ACTA NÚM. 42
JUNTA DE GOVERN LOCAL
EL DIA 28 D´OCTUBRE DE 2021.

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 28 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, Aniol Sellabona i Aguilera i Gemma
Canalias i Rafel.
També hi assisteixen com a regidors delegats expressament convidats per tal de
presentar els assumptes de la seva àrea, sense poder intervenir, en cap cas, en la part
resolutiva ni en la resta d’assumptes que no afectin a la seva àrea ni prendre part en la
votació, i segons informe dels Serveis de Secretaria del dia 1 de juliol de 2003, els
Srs./es: Agustí Arbós i Torrent, Gemma Pujolar i Busquets i Adriana Francés i
Planellas
Hi assisteix 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. - 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
2. - 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 21 d’octubre:
- Dijous 21 va mantenir una reunió amb el Sr. Albert Ballesta, director dels Serveis
Territorials del Departament de Justícia a Girona. A la tarda, acompanyat de la
regidora Adriana Francés, del regidor de Serveis Urbans, Aniol Sellabona i de la
regidora de Participació, Imma Muñoz, va fer una trobada amb l’AV de Sant Ferriol.
Es va tractar d’una passejada pel barri per localitzar i noves emprendre accions de
millora. A continuació va desplaçar-se a la Sala Torín per assistir a la xerrada “Les

darreres erupcions volcàniques a Islàndia i el seu impacte” organitzada, per la
FaberLlull, la FES i Espai Cràter.
- Divendres 22 es va traslladar a la fàbrica SIMON per assistir a la vistia del Conseller
d'Empresa i Treball, Roger Torrent. Al vespre va assistir a la presentació del
documental del centenari de la Unió Esportiva Olot que es va fer al Cines Olot.
- Dissabte 23 d’octubre va participar en una trobada cultural amb l’Ateneu Cingles de
Bertí. L’alcalde va saludar als alcaldes de l’Ametlla del Vallès o de Lliçà d’Amunt, i
als regidors de Cultura de Lliçà i de Santa Eulàlia de Ronçana, a més de tots els
assistents a l’acte.
A la tarda va assistir a un dels espectacles del Festival Entranyes de Sant Miquel. A
continuació va presenciar el concert que l’Orquestra de Músiques d’Arrel de
Catalunya (OMAC) va oferir al Teatre Principal.
- Dilluns 25 d’octubre amb la regidora d’Educació Mariona Camps va informar als
mitjans de comunicació de les inversions realitzades a centres educatius. A la
mateixa compareixença, i amb els representants del CIT, es va presentar la
Castanyera. Una nova figura de la ciutat que sortirà amb motiu de la Diada de Tots
Sants i la celebració de la castanyada.
- Dimarts 26 d’octubre, i continuant amb les trobades als barris, va visitar Bonavista. A
la trobada el va acompanyar la regidora de barri, Imma Muñoz i el regidor de Serveis
Urbans, Aniol Sellabona.

3. - 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

4.1. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.- DECLARAR EXTINGIDA L’AUTORITZACIÓ DE
VENDA DE LA PARADA DEL MERCAT SETMANAL NÚM. MS0097, DESTINADA A
LA VENDA DE FRUITA I VERDURA.

Núm. de referència : X2021052105
Vista la instància de data 18 d’octubre de 2021 (Registre general, núm. E2021020056)
presentada pel Sr. ****, adjudicatari de la parada del mercat setmanal núm. MS0097, de
10 metres, destinada a la venda de fruita i verdura, en la que demana la baixa permanent
de mercat setmanal d’Olot.
Considerant que l’article 18 del Reglament del mercat municipal de venda no sedentària
(BOP, núms. 200/17-10-2018, 216/12-11-2019 i 39/26-02-2021) estableix que
l’autorització municipal per a l’exercici de la venda en el mercat d’Olot s’extingeix, entre
d’altres supòsits, per renúncia expressa de titular.
Considerant que en renunciar a la parada del mercat al finalitzar el tercer trimestre de
l’any en curs i en atenció a les mesures de reactivació econòmica adoptades per
l’Ajuntament d’Olot per pal·liar els efectes provocats pel coronavirus COVID-19, es
procedent la reducció de la taxa anual per ocupació al període no ocupat; amb la qual
cosa la taxa que actualment queda pendent de pagament queda reduïda a 105,05 euros.
De conformitat amb els articles 4 i 18 del Reglament del mercat municipal de venda no
sedentària; la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires; el Decret 162/2015,
de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercat de marxants; i vist l'expedient
administratiu IM022021000014 i antecedents corresponents, que serveixen de
motivació a la present proposta, el regidor delegat de Promoció de la Ciutat, Comerç
i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent acord:
Primer.- ACCEPTAR la renúncia del Sr. **** a la parada del mercat setmanal núm.
MS0097, de 10 metres, destinada a la venda de fruita i verdura, amb efectes de 30 de
setembre de 2021.
Segon.- EMETRE un nova de liquidació de la taxa de mercats, mercats extraordinaris,
rengle i atraccions (Ordenança fiscal 3.15), corresponent a la taxa de l’any 2021, que
actualment està pendent de pagament, per un import de 105,05 euros.
S’aprova per unanimitat.

4.2. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.- AUTORITZAR EL TRASPÀS DE LA PARADA
DEL MERCAT SETMANAL NÚM. MS0015, DESTINADA A LA VENDA DE ROBA DE
DONA, AL SR. ****

Núm. de referència : X2021052146
Vista la instància de data 5 d’octubre de 2021 (Registre general de l’Ajuntament d’Olot
núm. E2021019339), presentada pel Sr. ****, adjudicatari de la parada del mercat
setmanal núm. MS0015, de 12 metres, destinada a la venda de roba de dona, en la que
demana que s’autoritzi el traspàs de la parada a favor del Sr. ****, per cessament
voluntari de l’activitat.
Considerant que la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires, a l’article
15.7.a, assenyala que les autoritzacions per a la venda i la prestació de serveis de
manera no sedentària en mercats de marxants són transmissibles, entre d’altres, pel
cessament voluntari de l'activitat professional de venda o prestació de serveis de
manera no sedentària en tots els mercats, d'acord amb els terminis i les condicions
establerts per reglament. En idèntic sentit, el Reglament del mercat municipal de venda
no sedentària assenyala, en l’article 17.1.a), que l’autorització municipal de venda no
sedentària en el mercat setmanal és transmissible, entre d’altres, per cessament
voluntari de l’activitat professional de venda en tots els mercats, sempre que hagi
transcorregut un mínim de cinc anys des de la seva obtenció.
Considerant que el Sr. **** ha acreditat documentalment el cessament voluntari de
l’activitat professional de venda no sedentària en tots els mercats i considerant que està
al corrent de pagament de les taxes municipals i no té cap deute amb l’Ajuntament
vinculat al mercat setmanal; així com la seva antiguitat de més de cons anys al mercat
setmanal d’Olot .
Considerant que el Sr. **** compleix els requisits assenyalats a l’article 10 RMVNS per
obtenir una autorització per a la venda en el mercat setmanal, segons s’acredita en la
documentació que s’acompanya a l’escrit de petició.
Considerant l’Ordenança fiscal 3.4 de l’Ajuntament d’Olot per l’any 2021, relativa a les
taxes d’expedició de documents administratius, en relació a l’Ordenança fiscal 3.15 de
l’Ajuntament d’Olot per l’any 2021, relativa a les taxes de mercats, mercats
extraordinaris, rengle i atraccions.
De conformitat amb els articles 4, 10 i 17 del Reglament del mercat municipal de venda
no sedentària; la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires; el Decret
162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercat de marxants; les
Ordenances fiscals 3.4 i 3.15 de l’Ajuntament d’Olot per l’any 2019; i vist l'expedient
administratiu IM022021000015 i antecedents corresponents, que serveixen de
motivació a la present proposta, el regidor delegat de Promoció de la Ciutat, Comerç
i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:
Primer.- AUTORITZAR el traspàs de la parada del mercat setmanal núm. MS0015, de
12 metres, destinada a la venda de roba de dona, a favor del Sr. ****

Segon.- Aquest traspàs té efectes a data 1 d’octubre de 2021
Tercer.- Requerir al Sr. **** el pagament de la quantitat de QUATRE MIL TRES-CENTS
SETANTA-VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS (4.378,20.- €), que corresponen a la taxa
prevista a l’Ordenança fiscal núm. 3.4 en relació a l’Ordenança fiscal núm. 3.15 per l’any
2021.
S’aprova per unanimitat.
5.1. - APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL
PRESSUPOST IES GARROTXA -DESFILADA
Núm. de referència

: X2021045153

En relació a l’expedient SIM22021000007 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d'Educació, 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 nominativa a IES GARROTXA - DESFILADA, per un import de 2500 euros,
comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 21 500 326 480035 en fase “AD”
2105708001, una vegada supervisats: el formulari de justificació, la memòria de
l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la subvenció.
Operació Referència
200400
2105708001

Tipus
Partida
Despeses 21500 326 480035

Import
2500

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIO IES GARROTXA (DESFILADA)
500 040 035 058 056 017

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.

