
 
 
 

ACTA NÚM. 43 
JUNTA DE GOVERN LOCAL  

EL DIA 4 DE NOVEMBRE DE 2021. 
 
 

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 4 de novembre 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 i Gemma Pujolar i Busquets.   
 
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 28 d’octubre: 
 

- Dijous 28 va presidir el Ple Municipal que es va fer de manera presencial, 

després de fer-se telemàticament a causa de les restriccions de la COVID. 

- Divendres 29 va participar de la roda de premsa d’inauguració de l’exposició del 

Centenari de la Unió Esportiva Olot. A continuació va prendre part del Consell 

Directiu de Transversal que es va fer de manera telemàtica. Al migdia es va 

desplaçar al SIGMA per participar a la Junta General de consorci. Al vespre pa 

fer entrega dels Premis 100% emprenedors, en un acte que va tenir lloc al Torin. 



 

- Dissabte 30 va inaugurar l’exposició que es pot veure a la Sala Oberta del Museu 

del Centenari de la UEO. A la tarda va fer entrega als hermanos Luque de les 

Ales de la Cultura, al Teatre Principal.  

- Diumenge 31  va assistir al partit de la UE Olot contra l’Ascó. A continuació es 

va traslladar al Torin al concert de Didier Laloy i Adrien Tyberghein. 

- Dilluns 1 de novembre, i durant l’acte de record a les olotines i olotins difunts, va 

inaugurar l'espai per al dol perinatal al cementiri.  

- Dimarts 2 de novembre, i continuant amb les trobades als barris, va visitar Les 

Tries. A la trobada el va acompanyar el regidor de barri, Jordi Güell, la regidora 

de participació 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. - APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE AJUNTAMENT 
D'OLOT I AJUNTAMENT DE BLANES PER LA IMPARTICIÓ DE LA FORMACIÓ A 

L'AULA MENTOR DINS EL PROGRAMA 30 PLUS. 
 
Núm. de referència : X2021053164     
 
 
Vist l’Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol, modificada per l’Ordre EMT/128/2021, de 14 
de juny, estableix les bases reguladores per a per a la concessió de subvencions per a 
la realització del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i 
més anys, la Resolució EMT/2125/2021, de 5 de juliol, obre la convocatòria per a l’any 
2021 per a la concessió de subvencions a les entitats promotores. 
 
D’acord amb la base 5, apartat c) de l’annex 1 de l’Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol, 
l’entitat promotora o associada/vinculada pot impartir la formació prevista en el programa 
mitjançant els cursos virtuals que ofereix la plataforma Aula Mentor. 
 
Vist que en data 21 de juliol de 2021, l’entitat Ajuntament de Blanes ha presentat al 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya una sol·licitud de subvenció per al Programa 30 
Plus i en data 30 de setembre de 2021, el/la director/a del Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya ha dictat resolució d’atorgament, per la qual se subvencionen les actuacions 
previstes en el Programa presentades per l’esmentada entitat. 
 



 
 
 

Vist que l’Ajuntament de Blanes, impartirà la formació vinculada al Programa 30 Plus 
mitjançant l’Aula Mentor – Ajuntament d’Olot. 
 
 
I en relació a l’expedient IM032021000015  i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'ocupació i formació profesionalitzadora, proposa 
a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
Únic.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’olot i l’Ajuntament de 
Blanes per impartir la formació a l’Aula Mentor dins el programa 30 Plus. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

5.1. – APROVAR JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT ACTIVITATS VEÏNALS 

 
Núm. de referència : X2021026589     
 
En relació a l’expedient SBS22021000008, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  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 ACTIVITATS DE RELACIÓ VEÏNAL AL BARRI, a favor de l’ASSOCIACIO 
DE VEINS PLA DE DALT "EL CASSES" (G17296278), per un import de 2400 euros, 
comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 21160924480003 en fase “AD” 
2101296006, una vegada supervisats: el formulari de justificació, la memòria de 
l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 2101296016 Despeses 21160  924  480003 2400 SUBVENCIONS BARRIS 160 999 999 065 999 999 

 

 
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. 
 
 



 

6.1. - APROVACIÓ ATORGAMENT I PAGAMENT SUBVENCIÓ PER A 
PROPIETARIS D'HABITATGES DESOCUPATS QUE ES POSIN A LLOGUER AV. 

SANTA COLOMA 88, 2N-1A. 
 
Núm. de referència : X2021052593     
 
En relació a l’atorgament de subvencions destinades a propietaris d’habitatges 
desocupats que els posin en lloguer, aprovades per la Junta de Govern Local de data 
27 de maig de 2021 i publicades al BOP núm. 109 de 8 de juny de 2021, quedant 
aprovades definitivament segons publicació del BOP núm. 132 de 12 de juliol de 2021. 
 
Havent examinat i valorat la sol·licitud presentada per la Sra. **** (registre 
E2021018734), per l’habitatge situat a l’avinguda Santa Coloma 88, 2n-1a, amb un cost 
d’actuació de 9.486,00 € €. 
 
Vist l’informe final emès pels Serveis Tècnics de l’Oficina d’Habitatge de data 4 d’octubre 
de 2021, així com la documentació justificativa presentada per la Sra. ****, resultant 
correcta i favorable. 
 
Vist l’informe del Gestor Responsable de data 27 d’octubre de 20210. 
 
En relació a l’expedient HA042021000003, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Concedir ajut econòmic de 6.000,00 € (sis mil euros) a la Sra. ****, per 
l’habitatge de l’avinguda Santa Coloma 88, 2n-1a, d’Olot. 
 
Segon.- Que es procedeixi al pagament de l’ajut econòmic atorgat, a càrrec de: 
 

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

200340 2103199 Despeses 21143  1521 480034 6000 SUBVENCIONS HABITATGE 140 999 999 099 999 999 

 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

7.1. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 
Núm. de referència : X2021019297     
 
En relació a l’expedient SIC22021000026 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 CANTABILE COR DE CAMBRA, per un import de 2000 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 2000 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 100 030 070 065 009 008 

 

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

7.2. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 

Núm. de referència : X2021020721     
 
En relació a l’expedient SIC22021000043 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 ASSOCIACIÓ OLOT FOTOGRAFIA, per un import de 2000 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 2000 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 030 070 065 007 008 

 

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



 

8.1. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
Núm. de referència : X2021014747     
 
En relació a l’expedient SIC22021000002 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 la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Subvenció 
nominativa del pressupost a favor de l’entitat LLUERNIA ASSOCIACIO CULTURAL, 
amb NIF:G5518087-1, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12020000059, per un import de 60000 euros. Autoritzar i Disposar la 
despesa de 60000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 21400.334.480045 - 
SUBVENCIÓ LLUÈRNIA (segons el conveni de referència adjunt). 

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

200220  Despeses 21400  334  480045 60000 SUBVENCIO LLUERNIA 400 030 070 065 007 008 

 

2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 



 
 
 

8.2. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
Núm. de referència : X2021020558     
 
En relació a l’expedient SIC22021000040 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 la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Subvenció 
nominativa del pressupost a favor de l’entitat CENTRE CATOLIC D'OLOT, amb 
NIF:V1711823-3, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número 
FEN12013000127, per un import de 29.000 euros. Autoritzar i Disposar la despesa de 
29.000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2021.400.334.480047 - SUBV. 
CENTRE CATÒLIC (segons el conveni de referència adjunt). 

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

200220  Despeses 21400  334  480047 29000 SUBV. CENTRE CATOLIC (CAVALCADA DE 
REIS) 

400 030 040 065 006 008 

 

2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
S’aprova per unanimitat. 



 

8.3. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST CLUB PATINATGE ARTÍSTIC 
OLOT 

Núm. de referència : X2021053423     
 
En relació a l’expedient SAL32021000003, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Subvenció 
nominativa del pressupost a favor de l’entitat CLUB PATINATGE ARTISTIC D'OLOT, 
amb NIF:G1738098-1, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12013000022, per un import de 18.000 euros. Autoritzar i Disposar la 
despesa de 18.000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 21330 341 480040 
(segons el conveni de referència adjunt). 

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

200220  Despeses 21330  341  480040 18000 SUBVENCIO PATINATGE 100 001 001 001 000 000 

 

2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
S’aprova per unanimitat. 



 
 
 

9.1. - CULTURA: SUBVENCIÓ CICLE CONCERT DE COBLA 2022 
Núm. de referència : X2021053585     
 
En relació a l’expedient SCU12021000024 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: 
Primer.- Sol·licitar la subvenció: 
 
Organisme: DIPUTACIO DE GIRONA  
Programa: CULTURA: SUBVENCIÓ CICLE CONCERT DE COBLA 2022 
Referència: BOP 205 DE 25/10/2021 
Núm disposició: EDICTE 8970 
Import:  

 
I 
Segon.- Presentar a l’esmentada convocatòria el projecte;  
 
 
Tercer.- Facultar l’alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
 

S’aprova per unanimitat. 
 

 
10.1. - ESPORTS. SUBVENCIÓ SUPORT ENTITATS AMPA CEIP MALAGRIDA 

 

Núm. de referència : X2021020543     
 
En relació a l’expedient SP062021000042, 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’AMPA Escola Malagrida (NIF G17139700), per 
un import de 386.29 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 2021 330 341 
480002 en fase “AD” 2101253030, 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 2101253030 Despeses 21330  341  480002 386.29 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 030 285 099 000 000 

 

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



 

10.2. - ESPORTS. SUBVENCIÓ SUPORT ENTITATS CLUB CICLISTA INFANTIL 
OLOT 

Núm. de referència : X2021021174     
 
En relació a l’expedient SP062021000063, 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 Ciclista Infantil Olot ( NIF G17309899 ) per 
un import de 649.29 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 2021 330 341 
480002 en fase “AD” 2101253018, 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 2101253018 Despeses 21330  341  480002 649.29 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 015 167 099 999 999 

 

 
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. 
 
 

11.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIÓ DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2021053397     
 
 
En relació a l’expedient CPG22021000070 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
Aprovar la relació de despeses annexada núm. 21/040 per un import total de 76.218,54 
euros. 
 
 

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

200240  Despeses 99999 76218.54 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 



 
 
 

12.1. - ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ PER FUNCIONAMENT I ACTIVITATS MUSEU 
DE LA GARROTXA 2021 

 
Núm. de referència : X2021036122     
 
 
En relació a l’expedient SCU12021000021 d’acceptació de subvenció per al 
funcionament i les activitats dels museus de Catalunya, s’acorda: 
 
Primer- Acceptar la subvenció atorgada per GENERALITAT DE CATALUNYA , amb 
destinació al funcionament i activitats Museu de la Garrotxa 2021, per un import de 
23.437,00 euros. 
 
Segon.- Agrair a la Generalitat de Catalunya, la concessió de l’esmentada subvenció. 
 
Tercer.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la qual 
donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als 
efectes de fiscalització. 
 
Quart.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de 
Seguretat Social. 
 
Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari 
vinculat amb l’expedient. 
 
Sisè.- Que el departament de comptabilitat i pressupostos anoti el dret reconegut 
d’aquesta subvenció al pressupost d’Ingressos de l’Ajuntament a la partida 2021 499 
450806 SUB. GENERLITAT DE CATALUNYA FUNCIONAMENT I ACTIVITATS 
MUSEU DE LA GARROTXA 2021 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.1. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- ESTIMAR LA INDEMNITZACIÓ 
RECLAMADA PER LA SRA. ****,  PER DANYS OCASIONATS A UN VEHICLE. 

