d’haver constituït la  garantia definitiva 
d’import 2.285,00 €. 

Atès que l’empresa XIMENEZ CATALUNYA, SL  , presentà la documentació requerida 
dins del termini atorgat a l’efecte (Registre d’Entrada núm. E2021019395, de 6 d’octubre 
de 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.  
 
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. 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12021000061, la  regidora delegada 
d’Organització, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següent acord: 
 
Primer.- ADJUDICAR el contracte “Subministrament en règim de lloguer, de 
l’enllumenat nadalenc de la Ciutat d’Olot”, a favor de l’empresa XIMENEZ CATALUNYA, 
SL   ,  amb NIF. B65848889 pel preu de SEIXANTA-VUIT MIL TRES-CENTS 
SEIXANTA-CINC EUROS (68.365,00€)  Iva Inclòs , que es desglossa en: 

CINQUANTA-SIS MIL CINC-CENTS EUROS (56.500,00 €) MÉS ONZE MIL VUIT-
CENTS SEIXANTA-CINC (11.865,00 €)  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  19 d’agost  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  23 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. 
 
Tercer.- Aprovar i disposar la despesa per import de 68.365,00 € amb càrrec a la 
següent partida: 

2021 142 165 2279901   ENLLUMENAT NADAL 
 

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

200300 2104945 Despeses 21142  165  2279901 68365 ENLLUMENAT NADAL 100 001 001 001 000 000 
200210 2104945 Despeses 21142  165  2279901 -1635 ENLLUMENAT NADAL 100 001 001 001 000 000 

 

 

Quart.- NOMENAR, com a Responsable del Contracte, el Sr. XAVIER CANAL MOLAS 
arquitecte tècnic de la secció d’Urbanisme de l’Àrea de territori de l’Ajuntament d’Olot, 
amb les facultats determinades a l’article 62 de la LCSP. 
 
Cinquè.- 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.  
 
Sisè.- 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.  
 
Setè.- 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

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

REGIRNA LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT 
SIMPLIFICAT, ELSUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ  DE L’EQUIPAMENT DE 

SO, VÍDEO I MATERIAL TECNOLÒGIC PER A LA SALA D’ACTES, LA SALA 
EDUCATIVA I ELS ESPAIS POLIVALENTS DE DE L’ESPAI CRÀTER; I 

CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ. 
Núm. de referència : X2021048962    
 

Tipus contracte SU DE SUBMINISTRAMENT 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

 Atès que és necessari contractar el Subministrament i instal·lació de l’equipament de 
so, vídeo i material tecnològic per a la sala d’actes, la sala educativa i els espais 
polivalents de l’Espai Cràter Vist l’informe emès pel Sr. Ramon Prat Molas cap de l’Àrea 
de Territori de l’Ajuntament d’Olot, en el qual es proposa l’inici de l’expedient del 
contracte referit. 

La durada del contracte s’estableix en un màxim de 3 mesos. 

El pressupost base de licitació que inclou el subministrament i instal·lació de l’equipament 
de so, vídeo i material tecnològic per a la sala d’actes, la sala educativa i els espais polivalents 

de l’Espai Cràter, d’acord amb l’article 100 LCSP, comprèn l’import total de quaranta-
quatre mil set-cents setanta euros (44.770,00 €), IVA inclòs, amb el desglossament 
següent: 37.000,00 € de pressupost net sense IVA, i 7.770,00 € corresponent al 21% 
d’IVA.   

Als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat subjecte a la 
licitació, el valor estimat del contracte és trenta-set mil euros  (37.000,00 €), IVA exclòs. 

De conformitat amb el que disposa l’article 116 de la LCSP, la celebració de contractes 
per part de les administracions púbiques requerirà la prèvia tramitació de l’expedient, 
que s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els 
termes previstos a l’article 28 de l’esmentada LCSP. 

Vist que a l’expedient s’han incorporat el Plec de clàusules administratives particulars i 
el Plec de clàusules tècniques d’acord amb el que disposa l’article 116.3 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP). 

Atès que el procediment a seguir per a l’adjudicació del contracte és l’obert simplificat , 
d’acord amb l’article 159 de la LCSP, i que la tramitació de l’expedient serà ordinària, de 
conformitat amb l’article 116 i següents de la LCSP. 

Vist que a l’expedient consta l’informe emès per la Secretària general de l’Ajuntament, 
en compliment de la Disposició Addicional Tercera de la LCSP. 

Vist el que disposa l’apartat 1 de la Disposició Addicional Segona de la LCSP i atès que 



 

l’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local per la delegació conferida per 
l’Alcaldia en data 26 de juny de 2019, i vist el decret de delegació de competències de 
data 25 de juny de 2019. 

I vist l’expedient administratiu núm. CCS12021000066, la regidora delegada 
d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 

Primer. INICIAR l’expedient de contractació administrativa que ha de regir la licitació pel 
Subministrament i de l’equipament de so, vídeo i material tecnològic per a la sala 
d’actes, la sala educativa i els espais polivalents de l’Espai Cràter,  incorporant-hi la 
documentació que fa a què fa referència l’article 116 de la LCSP.  

Segon. APROVAR, de conformitat amb l’article 117 de la LCSP, l’expedient de 
contractació administrativa que ha de regir la licitació per al Subministrament i de 
l’equipament de so, vídeo i material tecnològic per a la sala d’actes, la sala educativa i 
els espais polivalents de l’Espai Cràter, pel preu de quaranta-quatre mil set-cents 
setanta euros (44.770,00 €), IVA inclòs, amb el desglossament següent: 37.000,00 € de 
pressupost net sense IVA, i 7.770,00 € corresponent al 21% d’IVA.   

 
La durada del contracte s’estableix en 3 mesos 
 
Tercer. APROVAR el Plec de clàusules administratives i el Plec de clàusules tècniques 
que han de regir la contractació del subministrament abans esmentat, tal i com 
determina l’article 122 i 124 de la LCSP. 
 
Quart.- La despesa màxima prevista és de 44.770 € amb càrrec a la partida:   

 21 140.333.63 211 “Espai Cràter Modificacions i Desviacions”  del Pressupost 

Municipal  

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

200200  Despeses 21140  333  63211 44770 ESPAI CRATER MODIFICATS I DESVIACIONS 
(PR21-100) 

100 001 001 001 000 000 

 

Cinquè.- DISPOSAR l’obertura del procediment d’adjudicació que es tramitarà de forma 
ordinària, pel procediment obert simplificat , i es durà a terme  atenent a diversos criteris 
d’adjudicació;  d’acord amb el que disposen els articles 145 i 146 de la LCSP, i procedir 
a la seva publicació en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament d’Olot.  
 
Sisè. NOMENAR, com a Responsable del Contracte, el Sr. Xevi Collell Colomer, Tècnic 
de l’Àrea d’Alcaldia de l’Ajuntament d’Olot, amb les facultats determinades a l’article 62 
de la LCSP, i haurà de supervisar  la seva execució, adoptar les decisions i dictar les 
instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta realització de la 
prestació pactada dins de l’àmbit de facultats que l’òrgan de contractació li atribueixi. 
 
Setè. DELEGAR a l’Alcaldia la competència per aprovar tots els actes de tràmit que 
s’hagin de dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des del seu inici fins a 
la seva definitiva finalització o resolució. 
 
S’aprova per unanimitat. 



 
 
 

11.8. - APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS, PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES  QUE 

REGIRAN L'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT 
ABREUJAT, DEL  SUBMINISTRAMENT D’UN TRACTOR TALLA GESPA 

HUSQVARNA P525D PER LA BRIGADA MUNICIPAL D’OLOT; I CONVOCATÒRIA 
DE LICITACIÓ 

 
Núm. de referència : X2021048773    
 

Tipus contracte SU DE SUBMINISTRAMENT 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris UN ÚNIC CRITER 

  
 
Atès que l’Ajuntament requereix contractar el subministrament d’un tractor tallagespa 
HUSQVARNA P525D per tal de complementar la flota de maquinària per les feines de 
jardineria de la Brigada Municipal d’Olot. 
 

Vist l’informe emès pel Sr. Xevi Canal Molas, director tècnic de la Brigada Municipal de 
l’Ajuntament d’Olot., de data 5 d’octubre de 2021 en el qual es proposa l’inici de 
l’expedient del contracte referit. 

El termini de subministrament s’estableix en 7 dies naturals des de la formalització de 
l’adjudicació. 