6.1. - QUARTA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANÇANT EL
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ I L’AJUNTAMENT D’OLOT PER AL PLA EDUCATIU
D’ENTORN DEL CURS 2021-2022
Núm. de referència

: X2021051801

Atès que amb data 28 de maig de 2019 el Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament d’Olot van subscriure un conveni de col·laboració en matèria
de llengua, interculturalitat i cohesió social, mitjançant el Pla Educatiu d’Entorn (PEE).
Atès que el conveni esmentat en el punt 1 preveu que els recursos econòmics que es
destinaran als Plans Educatius d’Entorn es concretaran mitjançant una addenda al
conveni.
Atès que es necessari concretar l’import de les despeses destinades al
desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla Educatiu d’Entorn
(PEE) per al curs acadèmic 2021-2022 i el seu finançament.
En relació a l’expedient ED012021000075 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d'Educació, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la quarta addenda al conveni de col·laboració entre el Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Olot pel Pla Educatiu d’Entorn
pel curs 2021-2022, que concreta l’import de les despeses destinades al
desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla Educatiu d’Entorn
(PEE) i el seu finançament.
Aplicar la subvenció en el pressupost del 2022.
Segon.- Facultar l’Alcalde per a la signatura de l’addenda.
S’aprova per unanimitat.
APROVACIÓ DE LA BECA ESPORTIVA AL CLUB VOLEIBOL OLOT
: X2021042204
En relació a l’expedient SP072021000001, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Núm. de referència

1r) Aprovar la concessió de la beca esportiva, de caràcter de concurrència competitiva,
a favor de l’entitat CLUB VOLEIBOL OLOT, amb NIF G17153164, inscrita en el Registre
d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12013000031, per un import de

1.092,67€. Disposar la despesa de 1.092,67 euros amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 2021 399 341 480001 BEQUES ESPORTIVES.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 21399 341 480001

Import
1092.67

Descripció
BEQUES ESPORTIVES

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
330 015 167 001 000 000

2n) Lliurar l’import de la beca prèvia presentació d’un certificat del secretari/ària de
l’entitat, segons les bases dels ajuts.
3r) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon
govern i sobre la protecció de dades.
4t) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la beca, al gestor responsable i a la
secció de Comptabilitat i Pressupostos.
S’aprova per unanimitat.
7.2. - APROVACIÓ DE LA BECA ESPORTIVA A LA FUNDACIÓ UNIÓ ESPORTIVA
OLOT
Núm. de referència : X2021042206
En relació a l’expedient SP072021000002, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar la concessió de la beca esportiva, de caràcter de concurrència competitiva,
a favor de l’entitat FUNDACIÓ UNIÓ ESPORTIVA OLOT, amb NIF G55203723, inscrita
en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12020000021, per
un import de 1.625,00€. Disposar la despesa de 1.625,00 euros amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 2021 399 341 480001 BEQUES ESPORTIVES.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 21399 341 480001

Import
1625.00

Descripció
BEQUES ESPORTIVES

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
330 015 167 001 000 000

2n) Lliurar l’import de la beca prèvia presentació d’un certificat del secretari/ària de
l’entitat, segons les bases dels ajuts.
3r) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon
govern i sobre la protecció de dades.
4t) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la beca, al gestor responsable i a la
secció de Comptabilitat i Pressupostos.
S’aprova per unanimitat.

7.3. - APROVACIÓ DE LA BECA ESPORTIVA DE L’ESCOLA PIA D'OLOT
Núm. de referència

: X2021048014

En relació a l’expedient SP072021000003, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar la concessió de la beca esportiva, de caràcter de concurrència competitiva,
a favor de l’entitat ESCOLA PIA D’OLOT, amb NIF R17000581, inscrita en el Registre
d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12020000044, per un import de
2.100,00€. Disposar la despesa de 2.100,00 euros amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 2021 399 341 480001 BEQUES ESPORTIVES.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 21399 341 480001

Import
2100.00

Descripció
BEQUES ESPORTIVES

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
330 015 167 001 000 000

2n) Lliurar l’import de la beca prèvia presentació d’un certificat del secretari/ària de
l’entitat, segons les bases dels ajuts.
3r) Donar compliment als preceptes normatius sobre transparència, la igualtat i el bon
govern, i sobre la protecció de dades.
4t) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la beca, al gestor responsable i a la
secció de Comptabilitat i Pressupostos.
S’aprova per unanimitat.
8.1. - CONCESSIÓ DIRECTA
Núm. de referència

: X2021038312

En relació a l’expedient SAL32021000001 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:
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció Open Internacional Tenis Taula Ciutat d’Olot, per un import de 1500 euros,
comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 2021100912480026 en fase “AD”
2104799001, una vegada supervisats: el formulari de justificació, la memòria de
l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la subvenció.
Operació Referència
200400
2104799001

Tipus
Partida
Despeses 21100 912 480026

Import
1500

Descripció
TRANSFERENCIES ALCALDIA

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 999 999 999 999

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

: X2021038497

En relació a l’expedient SAL32021000002, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d'Esports, Aniol Sellabona, 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 Clàssica Olot, per un import de 4500 euros, comptabilitzada a l’aplicació
pressupostària 21100912480026 en fase “AD” 2104855001, una vegada supervisats: el
formulari de justificació, la memòria de l’activitat i l’informe favorable del tècnic gestor de
la subvenció.
Operació Referència
200400
2104855001

Tipus
Partida
Despeses 21100 912 480026

Import
4500

Descripció
TRANSFERENCIES ALCALDIA

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 999 999 999 999

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

8.3. – APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ SUPORT ENTITATS
DE L’AMPA VOLCÀ BISAROQUES
Núm. de referència

: X2021017823

En relació a l’expedient SP062021000017, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció Suport entitats, a favor de l’AMIPA Escola Volcà Bisaroques (NIF
G17068834), per un import de 989.61 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària
2021 330 341 480002 en fase “AD” 2101253012, una vegada supervisats: el formulari
de justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de
la subvenció.
Operació Referència
200400
2101253012

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480002

Import
989.61

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES
330 015 167 099 023 999

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

S’aprova per unanimitat.

8.4. –APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ SUPORT ENTITATS
DEL CLUB NATACIÓ OLOT
Núm. de referència

: X2021020966

En relació a l’expedient SP062021000051, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció Suport entitats, a favor del Club Natació Olot (NIF G17067398), per un
import de 5556.23 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 2021 330 341
480002 en fase “AD” 2101253025, una vegada supervisats: el formulari de justificació,
la memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la subvenció.