 
Núm. de referència : X2021048834     
 
Vist l’escrit presentat per l’advocat Sr. ****, en nom i representació de la Sra. ****, en el 
que formula reclamació patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats a 
un vehicle i atesos els següents  
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
Primer.- La representació de la Sra. ****, en escrit de data 20 de setembre de 2021 
(Registre General núm. E2021018220/20-09-2021), va formular reclamació patrimonial 
contra l’Ajuntament d’Olot, pels danys que va patir el vehicle propietat de la Sra. ****, 
marca Renault, model Captur, matricula ****, el dia 25 d’agost de 2021. Aquests danys 



 

van ser causats quan el vehicle propietat de la Sra. ****, conduït pel Sr. ****, circulava 
per l’Avinguda de França i la roda posterior esquerra va passar per l’obertura del 
clavegueram que no es trobava tapada. A la petició s’hi acompanya la següent 
documentació: informe tècnic d’accident de trànsit de la Policia Municipal d’Olot núm. 
202100123, de 25 d’agost de 2021; informe pericial de data 30 d’agost de 2021 (ref. 
506352645), emès pel pèrit Sr. **** ; i documentació acreditativa de la titularitat del 
vehicle. La quantitat total que es reclama és de 422,50 euros. 
 
Segon.- En informe del sotsinspector en cap de la Policia Municipal, de data 20 d’octubre 
de 2021, es remet a l’informe tècnic d’accident de trànsit, núm. 202100123, de 25 
d’agost de 2021, que és el mateix que la part reclamant aporta com a prova documental 
en el seu escrit de reclamació patrimonial. En aquest informe els agents actuants 
assenyalen que l’accident va tenir lloc quan el vehicle marca Renault, model Captur, 
matricula ****, conduït pel Sr. ****, circulava per l’avinguda de França, provinent de la 
rotonda de les Tries i en direcció al carrer Serra de Sant Valentí i, en arribar a l’altura 
del núm. 128, va col·lidir amb la roda posterior esquerra contra un forat que hi havia a 
la calçada, al mig del camí de circulació. Aquest forat al mig de la calçada corresponia 
a un col·lector de clavegueram, que havia d’estar tapat mitjançant una tapa de funció, 
però que aquesta tapa estava trencada. 
 
A l’informe s’assenyala que, en opinió dels agents actuants, l’accident va tenir lloc degut 
a que hi havia un forat a la calçada al mig del carril de circulació i que el conductor del 
vehicle no va poder esquivar el forat que hi havia al mig de la calçada, on havia d’haver-
hi posada una tapa de clavegueram. L’accident es va produir de dia (un dia fosc amb 
pluja forta) i amb la superfície de la calçada mullada. 
 

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, l’agent policial actuant manifesta de manera clara que el conductor 
del vehicle Renault Captur, matricula ****, el Sr. ****, no va poder esquivar el forat que 
quedava en el carril de circulació, al mig de la calçada, on havia d’haver-hi posada una 
tapa de clavegueram. En aquest cas, de l’informe policial no es desprèn cap conducta 
negligent per part del conductor del vehicle, que conduïa amb la diligència, la precaució 
i l’atenció necessàries, sinó que es va veure involucrat en un accident per una 
circumstància totalment externa i aliena a la seva voluntat, 
 
En conseqüència, a la vista de l’informe de trànsit núm. 202100123, de 25 d’agost de 
2021, és procedent apreciar la relació causal entre els danys reclamats i el funcionament 
dels serveis municipals, d’acord amb els articles 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i 66  
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d‘abril, pel que fa a les competències atorgades als 
municipis en matèria de trànsit i mobilitat.  
 
Vist l’expedient administratiu SRP12021000020 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 Sra. ****, pels danys 
ocasionats al vehicle de la seva propietat matricula ****, per un accident de trànsit amb 
una tapa de clavegueram a l’avinguda de França, el dia 25 d’agost de 2021. 
 
Segon.- Efectuar un pagament de QUATRE-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB 
CINQUANTA CÈNTIMS (422,50.- €) a favor de la Sra. ****, en concepte d’indemnització 
pels danys ocasionats a un vehicle de la seva propietat.  
 

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

200240  Despeses 21130  920  224000 422.50 ASSEGURANCES 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. 



 

13.2. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- DENEGAR LA INDEMNITZACIÓ 
RECLAMADA PER LA SRA. ****, PER DANYS OCASIONATS A UN VEHICLE EN 

ACCIDENT A LA VIA PÚBLICA. 
 
Núm. de referència : X2021048841     
 
Vist l’escrit presentat per la Sra. **** en el que formula reclamació patrimonial contra 
l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats a un vehicle de la seva propietat en accident 
a la via pública i atesos els següents  

 
ANTECEDENTS DE FET 

 
Primer.- En escrit de data 30 de setembre de 2021 (Registre General núm. 
E2020018837/30-09-2021), la Sra. **** va formular reclamació patrimonial contra 
l’Ajuntament d’Olot, pels danys que va patir un vehicle de la seva propietat, marca 
Nissan, model NV400, matrícula ****, quan circulava pel carrer mas Les Mates, on hi 
havia un arbre que sobresortia de la carretera. L’arbre i les branques estaven tombades 
degut al fort vent. A la petició s’hi acompanya un informe valoració (NR 437) de data 29 
de setembre de 2021, per un valor de 1.471,02 euros, que és la quantitat que es reclama. 
 
Segon.- En informe del cap de la Policia Municipal, de data 20 d’octubre de 2021,  
s’assenyala que, consultats els arxius, no consten actuacions policials en relació a 
l’incident que manifesta haver patit la Sra. **** amb el vehicle matrícula ****. 
 

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. 
 
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”. 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. 
 



 
 
 

Segon.- La jurisprudència ha reiterat en nombroses sentències que, perquè es pugui 
declarar la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques, és necessari 
que qui la pretén acrediti i provi que es donen les circumstàncies següents: a) que el 
dany o lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics 
en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte sense intervenció estranya 
que pogués interferir alterant el nexe causal; b) que el dany sigui efectiu, econòmicament 
avaluable i individualitzat en relació a una persona o grups de persones; c) que el 
particular afectat no tingui el deure jurídic de suportar el dany; d) que no hi hagi força 
major; i e) 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.  
 
En tractar-se d’una responsabilitat objectiva és necessària la concurrència de tots 
aquests elements -que han de ser provats per qui els al·lega- i entre els que té una 
especial rellevància, en tant que element essencial de la responsabilitat, la relació de 
causalitat entre el dany i el funcionament del servei públic. 
 
En aquest cas, la determinació de si els danys que es reclamen són atribuïbles de forma 
directa i exclusiva al funcionament dels serveis públics municipals no és gens clara. En 
aquest sentit, el fet que ni la Policia Municipal ni cap altre servei de l’Ajuntament d’Olot 
intervingués directament en l’accident no permet acreditar la veracitat dels fets relatats 
per la part reclamant, alhora que dificulta esbrinar el quan, el com i el perquè es va 
produir aquest accident. En aquest cas, més enllà del que manifesta la part reclamant, 
no hi ha prova objectiva i certa dels fets que es relaten.  
 
Tercer.- La conducció de qualsevol vehicle per vies urbanes requereix una especial 
atenció. En aquest sentit, els article 10 del Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre 
i 3 del Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, assenyalen que el conductor ha 
d’utilitzar el vehicle amb la diligència, la precaució i l’atenció necessàries per evitar tot 
dany, propi o aliè, i s’ha de cuidar de no posar en perill la seva persona ni els altres 
ocupants del vehicle i la resta d’usuaris de la via. També l’article 13 del Reial decret 
legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, quan estableix que el conductor ha d’estar en tot 
moment en condicions de controlar el seu vehicle.  
 
En el nostre cas, la Sra. **** havia d’accentuar la diligència i la precaució normal exigible 
a qualsevol conductor perquè circulava en una via urbana, on la velocitat està limitada 
a 30 km/h. Del relat de l’escrit de reclamació de responsabilitat es desprèn que l’accident 
es va produir perquè la Sra. **** no va prestar la suficient atenció en la conducció ni en 
les circumstàncies de la via i, en conseqüència, no va veure quines eren les condicions 
de la via per la que circulava, no va adaptar la seva conducció a aquestes circumstàncies 
i no va estar en condicions de controlar el vehicle que conduïa. 
 
Quart.- L’actuació de l’Ajuntament d’Olot s’adequa als estàndards exigibles a una 
administració pública responsable, tant del trànsit de vehicles com del manteniment i 
neteja de la via pública, 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. En aquest sentit, només cal recordar que aquest 
Ajuntament, a més del servei ordinari de neteja viària (que consisteix en la neteja bàsica 
periòdica de totes les vies de la ciutat, mitjançant màquines escombradores, a l’efecte 
de tenir-les en condicions aptes per a la circulació de vehicles) disposa d’un servei per 



 

atendre les situacions d’emergència vinculades amb la neteja viària, que actua en cas 
d’urgència a qualsevol hora del dia, a tota la ciutat i cada vegada que es produeix un fet 
extraordinari que així ho requereix. En cap cas es pot pretendre que l’Ajuntament d’Olot, 
en tant que administració competent en la matèria, hagi tenir permanentment personal 
per vigilar tots i cadascun dels trams viaris del seu municipi durant les vint-i-quatre hores 
del dia, per resoldre de forma immediata qualsevol incident que es pugui produir a la via 
pública de manera sobtada i impensable. 
 
La pretensió de la part reclamant sobrepassa l’àmbit de la responsabilitat objectiva de 
les administracions públiques i deriva cap a la conversió de l’Ajuntament d’Olot en una 
mena d’asseguradora universal de qualsevol eventualitat que es produeixi a la ciutat 
amb independència de la pròpia actuació administrativa. 
 
Vist l’expedient administratiu SRP12021000021 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada de l’Àrea 
d’Organització, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent acord: 
 
DENEGAR la indemnització reclamada per la Sra. **** , pels danys que va patir el vehicle 
de la seva propietat, matrícula ****, quan circulava per la zona del mas Les Mates, en 
produir-se l’accident com a conseqüència de l’actuació del conductor del vehicle, en no 
prestar la suficient atenció en la conducció ni en les circumstàncies de la via; la qual 
cosa trenca el nexe causal entre els danys reclamats i el funcionament dels serveis 
públics municipals. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
14.1. - OBRES DE CONSTRUCCIÓ DEL BADALOT DE L'ASCENSOR DE L'ESPAI 

CRÀTER 
Núm. de referència : X2021049911     
 

Tipus de Contracte: OB D'OBRES 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar les obres de construcció del badalot de 
l’ascensor de l’Espai Cràter, com es desprèn de l’informe de data 11 d’octubre de 2021, 
pel Sr. Xevi Collell Colomer, tècnic adscrit a l’àrea d’Alcaldia de l’Ajuntament d’Olot. 

Segon.- S’ha demanat pressupost per les obres de construcció del badalot de 
l’ascensor, a les següents empreses: 

 
- Fegasan 
- Constructora del Cardoner 
- Azero Group 



 
 
 

Tercer.- Atès que s’ha presentat una única oferta dins del termini establert, subscrita per 
l’empresa AZERO GROUP, i aquesta compleix els criteris establerts segons informe de 
valoració favorable. 

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

Cinquè.- Atès que la finalitat del contracte és cobrir una necessitat puntual i no recurrent 
o periòdica, 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. 

 
Sisè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa AZERO GROUP 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 

DECRETO 

Primer.-  Aprovar l’informe emès pel Sr. Xevi Collell Colomer, tècnic adscrit a l’àrea 
d’Alcaldia de l’Ajuntament d’Olot, de data 11 d’octubre 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 AZERO GROUP, amb NIF núm. B66112020, el contracte menor de 
les obres de construcció del badalot de l’ascensor de l’Espai Cràter, pel preu de vint-i-
un mil cinc-cents noranta-vuit euros amb cinquanta cèntims (21.598,50 €), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en disset mil vuit-cents cinquanta euros (17.850,00 €) de 
pressupost net i tres mil set-cents quaranta-vuit euros amb cinquanta cèntims (3.748,50 
€) d’IVA calculat amb un tipus del 21 %. 
 
Tercer.- El termini màxim previst per a l’execució de les obres serà de 35 dies a comptar 
del dia de la data de recepció de la notificació de l’adjudicació. 



