ACTA NÚM. 44
JUNTA DE GOVERN LOCAL
EL DIA 11 DE NOVEMBRE DE 2021.

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 11 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, Gemma Pujolar i Busquets i Adriana Francés i
Planellas
Hi assisteix com a regidor de l’oposició: Josep Guix Feixas.
Hi assisteix l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí.
Actua com a secretària, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera
1. - ACTA.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Essent l'hora assenyalada - les vuit del matí- l'Alcalde declara obert l'acte i del seu ordre,
la Secretària llegeix l'acta de la sessió anterior, que s'aprova per unanimitat
2. - DESPATX OFICIAL
El Sr. Alcalde dona compte als membres de la Junta de Govern dels actes i reunions a
les quals ha assistit, des de la sessió celebrada el dia 4 de novembre:
- Dijous 4 de novembre va mantenir una reunió amb el director dels Serveis
Territorials a Girona del Departament de Cultura de la Generalitat, el Sr. Josep
Calatayud. A més de la trobada a l’Ajuntament amb els tècnics de l’Àrea de
Cultura, també van visitar diferents equipaments culturals de la ciutat.
- Divendres 5 de novembre va rebre la visita del nou Director Territorial d’AGBAR,
el Sr. Quim Vicens. Seguidament es va desplaçar al taller de l’artista Rosa Serra,

que celebra 50 anys dedicada a l’escultura. A continuació va visitar l’estudi del
pintor Enric Colldecarrera. Al vespre al Torín va participar de la trobava d’entitats
organitzada pel Consorci d’Acció Social de la Garrotxa. Posteriorment va assistir
a la representació de l’obra Canto Jo i la Muntanya Balla, al Teatre Principal.
- Dissabte 6 de novembre, acompanyat del regidor, Jordi Güell, va assistir a
l’estrena del documental “Cisquet i el seu germà” als Cines Olot.
-

Diumenge 7 de novembre es va traslladar a la Pista d’Atletisme on es va dur a
terme una trobada solidària per l’educació d’infants i joves en risc d’exclusió
organitzada per l’Escola Pia. La regidora d’Educació, Sra. Mariona Camps, i el
regidor d’Esports, Sr. Aniol Sellabona, també van participar de la matinal.
Seguidament va assistir a l’acte de record en memòria de Josep Devesa (Xerbe)
al pavelló d’esports.
Al vespre, acompanyat de les regidores d’Educació i Acció Social, Mariona
Camps i Imma Muñoz, va assistir al Concert solidari en favor de Càritas Garrotxa
en un acte que es va dur a terme a la Sala Torin.

- Dimarts 8 de novembre va participar de la roda de premsa de presentació del
Festival El Petit Format realitzada al Museu dels Sants.
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. - (DIN1) ACTIVITATS DE FOMENT DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA
CIUTAT
Núm. de referència

: X2021034920

En relació a l’expedient SD012021000014 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d'Empresa, comerç i turisme, proposa
a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter nominativa al
pressupost a favor de l’entitat ASSOCIACIO DE PLACERS DEL MERCAT D'OLOT, amb
NIF:G1768059-6, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el
número FEN12020000034, per un import de 6650 euros. Autoritzar i Disposar la
despesa de 6650 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2021.220.4312.480051
Subv.Associació Placers (segons el conveni de referència adjunt).

Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 21220 4312 480051

Import
6650

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIO ASSOCIACIO PLACERS 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.

5.1. - PROPOSANT APROVAR JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ACTIVITATS DE
FOMENT DE LA COOPERACIÓ, L'EDUCACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT,
L'ENFORTIMENT DE LES ENTITATS SOCIALS
Núm. de referència

: X2021026799

En relació a l’expedient SBS22021000020 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció SUPORT ENTITATS, a favor de l’ASSOCIACIÓ HEALTH US NEPAL
(G55301303), per un import de 1600 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària
21600231480043 en fase “AD” 21600231480043, una vegada supervisats: el formulari
de justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de
la subvenció.
Operació Referència
200400
2101297

Tipus
Partida
Despeses 21600 231 480043

Import
1600

Descripció
SUBVENCIONS COOPERACIO

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
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. - CONTRACTE ENTRE L’AJUNTAMENT D’OLOT I CARME, ROSA M. I
MONTSERRAT VILA CAMPDERRICH PER A LA DONACIÓ I CESSIÓ DELS DRETS
D’EXPLOTACIÓ DEL FONS ÀNGEL VILA AULÍ
Núm. de referència