El pressupost base de licitació ascendeix a trenta dos mil nou-cents noranta euros amb 
seixanta cèntims   (32.990,60€ ) IVA inclòs. Aquest import es desglossa en vint-i-set mil 
dos-cents seixanta quatre euros amb quaranta-sis cèntims    (27.264,46€ )   de 
pressupost net i cinc mil set-cents vint-i-cinc euros amb cinquanta-quatre cèntims    
(5.725,54€ )  en concepte d’IVA calculat al tipus del 21%. 

Als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat subjecte a la 
licitació, el valor estimat del contracte és vint-i-set mil dos-cents seixanta quatre euros 
amb quaranta-sis cèntims    (27.264,46€ )   , IVA exclòs. 

De conformitat amb el que disposa l’article 116 de la LCSP, la celebració de contractes 
per part de les administracions púbiques requerirà la prèvia tramitació de l’expedient, 
que s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els 
termes previstos a l’article 28 de l’esmentada LCSP. 

Vist que a l’expedient s’han incorporat el Plec de clàusules administratives particulars i 
el Plec de clàusules tècniques d’acord amb el que disposa l’article 116.3 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP). 

Atès que el procediment a seguir per a l’adjudicació del contracte és l’obert simplificat 
abreujat, d’acord amb l’article 159 de la LCSP, i que la tramitació de l’expedient serà 
ordinària, de conformitat amb l’article 116 i següents de la LCSP. 



 

Vist que a l’expedient consta l’informe emès per la Secretària general de l’Ajuntament, 
en compliment de la Disposició Addicional Tercera de la LCSP. 

Vist el que disposa l’apartat 1 de la Disposició Addicional Segona de la LCSP i atès que 
l’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local per la delegació conferida per 
l’Alcaldia en data 26 de juny de 2019, i vist el decret de delegació de competències de 
data 25 de juny de 2019. 

I vist l’expedient administratiu núm. CCS12021000064 com a regidora delegada 
d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 

Primer. INICIAR l’expedient de contractació administrativa que ha de regir la licitació pel 
“Subministrament d’un tractor tallagespa HUSQVARNA P525D per tal de complementar 
la flota de maquinària per les feines de jardineria de la Brigada Municipal d’Olot” ,  
incorporant-hi la documentació que fa a què fa referència l’article 116 de la LCSP.  

Segon. APROVAR, de conformitat amb l’article 117 de la LCSP, l’expedient de 
contractació administrativa que ha de regir la licitació pel “subministrament d’un tractor 
tallagespa HUSQVARNA P525D per tal de complementar la flota de maquinària per les 
feines de jardineria de la Brigada Municipal d’Olot”, pel preu de a trenta dos mil nou-
cents noranta euros amb seixanta cèntims   (32.990,60€ ) IVA inclòs. Aquest import es 
desglossa en vint-i-set mil dos-cents seixanta quatre euros amb quaranta-sis cèntims 
(27.264,46€ ) de  pressupost net i cinc mil set-cents vint-i-cinc euros amb cinquanta-
quatre cèntims  (5.725,54€ )  en concepte d’IVA calculat al tipus del 21%. 
 
Termini del subministrament és de 7 dies naturals. 
 
Tercer. APROVAR el Plec de clàusules administratives i el Plec de clàusules tècniques 
que han de regir la contractació del subministrament abans esmentat, tal i com 
determina l’article 122 i 124 de la LCSP. 
 
Quart.- La despesa màxima prevista és de 32.990,60 € amb càrrec a la partida:    

2021 142 1511 63901  EQUIPAMENT BRIGADA MUNICIPAL (PR21). 

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

200200  Despeses 21142  1511 63901 32990.60 EQUIPAMENT BRIGADA MUNICIPAL (PR21) 100 001 001 001 000 000 

 

 
Cinquè.- DISPOSAR l’obertura del procediment d’adjudicació que es tramitarà de forma 
ordinària, pel procediment obert simplificat abreujat , i es durà a terme  atenent a 
diversos criteris d’adjudicació;  d’acord amb el que disposen els articles 145 i 146 de la 
LCSP, i procedir a la seva publicació en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament d’Olot.  
 
Sisè. NOMENAR, com a Responsable del Contracte, el Sr. Xavi Canal Molas, director 
tècnic de la Brigada Municipal de l’Ajuntament d’Olot, amb les facultats determinades a 
l’article 62 de la LCSP, i haurà de supervisar  la seva execució, adoptar les decisions i 
dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta realització de 
la prestació pactada dins de l’àmbit de facultats que l’òrgan de contractació li atribueixi. 
 



 
 
 

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

12.1. – PAGAMENT DE SERVEIS EXTRAORDINARIS AL PERSONAL DE LA 
POLICIA MUNICIPAL REALITZATS DES DEL 16 D'AGOST A 15 DE SETEMBRE 

DE 2021. 
Núm. de referència : X2021048383     
 
Atès l’informe del Sotsinspector de la Policia Municipal de data 17 de setembre de 2021, 
amb número d’expedient PS032021000010. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132021000135 i antecedents corresponents, la regidora 
delegada d'Organització i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció del següent acord: 
 
D’acord amb l’acta número 1/2018 de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament 
d’Olot de data 12 de juny de 2018, sobre la modificació del import de les hores 
extraordinàries i les condicions laborals de la Policia Municipal. 
 
Primer.- Pagament de serveis extraordinaris al personal de la Policia Municipal que es 
relaciona a continuació realitzats des del 16 d’agost al 15 de setembre de 2021: 
 

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

**** – Sergent   
05/09/21 FESTES DEL TURA – 252 8 297,36 
06/09/21 FESTES DEL TURA – 951 8 212,48 
07/09/21 FESTES DEL TURA – 252 8 297,36 
08/09/21 FESTES DEL TURA – 252 4 148,68 
12/09/21 TASQUES FORA DE SERVEI - 963 1 30,98 
   
**** – Agent   
04/09/21 FESTES DEL TURA – 252 4 111,16 
05/09/21 FESTES DEL TURA – 253 6 188,94 
   
****– Sergent   
04/09/21 TASQUES FORA DE SERVEI - 963 1 30,98 
04/09/21 FESTES DEL TURA - 253 8 317,12 
05/09/21 FESTES DEL TURA – 253 2 79,28 
05/09/21 FESTES DEL TURA – 952 6 177,84 
06/09/21 FESTES DEL TURA - 952 2 59,28 
07/09/21 FESTES DEL TURA - 253 6 237,84 
07/09/21 FESTES DEL TURA - 253 8 317,12 



 

08/09/21 FESTES DEL TURA - 252 4 148,68 
08/09/21 FESTES DEL TURA - 253 2 79,28 
   
**** – Agent   
06/09/21 FESTES DEL TURA - 951 8 158,08 
07/09/21 FESTES DEL TURA – 252 8 222,32 
08/09/21 FESTES DEL TURA – 252 8 222,32 
   
**** – Agent   
04/09/21 FESTES DEL TURA - 252 4 111,16 
05/09/21 FESTES DEL TURA - 253 6 188,94 
05/09/21 FESTES DEL TURA - 252 4 111,16 
05/09/21 FESTES DEL TURA - 253 2 62,98 
05/09/21 FESTES DEL TURA - 952 4 88,52 
   

****– Agent   

06/09/21 FESTES DEL TURA – 951 4 79,04 

06/09/21 FESTES DEL TURA - 952 2 44,26 

07/09/21 FESTES DEL TURA - 253 4 125,96 
07/09/21 FESTES DEL TURA - 253 0,50 15,75 
07/09/21 FESTES DEL TURA - 252 4 111,16 
08/09/21 FESTES DEL TURA - 253 6 188,94 
   

****– Agent   

04/09/21 FESTES DEL TURA - 252 4 111,16 

05/09/21 FESTES DEL TURA - 253 6 188,94 
   

****– Caporal   

12/09/21 ACTE ESPORTIU - 963 5,50 139,81 

   

****– Agent   

06/09/21 FESTES DEL TURA - 951 4 79,04 

06/09/21 FESTES DEL TURA - 952 2 44,26 

07/09/21 FESTES DEL TURA - 253 4 125,96 

07/09/21 FESTES DEL TURA - 253 0,50 15,75 

07/09/21 FESTES DEL TURA – 252 4 111,16 

08/09/21 FESTES DEL TURA - 253 6 188,94 

04/09/21 FESTES DEL TURA - 252 8 222,32 

   

****– Agent   

06/09/21 FESTES DEL TURA - 951 8 158,08 

07/09/21 FESTES DEL TURA – 252 8 222,32 
07/09/21 FESTES DEL TURA - 252 8 222,32 
   

****– Caporal   

04/09/21 FESTES DEL TURA - 252 4 122,00 



 
 
 