 

 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 21.598,50 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida 21140 333 63211 “Espai Cràter modificats i desviacions” del Pressupost 
municipal: 
 

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

200220  Despeses 21140  333  63211 21598.50 ESPAI CRATER MODIFICATS I DESVIACIONS 
(PR21-100) 

100 001 001 001 000 000 

 
Cinquè. L’empresa NO està obligada a presentar l’Aixecament topogràfic de l’estat final 
de les obres. 
 
Sisè.- 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 
CC012021000656. 
 
Setè.- Notificar aquesta resolució a AZERO GROUP. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

14.2. - SERVEIS DE DIRECCIÓ FACULTATIVA DE L'OBRA DEL PROJECTE 
D'URBANITZACIÓ DEL POLÍGON D'ACTUACIÓ 03.04 CARLES I 

 
Núm. de referència : X2021050779     
 
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar el serveis de direcció facultativa de l’obra del 
projecte d’urbanització del Polígon d’Actuació 03.04 -Carles I, com es desprèn de 
l’informe de data 5 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 servei 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 prestar el serveis de 
direcció facultativa de l’obra del projecte d’urbanització del Polígon d’Actuació 03.04-
Carles I  

ABM SERVEIS D´ENGINYERIA I CONSULTING SLU 
ESTUDI TECNIC DE CONSTRUCCIO CATALUNYA SLP 
JOSEP MANEL GARCIA FERNANDEZ 



 
 
 

 

Quart.- D’acord amb l’informe de valoració emès en data  29 d’octubre de 2021, s’han 
presentat dues ofertes dins del termini establert a l’efecte, subscrites per “Estudi tècnic 
de Construcció de Catalunya, SLP” i “ABM Serveis d’enginyeria i Consulting, SL” ; i  la 
millor proposta és la presentada per ABM SERVEIS D´ENGINYERIA I CONSULTING 
SLU, 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 ABM SERVEIS D´ENGINYERIA I 
CONSULTING SLU 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 serveis regulada a l’article 17 de la mateixa. 

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

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

Atès 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: CC012021000666 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 

Primer.-  Aprovar l’informe emès pel Sr. Ramon Prat Molas, cap de l’Àrea de Territori 
de l’Ajuntament d’Olot, de data5 d’octubre 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 ABM SERVEIS D´ENGINYERIA I CONSULTING SLU , amb NIF 
núm. B1764656-3, el contracte menor de serveis de direcció facultativa de l’obra del 
projecte d’urbanització del Polígon d’Actuació 03.04 -Carles I;  pel preu de  quinze mil 
cent vint-i-cinc euros (15.125 €), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en dotze mil cinc-cents euros (12.500 €) de pressupost 
net i dos mil sis-cents vint-i-cinc euros (2.625 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 % 
 



 

Tercer.- El termini per a l’execució dels serveis serà de 7 mesos, a partir de l’inici de les 
obres. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 15.125€, IVA inclòs, amb càrrec al 
Pressupost municipal, segons: 
-21.140.151.60905 “ Urbanització Polígon Actuació Carles I”......................13.083,61 € 
-21.140.1532.61927 (IFS) “R20 Urb. Polígon d’Actuació Carles I”.................2.041,39 € 
 

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

200220  Despeses 21140  151  60905 13083.61 URBANITZ. POLIGON ACTUACIO CARLES I 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 21140  1532 61927 2041.39 R20 URB. POLIGON ACTUACIO C.CARLES I 

(IFS) 
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 
CC012021000666 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses ; “ABM Serveis d’enginyeria i 
Consulting, SL” i “Estudi Tècnic de construcció de Catalunya, SL”.  
 
 
S’aprova per unanimitat. 

 
 

14.3. - SERVEIS DE DIRECCIÓ EXECUTIVA D'OBRA DEL PROJECTE 
D'URBANITZACIÓ DEL POLÍGON D'ACTUACIÓ 03.04. CARLES I 

 
Núm. de referència : X2021051416     
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
 Antecedents  
 
Primer.- Atès que és necessari executar el serveis de direcció executiva de l’obra del 
projecte d’Urbanització del Polígon d’Actuació 03.04 Carles I, com es desprèn de 
l’informe de data 13 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 servei 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 prestar el serveis de 
direcció executiva de l’obra del projecte d’Urbanització del Polígon d’Actuació 03.04 
Carles I  
COLOMER RIFA SLP  
ANNA CASTELLS VIÑAS  
FRANCESC XAVIER FONT CERVERA  



 
 
 

 
Quart.- D’acord amb l’informe de valoració emès en data 29 d’octubre de 2021, la millor 
oferta és la presentada per l’empresa COLOMER RIFA SLP per ésser l’oferta 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 COLOMER RIFA SLP 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 serveis regulada a l’article17de 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: CC012021000673 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords:  
 
Primer.- Aprovar l’informe emès pel Sr. Ramon Prat Molas, cap de l’Àrea de Territori de 
l’Ajuntament d’Olot, de data 13 d’octubre 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 COLOMER RIFA SLP , amb NIF núm. B58082934, el contracte 
menor dels serveis de direcció executiva de l’obra del projecte d’Urbanització del Polígon 
d’Actuació 03.04 Carles I; pel preu de tretze mil sis-cents setanta-nou euros amb 
cinc cèntims (13.679,05 €), IVA inclòs.  
 
L’esmentat preu es desglossa en onze mil tres-cents cinc euros (11.305 €) de 
pressupost net i dos mil tres-cents setanta-quatre euros amb cinc cèntims (2.374,05 €) 
d’IVA calculat amb un tipus del 21 %. 
 
Tercer.- El termini per a l’execució dels serveis serà de 7 mesos a partir de l’inici de les 
obres.  
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 13.679,05 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a les partides del Pressupost municipal, segons:  



 

-21.140.151.60905 “Urb.Polígon d’Actuació Carles I”............................10.100,87 €  
-21.140.1532.61927 (IFS) “R20 Urb. Polígon d’Actuació Carles I”...........3.578,18 € 
 

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

200220  Despeses 21140  151  60905 10100.87 URBANITZ. POLIGON ACTUACIO CARLES I 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 21140  1532 61927 3578.18 R20 URB. POLIGON ACTUACIO C.CARLES I 

(IFS) 
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 
CC012021000673.  
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses : “Colomer Rifà, SLP”; “Anna Castells 
Viñas”; “F.Xavier Font Cervera”.  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

14.4. - SERVEIS DE DIRECCIÓ EXECUTIVA DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ 
DELS TRAMS DELS CARRERS ROSER, MACARNAU I PINTOR DOMENGE QUE 

CONFORME LA VIABILITAT PERIMETRAL A L'ENTORN DEL NOU EQUIPAMENT 
DE L'ESPAI CRÀTERECTE D'URBANITZACIÓ DEL POLIGON D'ACTUACIÓ 03.04-

CARLES I 
 
 

Núm. de referència : X2021051413     
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 

 
 Antecedents  
 
Primer.- Atès que és necessari executar els serveis de direcció executiva de les obres 
d’urbanització dels trams dels carrers Roser, Macarnau i Pintor Domenge que 
conformen la viabilitat perimetral a l’entorn del nou equipament de l’Espai Cràter, com 
es desprèn de l’informe de data 13 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 servei 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 prestar els serveis de 
direcció executiva de les obres d’urbanització dels trams dels carrers Roser, Macarnau 
i Pintor Domenge que conformen la viabilitat perimetral a l’entorn del nou equipament 
de l’Espai Cràter, a les empreses: 
  



 
 
 

COLOMER RIFA SLP  
ANNA CASTELLS VIÑAS  
FRANCESC XAVIER FONT CERVERA  
 
Quart.- D’acord amb l’informe de valoració emès en data 29 d’octubre de 2021, la millor 
oferta és la presentada per l’empresa COLOMER RIFA SLP per ésser l’oferta 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 COLOMER RIFA SLP 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 serveis regulada a l’article17de 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: CC012021000672 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords:  
 
Primer.- Aprovar l’informe emès pel Sr. Ramon Prat Molas, cap de l’Àrea de Territori de 
l’Ajuntament d’Olot, de data 13 d’octubre 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 COLOMER RIFA SLP , amb NIF núm. B58082934, el contracte 
menor dels serveis de direcció executiva de les obres d’urbanització dels trams dels 
carrers Roser, Macarnau i Pintor Domenge que conformen la viabilitat perimetral a 
l’entorn del nou equipament de l’Espai Cràter; pel preu de   catorze mil set-cents trenta-
set euros amb vuitanta cèntims (14.737,80€), IVA inclòs.  
 
L’esmentat preu es desglossa en dotze mil cent vuitanta euros (12.180 €) de pressupost 
net i  dos mil cinc-cents cinquanta-set euros amb vuitanta cèntims (2.557,80 €) d’IVA 
calculat amb un tipus del 21 %  
 



 

Tercer.- El termini per a l’execució dels serveis serà de 4 mesos , a partir de la data de 
recepció de la notificació de l’adjudicació  
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 14.737.80 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida núm. 21.140.33.61904 “Espai Cràter Urbanització “ del Pressupost  
municipal 
 

 
Operació 

Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4  CC5 CC6 

200220  Despeses 21140  333  61901 14737.80 ESPAI CRATER URBANITZACIO (PR21-
151.387,54) 

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 
CC012021000672.  
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses : “Colomer Rifà, SLP”; “Anna Castells 
Viñas”; “F.Xavier Font Cervera”.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
14.5. - PRORROGAR EL CONTRACTE DEL  SERVEI DE NETEJA I INSPECCIÓ DE 

LA XARXA MUNICIPAL DE CLAVEGUERAM DE LA CIUTAT I DE LES 
ESCOMESES DELS EDIFICIS PÚBLICS MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT D'OLOT 
 
Núm. de referència : X2019035483     
 
Antecedents 
 
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot, en sessió ordinària de 28 de novembre 
de 2019, va acordar l’adjudicació del contracte del servei de neteja i inspecció de la 
xarxa municipal de clavegueram de la ciutat i de les escomeses dels edificis públics 
municipals de l'Ajuntament d'Olot a l’empresa SERVEIS DE NETEGES TÈCNIQUES 
OLOT-NET SL, amb NIF B-17667932.  
 
El contracte tenia una durada de dos anys, amb possibilitat d’una pròrroga d’un any, i 
es va formalitzar el dia 7 de gener de 2020. 
 
Vist l’informe NI022021002494, de data 25 d’octubre de 2021, emès conjuntament pels 
Srs. Xavier Marty i Matas, Arquitecte Tècnic municipal dels Serveis Tècnics de l’Àrea de 
Territori i pel Sr. Ramon Prat Molas, Enginyer de Camins, Canals i Ports, Cap d’Àrea de 
Territori, en què s’informa favorablement la pròrroga del contracte.  
 
Fonaments jurídics 
 
Article 29.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), 
relatiu a la pròrroga dels contractes i el termini de preavís de pròrroga. 
 



 
 
 

Per tot això,  vist l’expedient administratiu núm. CCS12019000028 i antecedents 
corresponents, la regidora delegada d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Prorrogar el contracte del servei de neteja i inspecció de la xarxa municipal de 
clavegueram de la ciutat i de les escomeses dels edificis públics municipals de 
l'ajuntament d'Olot, adjudicat a l’empresa  SERVEIS DE NETEGES TÈCNIQUES OLOT-
NET SL, amb NIF B-17667932, per un any, amb efectes del 7 de gener de 2022. 
 
Segon.- La despesa prevista és de SETANTA-SET MIL CINC-CENTS CINQUANTA 
euros (77.550,00 €), IVA inclòs. Aquest import es desglossa en 70.500,00 € de 
pressupost base i 7.050,00 € en concepte d’IVA calculat al 10%. 
 
Es pagarà amb càrrec a la partida pressupostària de despesa ordinària, 
CLAVEGUERAM I SANEJAMENT del pressupost municipal per l’any 2022. 
 