Operació Referència
200400
2101253025

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480002

Import
5556.23

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES
330 015 167 099 019 999

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

: X2021021439

En relació a l’expedient SP062021000073, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció Suport entitats, a favor de l’Institut Escola Greda (NIF Q1700707A), per un
import de 397.47 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 2021 330 341
480002 en fase “AD” 2101253013, una vegada supervisats: el formulari de justificació,
la memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la subvenció.
Operació Referència
200400
2101253013

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480002

Import
397.47

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES
330 015 167 099 023 999

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

9.1. – APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ SUPORT ENTITATS
EXTRAORDINÀRIA DEL CLUB NATACIÓ OLOT
Núm. de referència

: X2021021040

En relació a l’expedient SP062021000052, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció Suport entitats extraordinària, a favor del Club Natació Olot (NIF
G17067398), per un import de 950.00 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària
2021 330 341 480002 en fase “AD” 2101253052, una vegada supervisats: el formulari
de justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de
la subvenció.
Operació Referència
200400
2101253052

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480002

Import
950.00

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES
330 015 167 099 019 999

2n) Procedir als tràmits escaients per a ordenar el pagament (fase “P”) de la despesa
esmentada en funció de les disponibilitats i previsions del Pla de tresoreria de la
Corporació i atenent al que disposa la normativa vigent i l’Ordenança general de
subvencions de l’Ajuntament d’Olot (article 16)
3r) Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i
pressupostos.
S’aprova per unanimitat.
9.2. – APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ SUPORT ENTITATS
EXTRAORDINÀRIA DEL CLUB NATACIÓ OLOT
Núm. de referència

: X2021021165

En relació a l’expedient SP062021000060, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció Suport entitats extraordinària, a favor del Club Natació Olot (NIF
G17067398), per un import de 600.00 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària
2021 330 341 480002 en fase “AD” 2101253002, una vegada supervisats: el formulari
de justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de
la subvenció.

Operació Referència
200400
2101253002

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480002

Import
600.00

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES
330 015 167 099 019 999

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

: X2021052670

En relació a l’expedient CPG22021000069 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Aprovar relació d’ordenacions de despeses annexada número 21/039 per un import de
620.627,10 euros.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
620627.10

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

S’aprova per unanimitat.

11.1. - AVANÇAMENT PARCIAL DE SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ
DISCAPACITATS COMARQUES GIRONINES
Núm. de referència

: X2021051487

Vista la sol·licitud presentada per l’ ASSOCIACIÓ DISCAPACITATS COMARQUES
GIRONINES en la que es demana l’avançament parcial de la subvenció atorgada per la
Junta de Govern Local de 10 de juny de 2021, per un import total de 800,00 euros.
En relació a l’expedient CPG120210000034 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 600,00 euros a L’ASSOCIACIÓ DISCAPACITATS
COMARQUES GIRONINES en concepte d’avançament parcial degudament justificada
de la subvenció atorgada per un import de 800,00 euros, destinada a l’organització
d’activitats socials: activitats esportives d’estiu.
Segon.- Aquest avançament es correspon a la justificació parcial de l’import total atorgat
en virtut del que estableix l’article 16 de l’Ordenança general de subvencions de
l’Ajuntament d’Olot, modificada i revisada segons acord de Ple de 20 de maig de 2021.
S’aprova per unanimitat.
12.1. - APROVACIO ALTES LIQUIDACIONS 1R I 2N TRIMESTRE 2021 - IMPOST
ACTIVITATS ECONÒMIQUES
Núm. de referència : X2021050783

En relació a l’expedient administratiu AE012021000042 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
Primer.

Aprovar les liquidacions corresponents a les altes del 1r. i 2n trimestre
de l’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES que importen les
següents quantitats i notificar-les als titulars afectats:
1r trimestre 2021
IAE
.
RECÀRREC DIPUTACIÓ

.
.

15.345,65.-€
2.808,12.-€

TOTAL

18.153,77.-€

2n trimestre 2021
IAE
RECÀRREC DIPUTACIÓ
TOTAL

Segon.

1.458,26.-€
165,52.-€
1.623,78.€

El període de cobrament en voluntària serà fins el dia 20 de desembre de
2021. Transcorregut aquest termini, els deutes que no s’hagin fet efectius,
seran exigits en via de constrenyiment i acreditaran el recàrrec de
constrenyiment, interessos de demora i, en el seu cas, les costes que es
produeixin.

Tercer.

Procedir a la notificació de la liquidació individual als interessats afectats.

S’aprova per unanimitat.
13.1. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- ESTIMAR LA INDEMNITZACIÓ
RECLAMADA PEL SR. **** PER DANYS OCASIONATS A UN VEHICLE.
Núm. de referència

: X2021028650

Vist l’escrit presentat pel Sr. ****, en el que es formula reclamació patrimonial contra
l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats a un vehicle i atesos els següents
ANTECEDENTS DE FET
Primer.- En escrit de data 12 de maig de 2021 (Registre General, núm.
E2021008254/12-05-2021), el Sr. **** va formular reclamació patrimonial contra
l’Ajuntament d’Olot, pels danys que va patir el vehicle de la seva propietat, marca
Volkswagen, model Golf, matrícula ****, el dia 11 de maig de 2021, quan estava
estacionat al carrer Josep Irla, a conseqüència d’uns treballs de jardineria que realitzava
la Brigada Municipal de l’Ajuntament d’Olot.
En l’escrit s’assenyala que el dia 11 de maig de 2021, en iniciar la jornada laboral a
l'empresa “Grues Garrotxa”, va trobar una senyalització especial al carrer Francesc
Macià, on es prohibia estacionar per tal de dur a terme uns treballs de jardineria, tal i
com es deia en el disc imprès. A la vista d’aquesta senyalització, i per tal de no interferir
en les feines esmentades, va estacionar el vehicle al carrer Josep Irla, on no hi havia
cap tipus de senyalització extraordinària de treballs de jardineria. En anar a buscar el
vehicle la tarda del mateix dia, va veure que el cotxe havia esta afectat amb diversos
desperfectes, perquè també s'havien dut a terme treballs de jardineria al carrer Josep
Irla. A conseqüència d’aquests treballs de jardineria el vehicle, que era nou d’uns dos
mesos i mig, presentava el lateral del costat del conductor picat per tot de pedretes
petites, que devien sortir projectades al moment de passar la desbrossadora o eina
similar, així com el vidre davanter amb un pic d'una pedra i la conseqüent esquerda. A
la petició s’hi acompanya un reportatge fotogràfic (6 fotos) del lloc de l’incident i del
vehicle afectat.
A requeriment de l’Ajuntament d’Olot (Registre General núm. S2021014863/17-062021), el Sr. **** , en escrit de data 5 de juliol de 2021 (Registre General, núm.
E2021012570/05-07-2021), va aportar la documentació acreditativa de la propietat del
vehicle, un informe de valoració de danys i una factura de la reparació de danys, de data
30 de juny de 2021 (Ref. A-178), emesa per “Garatge Parc Nou, S.L.”, per un import de
985,42 euros, que es la quantitat que es reclama.
Segon.- En informe del director tècnic de la Brigada Municipal de 14 de setembre de
2021 s’assenyala que s’ha comprovat que, efectivament, operaris de jardineria de la
Brigada Municipal estaven realitzant tasques de desbrossament i neteja al carrer Josep

Irla en la data i ubicació que es refereix l’interessat; alhora que es reconeix la
responsabilitat d’ocasionar danys al vehicle en qüestió.
FONAMENTS DE DRET
Primer.- L’article 32.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic,
d’acord amb l’article 106.2 de la Constitució, assenyala que “els particulars tenen dret a
ser indemnitzats per les administracions públiques corresponents de tota lesió que
pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui conseqüència del
funcionament normal o anormal dels serveis públics, excepte en els casos de força
major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar d’acord amb la Llei”.
En igual sentit, l’article 81 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya. Aquests articles
determinen que la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques sigui de
caràcter objectiu i que, per tant, esdevingui imprescindible acreditar que el dany o lesió
sofert pel reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis
públics, en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense intervenció
estranya que pugui interferir alterant el nexe causal.
En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local i 174 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis causats
als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament dels serveis
públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents, en els termes establerts
per la legislació general sobre responsabilitat administrativa”
Segon.- La responsabilitat patrimonial de les administracions públiques es basa en un
sistema de responsabilitat objectiva, la qual cosa implica que no cal que hi hagi culpa o
negligència, sinó únicament un funcionament normal o anormal dels serveis públics, un
dany avaluable econòmicament i una relació de causalitat entre un i altre. També que el
ciutadà afectat no tingui el deure jurídic de suportar aquest dany, que no hi hagi força
major i que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons l’estat dels coneixements
o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la producció dels danys.
Així doncs, esdevé imprescindible acreditar que el dany o lesió sofert per la part
reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, en
relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense intervenció estranya que
pugui interferir alterant el nexe causal.
En el present cas, a la vista de l’informe del director tècnic de la Brigada Municipal de
14 de setembre de 2021, és raonable apreciar la relació causal entre els danys
reclamats i el funcionament dels serveis municipals, d’acord amb els articles 25 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril i 66 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d‘abril, pel que fa a les
competències atorgades als municipis en matèria de trànsit, estacionament de vehicles
i mobilitat; així com en el manteniment i conservació de parcs i jardins públics.