: X2021054628

El dia 1 d’octubre del 2002 es va signar un conveni entre l’Ajuntament d’Olot i M. Dolors
Campderrich Hostench per a la cessió en règim de comodat del fons cinematogràfic
d’Àngel Vila Aulí, el seu espòs. El conveni va caducar l’any 2012.
L’any 2019 Carme, Rosa M. i Montserrat Vila Campderrich van ingressar a l’Arxiu
Comarcal de la Garrotxa (ACGAX) la documentació fotogràfica d’Àngel Vila Aulí,
algunes pel·lícules, discos de pedra i altre material vinculat a la producció fotogràfica i
cinematogràfica del seu pare.
L’Ajuntament d’Olot és coneixedor del valor cultural del ‘Fons Àngel Vila Aulí’, propietat
de les germanes Vila Campderrich, alhora que reconeix l’interès públic col·lectiu que té
i la conveniència de garantir-ne la conservació i la divulgació entre els investigadors i la
societat en general.

L’Ajuntament considera que pot garantir la conservació i difusió d’aquesta documentació
a través de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa.
Vist l’expedient AX032021000004 i els antecedents corresponents, que serveixen de
motivació per a la proposta presentada, l'Alcalde proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Acceptar la donació i cessió dels drets d’explotació del ‘Fons Àngel Vila Aulí’
amb destí a l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa.
Segon.- Facultar el Sr. Alcalde per fer les gestions per al compliment i desenvolupament
d’aquests acords i per a la signatura del contracte de donació i cessió dels drets
d’explotació del ‘Fons Àngel Vila Aulí’.
S’aprova per unanimitat.
7.1. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS
Núm. de referència

: X2021014753

En relació a l’expedient SIC22021000005 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 ORFEÓ POPULAR OLOTÍ - Subv. Cultura 2021, per un import de 6000
euros, atès que prèviament s’ha procedit a fer un avançament del 40% del total de la
subvenció, d’acord amb l’aprovació de la Junta de Govern de data 1/07/2021
comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 21400.334.480020 en fase “AD” 21/1249, i
una vegada supervisats: el formulari de justificació, la memòria de l’activitat/actuació i
l’informe favorable del tècnic gestor de la subvenció.
Operació Referència
200400
21/1249

Tipus
Partida
Despeses 21400 334 480020

Import
6000

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES
100 030 070 065 053 008

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

: X2021015878

En relació a l’expedient SIC22021000008 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”) 6corresponent a la
subvenció ASSOC. CULTURAL CINE CLUB OLOT, per un import de 6.240 euros, atès
que prèviament s’ha procedit a fer un avançament del 40% del total de la subvenció,
d’acord amb l’aprovació de la Junta de Govern de data 1/07/2021, comptabilitzada a
l’aplicació pressupostària 21400.334.480020 en fase “AD” 21/1249, i una vegada
supervisats: el formulari de justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe
favorable del tècnic gestor de la subvenció.
Operació Referència
200400
21/1249

Tipus
Partida
Despeses 21400 334 480020

Import
6240

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES
100 030 070 065 004 008

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

: X2021017998

En relació a l’expedient SIC22021000018 de , vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció AMICS DE SANT ESTEVE I DEL TURA, per un import de 5500 euros,
comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 21.400.334.480020 en fase “AD” 21/1249,
una vegada supervisats: el formulari de justificació, la memòria de l’activitat/actuació i
l’informe favorable del tècnic gestor de la subvenció.
Operació Referència
200400
21/1249

Tipus
Partida
Despeses 21400 334 480020

Import
5500

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES
400 030 070 065 006 008

2n) Procedir als tràmits escaients per a ordenar el pagament (fase “P”) de la despesa
esmentada en funció de les disponibilitats i previsions del Pla de tresoreria de la

Corporació i atenent al que disposa la normativa vigent i l’Ordenança general de
subvencions de l’Ajuntament d’Olot (article 16)
3r) Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i
pressupostos.
S’aprova per unanimitat.
7.4. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS
Núm. de referència

: X2021019376

En relació a l’expedient SIC22021000028 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 PROJECTE "T" 2021, per un import de 880 euros, atès que
prèviament s’ha procedit a fer un avançament de 1.120 € sobre el total de la subvenció,
d’acord amb l’aprovació de la Junta de Govern de data 29/07/2021, comptabilitzada a
l’aplicació pressupostària 21.400.334.480020 en fase “AD” 21/1249, i una vegada
supervisats: el formulari de justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe
favorable del tècnic gestor de la subvenció.
Operació Referència
200400
21/1249

Tipus
Partida
Despeses 21400 334 480020

Import
880

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES
400 010 077 065 053 008

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

: X2021019908

En relació a l’expedient SIC22021000031 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 ASSOC. RAPSÒDIA VEUS LITERÀRIES, per un import de 2800 euros,
comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 21.400.334.480020 en fase “AD” 21/1249,

una vegada supervisats: el formulari de justificació, la memòria de l’activitat/actuació i
l’informe favorable del tècnic gestor de la subvenció.
Operació Referència
200400
21/1249