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

200220  Despeses 99999 77550 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

14.6. - APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT, APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS I DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS 

TÈCNIQUES QUE REGIRAN L'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT 
OBERT SIMPLIFICAT, SERVEIS VINCULATS A LA GESTIÓ, LA COORDINACIÓ I 

L’EXECUCIÓ DE LES ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES I EDUCATIVES DELS 
MUSEUS D’OLOT: MUSEU DE LA GARROTXA, MUSEU DELS SANTS I CASA 

MUSEU CAN TRINCHERIA; I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ 
 
 
 

Núm. de referència : X2021053042    
 
 

Tipus contracte SE DE SERVEIS 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

  
Vista la necessitat de portar a terme el contracte de serveis de gestió, coordinació i 
execució de les activitats pedagògiques i educatives dels Museus d’Olot: Museu de la 
Garrotxa, Museu dels Sants i Casa Museu Can Trincheria, atès que l’ Ajuntament d’Olot 
no disposa de serveis interns per a l’execució del mateix. 
 
Vist que el pressupost base de licitació del servei per a l’any 2022 s’estableix en 
TRENTA-MIL EUROS ANUALS (30.000,00.-€/ANY) IVA EXEMPT. 
 
El valor estimat del contracte (VEC) és de SETANTA-DOS MIL EUROS (72.000,00.-€)  
IVA exempt als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat. 
 



 

La durada del contracte s’estableix des 1 de gener de 2022 a 31 de desembre de 2022, 
data màxima de finalització del servei, amb possibilitat de pròrroga expressa per una 
anualitat més. 
 
A l’expedient hi consta el plec de clàusules administratives particulars i prescripcions 
tècniques i demés documentació prevista a l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre del 2017 (LCSP). 
 
Atès que aquest contracte es tipifica com a contracte administratiu de serveis d’acord 
amb allò previst a l’article 17 de la LCSP. 
 
Tenint en compte el valor estimat del contracte i atès que el procediment a seguir per a 
l’adjudicació del contracte és l’obert simplificat en virtut dels articles 131 i 159 de la 
LCSP. 
De conformitat amb els articles 116 i 117 de la LCSP. 
  
I  vist l’expedient administratiu núm. CCS12021000069 i antecedents corresponents, la 
regidora-delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords:  
 
Primer.- INICIAR l’expedient del contracte de serveis per a la gestió, coordinació i 
execució de les activitats pedagògiques i educatives dels Museus d’Olot: Museu de la 
Garrotxa, Museu dels Sants i Casa Museu Can Trincheria, incorporant-hi la 
documentació a què fa referència l’article 116 del LCSP. 
 
Segon.- APROVAR l’expedient de contractació administrativa de serveis de gestió, 
coordinació i execució de les activitats pedagògiques i educatives dels Museus d’Olot: 
Museu de la Garrotxa, Museu dels Sants i Casa Museu Can Trincheria, amb un import 
de licitació de TRENTA MIL EUROS (30.000,00.-€) i un termini d’execució  del contracte 
des de 1 de gener de 2022 fins a 31 de desembre de 2022, una vegada emès l’informe 
preceptiu del secretari, d’acord amb el previst al punt 8 de la Disposició Addicional 
Tercera de la LCSP. 
 
L’import total de la despesa per a l’any 2022 ascendeix a TRENTA MIL EUROS 
(30.000,00.-€) IVA exempt. 
 
Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions 
tècniques particulars que ha de regir la contractació. 
 
Quart.- APROVAR la despesa de la present contractació que es finançarà amb càrrec 
de les partides: “Prestació de Servei Educatius” :  (24.000 euros) i !Exposicions i 
Activitats Museus”: 6.000;  del pressupost de l’Ajuntament d’Olot 2022, subjecte a 
l’aprovació del mateix pel ple de la corporació. 
 

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

200200  Despeses 99999 24000 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200200  Despeses 99999 6000 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
Atès el caràcter plurianual de la despesa, la seva autorització o realització se subordina 
al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos municipals. 



 
 
 

 
Cinquè.- CONVOCAR la licitació i tramitar l’expedient de contractació dels serveis 
gestió, coordinació i execució de les activitats pedagògiques i educatives dels Museus 
d’Olot: Museu de la Garrotxa, Museu dels Sants i Casa Museu Can Trincheria, que es 
tramitarà pel procediment obert simplificat i procedir a la seva publicació, així com de la 
present resolució en el Perfil del Contractant de conformitat amb els articles 117 i 135 
de la LCSP. 
 
Sisè.- Delegar a l’alcaldia la competència per aprovar tots els actes de tràmit que s’hagin 
de dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des del seu inici fins a la seva 
definitiva finalització o resolució. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
14.7. - SUBMINISTRAMENT DE LLUMS PEL CAMÍ MONTSACOPA D’OLOT. 

 
Núm. de referència : X2021050915     
 

Tipus de Contracte: SU DE SUBMINISTRAMENT 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
 
Antecedents 
 
Primer.- Atès que és necessari executar el subministrament de 10 llums model Imon Led 
de 2700K, 12 Wats de formigó i color cendra pel Camí Montsacopa d’Olot, per tal de 
poder reparar tots els que es varen trobar aixafats a causa de bretolades, com es 
desprèn de l’informe de data 19 d’octubre de 2021, emès pel Sr. Xevi Canal Molas, 
director tècnic de la Brigada Municipal 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 de 
llums pel Camí Montsacopa d’Olot: 

 

- Industrias de iluminacion Roura SA  

- Saltoki Vic SA 

- Dicona SA 

 
Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada per 
l’empresa INDUSTRIAS DE ILUMINACION ROURA SA pel 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 INDUSTRIAS DE ILUMINACION ROURA 
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. CC012021000669 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. Xevi Canal Molas, director tècnic de la Brigada 
Municipal de l’Ajuntament d’Olot de data 19 d’octubre 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 INDUSTRIAS DE ILUMINACION ROURA SA, amb NIF núm. 
A08258535, el contracte menor de subministrament de llums pel Camí Montsacopa 
d’Olot, pel preu de deu mil quatre-cents cinquanta-sis euros amb vuitanta-dos cèntims 
(10.456,82 €), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en vuit mil sis-cents quaranta-dos euros (8.642,00 €) de 
pressupost net i mil vuit-cents catorze euros amb vuitanta-dos cèntims (1.814,82 €) 
d’IVA calculat amb un tipus del 21 %. 
 
Tercer.- El termini de lliurament serà de 10 de dies, a partir de la data de recepció de la 
notificació de l’adjudicació. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 10.456,82 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida 21 142 165 210001 “Conservació enllumenat públic” del Pressupost 
municipal: 



 
 
 

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

200220  Despeses 21142  165  210001 10456.82 CONSERVACIO ENLLUMENAT PUBLIC 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 
CC012021000669. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa: INDUSTRIAS DE ILUMINACION ROURA 
SA 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
14.8. - SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI DE TREBALL PER AL PERSONAL DE 

LA BRIGADA MUNICIPAL D’OLOT. 
 
Núm. de referència : X2021050471     
 

Tipus de Contracte: SU DE SUBMINISTRAMENT 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
 
Antecedents 
 
Primer.- Atès que és necessari executar el subministrament de vestuari de treball per al 
personal de la Brigada Municipal d’Olot, per tal d’anar equipats adequadament per 
seguretat i uniformitat en la realització de les tasques diàries de conservació, 
manteniment i obres a la via pública i edificis de la corporació, com es desprèn de 
l’informe de data 15 d’octubre de 2021, emès pel Sr. Xevi Canal Molas, director tècnic 
de la Brigada Municipal 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 de 
vestuari de treball de la Brigada Municipal d’Olot: 
 

- Mascot-Cat SL 
- Gardenstry SL 
- Trebol maquinaria y suministros SA 

 
Quart.-  Atès que s’ha presentat una única oferta dins del termini establert, subscrita per 
l’empresa MASCOT-CAT SL, 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 MASCOT-CAT 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. CC012021000662 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 

Primer.-  Aprovar l’informe pel Sr. Xevi Canal Molas, director tècnic de la Brigada 
Municipal de l’Ajuntament d’Olot, de data 15 d’octubre 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 MASCOT-CAT SL, amb NIF núm. B67439422, el contracte menor 
de subministrament de vestuari de treball per al personal de la Brigada Municipal d’Olot, 
pel preu de disset mil set-cents noranta-vuit euros amb cinquanta-un cèntims (17.798,51 
€), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en catorze mil set-cents nou euros amb cinquanta-un 
cèntims (14.709,51 €) de pressupost net i tres mil vuitanta-nou euros (3.089,00 €) d’IVA 
calculat amb un tipus del 21 %. 
 
Tercer.- El termini previst per al subministrament serà de 15 dies, a partir de la data de 
recepció de la notificació de l’adjudicació. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 17.798,51  €, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida 21 142 1511 221040 “Vestuari Brigada” del Pressupost municipal: 



 
 
 

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

200220  Despeses 21142  1511 221040 17798.51 VESTUARI BRIGADA 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 
CC012021000662. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
14.9. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE 3 PANELLS DE PLACES 

LLIURES DELS APARCAMENTS DE LA CIUTAT D’OLOT 
 
Núm. de referència : X2021049636     
 

Tipus de Contracte: SU DE SUBMINISTRAMENT 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 
 
Primer.- Atès que és necessari executar el subministrament i instal·lació de tres panells 
de places lliures dels aparcaments de la ciutat d’Olot, com es desprèn de l’informe de 
data 25 d’octubre 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 de tres panells de places lliures dels aparcaments de la ciutat d’Olot: 
 

- 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. CC012021000651 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 d’àrea del departament 
de Territori de l’Ajuntament d’Olot, de data 25 d’octubre 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 de 3 panells de places lliures dels aparcaments de la 
ciutat d’Olot, pel preu de disset mil cinc-cents vint-i-nou euros amb trenta-vuit cèntims 
(17.529,38 €), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en catorze mil quatre-cents vuitanta-set euros amb nou 
cèntims (14.487,00 €) de pressupost net i tres mil quaranta-dos euros amb vint-i-nou 
cèntims (3.042,29 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 %. 
 
Tercer.- El termini màxim previst per al subministrament i instal·lació serà de 3 mesos, 
a partir de la data de recepció de la notificació de l’adjudicació. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 17.529,38  €, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida 21 1420 133 61918 “Panells aparcaments Olot” del Pressupost 
municipal: 
 

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

200220  Despeses 21140  133  61918 17529.38 PANELLS APARCAMENTS OLOT 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 
CC012021000651. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
14.10. - APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT, APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES 

ADMINISTRATIVES PARTICULARS I DEL PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
QUE REGIRAN  L'ADJUDICACIÒ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT 

SIMPLIFICAT ABREUJAT, DEL SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI PER A 
L’ESPAI CRÀTER DE LA CIUTAT D’OLOT; I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ 

 
 

Núm. de referència : X2021053142    
 
 

Tipus contracte SU DE SUBMINISTRAMENT 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

  
Atès que és necessari contractar el subministrament del mobiliari de l’Espai Cràter.  
 
Vist l’informe emès pel Sr. Xevi Collell Colomer, Tècnic de l’Àrea d’Alcaldia i Director de 
l’Espai Cràter. 
 
L’objecte del contracte és el Subministrament de mobiliari fet a mida i mobiliari de 
producció industrial i la seva instal·lació per tal de condicionar els diferents espais de 
l’Espai Cràter segons el seu ús. 
 
La durada del contracte s’estableix en dos mesos. 
 
El pressupost base de licitació ascendeix a quaranta nou mil sis-cents deu euros   
(49.610 € ) IVA inclòs. Aquest import es desglossa en quaranta un mil euros    (41.000 
€ ) de pressupost net i vuit mil sis-cents deu euros (8.610 € ) en concepte d’IVA calculat 
al tipus del 21%. 
 
El Valor Estimat (VE), és de 41.000,00 €. sense incloure l’Impost sobre el Valor Afegit. 
 