07/09/21 FESTES DEL TURA – 253 8 275,68 
   

****– Caporal   

15/09/21 REFORÇ TORN - 951 8 173,68 

   

****– Agent   

04/09/21 FESTES DEL TURA - 252 2 55,58 

05/09/21 FESTES DEL TURA - 253 6 188,94 

05/09/21 FESTES DEL TURA - 253 2 62,98 

05/09/21 FESTES DEL TURA – 252 4 111,16 

06/09/21 FESTES DEL TURA - 253 2 62,98 

06/09/21 FESTES DEL TURA - 952 4 88,52 

   

12/09/21 ACTE ESPORTIU – 963 6 138,96 

14/09/21 REFORÇ TORN - 951 6 118,56 

   

****– Sergent   

25/08/21 GUARDIA - 951 3 79,68 

26/08/21 GUARDIA - 952 1 29,64 

29/08/21 TASQUES FORA DE SERVEI - 963 3 92,94 

31/08/21 TASQUES FORA DE SERVEI – 951 1 26,56 

04/09/21 FESTES DEL TURA - 252 8 297,36 

05/09/21 FESTES DEL TURA – 252 8 297,36 

06/09/21 FESTES DEL TURA - 951 8 212,48 

07/09/21 FESTES DEL TURA - 252 8 297,36 

08/09/21 FESTES DEL TURA - 252 8 297,36 

   

   

****– Agent   

06/09/21 FESTES DEL TURA – 951 8 158,08 

07/09/21 FESTES DEL TURA - 252 8 222,32 

08/09/21 FESTES DEL TURA - 252 8 222,32 

12/09/21 ACTE ESPORTIU – 963 6 138,96 

   

   

   

****– Agent   

06/09/21 FESTES DEL TURA – 951 8 158,08 

06/09/21 FESTES DEL TURA – 951 8 158,08 

13/09/21 REFORÇ TORN – 951 8 158,08 

TOTAL  364,50 10.540,73€ 

 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:  

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

0  Despeses 21180  132  13001 10540.73 HORES EXTRAORDINARIES SEGURETAT 180 008 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 



 

13.1. - PROPOSTA PAGAMENT DELS SERVEIS DE RETENS REALITZATS DEL 16 
D'AGOST AL 15 DE SETEMBRE DE 2021 

 
Núm. de referència : X2021048446     
 
 
Atès els informes del director de l’àrea d’Infraestructura i Urbanisme de data 21 de 
setembre de 2021 amb número d’expedient NI022021002207, l’informe del cap d’àrea 
d’Informàtica de data 27 de setembre de 2021 amb número d’expedient 
NI022021002276, l’informe del director tècnic de la Brigada Municipal de data de 17 de 
setembre 2021 amb número d’expedient NI022021002186 i l’informe del cap d’àrea 
d’Esports de data 21 de setembre de 2021 amb número d’expedient NI022021002208. 
 
D’acord amb el que estableix el punt 7 de l’acta de la Comissió de seguiment del conveni 
número 66, de data 14 de maig de 2018, i la seva ratificació per la Mesa General de 
Negociació de l’Ajuntament d’Olot en data 12 de juny de 2018 sobre els retens de 
Brigada Municipal, Informàtica i tècnics d’Urbanisme. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot de data 29/04/2021 amb 
número d’expedient RH132021000060 en la qual signava l’import unitari de les hores de 
serveis extraordinaris i altres conceptes de personal de l’Ajuntament d’Olot i organismes 
autònoms per a l’any 2021. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132021000136 i antecedents corresponents, la 
regidora, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Pagament d’un complement en concepte de reten al personal de la Brigada 
Municipal, d’informàtica, dels serveis tècnics d’urbanisme i d’esports que es relaciona a 
continuació pels serveis de reten realitzats del 16 d’agost al 15 de setembre de 2021: 
 
 

Nom i Cognoms Servei 
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Import 
(€) 

**** Brigada 1 2 - - - 252,14 € 

**** Brigada 1 3 - - - 308,74 € 

**** Brigada 1 4 - - 2,50 423,24 € 

**** Brigada 1 1 - 1 - 226,42 € 

**** Brigada 1 - - - - 138,94 € 

**** Informàtica 1 1 - - - 195,54 € 

**** Informàtica 1 - - - - 138,94 € 

**** Informàtica 1 - - - - 138,94 € 

**** Informàtica 1 - - - - 138,94 € 

**** Infra. i 
Urbanisme 

1 - - - - 138,94 € 

**** Infra. i 
Urbanisme 

1 - - 
- - 138,94 € 



 
 
 

**** Infra. i 
Urbanisme 

1 
- 

- - - 138,94 € 

**** Infra. i 
Urbanisme 

1 - - - - 138,94 € 

**** Infra. i 
Urbanisme 

1 - - 
- - 138,94 € 

**** Esports 4 2 - - - 668,96 €  

**** Esports 1 - - - - 138,94 € 

**** Esports 2 - - - - 94,92 € 

**** Esports 1 - - - - 47,46 € 

TOTAL       3.606,82€ 

 
 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
 
 

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

0  Despeses 21142  165  15300 1349.48 RETENS BRIGADA ENLLUMENAT 142 002 999 999 999 999 
0  Despeses 21120  920  15300 612.36 RETENS INFORMATICA 120 001 999 999 999 999 
0  Despeses 21141  134  15300 138.94 RETENS MOBILITAT 141 001 999 999 999 999 
0  Despeses 21140  151  15300 416.82 RETENS URBANISME 140 001 999 999 999 999 
0  Despeses 21140  165  15300 138.94 RETENS ENLLUMENAT 140 001 999 999 999 999 
0  Despeses 21330  340  15300 94.92 RETENS PERSONAL ESPORTS ADM. GRAL. 330 017 999 999 999 999 
0  Despeses 21330  342  15300 855.36 RETENS PERSONAL ESPORTS 

INSTAL.LACIONS 
330 017 999 999 999 999 

 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

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

D'AGOST AL 15 DE SETEMBRE DE 2021 
 
 

Núm. de referència : X2021048476     
 
Vist l’expedient administratiu RH132021000138 i antecedents corresponents i atès 
l’informe del Director tècnic de la Brigada Municipal amb número NI02021002187 de 
data de 17 de setembre de 2021, la Regidora delegada d'Organització i Atenció al 
ciutadà, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 

Pagament de serveis extraordinaris al personal de la Brigada Municipal que es relaciona 
a continuació, per les hores extres realitzades des el dia 16 d’agost al 15 de setembre 
de 2021: 1160,68 

 

 

 

 



 

Cognoms i Nom Data 
Brigada / Tipus 
servei 

Hores  Import 

****- EN  ELECTRICISTES Oficial 
1º 

54,00 1.160,68 € 

Actes diversos - De 18:34 a 20:25 h - 

Connexions i desconnexions Plaça del  
19/08/2021 S. Diürn 2,00 39,52 € 

Actes diversos Festes - De 16:03 a 20:07 h - 

Penjar pendons i gallarda Plaça  
23/08/2021 S. Diürn 4,00 79,04 € 

Actes diversos Festes - De 15:55 a 20:14 h - 
Penjar Nans i Cavallets Plaça Major 