Vist l’expedient administratiu SRP12021000013 i antecedents corresponents, que
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada d’Hisenda,
proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:
Primer.- Acceptar la reclamació patrimonial formulada pel Sr. ****, pels danys ocasionats
al vehicle de la seva propietat, matrícula ****, pels treballs de jardineria i neteja que
realitzava personal de la Brigada Municipal de l’Ajuntament d’Olot al carrer Josep Irla.
Segon.- Efectuar un pagament de NOU-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB
QUARANTA-DOS (985,42.- €) a favor del Sr. ****.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 21130 920 224000

Import
985.42

Descripció
ASSEGURANCES

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

Aquest import s’ingressarà en el número de compte bancari que la persona interessada
ha de facilitar a les Oficines de Tresoreria; així mateix ha de passar per les esmentades
oficines municipals per signar la conformitat amb la indemnització rebuda pels danys
reclamants en aquest expedient administratiu.
Tercer.- Notificar aquesta resolució a l’entitat asseguradora de l’Ajuntament d’Olot.
S’aprova per unanimitat.
13.2. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- ESTIMAR LA INDEMNITZACIÓ
RECLAMADA PER LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER GARRINADA
44-50-56, PER DANYS A LA PROPIETAT.
Núm. de referència

: X2021041165

Vist l’escrit presentat per la mercantil “Pla d’Olot, S.L.”, en qualitat d’administrador de la
Comunitat de Propietaris del Carrer Garrinada 44-50-56, en el que formula reclamació
patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats a la propietat i atesos els
següents
ANTECEDENTS DE FET
Primer.- L’administrador de la Comunitat de Propietaris del Carrer Garrinada 44-50-56
(H55112312) va formular reclamació patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, pels danys
que va partir un dels habitatges de la comunitat pel culpa d’uns treballs de neteja, que
es realitzaven al solar del darrere de l’edifici, per personal de la Brigada Municipal de
l’Ajuntament d’Olot (Registre General núm. 2021016208/23-08-2021). A conseqüència
de les feines de desbrossament una pedra va sortir rebotant i va impactar sobre la tela
mosquitera d’una finestra fent-li un forat (la pedra va quedar al costat de la finestra). A
la petició s’hi acompanya un reportatge fotogràfic (3 fotos) dels danys ocasionats a la
tela mosquitera de la finestra i de la pedra causant dels danys.
A requeriment de l’Ajuntament d’Olot (Registre General núm. S2021025364/15-10-

2021), l’administrador de la Comunitat de Propietaris del Carrer Garrinada 44-50-56 va
aportar una factura de reparació dels danys, núm. 644, de data 14 d’octubre de 2021,
emesa per “Serralleria Les Tries, S.L.”, per un import de 149,92 euros, que es la quantitat
que es reclama.
Segon.- En informe del cap d’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot de data 26 d’agost
de 2021 s’assenyala que s’ha comprovat que, efectivament, personal del pla d’ocupació
de jardineria, adscrit a la Brigada Municipal, estava fent treballs de desbrossament i
neteja del solar de darrera l´edifici afectat en la data i ubicació que es refereix l’interessat;
alhora que es reconeix la responsabilitat d’ocasionar els danys a la tela mosquitera de
la finestra de l´habitatge del carrer Garrinada.
FONAMENTS DE DRET
Primer.- L’article 32.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic,
d’acord amb l’article 106.2 de la Constitució, assenyala que “els particulars tenen dret a
ser indemnitzats per les administracions públiques corresponents de tota lesió que
pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui conseqüència del
funcionament normal o anormal dels serveis públics, excepte en els casos de força
major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar d’acord amb la Llei”.
En igual sentit, l’article 81 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya. Aquests articles
determinen que la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques sigui de
caràcter objectiu i que, per tant, esdevingui imprescindible acreditar que el dany o lesió
sofert pel reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis
públics, en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense intervenció
estranya que pugui interferir alterant el nexe causal.
En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local i 174 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis causats
als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament dels serveis
públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents, en els termes establerts
per la legislació general sobre responsabilitat administrativa”
Segon.- La responsabilitat patrimonial de les administracions públiques es basa en un
sistema de responsabilitat objectiva, la qual cosa implica que no cal que hi hagi culpa o
negligència, sinó únicament un funcionament normal o anormal dels serveis públics, un
dany avaluable econòmicament i una relació de causalitat entre un i altre. També que el
ciutadà afectat no tingui el deure jurídic de suportar aquest dany, que no hi hagi força
major i que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons l’estat dels coneixements
o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la producció dels danys.
Així doncs, esdevé imprescindible acreditar que el dany o lesió sofert per la part
reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, en
relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense intervenció estranya que
pugui interferir alterant el nexe causal.

En el present cas, a la vista de l’informe del cap d’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot
de data 26 d’agost de 2021, és raonable apreciar la relació causal entre els danys
reclamats i el funcionament dels serveis municipals, d’acord amb els articles 25 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril i 66 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d‘abril, pel que fa a les
competències atorgades als municipis en matèria de manteniment i conservació de
parcs i jardins públics.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, que serveixen de motivació
a la present resolució, la regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern
Local l'adopció dels següents acords:
Primer.- Acceptar la reclamació patrimonial formulada per la representació de la
COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER GARRINADA 44-50-56, pels danys que
van partir en la seva propietat a conseqüència d’uns treballs de jardineria que realitzava
personal adscrit a la Brigada Municipal de l’Ajuntament d’Olot.
Segon.- Efectuar un pagament de CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTADOS CÈNTIMS (149,92.- €) a favor de la Comunitat de Propietaris del Carrer Garrinada
44-50-56
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 21130 920 224000

Import
149.92

Descripció
ASSEGURANCES

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

Aquest import s’ingressarà en el número de compte bancari que la persona interessada
ha de facilitar a les Oficines de Tresoreria; així mateix ha de passar per les esmentades
oficines municipals per signar la conformitat amb la indemnització rebuda pels danys
reclamants en aquest expedient administratiu.
S’aprova per unanimitat.
13.3. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- ESTIMAR LA INDEMNITZACIÓ
RECLAMADA PEL SR. DANIEL MARTÍNEZ CLAVERIAS PER DANYS
OCASIONATS A UN VEHICLE.
Núm. de referència

: X2021049015

Vist l’escrit presentat per l’advocat Sr. ****, en nom i representació del Sr. ****, en el que
es formula reclamació patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats a
un vehicle i atesos els següents