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. CCS12021000070 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 administrativa que ha de regir la licitació pel 
subministrament del mobiliari 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 pel subministrament del mobiliari 
de l’Espai Cràter pel preu 49.610,00 € IVA inclòs. Aquest import es desglossa en  
41.000,00 € de pressupost net i 8.610,00 € en concepte d’IVA calculat al tipus del 21%. 
 
La durada del contracte s’estableix en dos mesos sense de pròrrogues. 
 
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 49.610,00 € (IVA inclòs). La despesa és amb 
càrrec  la partida: 2021.140.333. 63211 ESPAI CRÀTER MODIFICACIONS I 
DESVIACIONS. 
 

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

200200  Despeses 21140  333  63211 49610 ESPAI CRATER MODIFICATS I DESVIACIONS 
(PR21-100) 

100 001 001 001 000 000 

 

 

S’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de crèdit adequat 
i suficient per atendre la despesa. 
 
En tractar-se d’una despesa plurianual, queda subordinada a l’existència de crèdit 
adequat i suficient en el pressupost dels exercicis respectius.  
 

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 un únic 
criteri 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, 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. 
 
 
14.11. - ACTUALITZACIÓ CÀNON CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D'ÚS PRIVATIU 
DE LA VIA PÚBLICA AMB INSTAL·LACIÓ DESMUNTABLE . TERCER TRIMESTRE 

2021 
Núm. de referència : X2013017072     
 
La Junta de Govern Local de data 26 de juny de 2014 va acordar adjudicar la concessió 
administrativa d’ús privatiu de la via pública amb una instal·lació desmuntable amb 
destinació a restaurant a la Plaça Major d’Olot a “CA L’AMIC, SL” amb NIF B17557505.  
La durada de la concessió era de quatre anys amb efectes del dia 1 de juliol de 2014, 
prorrogables d’any en any amb un màxim de 6 anys; de manera que la durada màxima 
prevista de la concessió és de 10 anys.  
 
La Junta de Govern de data 7 de juny de 2018 i 14 de març de 2019, 5 de març de 2020 
i 1 d’abril de 2021 es va procedir a la pròrroga de l’esmentada concessió , el termini de 
la qual finalitza el dia 30 de juny de 2022.  
 
Per acord de la Junta de Govern Local del dia 4 de febrer de 2021 va aprovar la revisió 
de preu de l’esmentada concessió per a l’any 2021, tot fixant-lo en 3.677,93€/any.  
La Junta de Govern Local de data 18 de febrer de 2021 va acordar que amb efectes del 
dia 1 de gener de 2021, el cànon es revisarà per trimestres vençuts amb l’adaptació de 
l’import del cànon pagat durant el trimestre en qüestió a la normativa vigent a cada 
moment, procedint, si escau, a la devolució que correspongui i s’aprovà la reducció de 
cànon des del dia des del dia 22 d’octubre fins a 31 de desembre del 2020.  
 
La Junta de Govern Local de data 22 d’abril de 2021, va acordar la reducció del cànon 
del primer trimestre de 2021 (des del dia 1 de gener al 31 de març de 2021). 
 
La Junta de Govern Local de data 22 de juliol de 2021, va acordar la reducció del cànon 
del segon trimestre de 2021 (des del dia 1 d’abril al 30 de juny de 2021). 
 
Ateses les resolucions: 
 

 
SLT/2147/2021 de 8 de juliol 
SLT/2212/2021 de 13 de juliol 
SLT/2258/2021 de 16 de juliol 
SLT/2498/2021 de 29 de juliol 



 

SLT/2614/2021 de 4 d’agost 
SLT/2640/2021 d’11 d’agost 
SLT/2654/2021 de 19 d’agost 
SLT/2665/2021 de 26 d’agost 
SLT/2704/2021 de 2 de setembre 
SLT72751/2021 de 9 de setembre 
SLT/2817/2021 de 16 de setembre 
SLT/2860/2021 de 22 de setembre 
SLT/2921/2021 de 29 de setembre 
 
 

 
 Que limiten l’obertura al públic dels establiments i locals comercials minoristes a un 
aforament reduït, per tot tipus d’establiments.  
Atès el Decret llei 34/2020 de 20 d’octubre de mesures urgents de suport a l’activitat 
econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats, article 2.1.b)  
“en cas de restricció parcial de l’aprofitament material de l’immoble, la renda i altres 
quantitats degudes per a la part arrendatària s’han de reduir, mentre durin les mesures 
de restricció, en una proporció igual a la meitat de la pèrdua d’aprofitament de l’immoble, 
mesurada objectivament per la norma”.  
 
Atès que la reducció aplicable a aquesta concessió administrativa, atenent a les resolucions 
esmentades és del 25%. 
-des de l’1 de juliol al 30 de setembre de 2021 (92 dies) per un import total de 234,98 
euros  
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12013000019 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
Aprovar la reducció del cànon de la concessió administrativa d’ús privatiu de la via 
pública amb una instal·lació desmuntable amb destinació a restaurant a la Plaça Major 
d’Olot a “CA L’AMIC, SL” amb NIF B17557505, del  tercer trimestre de 2021 (1 de juny 
a 30 de setembre de 2021), amb import total de 234,98  euros. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 

 
 

14.12. - ACTUALITZACIÓ CÀNON DE LA CONCESSIÓ  ADMINISTRATIVA  ÚS 
PRIVATIU DOMINI PÚBLIC ESTABLIMENT COMERCIAL AL CARRER SANT 

RAFAEL 23, I DE LA SEVA MODIFICACIÓ.  TERCER TRIMESTRE 2021. 
 
Núm. de referència : X2015006704     

 
La Junta de Govern Local de data 23 de juliol de 2015 va acordar adjudicar la concessió 
d’ús privatiu de domini públic per la ubicació d’un establiment comercial al local situat al 
Carrer Sant Rafael núm. 23 a “OLOT COLORS, SL” amb NIF B17955337.  



 
 
 

La durada de la concessió demanial és de quinze anys, amb una possible pròrroga per 
mutu acord de 5 anys més.  

 
 La Junta de Govern Local de data 22 d’abril de 2021 va regularitzar el cànon de la 
concessió corresponent a l’any 2021 i amb efectes del dia 18 de març de 2021, tot fixant-
lo en 1.087,51 €/mes. 
 
La Junta de Govern Local del dia 4 d’abril de 2019 va autoritzar l’ampliació del sostre 
comercial de l ‘esmentada concessió administrativa en 49 m2 pel que fa a la planta i 51 
m2 pel que fa al soterrani, essent el sostre total d’ús de 1.192 m2 equivalent al 9,57 % 
de l’àmbit; i va fixar el preu de l’ampliació en 7€ m2/mes pel que fa a la planta i 5€ 
m2/mes pel que fa a la planta soterrani a pagar durant 24 mesos. L’import inicial anticipat 
de l’ampliació (24 mesos) es fixa en 15.072 € i es va realitzar en un sol pagament 
anticipat en el moment de l’obertura al públic. El preu mensual d’aquesta ampliació es 
fixa en 628 euros. D’acord amb l’informe emès per la Sra. Ariadnna Villegas Torras, 
directora del Consorci DinàmiG , l’obertura al públic d’aquesta ampliació es va portar a 
terme a partir del dia 31 d’agost de 2019. 
 
 
La Junta de Govern Local de data 11 de febrer de 2021 va acordar que amb efectes del 
dia 1 de gener de 2021, el cànon es revisarà per trimestres vençuts amb l’adaptació de 
l’import del cànon pagat durant el trimestre en qüestió a la normativa vigent a cada 
moment, procedint, si escau, a la devolució que correspongui i s’aprovà la reducció de 
cànon des del dia des del dia 22 d’octubre fins a 31 de desembre del 2020.  

 
La Junta de Govern Local de data 22  i 29 d’abril de 2021 va acordar la reducció del 
cànon del primer trimestre de 2021 (des del dia 1 de gener al 31 de març de 2021), de 
la concessió i de l’ampliació respectivament.  
 
La Junta de Govern Local de data 22 i 29  de juliol de 2021 va acordar la reducció del 
cànon del segon trimestre de 2021 ( des del dia 1 d’abril al 30 de juny de 2021),  de la 
concessió i de l’ampliació respectivament. 
 
Ateses les resolucions  
SLT/2147/2021 de 8 de juliol 
SLT/2212/2021 de 13 de juliol 
SLT/2258/2021 de 16 de juliol 
SLT/2498/2021 de 29 de juliol 
SLT/2614/2021 de 4 d’agost 
SLT/2640/2021 d’11 d’agost 
SLT/2654/2021 de 19 d’agost 
SLT/2665/2021 de 26 d’agost 
SLT/2704/2021 de 2 de setembre 
SLT72751/2021 de 9 de setembre 
SLT/2817/2021 de 16 de setembre 
SLT/2860/2021 de 22 de setembre 
SLT/2921/2021 de 29 de setembre 

 



 

 Que limiten l’obertura al públic dels establiments i locals comercials minoristes a un 
aforament reduït, per tot tipus d’establiments.  
 
Atès el Decret llei 34/2020 de 20 d’octubre de mesures urgents de suport a l’activitat 
econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats, article 2.1.b)  
“en cas de restricció parcial de l’aprofitament material de l’immoble, la renda i altres 
quantitats degudes per a la part arrendatària s’han de reduir, mentre durin les mesures 
de 
restricció, en una proporció igual a la meitat de la pèrdua d’aprofitament de l’immoble, 
mesurada objectivament per la norma”  
 
Atès que la reducció aplicable a aquesta concessió administrativa, atenent a les 
resolucions esmentades és del 15%: 
 
Concessió: des del dia 1 de juliol al 30 de setembre de  2021 (92 dies) per un import 
total de 500,25 euros. 
 
Ampliació: des del dia 1 de juliol al 30 de setembre de 2021 (92 dies) per un import total 
de 268,88 euros. 
 
Import total: 789,13 euros 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12015000009 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords:  
 
PRIMER.- Aprovar la reducció del cànon de la concessió d’ús privatiu de domini públic 
per la ubicació d’un establiment comercial al local situat al carrer Sant Rafael, núm. 2, a 
favor de “OLOT COLORS, SL” amb NIF B17955337, del tercer trimestre de 2021 2021 
(des del dia 1 de juliol al 30 de setembre de 2021), amb import total de 500,25 euros. 
 
SEGON.- Aprovar la reducció del cànon de l’ampliació de la concessió d’ús privatiu de 
domini públic per la ubicació d’un establiment comercial al local situat al carrer Sant 
Rafael, núm. 2, a favor de “OLOT COLORS, SL” amb NIF B17955337, del tercer 
trimestre de 2021 2021 (des del dia 1 de juliol al 30 de setembre de 2021), amb import 
total de 268,88  euros. 
 
TERCER.- Reclamar a la Fundació Antic Hospital Sant Jaume l’abonament  de  789,13  
euros, corresponents als cànons d’imports: 500,25 € + 268,88 € que ja s’havien 
transferit. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

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

C/ DR. FÀBREGAS- PLAÇA HOSPITAL. TERCER TRIMESTRE DE 2021 
 
 

Núm. de referència : X2015006706     
 

 
La Junta de Govern Local de data 23 de juliol de 2015 va acordar adjudicar la concessió 
d’ús privatiu de domini públic per la ubicació d’un establiment comercial al local situat al 
Carrer Dr. Fàbrega – Pl. Hospital a “ABACUS SOCIETAT COOPERATIVA CATALANA 
LIMITADA, SL” amb NIF F08226714.  
La durada de la concessió demanial és de quinze anys, amb una possible pròrroga per 
mutu acord de 5 anys més.  
 
La Junta de Govern Local de data 20 de maig de 2021, va regularitzar, el preu del cànon 
de la concessió corresponent a l’any 2021, amb efectes 1 de juny de 2021 , tot fixant-lo 
en 1.987,60€/mes.  
 