24/08/2021 S. Diürn 4,25 83,98 € 

Actes diversos Festes - De 15:55 a 19:59 h - 
Muntar llums emergència Plaça  

25/08/2021 S. Diürn 4,00 79,04 € 

Actes diversos Festes - De 15:54 a 19:02 h - 

Muntatge gallarda Carrer Sant Esteve 
31/08/2021 S. Diürn 3,25 64,22 € 

Actes diversos Festes - De 15:53 a 20:01 h - 

Muntatge gallarda Carrer Sant  
01/09/2021 S. Diürn 4,25 83,98 € 

Actes diversos Festes - De 16:00 a 20:30 h - 

Llums emergència Plaça de Braus i  
02/09/2021 S. Diürn 4,25 83,98  

Actes diversos Festes - De 14:56 a 19:58 h - 

Preparar connexions Firalet i Parc  

03/09/2021 S. Diürn 5,00 98,80 € 

Concerts Plaça del Mig - De 18:00 a 18:40 h - 
Connexió Plaça del Mig 

17/08/2021 S. Minim 1,00 30,88 € 

Actes diversos - De 18:06 a 19:00 h - Connexió 
Parc Nou 

22/08/2021 S. Minim 1,00 30,88 € 

Actes diversos Festes - De 09:54 a 11:13 h - 

Connexió i proves Plaça Major 
04/09/2021 S.Diürn Festiu 1,25 28,95 € 

Actes diversos Festes - De 14:02 a 22:00 h - 

Connexions, proves i  
04/09/2021 S.Diürn Festiu 8,00 185,28 € 

Actes diversos Festes - De 16:53 a 19:31 h - 

Desconnexió i guàrdia Plaça Major 
05/09/2021 S.Diürn Festiu 2,75 63,69 € 

Actes diversos Festes - De 07:41 a 13:18 h - 
Connexió i guàrdia Plaça Major 

05/09/2021 S.Diürn Festiu 5,50 127,38 € 

Actes diversos Festes - De 18:08 a 21:38 h - 
Connexió, guàrdia i desconnexió  

07/09/2021 S.Diürn Festiu 3,50 81,06 € 

****- EN  ELECTRICISTES Oficial 
1º 

34,25 748,29 € 

Actes diversos Festes - De 16:00 a 20:04 h - 
Diversos muntatges Festes

 23/08/2021

 S. Diürn
 4,00 79,04 € 
 

23/08/2021 S. Diürn 4,00 79,04 € 

Actes diversos Festes - De 15:57 a 20:05 h - 
Diversos muntatges Festes 

24/08/2021 S. Diürn 4,25 83,98 € 

Actes diversos Festes - De 15:56 a 20:02 h - 

Diversos muntatges Festes 
25/08/2021 S. Diürn 4,00 79,04 € 

Actes diversos Festes - De 15:57 a 20:00 h - 
Diversos muntatges Festes 

26/08/2021 S. Diürn 4,00 79,04 € 

Actes diversos Festes - De 16:01 a 20:01 h - 

Diversos muntatges Festes 
01/09/2021 S. Diürn 4,00 79,04 € 

Actes diversos Festes - De 16:01 a 17:00 h - 
Diversos muntatges Festes 

30/08/2021 S. Minim 1,00 30,88 € 

Actes diversos Festes - De 14:29 a 15:13 h - 

Coordinació Festes del Tura nous  
03/09/2021 S. Minim 1,00 30,88 € 

Actes diversos Festes - De 15:45 a 22:00 h - 
Cobertura connexions i  

04/09/2021 S.Diürn Festiu 6,25 144,75 € 

Actes diversos Festes - De 18:55 a 22:00 h - 

Cobertura connexions i  
08/09/2021 S.Diürn Festiu 3,00 69,48 € 

Actes diversos Festes - De 22:00 a 22:17 h - 
Cobertura connexions i  

04/09/2021 S.Nocturn Festiu 0,25 6,56 € 

Actes diversos Festes - De 20:00 a 00:36 h - 

Cobertura connexions i  
08/09/2021 S.Nocturn Festiu 2,50 65,60 € 



 
 
 

****- EN  ELECTRICISTES Oficial 
1º 

39,75 847,28 € 

Actes diversos Festes - De 15:55 a 20:00 h - 

Muntatges Plaça Major i Parc Nou 
23/08/2021 S. Diürn 4,00 79,04 € 

Actes diversos Festes - De 16:00 a 20:01 h - 
Muntatges Plaça Major i Plaça  

24/08/2021 S. Diürn 4,00 79,04 € 

Actes diversos Festes - De 15:58 a 20:06 h - 

Muntatge senyeres al Carrer Mulleras 
25/08/2021 S. Diürn 4,00 79,04 € 

Actes diversos Festes - De 16:06 a 19:36 h - 
Muntatges Plaça Major 

26/08/2021 S. Diürn 3,50 69,16 € 

Actes diversos Festes - De 16:01 a 19:07 h - 

Muntatge gallarda Carrer Sant Rafel 
31/08/2021 S. Diürn 3,00 59,28 € 

Actes diversos Festes - De 16:01 a 20:01 h - 
Muntatge gallarda Carrer Sant Rafel 

01/09/2021 S. Diürn 4,00 79,04 € 

Actes diversos Festes - De 15:59 a 20:05 h - 

Bàsquet 3x3 Parc Miquel Martí i  
06/09/2021 S. Diürn 3,00 59,28 € 

Actes diversos Festes - De 16:05 a 17:00 h - 
Muntatge gallarda diversos carrers 

30/08/2021 S. Minim 1,00 30,88 € 

Actes diversos Festes - De 17:45 a 20:00 h - 

Plaça Campdenmàs 
04/09/2021 S.Diürn Festiu 2,25 52,11 € 

Suport reparació - De 10:15 a 14:14 h - Carretera 
de les Tries (danys accident de  

04/09/2021 S.Diürn Festiu 4,00 92,64 € 

Actes diversos Festes - De 19:52 a 22:00 h - Focs 

i Ball dels Gegants Plaça  
08/09/2021 S.Diürn Festiu 2,25 52,11 € 

Actes diversos Festes - De 08:44 a 10:54 h - Acte 
Diada 11 de setembre Firalet 

11/09/2021 S.Diürn Festiu 2,25 52,11 € 

Actes diversos Festes - De 22:00 a 23:59 h - Focs 

i Ball dels Gegants Plaça  
08/09/2021 S.Nocturn Festiu 2,00 52,48 € 

Actes diversos Festes - De 00:00 a 00:28 h - Focs 
i Ball dels Gegants Plaça  

08/09/2021 S.Nocturn laborable 0,50 11,07€ 

****- EN  ELECTRICISTES Oficial 
1º 

31,58 728,92 € 

Actes diversos Festes - De 16:07 a 20:12 h - 
Arranjar instal·lació aplics i llums  

24/08/2021 S. Diürn 4,00 79,04 € 

Actes diversos Festes - De 15:58 a 20:07 h - 

Col·locar gallarda Plaça Major i  
26/08/2021 S. Diürn 4,08 80,62 € 

Actes diversos Festes - De 16:00 a 20:30 h - 
Llums emergència i repassar  

02/09/2021 S. Diürn 4,00 79,04 € 

Festa Barri Morrot - De 21:56 a 22:56 h - 

Comprovació generador i desconnectar  
16/07/2021 S. Minim 1,00 30,88 € 

Parc Nou - De 16:00 a 17:00 h - Connectar 
conjunt 

18/07/2021 S. Minim 1,00 30,88 € 

Festa barri - De 10:00 a 11:00 h - Connectar 

conjunt Plaça Campdenmàs 
28/08/2021 S. Minim 1,00 30,88 € 

Festa barri - De 09:45 a 10:50 h - Desconnectar 
conjunt Plaça Campdenmàs 

29/08/2021 S. Minim 1,00 30,88 € 

Actes diversos Festes - De 15:49 a 16:59 h - 

Preparar gallarda 
30/08/2021 S. Minim 1,00 30,88 € 

Festa Barri Morrot - De 08:19 a 11:25 h - 
Canviar generador 

17/07/2021 S.Diürn Festiu 3,00 69,48 € 

Actes diversos Festes - De 08:01 a 13:04 h - 

Connectar i desconnectar Olot  
08/09/2021 S.Diürn Festiu 5,00 115,80 € 

Actes diversos Festes - De 15:03 a 21:31 h - 

Connectar i desconnectar Plaça del  
08/09/2021 S.Diürn Festiu 6,50 150,54 € 

****- ED  ESCOLES Oficial 1º 29,83 639,66 € 

Actes diversos Festes - De 16:00 a 20:30 h - 

Muntatges/desmuntatges i transport  

24/08/2021 S. Diürn 4,50 88,92 € 

Actes diversos Festes - De 16:00 a 20:00 h - 
Muntatges/desmuntatges, transport  

25/08/2021 S. Diürn 4,00 79,04 € 

Actes diversos Festes - De 16:00 a 19:20 h - 

Muntatge estructura i tendal de  

26/08/2021 S. Diürn 3,33 65,80 € 

Actes diversos Festes - De 16:00 a 18:30 h - 31/08/2021 S. Diürn 2,50 49,40 € 



 