ANTECEDENTS DE FET
Primer.- La representació del Sr. **** va formular reclamació patrimonial contra
l’Ajuntament d’Olot, pels danys que va patir el vehicle propietat del seu representat,
marca Kia, model Carens 1.6 GDI, matrícula ****, el dia 6 de juliol de 2021, quan estava
parat a un semàfor del carrer Roure, pels treballs de jardineria (poda d’arbres) que

realitzava personal adscrit a la Brigada Municipal de l’Ajuntament d’Olot (Registre
General, núm. E2021018261/21-09-2021). A l’escrit s’assenyala que a conseqüència
d’una pedra que va sortir disparada es van produir danys al vehicle. També s’apunta
que al lloc dels fets es va desplaçar una patrulla de la Policia Muncipal, que va aixecar
el pertinent atestat. A la petició s’hi acompanya la següent documentació: escrits
d’autorització de la representació i de la no percepció d’indemnització prèvia; informe de
servei de la Policia Municipal d’Olot núm. 66638, de 6 de juliol de 2021; informe pericial
de data 30 de juliol de 2021 (ref. 9962400847), emès per “Intrages. Efficient work”;
factura de reparació dels danys de 16 de juliol de 2021 (A21-000838), emesa per “Tallers
Brillauto, S.L.”; i documentació acreditativa de la titularitat del vehicle. La quantitat total
que es reclama és de 351,15 euros.
Segon.- A l’informe de servei de la Policia Municipal d’Olot núm. 66638, de 6 de juliol de
2021, que la part reclamant aporta com a prova documental en el seu escrit de
reclamació patrimonial, els agents actuants assenyalen, que arran d’una trucada
telefònica a la central relativa a un accident de trànsit, van perdonar-se al carrer Roure.
Al lloc dels fets hi havia el Sr**** que va comunicar-los que circulava pel carrer Roura,
procedent del barri de Bonavista en direcció a l’avinguda Santa Coloma i, en arribar a
l’alçada del núm. 5, va rebre l’impacte d’una pedreta procedent de la desbrossadora dels
jardiners de la Brigada Municipal de l’Ajuntament d’Olot, trencant-li el vidre de la porta
lateral posterior del vehicle, matrícula ****.
Tercer.- En informe del director tècnic de la Brigada Municipal de 18 d’octubre de 2021
s’assenyala que s’ha comprovat que, efectivament, operaris de jardineria de la Brigada
Municipal estaven fent treballs de desbrossament al carrer Roura, en la data i ubicació
que es refereix l’interessat; alhora que es reconeix la responsabilitat d’ocasionar danys
al vehicle en qüestió.
FONAMENTS DE DRET
Primer.- L’article 32.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic,
d’acord amb l’article 106.2 de la Constitució, assenyala que “els particulars tenen dret a
ser indemnitzats per les administracions públiques corresponents de tota lesió que
pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui conseqüència del
funcionament normal o anormal dels serveis públics, excepte en els casos de força
major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar d’acord amb la Llei”.
En igual sentit, l’article 81 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya. Aquests articles
determinen que la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques sigui de
caràcter objectiu i que, per tant, esdevingui imprescindible acreditar que el dany o lesió
sofert pel reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis
públics, en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense intervenció
estranya que pugui interferir alterant el nexe causal.
En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local i 174 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis causats
als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament dels serveis

públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents, en els termes establerts
per la legislació general sobre responsabilitat administrativa”
Segon.- La responsabilitat patrimonial de les administracions públiques es basa en un
sistema de responsabilitat objectiva, la qual cosa implica que no cal que hi hagi culpa o
negligència, sinó únicament un funcionament normal o anormal dels serveis públics, un
dany avaluable econòmicament i una relació de causalitat entre un i altre. També que el
ciutadà afectat no tingui el deure jurídic de suportar aquest dany, que no hi hagi força
major i que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons l’estat dels coneixements
o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la producció dels danys.
Així doncs, esdevé imprescindible acreditar que el dany o lesió sofert per la part
reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, en
relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense intervenció estranya que
pugui interferir alterant el nexe causal.
En el present cas, a la vista de l’informe de servei de la Policia Municipal núm. 66638,
de 6 de juliol de 2021, que la part reclamant aporta com a prova documental, i de
l’informe del director tècnic de la Brigada Municipal de data 18 d’octubre de 2021, és
raonable apreciar la relació causal entre els danys reclamats i el funcionament dels
serveis municipals, d’acord amb els articles 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i 66 del
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d‘abril, pel que fa a les competències atorgades als
municipis en matèria de trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat; així com en el
manteniment i conservació de parcs i jardins públics.
Vist l’expedient administratiu SRP12021000024 i antecedents corresponents, que
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada d’Hisenda,
proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:
Primer.- Acceptar la reclamació patrimonial formulada per la representació del Sr. ****,
pels danys ocasionats al vehicle matrícula 4778KHC, propietat del Sr. ****, pels treballs
de jardineria que realitzava personal adscrit a la Brigada Municipal de l’Ajuntament
d’Olot al carrer Roure.
Segon.- Efectuar un pagament de TRES-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB
QUINZE CÈNTIMS (351,15.- €) a favor del Sr. Daniel Martinez Claverias.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 21130 920 224000

Import
351.15

Descripció
ASSEGURANCES

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

Aquests imports s’ingressaran en el número de compte bancari que les persones
interessades han de facilitar a les Oficines de Tresoreria.
S’aprova per unanimitat.

14.1. - ADJUDICACIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL POLÍGON
D’ACTUACIÓ 03.04 EN L’ENTORN DEL CARRER CARLES I
Núm. de referència
Tipus
Contracte
Procediment
Criteris

: X2021038858
OB

D'OBRES

AB
MU

PROCEDIMENT OBERT
MULTIPLICITAT DE CRITERI

Antecedents
Per acord de Junta de Govern Local de data 11 de juny de 2021 , es va aprovar el
projecte tècnic de les obres d’urbanització del polígon d’actuació 03.04 en l’entorn del
carrer Carles I a Olot.
Per Acord de Junta de Govern Local de data 19 d’agost de 2021 , es va aprovar
l’expedient de contractació administrativa de les “Obres d’urbanització del polígon
d’actuació 03.04 en l’entorn del carrer Carles I a Olot.” mitjançant procediment obert
simplificat, amb un pressupost net de cinc-cents cinquanta mil nou-cents vuitanta-un
euros amb trenta-dos cèntims (550.981,32 €)

Donat que es tracta d’un projecte d’urbanització pel sistema de cooperació,
l’Ajuntament passa a exercir com a promotor i aquest fet comporta que en
aquesta obra, segons lo establert a l’ article 84.U.2.f) de la Llei 37/1992 de l’
Impost sobre el Valor Afegit, es produeixi la Inversió del Subjecte Passiu i, per
tant, la facturació que suposi l’execució de l’obra haurà de ser per l’import de
Base Imposable (amb IVA al 0%).
En data 9 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, les següents empreses:
-

AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA (A17000993)
EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU (A17060898)
RUBAU TARRÉS, SAU (A17018813)
JOSEP VILANOVA, SA (A17444092)

En data 13 de setembre de 2021 es reuneix la Mesa de Contractació , procedint a
l’obertura del sobre A, documentació administrativa.
En data 17 de setembre de 2021 es reuneix la Mesa de Contractació , per aclarir una
discrepància amb una de les empreses i acorden per unanimitat declarar admeses totes
les empreses participants .
En data 23 de setembre de 2021 es reuneix la Mesa de Contractació , per donar compte
de l’exclusió d’una empresa per presentar l’oferta fora de termini, obrir el sobre B de
criteris automàtics i sol·licitar l’informe de valoració als serveis tècnics.

En data 7 d’octubre de 2021 es reuneix la Mesa de Contractació , per donar compte de
l’informe de valoració de les ofertes presentades emès pel Sr Xavier Marty i Matas,
Arquitecte Tècnic dels Serveis Tècnics de l’Àrea de Territori , i la Mesa acorda elevar a
la Junta de Govern Local la proposta d’adjudicació del contracte de les “Obres
d’urbanització del polígon d’actuació 03.04 en l’entorn del carrer Carles I a Olot.” a
l’empresa AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA
En data 15 d’octubre de 2021 es requereix a l’empresa AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA, la
presentació de la documentació justificativa d’haver constituït la garantia definitiva
d’import 22.434,50 €.
Atès que l’empresa AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA, presentà la documentació requerida
dins del termini atorgat a l’efecte (Registre d’Entrada núm. E2021020436 de 22
/10/2021).
De conformitat amb l’article 151 de la LCSP
D’acord amb els antecedents i de conformitat amb el punt 1 de la Disposició Addicional
2a.
Per tot això, en exercici de les competències conferides en virtut de la delegació
efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret de data 25 de juny de
2019.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12021000060, com a regidora delegada
d’Hisenda, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següent acord:
Primer.- ADJUDICAR el contracte “Obres d’urbanització del polígon d’actuació 03.04 en
l’entorn del carrer Carles I a Olot.” , a favor de l’empresa AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA,
amb NIF. A17000993 pel preu de QUATRE-CENTS QUARANTA-VUIT MIL SIS-CENTS
NORANTA EUROS ( 448.690,00 €) de pressupost net.