La Junta de Govern Local de data 11 de febrer de 2021 va acordar que amb efectes del 
dia 1 de gener de 2021, el cànon es revisarà per trimestres vençuts amb l’adaptació de 
l’import del cànon pagat durant el trimestre en qüestió a la normativa vigent a cada 
moment, procedint, si escau, a la devolució que correspongui i s’aprovà la reducció de 
cànon des del dia des del dia 22 d’octubre fins a 31 de desembre del 2020.  
 
La Junta de Govern Local de data 22 d’abril de 2021, va acordar la reducció del cànon 
del primer trimestre de 2021 (des del dia 1 de gener al 31 de març de 2021). 
 
La Junta de Govern Local de data 22 de juliol de 2021, va acordar la reducció de cànon 
del segon trimestre de 2021 ( des del dia 1 d’abril al 30 de juny de 2021). 
 
Ateses les resolucions: 
SLT/2147/2021 de 8 de juliol 
SLT/2212/2021 de 13 de juliol 
SLT/2258/2021 de 16 de juliol 
SLT/2498/2021 de 29 de juliol 
SLT/2614/2021 de 4 d’agost 
SLT/2640/2021 d’11 d’agost 
SLT/2654/2021 de 19 d’agost 
SLT/2665/2021 de 26 d’agost 
SLT/2704/2021 de 2 de setembre 
SLT72751/2021 de 9 de setembre 
SLT/2817/2021 de 16 de setembre 
SLT/2860/2021 de 22 de setembre 
SLT/2921/2021 de 29 de setembre 
 
 

 



 

 Que limiten l’obertura al públic dels establiments i locals comercials minoristes a un 
aforament reduït, per tot tipus d’establiments.  
Atès el Decret llei 34/2020 de 20 d’octubre de mesures urgents de suport a l’activitat 
econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats, article 2.1.b)  
“en cas de restricció parcial de l’aprofitament material de l’immoble, la renda i altres 
quantitats degudes per a la part arrendatària s’han de reduir, mentre durin les mesures 
de restricció, en una proporció igual a la meitat de la pèrdua d’aprofitament de l’immoble, 
mesurada objectivament per la norma”.  
 
Atès que la reducció aplicable a aquesta concessió administrativa, atenent a les 
resolucions esmentades és del 15%:  
-des del dia 1 de juliol al 30 de setembre de 2021 ( 92 dies) per un import total de 914,30  
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12015000010 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords:  
 
PRIMER.- Aprovar la reducció del cànon de la concessió d’ús privatiu de domini públic 
per la ubicació d’un establiment comercial al local situat al Carrer Dr. Fàbrega – Pl. 
Hospital a favor de l’empresa “ABACUS SOCIETAT COOPERATIVA CATALANA 
LIMITADA, SL” amb NIF F08226714, del tercer trimestre de 2021 (1 de juliol a 30 de 

setembre de 2021), amb import total de 914,30 euros , 
 
SEGON.- Reclamar a la Fundació Antic Hospital Sant Jaume l’abonament del cànon 
d’import 914,30 € que ja s’havien transferit.  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
14.14. - ACTUALITZACIÓ ARRENDAMENT D'UN BÉ PATRIMONIAL, PER A LA 

GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE L'ESTABLIMENT DE SERVEIS DE BAR-RESTAURANT 
AL FORT DEL VOLCÀ MONTSACOPA, TERCER TRIMESTRE DE 2021. 

 
 

Núm. de referència : X2017001391     
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament de data 27 de juliol de 2017 va acordar adjudicar la 
concessió del contracte d’arrendament per a la gestió i explotació de l’establiment de 
serveis de bar-restaurant al Fort del Volcà Montsacopa, a “ANGLADA & PARTNERS, 
SL” amb NIF B55172555.  
 
La durada de la concessió es fixa en deu i es podrà prorrogar per un màxim de 5 anys. 
Les pròrrogues seran de la durada que s’acordi en cada cas, fins arribar a un màxim 
total de quinze (15) anys.  
 
La Junta de Govern Local de data 18 de febrer de 2021 va acordar que amb efectes del 
dia 1 de gener de 2021, el cànon es revisarà per trimestres vençuts amb l’adaptació de 
l’import del cànon pagat durant el trimestre en qüestió a la normativa vigent a cada 



 
 
 

moment, procedint, si escau, a la devolució que correspongui i s’aprovà la reducció de 
cànon des del dia des del dia 22 d’octubre fins a 31 de desembre del 2020.  
 
La Junta de Govern Local de data 22 d’abril de 2021, va acordar la reducció del cànon 
del primer trimestre de 2021 (des del dia 1 de gener al 31 de març de 2021).  
 
La Junta de Govern Local del dia 27 de maig de 2021 va actualitzar l’import del cànon 
corresponent a la tercera anualitat de la concessió, amb efectes del dia 1 de gener de 
2021i fixant-lo en 3.570,35 €/ any. 
 
La Junta de Govern Local del dia 22 de juliol de 2021 va acordar la reducció del cànon 
del segon trimestre de 2021 ( des del dia 1 d’abril al 30 de juny de 2021). 
 
Ateses les resolucions: 
 
 
SLT/2147/2021 de 8 de juliol 
SLT/2212/2021 de 13 de juliol 
SLT/2258/2021 de 16 de juliol 
SLT/2498/2021 de 29 de juliol 
SLT/2614/2021 de 4 d’agost 
SLT/2640/2021 d’11 d’agost 
SLT/2654/2021 de 19 d’agost 
SLT/2665/2021 de 26 d’agost 
SLT/2704/2021 de 2 de setembre 
SLT72751/2021 de 9 de setembre 
SLT/2817/2021 de 16 de setembre 
SLT/2860/2021 de 22 de setembre 
SLT/2921/2021 de 29 de setembre 
 
 

 
 Que limiten l’obertura al públic dels establiments i locals comercials minoristes a un 
aforament reduït, per tot tipus d’establiments.  
Atès el Decret llei 34/2020 de 20 d’octubre de mesures urgents de suport a l’activitat 
econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats, article 2.1.b)  
“en cas de restricció parcial de l’aprofitament material de l’immoble, la renda i altres 
quantitats degudes per a la part arrendatària s’han de reduir, mentre durin les mesures 
de restricció, en una proporció igual a la meitat de la pèrdua d’aprofitament de l’immoble, 
mesurada objectivament per la norma”. 
 
Atès que la reducció aplicable a aquest arrendament atenent a les resolucions 
esmentades és del 25%: 
-des de l’1 de juliol al 30 de setembre de 2021 (92 dies) per un import total 
de228,11euros  
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12017000002 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords:  



 

 
Aprovar la reducció del cànon del contracte d’arrendament per a la gestió i explotació 
de l’establiment de serveis de bar-restaurant al Fort del Volcà Montsacopa; adjudicada 
a favor de la societat “ANGLADA & PARTNERS, SL, amb NIF B55172555, del tercer 
trimestre de 2021 (1 de juliol a 30 de setembre de 2021), amb import total de 228,11 
euros 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

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

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

 
La  Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 6 de juny de 2019 va adjudicar la 
concessió per a la utilització i explotació del quiosc-bar , amb lavabos complementaris, 
ubicat al Pont de les Móres del municipi d’Olot; a favor del Sr. SERGI PICART GALINDO 
amb DNI ****; per un termini de quatre anys , la qual es podrà prorrogar per dos anys 
més fins a un màxim de 6 anys; i per un cànon mensual de dos-cents vint-i-cinc euros 
(225 €).  
El període de la concessió és des de l’1 d’abril al 30 de setembre (ambdós inclosos)  
.  
La Junta de Govern Local del dia 28 de gener de 2021 va acorda fixar el cànon de 
l’esmentada concessió per a l’any 2021 en 225 € /mensuals. 
 
La Junta de Govern Local de data 22 de juliol de 2021 va acordar la reducció del cànon  
del segon trimestre de 2021 ( des del  dia 1 d’abril al 30 de setembre de 2021). 
 
Ateses les resolucions 
SLT/2147/2021 de 8 de juliol 
SLT/2212/2021 de 13 de juliol 
SLT/2258/2021 de 16 de juliol 
SLT/2498/2021 de 29 de juliol 
SLT/2614/2021 de 4 d’agost 
SLT/2640/2021 d’11 d’agost 
SLT/2654/2021 de 19 d’agost 
SLT/2665/2021 de 26 d’agost 
SLT/2704/2021 de 2 de setembre 
SLT72751/2021 de 9 de setembre 
SLT/2817/2021 de 16 de setembre 
SLT/2860/2021 de 22 de setembre 
SLT/2921/2021 de 29 de setembre 
 
Que limiten l’obertura al públic dels establiments i locals comercials minoristes a un 
aforament reduït, per tot tipus d’establiments.  



 
 
 

Atès el Decret llei 34/2020 de 20 d’octubre de mesures urgents de suport a l’activitat 
econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats, article 2.1.b)  
“en cas de restricció parcial de l’aprofitament material de l’immoble, la renda i altres 
quantitats degudes per a la part arrendatària s’han de reduir, mentre durin les mesures 
de restricció, en una proporció igual a la meitat de la pèrdua d’aprofitament de l’immoble, 
mesurada objectivament per la norma”.  
 
Atès que la reducció aplicable a aquesta concessió administrativa, atenent a les 
resolucions esmentades és del 25%: 
 
-des de l’1 de juny al 30 de setembre de 2021 (92 dies) per un import total de 172,50 
euros 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12019000010 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords:  
 
 
Aprovar la reducció del cànon de la concessió la concessió per a la utilització i explotació 
del quiosc-bar , amb lavabos complementaris, ubicat al Pont de les Móres del municipi 
d’Olot; a favor del Sr. SERGI PICART GALINDO amb DNI ****, del tercer trimestre de 

2021 (des de 1 de juliol al 30 de setembre de 2021), amb import total de 172,50 euros.  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
14.16. - ACTUALITZACIÓ CÀNON DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL BAR DE LA 

TORRE CASTANYS SITUAT AL PARC NOU. TERCER TRIMESTRE DE 2021 
 
 

Núm. de referència : X2019016800     
 
Atès que la Junta de Govern Local de data 6 de juny de 2019 va acordar adjudicar la 
concessió del servei de bar ubicat a la Torre Castanys, situada dins al Parc Nou d’Olot, 
al Sr. RAÜL COMINO SANZ amb NIF **** i la Sra. NÚRIA JANER PADRÓ amb NIF ****.  
La durada de la concessió es fixa en set anys amb efectes del dia següent a la 
formalització del contracte (7 de juny de 2019).  
 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 28 de gener de 2021 es va establir, amb 
efectes del dia 8 de juny de 2021, el preu de la concessió en TRES MIL NOU-CENTS 
EUROS (3.900 €/) ANY.  
 
La Junta de Govern Local de data 18 de febrer de 2021 va acordar que amb efectes del 
dia 1 de gener de 2021, el cànon es revisarà per trimestres vençuts amb l’adaptació de 
l’import del cànon pagat durant el trimestre en qüestió a la normativa vigent a cada 
moment, procedint, si escau, a la devolució que correspongui i s’aprovà la reducció de 
cànon des del dia des del dia 22 d’octubre fins a 31 de desembre del 2020.  
 



 

La Junta de Govern Local de data 22 d’abril de 2021, va acordar la reducció del cànon 
del primer trimestre de 2021 (des del dia 1 de gener al 31 de març de 2021). 
 
La Junta de Govern Local de data 22 de juliol de 2021, va acordar la reducció del cànon 
del segon trimestre de 2021 ( des del dia 1 d’abril al 30 de juny de 2021). 
 