Muntatges/desmuntatges i transport  

Actes diversos Festes - De 16:00 a 19:00 h - 
Desmuntar escenari Plaça Major i  

09/09/2021 S. Diürn 3,00 59,28 € 

Actes diversos Festes - De 16:00 a 17:00 h - 

Muntatge festes 

30/08/2021 S. Minim 1,00 30,88 € 

Actes diversos Festes - De 11:00 a 13:00 h - 
Col·locació tanques paleta Plaça  

04/09/2021 S.Diürn Festiu 2,00 46,32 € 

Actes diversos Festes - De 14:30 a 19:30 h - 

Posar cadires Plaça Major, tanques  

04/09/2021 S.Diürn Festiu 5,00 115,80 € 

Actes diversos Festes - De 07:00 a 11:30 h - 
Muntatges/desmuntatges i transport  

08/09/2021 S.Diürn Festiu 4,50 104,22 € 

****- JA  JARDINERS Oficial 1º 26,33 568,80 € 

Actes diversos Festes - De 16:00 a 20:30 h - 

Muntatges/desmuntatges i transport  

24/08/2021 S. Diürn 4,50 88,92 € 

Actes diversos Festes - De 16:00 a 20:00 h - 
Muntatges/desmuntatges, transport  

25/08/2021 S. Diürn 4,00 79,04 € 

Actes diversos Festes - De 16:00 a 19:20 h - 

Muntatge estructura i tendal de  

26/08/2021 S. Diürn 3,33 65,80 € 

Actes diversos Festes - De 16:00 a 18:30 h - 
Muntatges/desmuntatges i transport  

31/08/2021 S. Diürn 2,50 49,40 € 

Actes diversos Festes - De 16:00 a 17:00 h - 

Muntatge festes 

30/08/2021 S. Minim 1,00 30,88 € 

Actes diversos Festes - De 14:30 a 19:30 h - 
Posar cadires Plaça Major, tanques  

04/09/2021 S.Diürn Festiu 5,00 115,80 € 

Actes diversos Festes - De 07:00 a 13:00 h - 

Col·locació tanques paleta diverses  

04/09/2021 S.Diürn Festiu 6,00 138,96 € 

****- JA  JARDINERS Oficial 1º 14,33 309,58 € 

Actes diversos Festes - De 16:00 a 19:20 h - 
Muntatge estructura i tendal de  

26/08/2021 S. Diürn 3,33 65,80 € 

Actes diversos Festes - De 16:00 a 18:30 h - 

Muntatges/desmuntatges i transport  

31/08/2021 S. Diürn 2,50 49,40 € 

Actes diversos Festes - De 16:00 a 19:00 h - 
Desmuntar escenari Plaça Major i  

09/09/2021 S. Diürn 3,00 59,28 € 

Actes diversos Festes - De 16:00 a 17:00 h - 

Muntatge festes 

30/08/2021 S. Minim 1,00 30,88 € 

Actes diversos Festes - De 07:00 a 11:30 h - 
Muntatges/desmuntatges i transport  

08/09/2021 S.Diürn Festiu 4,50 104,22 € 

****- JA  JARDINERS Oficial 1º 43,33 961,58 € 

Actes diversos Festes - De 16:00 a 20:30 h - 

Muntatges/desmuntatges i transport  

24/08/2021 S. Diürn 4,50 88,92 € 

Actes diversos Festes - De 16:00 a 20:00 h - 

Muntatges/desmuntatges, transport  

25/08/2021 S. Diürn 4,00 79,04 € 

Actes diversos Festes - De 16:00 a 19:20 h - 

Muntatge estructura i tendal de  

26/08/2021 S. Diürn 3,33 65,80 € 

Actes diversos Festes - De 16:00 a 18:30 h - 

Muntatges/desmuntatges i transport  

31/08/2021 S. Diürn 2,50 49,40 € 

Actes diversos Festes - De 16:00 a 19:00 h - 

Desmuntar escenari Plaça Major i  

09/09/2021 S. Diürn 3,00 59,28 € 

Actes diversos Festes - De 16:00 a 17:00 h - 
Muntatge festes 

30/08/2021 S. Minim 1,00 30,88 € 

Actes diversos Festes - De 06:30 a 07:30 h - 

Descarregar escenari Plaça de Braus 

03/09/2021 S. Minim 1,00 30,88 € 

Actes diversos Festes - De 20:15 a 21:15 h - 
Portar rosco a l'Ajuntament pel  

04/09/2021 S.Diürn Festiu 1,00 23,16 € 

Actes diversos Festes - De 14:30 a 19:30 h - 

Posar cadires Plaça Major, tanques  

04/09/2021 S.Diürn Festiu 5,00 115,80 € 

Actes diversos Festes - De 07:00 a 13:00 h - 
Col·locació tanques paleta diverses  

04/09/2021 S.Diürn Festiu 6,00 138,96 € 

Actes diversos Festes - De 18:30 a 21:00 h - 

Carregar instruments de la cobla al  

07/09/2021 S.Diürn Festiu 2,50 57,90 € 

Actes diversos Festes - De 07:00 a 10:00 h - 07/09/2021 S.Diürn Festiu 3,00 69,48 € 



 
 
 

Descarregar instruments de la cobla  

Actes diversos Festes - De 20:30 a 22:00 h - 
Recollir i carregar materials dels focs 

08/09/2021 S.Diürn Festiu 1,50 34,74 € 

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

Muntatges/desmuntatges i transport  

08/09/2021 S.Diürn Festiu 4,50 104,22 € 

Actes diversos Festes - De 22:00 a 22:30 h - 
Recollir i carregar materials dels focs 

08/09/2021 S.Nocturn Festiu 0,50 13,12 € 

****- JA  JARDINERS Supervisor 28,08 599,98 € 

Actes diversos Festes - De 16:00 a 20:30 h - 

Muntatges/desmuntatges i transport  

24/08/2021 S. Diürn 4,25 83,98 € 

Actes diversos Festes - De 16:00 a 20:00 h - 
Muntatges/desmuntatges, transport  

25/08/2021 S. Diürn 4,00 79,04 € 

Actes diversos Festes - De 16:00 a 19:20 h - 

Muntatge estructura i tendal de  

26/08/2021 S. Diürn 3,33 65,80 € 

Actes diversos Festes - De 16:00 a 18:30 h - 
Muntatges/desmuntatges i transport  

31/08/2021 S. Diürn 2,50 49,40 € 

Actes diversos Festes - De 16:00 a 19:00 h - 

Desmuntar escenari Plaça Major i  

09/09/2021 S. Diürn 3,00 59,28 € 

Actes diversos Festes - De 16:00 a 17:00 h - 
Muntatge festes 

30/08/2021 S. Minim 1,00 30,88 € 

Actes diversos Festes - De 18:30 a 21:00 h - 

Carregar instruments de la cobla al  

07/09/2021 S.Diürn Festiu 2,50 57,90 € 

Actes diversos Festes - De 07:00 a 10:00 h - 
Descarregar instruments de la cobla  

07/09/2021 S.Diürn Festiu 3,00 69,48 € 

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

Muntatges/desmuntatges i transport  

08/09/2021 S.Diürn Festiu 4,50 104,22 € 

****- OP  OPERATIVA Oficial 1º 27,33 581,76€ 

Actes diversos Festes - De 16:00 a 20:30 h - 
Muntatges/desmuntatges i transport  

24/08/2021 S. Diürn 4,50 88,92 € 

Actes diversos Festes - De 16:00 a 20:00 h - 

Muntatges/desmuntatges, transport  

25/08/2021 S. Diürn 4,00 79,04 € 

Actes diversos Festes - De 16:00 a 19:20 h - 
Muntatge estructura i tendal de  

26/08/2021 S. Diürn 3,33 65,80 € 

Actes diversos Festes - De 16:00 a 18:30 h - 

Muntatges/desmuntatges i transport  

31/08/2021 S. Diürn 2,50 49,40 € 

Actes diversos Festes - De 16:00 a 19:00 h - 
Desmuntar escenari Plaça Major i  

09/09/2021 S. Diürn 3,00 59,28 € 

Actes diversos Festes - De 16:00 a 17:00 h - 

Muntatge festes 

30/08/2021 S. Minim 1,00 30,88 € 

Actes diversos Festes - De 11:00 a 13:00 h - 
Col·locació tanques paleta Plaça  

04/09/2021 S.Diürn Festiu 2,00 46,32 € 

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

Posar cadires Plaça Major, tanques  

04/09/2021 S.Diürn Festiu 2,50 57,90 € 

Actes diversos Festes - De 07:00 a 11:30 h - 
Muntatges/desmuntatges i transport  

08/09/2021 S.Diürn Festiu 4,50 104,22 € 

****- VP  OPERATIVA Oficial 1º 7,00 162,12 € 

Actes diversos Festes - De 11:00 a 13:00 h - 

Col·locació tanques paleta Plaça  

04/09/2021 S.Diürn Festiu 2,00 46,32 € 

Actes diversos Festes - De 14:30 a 19:30 h - 
Posar cadires Plaça Major, tanques  

04/09/2021 S.Diürn Festiu 5,00 115,80 € 

****- VP  OPERATIVA Oficial 1º 30,83 662,82 € 

Actes diversos Festes - De 16:00 a 20:30 h - 

Muntatges/desmuntatges i transport  

24/08/2021 S. Diürn 4,50 88,92 € 

Actes diversos Festes - De 16:00 a 20:00 h - 

Muntatges/desmuntatges, transport  

25/08/2021 S. Diürn 4,00 79,04 € 

Actes diversos Festes - De 16:00 a 19:20 h - 

Muntatge estructura i tendal de  

26/08/2021 S. Diürn 3,33 65,80 € 

Actes diversos Festes - De 16:00 a 18:30 h - 

Muntatges/desmuntatges i transport  

31/08/2021 S. Diürn 2,50 49,40 € 



 