Donat que es tracta d’un projecte d’urbanització pel sistema de cooperació,
l’Ajuntament passa a exercir com a promotor i aquest fet comporta que en
aquesta obra, segons lo establert a l’ article 84.U.2.f) de la Llei 37/1992 de l’
Impost sobre el Valor Afegit, es produeixi la Inversió del Subjecte Passiu i, per
tant, la facturació que suposi l’execució de l’obra haurà de ser per l’import de
Base Imposable (amb IVA al 0%).
Segon.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de
clàusules administratives particulars reguladores de la contractació, aprovat per Acord
de Junta de Govern Local de data 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 7 d’octubre 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 448.690,00 € amb càrrec a les
següents partides:
Any Econòmic Programa Orgànic
Nom partida
Urbanitz. Polígon
274.297,66 €
2021
140
151
60905
Actuació Carles I
R20 Urb.Poligon
174.392,34 €
2021
140
1532
61927
d’Actuació C.Carles I
(IFS)
Operació
200300
200210
200300

Referència
2104975
2104975
2104976

Tipus
Despeses
Despeses
Despeses

Partida
21140 151 60905
21140 151 60905
21140 1532 61927

Import
274297.66
-102291.32
174392.34

Descripció
CC1 CC2
URBANITZ. POLIGON ACTUACIO CARLES
100 I 001
URBANITZ. POLIGON ACTUACIO CARLES
100 I 001
R20 URB. POLIGON ACTUACIO C.CARLES
100 I 001
(IFS)

CC3
001
001
001

Quart.- El termini d’execució de les obres és de 132 dies, a comptar des del dia següent
a la signatura de l’acta de comprovació del replanteig i el termini de garantia serà de 5
anys.
Cinquè.- Es destina al Pla de Control de Qualitat un import de 2.000,00 € de pressupost
net.
Sisè.- La direcció facultativa anirà a càrrec del Sr. Ramon Prat Molas, cap de l’Àrea
d’Infraestructura i Obra Pública de l’Ajuntament d’Olot. La coordinació de seguretat i
salut i la direcció de l’execució de les obres anirà a càrrec del Sr. Xavier Marty Matas,
arquitecte tècnic de l’Àrea d’Infraestructura i Urbanisme
Sisè.- Nomenar responsable del contracte al Sr. Ramon Prat Molas, cap de l’Àrea
d’Infraestructura i Obra Pública de l’Ajuntament d’Olot.
Setè.- 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.
Vuitè.- 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.
Novè.- 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.

CC4
001
001
001

CC5
000
000
000

CC6
000
000
000

14.2. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE NOVES LLUMINÀRIES PEL
QUADRE D’ENLLUMENAT PÚBLIC (QE00377) I LA SEVA LEGALITZACIÓ
Núm. de referència : X2021049610
Tipus de Contracte: SU
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SUBMINISTRAMENT
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar el subministrament i instal·lació de noves
lluminàries pel quadre d’enllumenat públic (QE00377) i la seva legalització situat al
carrer Garbí, com es desprèn de l’informe de data 11 d’octubre 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’un subministrament esporàdic i puntual, i que en cas que
es valori que es repetirà aquesta mateixa necessitat, s’inclourà en la planificació de
necessitats de contractació, d’acord amb el que estableix l’article 28 de la LCSP.
Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses pel subministrament i
instal·lació de noves lluminàries pel quadre d’enllumenat públic (QE00377):

-

Electricitat Lluís Riera SLU
Elèctric Jomi SL
Instal·lacions Raiger SL

Quart.- D’acord amb l’informe emès en data 22 d’octubre de 2021, han estat
presentades dins del termini establert a l’efecte, dues ofertes subscrites per “Elèctric
Jomi SL” i “Instal·lacions Raiger SL”; i vist l’informe de valoració s’informa favorablement
de l’oferta presentada per l’empresa INSTAL·LACIONS RAIGER SL, per haver
presentat l’oferta més econòmica.
Cinquè.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals
de contractació.
Sisè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa INSTAL·LACIONS RAIGER SL i atès que
aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació
objecte del contracte.

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

Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de
l’expedient administratiu i les modificacions introduïdes pel Reial Decret Llei 3/2020, de
4 de febrer.
Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació.
Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions
efectuades pel cartipàs municipal.
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics
Vist l’expedient administratiu núm. CC012021000650 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar l’informe emès pel Sr. Ramon Prat Molas, cap de l’Àrea de Territori
de l’Ajuntament d’Olot, en el que es motiven les necessitats de contractar.
Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a
favor de l’empresa INSTAL·LACIONS RAIGER SL, amb NIF núm. B55351886, el
contracte menor per a la realització del subministrament i instal·lació de noves
lluminàries pel quadre d’enllumenat públic (QE00377) i la seva legalització, pel preu de
disset mil nou-cents seixanta-vuit euros amb cinquanta cèntims (17.968,50 €), IVA
inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en catorze mil vuit-cents cinquanta euros (14.850,00 €)
de pressupost net i tres mil cent divuit euros amb cinquanta cèntims (3.118,50 €) d’IVA
calculat amb un tipus del 21 %.
Tercer.- El termini de lliurament serà de 1,5 mesos, a partir de la data de recepció de la
notificació de l’adjudicació.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 17.968,50 €, IVA inclòs, amb càrrec
a la partida 2021 140 172 163 301 “Estalvi Energètic” del Pressupost municipal:
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 21140 1721 63301

Import
17968.50

Descripció
ESTALVI ENERGETIC (PR21-40000)

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

Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació i adjuntarà
una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient
CC012021000650.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa: INSTAL·LACIONS RAIGER SL.
S’aprova per unanimitat.

14.3. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D’APLICATIU INFORMÀTIC PER A
LA GESTIÓ DE DADES EN PANELLS INFORMATIUS
Núm. de referència : X2021044620
Tipus de Contracte: SU
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SUBMINISTRAMENT
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar el subministrament i instal·lació d’aplicatiu
informàtic per a la gestió de dades en panells informatius, com es desprèn de l’informe
de data 16 de setembre de 2021, emès pel Sr. Ramon Prat Molas, cap d’àrea del
departament de Territori de l’Ajuntament d’Olot.
Segon.- Atès que es tracta d’un subministrament esporàdic i puntual, i que en cas que
es valori que es repetirà aquesta mateixa necessitat, s’inclourà en la planificació de
necessitats de contractació, d’acord amb el que estableix l’article 28 de la LCSP.
Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per el subministrament i
instal·lació d’aplicatiu informàtic per a la gestió de dades en panells informatius:
-

Lampisteria Jesus Garcia i Fills SL
Etra Bonal SA
Electricitat Maniobra i Control SA

Quart.- Atès que s’ha presentat una única oferta dins del termini establert, subscrita per
l’empresa “ETRA BONAL SA”, i aquesta compleix els criteris establerts segons informe
de valoració favorable.
Cinquè.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les
regles generals de contractació.
Sisè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa ETRA BONAL SA i atès que aquesta
compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del
contracte.
Fonament jurídic
La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant
LCSP) i correspon a la modalitat de subministrament regulada a l’article 16 de la
mateixa.

Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de
l’expedient administratiu i les modificacions introduïdes pel Reial Decret Llei 3/2020, de
4 de febrer.
Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació.
Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions
efectuades pel cartipàs municipal.
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics
Vist l’expedient administratiu núm. CC012021000596 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar l’informe emès pel Sr. Ramon Prat Molas, enginyer de Camins, Canals
i Ports, cap d’àrea del departament de Territori de l’Ajuntament d’Olot, de data 16 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 ETRA BONAL SA, amb NIF núm. A08522955, el contracte menor
de subministrament i instal·lació d’aplicatiu informàtic per a la gestió de dades en panells
informatius, pel preu de onze mil sis-cents vuitanta-vuit euros amb noranta-un cèntims
(11.688,91 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en nou mil sis-cents seixanta euros amb vint-i-sis cèntims
(9.660,26 €) de pressupost net i dos mil vint-i-vuit euros amb seixanta-cinc cèntims
(2.028,65 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 %.
Tercer.- El termini màxim per al subministrament i instal·lació serà de 1,5 mesos, a partir
de la data de recepció de la notificació de l’adjudicació.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 11.688,91 €, IVA inclòs, amb
càrrec a la partida 21 140 133 61918 “Panells aparcaments Olot” del Pressupost
municipal:
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 21140 133 61918

Import
11688.91

Descripció
PANELLS APARCAMENTS OLOT

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

Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació i adjuntarà
una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient
CC012021000596.
S’aprova per unanimitat.

14.4. - APROVACIÓ EXPEDIENT, APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS I PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES QUE
REGIRAN LA CONTRACTACIÓ , MJITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DEL
SUBMINISTRAMENT I IMPLEMENTACIÓ D’UN PROGRAMA DE GESTIÓ
INTEGRAL DE VENDA D’ENTRADES, ACTIVITATS I PRODUCTES TANGIBLES
DE L’ ESPAI CRÀTER ; I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ
Núm. de referència

: X2021052314

Tipus contracte
Procediment
Criteris

SU
AB
MU

DE SUBMINISTRAMENT
PROCEDIMENT OBERT
MULTIPLICITAT DE CRITERI

Antecedents
Atès que és necessari contractar el subministrament del sistema de gestió integral de venta
d’entrades i productes de l’Espai Cràter, així com la seva comercialització amb operadors
externs, a través d’una plataforma tecnològica.

Vist l’informe emès pel Sr. Xevi Collell Colomer, director de l’Espai Cràter.
El pressupost base de licitació és de 52.901,20 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 43.720,00 € de pressupost net i 9.181,20 € en concepte d’IVA calculat al tipus
del 21 %.
La durada del contracte s’estableix, en 25 mesos a comptar des de la seva formalització.
Es preveu la possibilitat de dues pròrrogues, de forma acordada, d’un any cadascuna,
de conformitat amb l’article 29.4 LCSP.
Als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat del contracte
subjecte a licitació, el valor estimat del contracte és el següent:
Valor estimat del Any 2021
contracte
2021

16.720,00 €

2022

9.000,00 €

2023

18.000,00 €

Pròrrogues

2024

18.000,00 €

2025

18.000,00 €

Modif. Contracte
(20%)
Sub. total

8.744,00 €
52.464,00 €

36.000,00 €

Total

88.464,00 €

Es tipifica com a contracte administratiu de subministraments, de conformitat amb el que
disposa l’article 16 de la LCSP.
El procediment a seguir per a l'adjudicació del contracte és l’obert, i adjudicació amb
més d’un criteri d’adjudicació, de conformitat amb el que disposen els articles 145, 146,
156 i concordants de la LCSP. La tramitació de l’expedient serà l’ordinària.
De conformitat amb el que disposa l’article 116 de la LCSP, la celebració de contractes
per part de les administracions públiques requerirà la prèvia tramitació de l’expedient
que s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els
termes previstos a l’article 28 de l’esmentada Llei.
Vist que a l’expedient s’han incorporat el Plec de clàusules administratives particulars i
el Plec de condicions tècniques, 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 pel Secretari Accidental de l’Ajuntament,
en compliment d’allò establert a la Disposició Addicional Segona de la LCSP.
Vist el que disposa la Disposició Addicional Segona de la LCSP i atès que l’òrgan de
contractació és la Junta de Govern Local per la delegació conferida per l’Alcaldia en data
26 de juny de 2019.
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12021000068
i
antecedents
corresponents, la regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Primer.- INICIAR l'expedient de contractació del subministrament i implementació d’un
programa de gestió integral de venda d’entrades, activitats i productes tangibles de
l’espai Cràter d’Olot, incorporant-hi la documentació a què fa referència l'article 116 del
LCSP.
Segon.- APROVAR, de conformitat amb l’article 116 de la LCSP, l'expedient de
contractació administrativa del subministrament i implementació d’un programa de
gestió integral de venda d’entrades, activitats i productes tangibles de l’espai Cràter
d’Olot, amb els següent import de licitació: 52.901,20 €, IVA inclòs, amb el
desglossament següent: 43.720,00 € de pressupost net i 9.181,20 € en concepte d’IVA
calculat al tipus del 21 %.
La durada del contracte és de 25 mesos i es preveu la possibilitat de dues pròrrogues,
de forma acordada, d’un any cadascuna.
Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el Plec de clàusules
tècniques que han de regir la contractació del servei abans esmentat, tal i com
determinen els articles 122 i 124 de la LCSP.

Quart.- Les despeses corresponents es pagaran amb càrrec a les següents partides
dels Pressupost Municipal de cada exercici:
21.400.333.226.021 MÀRQUETING I COMERCIALITZACIÓ.
22.400.333.226.021 MÀRQUETING I COMERCIALITZACIÓ.
23.400.333.226.021 MÀRQUETING I COMERCIALITZACIÓ.
Operació Referència
200200

Tipus
Partida
Despeses 21400 333 226021

Import
20231.20

200200
200200

Despeses 99999
Despeses 99999

10890
21780

Descripció
ESPAI CRATER (MARQUETING I
COMERCIALITZACIO)
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

20.231,20 €
10.890,00 €
21.780,00 €
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 001 001 000 000
100
100

001
001

001
001

D’acord amb l’article 174.1 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’autorització o
realització de les despeses de caràcter plurianual, es subordinarà al crèdit que per a
cada exercici autoritzin els respectius pressupostos. Pel que cal condicionar la despesa
a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost per a les anualitats que
correspongui
Cinquè.- CONVOCAR la licitació que es tramitarà de forma ordinària, per procediment
obert i es durà a terme atenent diversos criteris d’adjudicació; de conformitat amb el que
disposen els articles 145, 146, 156 i concordants de la LCSP, i procedir a la seva
publicació en el DOUE i en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament d’Olot.
Sisè.- NOMENAR, com a Responsable del Contracte, el Sr. Xevi Collell Colomer,
director de l’Espai Cràter, 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.

001
001

000
000

000
000

15.1. - AUTORITZAR A UN ALUMNE DE L'ESCOLA D'ART D'OLOT LA
REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES A L'ARXIU COMARCAL DE LA GARROTXA
Núm. de referència

: X2021050566

Atès que a l’Escola d’Art d’Olot es cursa el Cicle formatiu de grau superior de Fotografia
en el programa educatiu del qual s’estableix l’obligació dels estudiants de realitzar
pràctiques en les empreses o en les administracions públiques.
Atès que l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa està disposat a col·laborar amb l’Escola d’Art
d’Olot per tal que el seu alumnat pugui adquirir coneixements relacionats amb les
tasques relacionades amb el funcionament normal del departament esmentat.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada
d’Organització i Atenció Ciutadana, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Autoritzar la realització de pràctiques a l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa al
senyor ****, alumne del Cicle formatiu de grau superior de Fotografia de l’Escola d’Art
d’Olot, durant el període comprès entre el 02/11/2021 i fins el 11/02/2022 i amb horari
de dilluns a divendres de 15:30 a 18 hores, segons estableix el Conveni de col·laboració
entre l’Ajuntament d’Olot i l’Escola d’Art d’Olot, per realitzar les tasques derivades del
normal funcionament del departament, i sense percebre cap tipus de remuneració.

Segon.- Autoritzar la realització de pràctiques a l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa al
senyor ****, alumne del Cicle formatiu de grau superior de Fotografia de l’Escola d’Art
d’Olot, durant el període comprès entre el 02/11/2021 i fins el 11/02/2022 i amb horari
de dilluns a divendres de 15:30 a 18 hores, segons estableix el Conveni de col·laboració
entre l’Ajuntament d’Olot i l’Escola d’Art d’Olot, per realitzar les tasques derivades del
normal funcionament del departament, i sense percebre cap tipus de remuneració.
Tercer.- Incloure als senyors **** i **** a l’assegurança de responsabilitat civil d’aquest
Ajuntament el temps que estigui realitzant les pràctiques.
S’aprova per unanimitat.