Ateses les resolucions: 
 
 
SLT/2147/2021 de 8 de juliol 
SLT/2212/2021 de 13 de juliol 
SLT/2258/2021 de 16 de juliol 
SLT/2498/2021 de 29 de juliol 
SLT/2614/2021 de 4 d’agost 
SLT/2640/2021 d’11 d’agost 
SLT/2654/2021 de 19 d’agost 
SLT/2665/2021 de 26 d’agost 
SLT/2704/2021 de 2 de setembre 
SLT72751/2021 de 9 de setembre 
SLT/2817/2021 de 16 de setembre 
SLT/2860/2021 de 22 de setembre 
SLT/2921/2021 de 29 de setembre 
 
 

 
 Que limiten l’obertura al públic dels establiments i locals comercials minoristes a un 
aforament reduït, per tot tipus d’establiments.  
Atès el Decret llei 34/2020 de 20 d’octubre de mesures urgents de suport a l’activitat 
econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats, article 2.1.b)  
“en cas de restricció parcial de l’aprofitament material de l’immoble, la renda i altres 
quantitats degudes per a la part arrendatària s’han de reduir, mentre durin les mesures 
de restricció, en una proporció igual a la meitat de la pèrdua d’aprofitament de l’immoble, 
mesurada objectivament per la norma”.  
 
Atès que la reducció aplicable a aquesta concessió, atenent a les resolucions 
esmentades és del 25 %. 
 
- A favor del Sr. Raül Comino Sanz:  
-des de l’1 de juliol al 30 de setembre de 2021 (92 dies )  per un import total de 124,58€  
 
- A favor de la Sra. Núria Janer Pardo  
-des de l’1 de juliol al 30 de setembre de 2021 (92 dies) per un import total de 124,58 € 

 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12019000011 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords:  
 
Aprovar la reducció del cànon de la concessió del servei de bar ubicat a la Torre 
Castanys, situada dins al Parc Nou d’Olot, adjudicada a favor del Sr. RAÜL COMINO 



 
 
 

SANZ amb NIF **** i la Sra. NÚRIA JANER PADRÓ amb NIF ****, del tercer trimestre 
de 2021 ( des del dia 1 de juny al 30 de setembre de 2021), amb import total de 249,16 

euros, corresponents a:  
 
- A favor del Sr. Raül Comino Sanz:  
-des de l’1 de juliol al 30 de setembre de 2021 (92 dies )  per un import total de 124,58€  
 
- A favor de la Sra. Núria Janer Pardo 
-des de l’1 de juliol al 30 de setembre de 2021 (92 dies) per un import total de 124,58 € 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
14.17. - ACTUALITZACIÓ CÀNON CONCESSIÓ DEL QUIOSC DE PREMSA 

UBICAT A LA PLAÇA CLARÀ, TERCER TRIMESTRE 2021 
 
 

Núm. de referència : X2020047111     
 

La Junta de Govern Local del dia 11 de març de 2021 va adjudicar al Sr. Jordi Coma 
Coma, amb DNI ****, la concessió de domini públic del quiosc de premsa ubicat a la 
plaça Clarà, per un cànon anual de tres mil cinc-cents euros (3.500 €), per un termini 
de 6 anys amb possibilitat de pròrroga i amb efectes del dia 17 de febrer de 2021.  
 
La Junta de Govern Local de data 22 d’abril de 2021, va acordar la reducció del cànon 
del primer trimestre de 2021 (des del dia 1 de gener al 31 de març de 2021). 
 
 La  Junta de Govern Local de data 22 de juliol de 2021 va acordar la reducció del cànon 
del segon trimestre de 2021 ( des del dia 1 d’abril al 30 de juny de 2021). 
 
Ateses les resolucions 
SLT/2147/2021 de 8 de juliol 
SLT/2212/2021 de 13 de juliol 
SLT/2258/2021 de 16 de juliol 
SLT/2498/2021 de 29 de juliol 
SLT/2614/2021 de 4 d’agost 
SLT/2640/2021 d’11 d’agost 
SLT/2654/2021 de 19 d’agost 
SLT/2665/2021 de 26 d’agost 
SLT/2704/2021 de 2 de setembre 
SLT72751/2021 de 9 de setembre 
SLT/2817/2021 de 16 de setembre 
SLT/2860/2021 de 22 de setembre 

SLT 
 Que limiten l’obertura al públic dels establiments i locals comercials minoristes a un 
aforament reduït, per tot tipus d’establiments.  
Atès el Decret llei 34/2020 de 20 d’octubre de mesures urgents de suport a l’activitat 
econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats, article 2.1.b)  



 

“en cas de restricció parcial de l’aprofitament material de l’immoble, la renda i altres 
quantitats degudes per a la part arrendatària s’han de reduir, mentre durin les mesures 
de restricció, en una proporció igual a la meitat de la pèrdua d’aprofitament de l’immoble, 
mesurada objectivament per la norma”.  
Atès que la reducció aplicable a aquesta concessió atenent a les resolucions 
esmentades és: 

-des de l’1 de juliol al 30 de setembre de 2021 (92 dies) la reducció és del 25% per un 
import total de 223,61 euros. 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12021000046 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords:  
 
PRIMER.- Aprovar la reducció del cànon de la concessió de domini públic del quiosc de 
premsa ubicat a la plaça Clarà, a favor del Sr. JORDI COMA COMA amb NIF **** , del 
tercer trimestre de 2021 (1 de juliol a 30 de setembre de 2021), amb import total de 

223,61 euros. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 

 
 

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

TRIMESTRE ANY 2021 
Núm. de referència : X2021003035     

 
Atès que l’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 22 de desembre de 2005 va 
adjudicar la concessió d’ús d’un equipament municipal ubicat al parc urbà de Sant Roc-
Malatosquer a l’empresa ·Servei d’alimentació Food Arts, SL” per tal d’instal·lar-hi un 
restaurant.  
L’Ajuntament Ple de data 27 de juliol de 2006 va autoritzar la cessió de la concessió a 
favor de l’empresa “Solfa Food, SL” NIF B17156076 amb les mateixes condicions 
fixades a l’acord de 22 de desembre de 2005.  
La durada de la concessió s’estableix per un període 25 anys a comptar des del dia 1 
de gener de 2006.  
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 27 de juny de 2017 va acordar mantenir en 
2.400 €/mensuals el cànon d’ús de l’equipament amb un restaurant ubicat al parc urbà 
de Sant-Roc Malatosquer , adjudicat a l’empresa SOLFA FOOD, SL , NIF B17156076 
durant un període de sis anys, comprès entre l’1 d ‘octubre de 2017 i el 30 de setembre 
de 2023.  
 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 28 de gener de 2021 es va establir el 
preu de la concessió , en DOS MIL QUATRE-CENTS EUROS (2.400 €)/mensuals per a 
l’any 2021.  
 
La Junta de Govern Local de data 22 d’abril de 2021, va acordar la reducció del cànon 
del primer trimestre de 2021 (des del dia 1 de gener al 31 de març de 2021). 
 



 
 
 

La Junta de Govern Local de data 22 de juliol de 2021, va acordar la reducció del cànon 
del segon trimestre de 2021 ( des del dia 1 d’abril al 30 de juny de 2021). 
 
Ateses les resolucions: 
 
SLT/2147/2021 de 8 de juliol 
SLT/2212/2021 de 13 de juliol 
SLT/2258/2021 de 16 de juliol 
SLT/2498/2021 de 29 de juliol 
SLT/2614/2021 de 4 d’agost 
SLT/2640/2021 d’11 d’agost 
SLT/2654/2021 de 19 d’agost 
SLT/2665/2021 de 26 d’agost 
SLT/2704/2021 de 2 de setembre 
SLT72751/2021 de 9 de setembre 
SLT/2817/2021 de 16 de setembre 
SLT/2860/2021 de 22 de setembre 
SLT/2921/2021 de 29 de setembre 
Que limiten l’obertura al públic dels establiments i locals comercials minoristes a un 
aforament reduït, per tot tipus d’establiments.  
 
Atès el Decret llei 34/2020 de 20 d’octubre de mesures urgents de suport a l’activitat 
econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats, article 2.1.b)  
“en cas de restricció parcial de l’aprofitament material de l’immoble, la renda i altres 
quantitats degudes per a la part arrendatària s’han de reduir, mentre durin les mesures 
de restricció, en una proporció igual a la meitat de la pèrdua d’aprofitament de l’immoble, 
mesurada objectivament per la norma”.  
 
Atès que la reducció aplicable a aquesta concessió administrativa, atenent a les 
resolucions esmentades és del 25%, segons: 
-des de l’1 de juliol al 30 de setembre de 2021 (92 dies)  per un import total de 1.840 
euros 
 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CC012021000055 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords:  
 
Aprovar la reducció del cànon de la concessió d’ús d’un equipament municipal ubicat al parc 
urbà de Sant Roc-Malatosquer a favor de l’empresa “SOLFA FOOD, SL” NIFB17156076, del  
tercer trimestre de 2021 (1  de juliol a 30 de setembre de 2020), amb import total de 1.840 

euros. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
 
 



 

14.19. - ESPORTS. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL CÀNON DEL BAR DEL 
MORROT 

 

Núm. de referència : X2021053437     
 
Antecedents: 
 
 
La Junta de Govern de l’IMELLO de data 11 d’abril de 2017 va acordar adjudicar la 
concessió administrativa d’ús privatiu del domini públic mitjançant l’explotació del bar 
restaurant situat als camps de futbol del Morrot a la Sra. Yolanda Pujiula Guardiola, amb 
NIF ****. 
 
La durada de la concessió era de quatre anys, prorrogables de forma expressa, d’any 
en any, amb un màxim de 6 anys, de manera que la durada màxima prevista de la 
concessió és de 10 anys. 
 
El regidor delegat d’Esports va decretar en data 18 de febrer del 2021 la modificació -
reducció- del cànon de concessió administrativa d’ús privatiu del domini públic 
mitjançant l’explotació del bar restaurant de l’estadi del Morrot des del dia 22 d’octubre 
fins a 31 de desembre de 2020, essent l’import total de la despesa de base tres-cents 
seixanta-cinc euros amb cinquanta-cinc cèntims més IVA (365,55€). 
 
En tant que persisteix la situació de pandèmia provocada per la COVID 19, i ateses les 
Resolucions: 
 

SLT/971/1 
SLT/10881 
SLT/11781 
SLT/12781 
SLT/13921 
SLT/15871 
SLT/17621 
SLT/17781 
SLT/18401 
SLT/19341 
SLT/20481 

 

Que limiten l’obertura al públic dels establiments i locals comercials minoristes. 
 
Atès el Decret Llei 34/2020 de 20 d’octubre de mesures urgents de suport a l’activitat 
econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats, article 2.1.b) 

“en cas de restricció parcial de l’aprofitament material de l’immoble, la renda i 
altres quantitats degudes per a la part arrendatària s’han de reduir, mentre durin 
les mesures de restricció, en una proporció igual a la meitat de la pèrdua 
d’aprofitament de l’immoble, mesurada objectivament per la reducció 
d’aforament o d’horaris o per altres limitacions imposades per la norma”. 

 



 
 
 

Atès en data 29 de juliol es va acordar per Junta de Govern Local, des del dia 1 d’abril al 
30de juny del 2021 la reducció del 35 per 100 del primer període i del 25 per 100 del 
segon període del cànon, per un import total de 345,82€. 
 
 
En relació a l’expedient SP032021000034, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció del següent acord: 
 
 
 
PROPOSO 
 
Únic.-  Aprovar la reducció del 25 per 100 del tercer trimestre de cànon de concessió 
administrativa d’ús privatiu de domini públic mitjançant l’explotació de bar restaurant 
situats als camps de futbol del Morrot a la Sra. Yolanda Pujiula Guardiola, amb NIF ****, 
des del dia 1 de maig al 31 de desembre del 2021 amb un import total de dos-cents 
vuitanta-set euros amb cinquanta cèntims (287,50€). 
 
 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

15.1. - APROVAR L'AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE 
SOL·LICITUDS DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE 

TREBALL DE TÈCNIC/A MITJÀ/NA DE PROGRÉS ECONÒMIC 
 
Núm. de referència : X2021045948     
 
 
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot de data 30 de setembre de 2021 va 
adoptar l’acord d’aprovar les bases i la convocatòria del procés selectiu, pel sistema de 
concurs oposició en torn lliure, per a la creació d’una borsa de treball de personal laboral 
temporal, categoria tècnic/a mitjà/na de progrés econòmic, grup A2. 
 