Actes diversos Festes - De 16:00 a 19:00 h - 
Desmuntar escenari Plaça Major i  

09/09/2021 S. Diürn 3,00 59,28 € 

Actes diversos Festes - De 16:00 a 17:00 h - 

Muntatge festes 

30/08/2021 S. Minim 1,00 30,88 € 

Actes diversos Festes - De 20:15 a 21:15 h - 
Portar rosco a l'Ajuntament pel  

04/09/2021 S.Diürn Festiu 1,00 23,16 € 

Actes diversos Festes - De 11:00 a 13:00 h - 

Col·locació tanques paleta Plaça  

04/09/2021 S.Diürn Festiu 2,00 46,32 € 

Actes diversos Festes - De 14:30 a 19:30 h - 
Posar cadires Plaça Major, tanques  

04/09/2021 S.Diürn Festiu 5,00 115,80 € 

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

Muntatges/desmuntatges i transport  

08/09/2021 S.Diürn Festiu 4,50 104,22 € 

****- OP  OPERATIVA Oficial 1º 28,83 619,90 € 

Actes diversos Festes - De 16:00 a 20:30 h - 

Muntatges/desmuntatges i transport  

24/08/2021 S. Diürn 4,50 88,92 € 

Actes diversos Festes - De 16:00 a 19:00 h - 

Muntatges/desmuntatges, transport  

25/08/2021 S. Diürn 3,00 59,28 € 

Actes diversos Festes - De 16:00 a 19:20 h - 

Muntatge estructura i tendal de  

26/08/2021 S. Diürn 3,33 65,80 € 

Actes diversos Festes - De 16:00 a 18:30 h - 

Muntatges/desmuntatges i transport  

31/08/2021 S. Diürn 2,50 49,40 € 

Actes diversos Festes - De 16:00 a 19:00 h - 

Desmuntar escenari Plaça Major i  

09/09/2021 S. Diürn 3,00 59,28 € 

Actes diversos Festes - De 16:00 a 17:00 h - 

Muntatge festes 

30/08/2021 S. Minim 1,00 30,88 € 

Actes diversos Festes - De 11:00 a 13:00 h - 
Col·locació tanques paleta Plaça  

04/09/2021 S.Diürn Festiu 2,00 46,32 € 

Actes diversos Festes - De 14:30 a 19:30 h - 

Posar cadires Plaça Major, tanques  

04/09/2021 S.Diürn Festiu 5,00 115,80 € 

Actes diversos Festes - De 07:00 a 11:30 h - 
Muntatges/desmuntatges i transport  

08/09/2021 S.Diürn Festiu 4,50 104,22 € 

****- VP  OPERATIVA Supervisor 28,33 604.92 € 

Actes diversos Festes - De 16:00 a 20:30 h - 

Muntatges/desmuntatges i transport  

24/08/2021 S. Diürn 4,50 88,92 € 

Actes diversos Festes - De 16:00 a 20:00 h - 

Muntatges/desmuntatges, transport  

25/08/2021 S. Diürn 4,00 79,04 € 

Actes diversos Festes - De 16:00 a 19:20 h - 

Muntatge estructura i tendal de  

26/08/2021 S. Diürn 3,33 65,80 € 

Actes diversos Festes - De 16:00 a 18:30 h - 

Muntatges/desmuntatges i transport  

31/08/2021 S. Diürn 2,50 49,40 € 

Actes diversos Festes - De 16:00 a 19:00 h - 

Desmuntar escenari Plaça Major i  

09/09/2021 S. Diürn 3,00 59,28 € 

Actes diversos Festes - De 16:00 a 17:00 h - 

Muntatge festes 

30/08/2021 S. Minim 1,00 30,88 € 

Actes diversos Festes – De 18:30 a 21:00 h – 

Carregar instruments de la cobla al 

07/09/2021 S.Diürn Festiu 2,50 57,90 € 

Actes diversos Festes - De 07:00 a 10:00 h - 

Descarregar instruments de la cobla  

07/09/2021 S.Diürn Festiu 3,00 69,48 € 

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

Muntatges/desmuntatges i transport  

08/09/2021 S.Diürn Festiu 4,50 104,22 € 

 - OP  PALETES Oficial 1º 25,18 547,27 € 

Actes diversos Festes - De 16:00 a 20:00 h - 

Muntatges/desmuntatges, transport  

25/08/2021 S. Diürn 4,00 79,04 € 

Actes diversos Festes - De 16:00 a 19:20 h - 

Muntatge estructura i tendal de  

26/08/2021 S. Diürn 3,33 65,80 € 

Actes diversos Festes - De 16:00 a 18:30 h - 

Muntatges/desmuntatges i transport  

31/08/2021 S. Diürn 2,50 49,40 € 

Actes diversos Festes - De 16:00 a 19:00 h - 

Desmuntar escenari Plaça Major i  

09/09/2021 S. Diürn 3,00 59,28 € 

Actes diversos Festes - De 16:00 a 17:00 h - 

Muntatge festes 

30/08/2021 S. Minim 1,00 30,88 € 



 
 
 

Actes diversos Festes - De 11:00 a 13:00 h - 
Col·locació tanques paleta Plaça  

04/09/2021 S.Diürn Festiu 2,00 46,32 € 

Actes diversos Festes - De 14:30 a 19:30 h - 

Posar cadires Plaça Major, tanques  

04/09/2021 S.Diürn Festiu 4,85 112,33 € 

Actes diversos Festes - De 07:00 a 11:30 h - 
Muntatges/desmuntatges i transport  

08/09/2021 S.Diürn Festiu 4,50 104,22 € 

****- ED  PINTORS Oficial 1º 10,40 240,42 € 

Actes diversos Festes - De 16:00 a 18:30 h - 

Muntatges/desmuntatges i transport  

31/08/2021 S. Diürn 2,40 47,42 € 

Actes diversos Festes - De 16:00 a 17:00 h - 

Muntatge festes 

30/08/2021 S. Minim 1,00 30,88 € 

Actes diversos Festes - De 11:00 a 13:00 h - 

Col·locació tanques paleta Plaça  

04/09/2021 S.Diürn Festiu 2,00 46,32 € 

Actes diversos Festes - De 14:30 a 19:30 h - 

Posar cadires Plaça Major, tanques  

04/09/2021 S.Diürn Festiu 5,00 115,80 € 

****- ED  PINTORS Supervisor 7,00 138,32 € 

Actes diversos Festes - De 16:01 a 19:03 h - 
Muntatge gallarda Carrer Sant Rafel 

31/08/2021 S. Diürn 3,00 59,28 € 

Actes diversos Festes - De 16:01 a 19:07 h - 

Muntatge gallarda Carrer Sant Rafel 

01/09/2021 S. Diürn 4,00 79,04 € 

TOTAL 
  

466,38 
10.122,30 

€ 

Segon.-Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 

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

0  Despeses 21142  165  13001 3485.17 HORES EXTRAORDINARIES BRIGADA 
ENLLUMENAT 

142 002 999 999 999 999 

0  Despeses 21142  1522 13001 1565.67 HORES EXTRAORDINARIES BRIGADA 
EDIFICIS 

142 002 999 999 999 999 

0  Despeses 21142  171  13001 2439.94 HORES EXTRAORDINARIES BRIGADA 
JARDINERS 

142 002 999 999 999 999 

0  Despeses 21142  1532 13001 2631.52 HORES EXTRAORDINARIES BRIGADA VIES 
PUBLIQUES 

142 002 999 999 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
15.1. - PAGAMENT DELS SERVEIS EXTRAORDINARIS A DIVERS PERSONAL DE 
L'AJUNTAMENT PER LES HORES EXTRES REALITZADES DEL 16 D'AGOST AL 

15 DE SETEMBRE DE 2021 
 
 

Núm. de referència : X2021048477     
 
En relació a l’expedient RH132021000139 i antecedents corresponents, atès l’informe 
del cap d’àrea d’Esports de data de 9 de setembre de 2021, amb número d’expedient 
NI0220210002138, atès l’informe del cap de l’àrea del Territori de data de 30 d’agost de 
2021, amb número d’expedient NI0220210002094 i atès l’informe del cap de la Brigada 
de data de 13 de setembre de 2021, amb número d’expedient NI0220210002146, la 
regidora proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 