16.1. - MEMÒRIA VALORADA DE RESTAURACIÓ DEL CAMÍ EMPEDRAT DEL
BAC DE LA PRADELLA DE LA DEU A BONAVISTA.- PROPOSANT APROVAR
DEFINITIVAMENT
Núm. de referència : X2021014627
Vist que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot, en la sessió celebrada el dia
15 d’abril de 2021 va adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovar inicialment la memòria
valorada de restauració del camí empedrat del Bac de la Pradella de la Deu a Bonavista.

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. 90 de data 12 de maig 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 pel Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa en
data 5 d’octubre de 2021, que s’adjunta a l’expedient.
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 UPOM2021000013, 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 restauració del camí
empedrat del Bac de la Pradella de la Deu a Bonavista.
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.
17.1. - MEMÒRIA VALORADA. MILLORES A L’ESTADI MUNICIPAL D’OLOT.
LAVABO ADAPTAT I MAGATZEM.- PROPOSANT APROVAR
Núm. de referència

: X2021052647

Vist el projecte de millores a l’estadi municipal d’Olot per lavabo adaptat i magatzem,
redactat pels serveis tècnics municipals de l’àrea de territori en data octubre de 2021,
que té per objecte l’ampliació dels actuals serveis higiènics per la incorporació d’un
lavabo adaptat i un espai de magatzem.
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 UPOM2021000037, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d' Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR el projecte de millores a l’estadi municipal d’Olot per lavabo
adaptat i magatzem, redactat pels serveis tècnics municipals de l’àrea de territori 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.
18.1. - MEMÒRIA VALORADA D’OBRES DE MILLORA DEL LOCAL DE
L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL MORROT – PLA DE BAIX.- Proposant aprovar
Núm. de referència : X2021052661
Vista la memòria valorada d’obres de millora del local de l’associació de veïns del Morrot
– Pla de Baix, situat al Carrer Cingles de Ferran, 3, baixos, redactada pels serveis
tècnics municipals de l’Àrea de Territori en data octubre de 2021, que té per objecte la
formació d’un lavabo accessible (usable segons les Taules d’Accessibilitat a les
Activitats a Catalunya) format per un lavabo i un wc.
Les obres que es preveu realitzar són de millora de les condicions actuals, ja que es
tracta d’un local i activitat existent.
.
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 UPOM2021000038, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d' Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR la memòria valorada d’obres de millora del local de l’associació
de veïns del Morrot – Pla de Baix, situat al Carrer Cingles de Ferran, 3, baixos, redactada
pels serveis tècnics municipals de l’Àrea de Territori 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.
19.1. - PROJECTE D'ACTUACIONS DE MILLORA DE LA PLAÇA DE LES RODES.PROPOSANT APROVAR
Núm. de referència

: X2021052500

Vist el projecte d’actuacions de millora a la plaça de les Rodes d'Olot, redactat per
unparelld’arquitectes: Eduard Callís, Guillem Moliner en data octubre de 2021, que té
per objecte la millora del confort urbà, en base al pressupost disponible, permetent que

sigui un lloc de gaudi individual i també d’activitats festives del barri, com la ballada de
sardanes. Al mateix temps contempla la valorització del caràcter i la història d’aquest
espai. El projecte contempla la millora del confort a partir de modificació d’alguns
elements.
Vist l’informe emès pel cap de l’Àrea de Territori en data 27 d’octubre de 2021, que
s’adjunta a l’expedient, conforme al qual informa favorablement l’aprovació del projecte
esmentat en l’apartat anterior.
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 UPOM2021000036, 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’actuacions de millora a la plaça de les Rodes d'Olot,
redactat per unparelld’arquitectes: Eduard Callís, Guillem Moliner 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.
20.1. - URGÈNCIA. EFECTUAR PREAVÍS DE PRÒRROGA AL CONCESSIONARI
DEL CONTRACTE DEL SERVEI PÚBLIC MUNICIPAL DE RECOLLIDA DE
DEIXALLES I NETEJA VIÀRIA
Núm. de referència

: X2011003316

Antecedents
En data 29 d’agost de 2011, el Ple de l’Ajuntament d’Olot va acordar adjudicar el
contracte de gestió del servei públic municipal de recollida de deixalles i neteja viària a
la UTE IGFA SA – UBASER SA, per un període de 8 anys, a partir de l’1 de gener de
2012 fins a 31 de desembre de 2019, amb possibilitat de pròrroga per un termini màxim
de 2 anys.
El Ple de l’Ajuntament d’Olot en sessió de 19 de març de 2015, va acordar prorrogar el
contracte del servei públic municipal de recollida de deixalles i neteja viària a la UTE
IGFA SA – UBASER SA pel termini de 2 anys, fixant com a data de finalització del mateix
el 31 de desembre de 2021.

Donada la propera finalització del contracte, s’han redactat els plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques, per tal de convocar la licitació,
que junt amb els seus annexos s’han de sotmetre a aprovació del Ple. Estava previst
dur-los a aprovació del Ple municipal del dia 28 d’octubre de 2021, per posteriorment,
en la mateixa sessió, sotmetre a aprovació del Ple la pròrroga del contracte encara
vigent. Atès que no és possible dur els plecs a aprovació al Ple de 28 d’octubre de 2021,
per manca de resposta dins termini al requeriment efectuat al concessionari, en relació
amb la relació del personal adscrit al servei objecte de subrogació i als vehicles cedits
en ús a l’adjudicatari.
Per tal de donar compliment a l’article 29.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (LCSP), relatiu a la pròrroga que estableix que “La pròrroga
l’acorda l’òrgan de contractació i és obligatòria per a l’empresari, sempre que el seu
preavís es produeixi almenys amb dos mesos d’antelació a la finalització del termini de
durada del contracte (...)”
Per tot això,
vist l’expedient administratiu CCS12011000008 i antecedents
corresponents, la regidora delegada d’Hisenda, prèvia declaració d’urgència, proposa
a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Efectuar PREAVÍS al concessionari del servei públic municipal de recollida de
deixalles i neteja viària, UTE IGFA SA – UBASER SA amb NIF de pròrroga del contracte,
amb efectes del dia 1 de gener de 2022 i fins a la formalització del contracte resultant
de la nova licitació.
Segon.- La pròrroga efectiva del contracte s’haurà d’aprovar en la propera sessió
plenària de l’Ajuntament d’Olot.
S’aprova per unanimitat.

20.2. - 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

: X2021053126

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’informe del Director tècnic de l’àrea d’Esports i Lleure de data 29 d’octubre de 2021
i amb número d’expedient NI022021002539, en el qual exposa que el Departament
d’Educació de la Generalitat no accepta el conveni marc aprovat amb l’Escola Pia d’Olot
donat que constava com a centre a realitzar les pràctiques l’Institut Municipal d’Esports
i Lleure, tot i havent justificat que en data 01/01/2021 l’Ajuntament d’Olot va subrogar
els Organismes Autònoms, proposant que l’acord aprovat el dijous 14 d’octubre de 2021
quedi anul·lat.
Vist l’expedient administratiu RH142021000029 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.- DEIXAR SENSE EFECTE l’acord aprovat per Junta de Govern Local en data
14 d’octubre de 2021 sobre l’autorització de 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.
Segon.- 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 02/11/2021 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.
Tercer.- 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.
Quart.- 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.
Cinquè.- 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.
Sisè.- Aquesta quantitat es pagarà amb càrrec a les aplicacions pressupostàries
corresponents al pressupost per a l’any 2021 següents:
Operació Referència
0

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 131005

S’aprova per unanimitat.

Import
3884.45

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
PERSONAL PRACTIQUES FORMACIO
330DUAL
015 999 999 999 999
ESPORTS

i no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el
president aixeca la sessió a les 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