En data 27 d’octubre de 2021 des de recursos humans es té coneixement que l’àrea de 
progrés econòmic està portant a terme un altre procés selectiu per a la contractació d’un 
tècnic de progrés econòmic d’un dels perfils que es demana en les bases aprovades a 
la Junta de Govern local de data 30 de setembre de 2021. Els dos processos selectius 
es solapen i són per cobrir un mateix lloc de treball.  
 
En el procés selectiu iniciat per l’àrea de progrés econòmic ja s’han realitzat dues proves 
sense que les àrees de recursos humans i secretaria en tinguessin coneixement i no 
s’han aprovat bases, tant sols s’ha presentat una oferta de treball al SOC i des d’allà 
han derivat el currículum de 10 persones interessades. La subvenció a la que hauria 
d’anar imputat el tècnic que es seleccioni no obliga a realitzar el procés a través del 
SOC. 
 



 

Vist l’informe emès per les àrees de secretaria i recursos humans de l’Ajuntament d’Olot 
de data 29 d’octubre de 2021 amb número d’expedient NI022021002552 en el qual 
proposen:  
 

1. Invalidar el procés selectiu que està portant a terme l’àrea de progrés econòmic 
ja que no compleix amb els principis de publicitat i igualtat marcats a la normativa. 
Així mateix, aquest procés es solapa amb un altre per cobrir el mateix lloc de 
treball organitzat seguint aquests criteris i al que s’han presentat uns altres 
aspirants. 

2. Cal tenir en compte però que hi ha uns aspirants que s’han presentat a aquest 
procés que cal invalidar i que no s’han presentat al procés reglamentari, per tant, 
cal també protegir els drets d’aquests aspirants que a més ja han realitzat una 
part de les proves. 

3. Obrir un nou període de presentació de sol·licituds per la convocatòria aprovada 
a la Junta de Govern Local del dia 30 de setembre de 2021 per tal que els 
aspirants presentats al procés organitzat per l’àrea de progrés econòmic tinguin 
l’opció de concursar amb igualtat de condicions que els que ja s’havien presentat 
anteriorment i que tots els aspirants realitzin les mateixes proves quedant 
invalidades les proves fetes en l’anterior procés selectiu.  

4. Informar d’aquest fet als aspirants que es van presentar al procés invalidat. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’Organització i Atenció Ciutadana proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords:  
 
Primer.- Aprovar l’ampliació del termini de presentació de sol·licituds del procés 
selectiu, pel sistema de concurs oposició en torn lliure, per a la creació d’una borsa de 
treball de personal laboral temporal, categoria de tècnic/a mitjà/na de progrés 
econòmic, grup A2. 
 
Segon.- L’ampliació del termini tindrà una durada de cinc dies naturals i començarà a 
partir de l’endemà de l’aprovació d’aquest acord a la Junta de Govern Local, per tal que 
els aspirants que s’han presentat al procés organitzat per l’àrea de progrés econòmic 
tinguin l’opció de concursar amb igualtat de condicions i que tots els aspirants realitzin 
les mateixes proves. 
 
Tercer.- Informar als aspirants que s’han presentat al procés organitzat per l’àrea de 
progrés econòmic que aquest s’ha invalidat i que tenen l’opció de participar en el concurs 
oposició en torn lliure per a la creació d’una borsa de treball de tècnic/a mitjà/na de 
progrés econòmic. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 



 
 
 

16.1. - PROPOSANT APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE BÀSIC I 
EXECUTIU REFÓS DE LES ACTUACIONS DE MILLORA A LA PLAÇA DEL 
CARME, PLACES I PLACETES DE PROXIMITAT AL NUCLI ANTIC D’OLOT 

 
Núm. de referència : X2021039842    
 
El Pla Integral d’accions de millora (en endavant PIAM) del Nucli Antic va detectar la 
necessitat que les places, més enllà d’un lloc de pas, fossin espais d’estada i relació 
social. Per aquest motiu, a l’any 2018 es va encarregar la redacció del Pla de places i 
placetes del Nucli Antic d’Olot, el qual recull les impressions del Consell de Barri i dels 
veïns, així com posa les bases per a l’activació de l’espai públic del nucli històric d’Olot. 
Aquest pla, és la línia de treball principal per revertir l’estat d’abandonament i degradació 
del centre de la ciutat. 
 
En data 24/04/2020 es va contractar a l’arquitecte Eduard Callís Freixas els serveis per 
a la redacció del Projecte d’actuacions de millora a la Plaça del Carme d’Olot. Aquest 
projecte, que contemplava l’execució dels treballs en diverses fases, es va aprovar 
definitivament en la Junta de Govern Local de l’ajuntament d’Olot, en data 1 d’Octubre 
de 2020. 
 
Vist que en data 12/11/2020 es varen contractar els treballs per a l’execució de la Fase 
1.1 del Projecte, corresponents a l’obra civil de les actuacions de millora a la Plaça del 
Carme d’Olot. Aquesta actuació es va contractar amb càrrec a la partida Actuacions 
Nucli antic – PIAM. En concret aquests treballs eren per aconseguir suavitzar el 
perímetre: front d’arbres a la vorera sud. 
 
Vist que en data 22/04/2020 es varen contractar els treballs per a l’execució de la Fase 
2 del Projecte, corresponents a l’obra civil de les actuacions de millora a la Plaça del 
Carme d’Olot. Aquesta actuació es va contractar amb càrrec a la partida Actuacions 
Nucli antic – PIAM. Els treballs d’aquesta fase preveien la substitució de les alzines per 
arbres per arbres de fulla caduca. 
 
Vist que en data 03/06/2021 es varen contractar els treballs per a l’execució de l’actuació 
de dinamització de les plantes baixes de la plaça, adequant el local de titularitat 
municipal situat a l’edifici del número 4, amb la realització del tancament amb fusteria 
metàl·lica de l’aparador i porta d’entrada. 
 
Vist que el Projecte bàsic i executiu refós per a les actuacions de millora a la Plaça del 
Carme d’Olot, per una banda descriu les actuacions ja executades i defineix la seva 
execució real, i per altra banda projecta les actuacions pendents de realitzar en la Fase 
3 que, resumidament són: l’activació de les plantes baixes de l’escola d’art (obertura 
d’aparadors, instal·lació d’envidraments, adequació de forjats, reforma d’instal·lacions, 
redistribució d’espais...), la revaloració del patrimoni amb la millora de la il·luminació de 
la façana de l’escola d’Art, l’atri i la rosassa de l’església, així com la senyalització de 
l’escola amb un rètol integrat a l’edifici, la millora del confort urbà amb la reparació i 
pintat de les façanes d’embocadura a la plaça. 
 



 

El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals regula en el seu article 37 el procediment per a l’aprovació del 
citat projecte. 
 
En relació a l’expedient UPOM2021000030 de , 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 el projecte bàsic i executiu refós de les 
actuacions de millora a la Plaça del Carme, places i placetes de proximitat al Nucli Antic 
d’Olot, redactat per Eduard Callís i Guillem Moliner. 
 
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler 
d’anuncis de la corporació i web de l’ajuntament. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

17.1. - PROPOSANT DONAR COMPTE DE LES COMUNICACIONS D’INICI 
D’ACTIVITAT I DELS DECRETS DICTATS ENTRE ELS DIES 29 DE SETEMBRE I 

26 D’OCTUBRE DE 2021, RELATIUS A L’ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
 
 

Núm. de referència : X2021052969     
 
En relació a l’expedient AG012021000029, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Prevenció i control ambiental de les activitats, 
proposa a la Junta de Govern Local, adoptar el següent acord: 
 
Únic.- Donar compte de les comunicacions d’inici d’activitat i dels decrets dictats entre 
els dies 29 de setembre i 26 d’octubre de 2021, relatius a l’Àrea de Medi Ambient, que 
es relacionen a continuació:  
 

Tràmit 
Activitats 

Nom / comercial Concepte Adreça Decret 
 

Anul·lació 
decret de baixa  

Enric Sala Salip Centre de ioga C/Bisbe Lorenzana 17 1 2 29/09/2021 

Assabentat inici  Geroni Mercader 
Frigola 

Fruiteria i verduleria Pg. de Barcelona 2 B 1 05/10/2021 

Assabentat inici Centre de teràpies 
i assessorament 
nutricional 

Esther García 
Sánchez 

C/Ricard Jordà 2 05/10/2021 



 
 
 

Assabentat inici Fundació Oscobe-
Fund.Intermedia 
UTE PNO Girona 

Formació de joves  Pl. Clarà 7 1r 1a  05/10/2021 

Assabentat inici Enrique Vegas 
Fernández 

Habitatge d’ús 
turístic 

Av. Reis Catòlics 13 6 3  13/10/2021 

Assabentat inici Lluïsa Vayreda 
Puigvert 

Venda de roba, 
complements i 
regals 

Pl. Major 15 14/10/2021 

Assabentat inici Josep M. Pau 
Plana 

Estanc (trasllat des 
del c/Jacint 
Verdaguer) 

C/Abat Bernat de 
Peramola 4 B 3 

15/10/2021 

Assabentat inici Boccafina Pizzeria 
SL 

Pizzeria (venda) Ctra. de les Tries 60 B 2 15/10/2021 

Assabentat inici SC Network 2008 
SL 

Centre d’idiomes C/Bolòs 1Bis Baixos B 15/10/2021 

Assabentat inici Xavier Vilamitjana 
Pujol 

Habitatge d’ús 
turístic 

C/Baix del Tura 9 1r 15/10/2021 

Assabentat inici Pilar Arranz Bayod Habitatge d’ús 
turístic 

Pg. de Barcelona 21 3r 2a 15/10/2021 

Assabentat inici La Mèdica de la 
Garrotxa SL 

Centre de ioga C/Proa 9 B 1 15/10/2021 

Assabentat inici Xavier Codina SL Fabricació begudes 
alcohòliques 

Mas Transvaal 1 25/10/2021 

Assabentat inici Aimon Tonietti 
Gimeno 

Elaboració de 
menjars i plats 
preparats 

C/Sant Ferriol 1 B 1 26/10/2021 

Assabentat  
canvi no 
substancial 

Mingyun Zhang Modificació 
instal·lacions 

Pl Catalunya 11  05/10/2021 

Assabentat  
canvi no 
substancial 

General Markets 
Food Ibérica 
S.A.U. 

Magatzem 
majorista 
d’alimentació 

C/Mestre Falla 60  05/10/2021 

Assabentat de 
canvi de 
titularitat 

Bin Li  Bar  Pl. Catalunya 11  05/10/2021 

Assabentat de 
canvi de 
titularitat 

Florencio Buendía 
Morales  

Bar amb venda de 
te i cafè 

Pl. Clarà 10 B 1 13/10/2021 

Assabentat de 
canvi de 
titularitat 

Yeferson Guerrero 
Castañeda 

Bar Pg. Barcelona 1 B 2  13/10/2021 

Assabentat de 
canvi de 
titularitat 

Zakaria El Idrissi 
Daouadi 

Perruqueria C/Proa 11 13/10/2021 

Assabentat de 
canvi de 
titularitat 

Fani Marixa 
Velasquez Elvir 

Bar i restaurant C/Alta Maduixa 24 13/10/2021 



 

Assabentat inici 
i canvi de 
titularitat 

Abdeslam 
Bouchaikhi 

Venda d’objectes 
de 2a mà 

Ctra. de Santa Pau 13 B 25/10/2021 

Assabentat 
canvi de 
titularitat 

Dan Rodríguez 
Raja 

Arts gràfiques i 
impressió digital 

C/Pou del Glaç 35 B 3 26/10/2021 

 
Permisos d’abocaments a la xarxa d’aigües residuals  

Renovació  
permís 

Noa Brands 
Europe SLU 

Fabricació de 
productes metàl·lics 

Av. Malatosquer 23-27 29/09/2021 

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

LA SECRETÀRIA 

 