 

Pagament dels serveis extraordinaris a divers personal de l’Ajuntament que es relaciona 
a continuació per les hores extres realitzades des del 16 d’agost al 15 de setembre de 
2021: 
 
 

Nom i Cognoms Subàrea Data Serveis 

 

Núm/  

hores 

Import € 

**** 
Esports 23/06/2021 

Donar suport a la persona que 

comença a fer de taquillera a la 

Piscina Municipal 

1 19,76 € 

**** 

Brigada 

11-12-13-

16-17-18-

19-20-23-

24-25-26-

27/08/2021 

03/09/2021 

Acumulació de tasques 

motivats per baixes i 

reorganització interna en 

període vacacional 

41,13 812,73 € 

**** Brigada 
01-

02/09/2021 

09/09/2021 

Acumulació de tasques 

motivats per baixes i 

reorganització interna en 

període vacacional 

9 177,84 € 

**** Urbanisme 18/09/2021 Assistència casament 1 43,69 € 

**** Brigada 04/09/2021 Assistència casament 1 43,69 € 

TOTAL      1.097,71€ 

 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 

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

0  Despeses 21330  340  13001 19.76 HORES EXTRAORDINARIES ESPORTS 
ADM.GRAL. 

330 017 999 999 999 999 

0  Despeses 21142  150  13001 1034.26 HORES EXTRAORDINARIES BRIGADA ADM. 
GRAL. 

142 002 999 999 999 999 

0  Despeses 21140  150  13001 43.69 HORES EXTRAORDINARIES URB. ADM. GRAL. 140 001 999 999 999 999 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

16.1. - PAGAMENT D'UNA RETRIBUCIÓ EXTRA AL PERSONAL DE LA POLICIA 
MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS DURANT ELS DIES 7 I 8 DE SETEMBRE 

DE 2021 
Núm. de referència : X2021048645     
 
Atès el punt 3 de l’acord de la plantilla de la Policia Municipal annex al conveni de 
l’Ajuntament d’Olot, que estableix una retribució extra de 96,15€ bruts per cada efectiu 
que tingui planificat per quadrant dies assenyalats, com són els dies de Festes del Tura. 
 
Atès l’informe del Sotsinspector en Cap de la Policia Municipal de data 16 de setembre 
de 2021. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132021000141 i antecedents corresponents, la 
regidora, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 



 
 
 

Primer.- Pagament d'una retribució extra al personal de la policia municipal que es 
detalla a continuació pels serveis realitzats durant els dies 7 i 8 de setembre de 2021: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran a la nòmina d’octubre amb càrrec a: 
 

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

0  Despeses 21180  132  121032 3076.80 ALTRES COMPLEMENTS FESTIUS 
ESPECIALS SEGURETAT 

180 008 999 999 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

17.1. - PAGAMENT D'UN COMPLEMENT DE NOCTURNITAT AL PERSONAL DE 
LA POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS DEL 16 D'AGOST AL 15 DE 

SETEMBRE DE 2021 
Núm. de referència : X2021048784     
 
Atès l’informe del Sotsinspector de la Policia Municipal PS052021000010 de data 16 de 
setembre de 2021. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132021000142 i antecedents corresponents, la 
regidora, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
D’acord amb el que estableix l’annex 1, aprovat pel Ple d’aquesta Corporació en la 
sessió celebrada el dia 26 de març de 1992, sobre els serveis de nocturnitat de la Policia 
Municipal. 
 

Nom i Cognoms Data Import (€) 

**** 7 i 8/09/21 192,30 
**** 7 i 8/09/21 192,30 
**** 7 i 8/09/21 192,30 
**** 7 i 8/09/21 192,30 
**** 7 i 8/09/21 192,30 
**** 7 i 8/09/21 192,30 
**** 7 i 8/09/21 192,30 
**** 7 i 8/09/21 192,30 
**** 7 i 8/09/21 192,30 
**** 7 i 8/09/21 192,30 
**** 7 i 8/09/21 192,30 
**** 7 i 8/09/21 192,30 
**** 7 i 8/09/21 192,30 
**** 7 i 8/09/21 192,30 
**** 7 i 8/09/21 192,30 
**** 7 i 8/09/21 192,30 

TOTAL  3.076,80 € 



 

D’acord amb l’acta número 1/2018 de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament 
d’Olot de data 12 de juny de 2018, sobre la modificació del import de les hores 
extraordinàries i les condicions laborals de la Policia Municipal. 
 
Primer.- Pagament d’un complement de nocturnitat al personal de la Policia Municipal 
que es relaciona a continuació pels serveis realitzats des del dia 16 d’agost al 15 de 
setembre de 2021: 
 

Nom i Cognoms Dies Serveis Import (€) 

CAPORALS    
**** 7 Nocturnitat 187,32 € 
**** 7 Nocturnitat 187,32 € 

**** 7 Nocturnitat 187,32 € 
    

AGENTS    
**** 3 Nocturnitat 55,59 € 
**** 3 Nocturnitat 55,59 € 

**** 7 Nocturnitat 129,71 € 

**** 7 Nocturnitat 129,71 € 

**** 6 Nocturnitat 111,18 € 

**** 7 Nocturnitat 129,71 € 

**** 7 Nocturnitat 129,71 € 

**** 7 Nocturnitat 129,71 € 

**** 7 Nocturnitat 129,71 € 

**** 5 Nocturnitat 92,65 € 

**** 7 Nocturnitat 129,71 € 

**** 7 Nocturnitat 129,71 € 

**** 7 Nocturnitat 129,71 € 

**** 7 Nocturnitat 129,71 € 

**** 10 Nocturnitat 185,30 € 

**** 5 Nocturnitat 92,65 € 

**** 6 Nocturnitat 111,18 € 
**** 5 Nocturnitat 92,65 € 

**** 7 Nocturnitat 129,71 € 

**** 7 Nocturnitat 129,71 € 

**** 3 Nocturnitat 55,59 € 

TOTAL  151  2.970,86 € 

 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 

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

0  Despeses 21180  132  121031 2970.86 ALTRES COMPLEMENTS NOCTURNITAT 
SEGURETAT 

180 008 999 999 999 999 

 

S’aprova per unanimitat. 



 
 
 

18.1. - AUTORITZAR LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES A UNA ALUMNA DE 
L'IES LA GARROTXA A L'ARXIU MUNICIPAL 

 
Núm. de referència : X2021047770     
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot i el Departament d’Educació tenen signat un conveni de 
col·laboració per a l’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat d’Educació secundària 
del municipi que participi en el projecte d’atenció educativa a la diversitat (Projecte Clau) 
en el marc dels programes de diversificació curricular. 
 
Atès que l’Arxiu Municipal està disposat a col·laborar amb l’IES La Garrotxa per tal que 
els seus alumnes puguin adquirir coneixements relacionats amb tasques d’arxivar i 
classificar documentació i altres que se’n derivin del normal funcionament del 
departament. 
 
Vist l’expedient administratiu RH142021000024 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  d'Organització i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Autoritzar la col·laboració en la formació acadèmica de l’alumna ****, 
estudiant de 4rt d’ESO de l’IES La Garrotxa, facilitant la realització de les activitats 
d’aplicació pràctica del Projecte Clau i sense percebre cap remuneració, a l’Arxiu 
Municipal. 
Les pràctiques iniciaran el dia 15 d’octubre de 2021 i finalitzaran el 17 de juny de 2022.  
L’horari serà dijous i divendres de 9h a 13h, segons el calendari escolar. 
 
Segon.- Incloure a l’alumna ****, estudiant de 4rt d’ESO de l’IES La Garrotxa, a 
l’assegurança de responsabilitat civil d’aquest Ajuntament el temps que estigui realitzant 
les pràctiques. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

19.1. - AUTORITZAR LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES A UNA ALUMNA DE 
L'IES LA GARROTXA A L'ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL LES FONTS 

 
Núm. de referència : X2021047844     
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot i el Departament d’Educació tenen signat un conveni de 
col·laboració per a l’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat d’Educació secundària 
del municipi que participi en el projecte d’atenció educativa a la diversitat (Projecte Clau) 
en el marc dels programes de diversificació curricular. 
 
Atès que l’Arxiu Municipal està disposat a col·laborar amb l’IES La Garrotxa per tal que 
els seus alumnes puguin adquirir coneixements relacionats amb tasques relacionades 
amb l’atenció i cura del infants i altres que se’n derivin del normal funcionament del 
departament. 
 



 

Vist l’expedient administratiu RH142021000025 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  d'Organització i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Autoritzar la col·laboració en la formació acadèmica de l’alumna FIRDAWSSE 
****, estudiant de 4rt d’ESO de l’IES La Garrotxa, facilitant la realització de les 
activitats d’aplicació pràctica del Projecte Clau i sense percebre cap remuneració, a 
l’Escola Bressol Les Fonts. 
Les pràctiques iniciaran el dia 15 d’octubre de 2021 i finalitzaran el 17 de juny de 2022.  
L’horari serà dijous i divendres de 9h a 13h, segons el calendari escolar. 
 
Segon.- Incloure a l’alumna ****, estudiant de 4rt d’ESO de l’IES La Garrotxa, a 
l’assegurança de responsabilitat civil d’aquest Ajuntament el temps que estigui realitzant 
les pràctiques. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
20.1. - AUTORITZAR LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES DE FORMACIÓ DUAL A 

UN ALUMNE DE L'ESCOLA PIA A L’ÀREA D’ESPORTS I LLEURE 
 
Núm. de referència : X2021048466     
 
 
Vist que a l’Escola Pia d’Olot es cursa el Cicle formatiu de grau superior d’Ensenyament 
i animació socioesportiva, en el programa educatiu del qual s’estableix l’obligació dels 
estudiants de realitzar pràctiques en les empreses o administracions públiques. 
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot col·labora amb diferents centres educatius per facilitar la 
realització de pràctiques als seus alumnes. 
 
Atès que l’àrea d’Esports i Lleure de l’Ajuntament està disposada a col·laborar amb 
l’Escola Pia per tal que els seus alumnes puguin adquirir coneixements relacionats amb 
tasques que se’n deriven del funcionament normal del departament. 
 
Vist l’expedient administratiu RH142021000026 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  d'Organització i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de Govern 
Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- AUTORITZAR la realització de pràctiques l’àrea d’Esports i Lleure al senyor 
****, estudiant del Cicle formatiu de grau superior d’Ensenyament i animació 
socioesportiva de l’Escola Pia, durant el període comprès entre el 18/10/2021 i el 
30/06/2022 i amb l’horari de 9 a 13 i de 15 a 17 hores els dilluns, dimarts i dimecres, els 
dijous de 10 a 11 i de 15 a 17 hores, i els divendres de 9 a 13, segons estableix el 
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’Escola Pia d’Olot. 
 
Segon.- Retribuir a l’alumne una beca fixada per la comissió de seguiment del conveni 
de 3.884,45 € per la realització de les pràctiques en formació DUAL. 



 
 
 

 
Tercer.- L’Ajuntament d’Olot assumirà els drets i obligacions en matèria de Seguretat 
Social establerts per al Règim General i donarà d’alta i baixa de la Seguretat Social 
segons estableix la normativa vigent. 
 
Quart.- INCLOURE a l’alumne ****, estudiant de l’Escola Pia d’Olot, a l’assegurança 
de responsabilitat civil d’aquest Ajuntament el temps que estigui realitzant les pràctiques. 
 
Cinquè.- Aquesta quantitat es pagarà amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 
corresponents al pressupost per a l’any 2021 següents: 
 

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

0  Despeses 21330  341  131005 3884.45 PERSONAL PRACTIQUES FORMACIO DUAL 
ESPORTS 

330 015 999 999 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

21.1. - APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 
QUE REGIRÀ L'ALIENACIÓ, MITJANÇANT SUBHASTA PÚBLICA, D'UNA 

PARCEL·LA DEL CARRER GARBÍ NÚM. 36; I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ 
Núm. de referència : X2021049295     
 
Aquest Ajuntament és propietari del bé immoble patrimonial situat al carrer Garbí, 36, 
referència cadastral 8890302DG5689S0001KG i atès que és d’interès d’aquest 
Ajuntament procedir a la seva venda i vist l’expedient administratiu núm. 
SPT32021000002 i antecedents corresponents, la regidora delegada d'Organització, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:  
 
En relació a l’expedient SPT32021000002, 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.- Iniciar l’expedient per a l’alienació, mitjançant subhasta pública, d’una parcel·la 
situada al carrer Garbí, 36. 
   
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que regiran 
l’esmentada licitació i procedir a la seva publicació al perfil del contractant. 
 
Tercer.- Simultàniament s’anuncia la convocatòria de subhasta, podent-se presentar 
les proposicions en el termini de 15 dies hàbils a comptar de la publicació del 
corresponent edicte 
 
Quart.- Sol·licitar informe previ al Departament de Presidència -direcció general 
d’administració local-, de la Generalitat de Catalunya, atès que el valor del bé a 
subhastar excedeix de 100.000 euros. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 



 

22.1. - APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES ADMINIITRATIVES PARTICULARS 
QUE REGIRÀ L'ALIENACIÓ, MITJANÇANT SUBHASTA PÚBLICA, D'UNA 
PARCEL·LA DEL CARRER ROURE 6; I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ 

 
Núm. de referència : X2021049296     
 
Aquest Ajuntament és propietari del bé immoble patrimonial situat al carrer Roure 6, 
referència cadastral 6685901DG5668N0001DT i atès que és d’interès d’aquest 
Ajuntament procedir a la seva venda i vist l’expedient administratiu núm. 
SPT32021000003 i antecedents corresponents, la regidora delegada d'Organització, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Iniciar l’expedient per a l’alienació, mitjançant subhasta pública, d’una parcel·la 
situada al carrer Roure 6 i 8.   
 
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que regiran 
l’esmentada licitació i procedir a la seva publicació al perfil del contractant. 
 
Tercer.- Simultàniament s’anuncia la convocatòria de subhasta, podent-se presentar 
les proposicions en el termini de 15 dies hàbils a comptar de la publicació del 
corresponent edicte.  
 
Quart.- Comunicar al Departament de Presidència -direcció general d’administració 
local-, els presents acords, donat que el valor del bé a subhastar és inferior a 100.000 
euros. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
23.1. - PROJECTE D’AMPLIACIÓ DE VORERES I NOVA ORDENACIÓ DE TRÀNSIT 

ALS CARRERS PINTOR DOMENGE I CARLES I, A L’ENTORN DE L’ESPAI 
CRATER.- PROPOSANT APROVAR 

 
Núm. de referència : X2021049261     
 
Vist el projecte d’ampliació de voreres i nova ordenació de trànsit als carrers Pintor 
Domenge i Carles I, a l’entorn de l’Espai Crater, redactat pel director de l’Àrea de 
Territori, senyor Ramon Prat Molas en data octubre de 2021, que té per objecte definir 
un conjunt d’obres viàries que formen un conjunt que pretén relligar de forma òptima el 
trànsit entre l’Av Morrot i l’Av Sant Joan, emprant el sistema viari complert de 4 illes.  
 
Vista la implantació d’equipaments educatius és aconsellable que en l’estudi es plantegi 
la incorporació de la bicicleta. 
 
Vist l’art. 37, 38 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
En relació a l’expedient UPOM2021000033 , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 



 
 
 

PRIMER.- APROVAR el projecte d’ampliació de voreres i nova ordenació de trànsit als 
carrers Pintor Domenge i Carles I, a l’entorn de l’Espai Crater, redactat pel director de 
l’Àrea de Territori, senyor Ramon Prat Molas en data octubre de 2021. 
 
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler 
d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
S’aprova per unanimitat. 

 
 

24.1. - MEMÒRIA VALORADA DE LA RESTAURACIÓ DEL CAMÍ RAL DE BATET, 
DES DE CAN MASCLET A CAN PERICOT.- PROPOSANT APROVAR 

DEFINITIVAMENT 
Núm. de referència : X2021037162     
 
Vist  que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot, en la sessió celebrada el dia 
5 d’agost de 2021, va aprovar inicialment la memòria valorada de la restauració del camí 
ral de Batet, des de can Masclet a can Pericot, redactada per **** de l’empresa 
Sanengi, en data juliol de 2021. 
 
Vist que el referit projecte es va exposar al públic pel termini de trenta dies en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona núm. 155 de data 13 d’agost de 2021. 
 
Vist que durant el termini en el qual ha estat exposat al públic no s’han presentat 
al·legacions ni suggeriments de cap tipus. 
 
Vist l’informe favorable emès en data 4 d’octubre de 2021, pel Parc Natural de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa  
 
Vist l’art. 37 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
En relació a l’expedient UPOM2021000025, 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 DEFINITIVAMENT la memòria valorada de la restauració del 
camí ral de Batet, des de can Masclet a can Pericot, redactada per Queralt Santandreu 
Colàs de l’empresa Sanengi, en data juliol de 2021. 
 
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província i al web de 
l’ajuntament. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 



 

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

LA SECRETÀRIA 

 