Tipus
Partida
Despeses 21400 334 480020

Import
2800

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES
400 030 070 065 053 008

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. – PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
SUPORT ENTITATS DEL CLUB ESPORTIU TAEKWONDO OLOT
Núm. de referència

: X2021021170

En relació a l’expedient SP062021000061, 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 Esportiu Taekwondo d’Olot (NIF
G55033138), per un import de 462.95 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària
2021 330 341 480002 en fase “AD” 2101253019, una vegada supervisats: el formulari
de justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de
la subvenció.
Operació Referència
200400
2101253019

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480002

Import
462.95

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

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

8.2. – PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
SUPORT ENTITATS DE L’ESCOLA FUTBOL GARROTXA
Núm. de referència

: X2021021190

En relació a l’expedient SP062021000065, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció Suport entitats, a favor de l’Escola Futbol Garrotxa (NIF G17309816), per
un import de 711.41 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 2021 330 341
480002 en fase “AD” 2101253017, una vegada supervisats: el formulari de justificació,
la memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la subvenció.
Operació Referència
200400
2101253017

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480002

Import
711.41

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

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

: X2021020304

En relació a l’expedient SP062021000028, 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 extraordinari, a favor de l’Escola Futbol Garrotxa (NIF
J17309816), per un import de 500.00 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària
2021 330 341 480002 en fase “AD” 2101253006, una vegada supervisats: el formulari
de justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de
la subvenció.
Operació Referència
200400
2101253006

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480002

Import
500.00

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

2n) Procedir als tràmits escaients per a ordenar el pagament (fase “P”) de la despesa
esmentada en funció de les disponibilitats i previsions del Pla de tresoreria de la
Corporació i atenent al que disposa la normativa vigent i l’Ordenança general de
subvencions de l’Ajuntament d’Olot (article 16)
3r) Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i
pressupostos.
S’aprova per unanimitat.
9.2. – PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
SUPORT ENTITATS EXTRAORDINÀRIA DEL CLUB ESPORTIU TAEKWONDO
D’OLOT
Núm. de referència : X2021021172
En relació a l’expedient SP062021000062, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció Suport entitats extraordinària, a favor del Club Esportiu Taekwondo d’Olot
(NIF G55033138), per un import de 500.00 euros, comptabilitzada a l’aplicació
pressupostària 2021 330 341 480002 en fase “AD” 2101253001, una vegada
supervisats: el formulari de justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe
favorable del tècnic gestor de la subvenció.
Operació Referència
200400
2101253001

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480002

Import
500.00

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

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

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

: X2021055151

En relació a l’expedient CPG22021000071 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la relació de despeses annexada núm. 21/041 per un import total de
513.798,21 euros.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
513798.21

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

S’aprova per unanimitat.
11.1. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ DE LLUÈRNIA ASSOCIACIÓ
CULTURAL
Núm. de referència

: X2021055137

En relació a l’expedient CPG12021000036 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Vista la sol·licitud presentada per LLUÈRNIA ASSOCIACIÓ CULTURAL en la que es demana
l’avançament del primer 40% de la subvenció atorgada per la Junta de Govern Local de 3 de
novembre de 2021, per un import total de 60.000,000 euros.
En relació a l’expedient CPG120210000031 vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció
dels següents acords:
Primer.- Procedir a la bestreta de 24.000,00 euros a LLUÈRNIA ASSOCIACIÓ CULTURAL en
concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import de 60.000,00 euros, destinada
a l’organització del festival de foc i de la llum.
Segon.- Aquest avançament es correspon al 40% de l’import total atorgat en virtut del que
estableix l’article 16 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament d’Olot, modificada
i revisada segons acord de Ple de 20 de maig de 2021.
S’aprova per unanimitat.

12.1. - OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE LES ESCALES I PAVIMENTS QUE
CONECTEN EL PART DE L'ESPAI CRÀTER AMB LA URBANITZACIÓ DEL
CARRER MACARNAU
Núm. de referència : X2021052478
Tipus de Contracte: OB
Procediment
AD
Criteris
NO

D'OBRES
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar les obres de de construcció de les escales i
paviments que connecten el parc de l’Espai Cràter amb la urbanització del carrer
Macarnau, com es desprèn de l’informe de data 2 de novembre de 2021, emès pel Sr.
Xevi Collell Colomer, tècnic de l’àrea d’Alcaldia.
Segon.- Atès que es tracta d’una obra amb una unitat funcional tal i com es desprèn del
projecte redactat per Toni Casamor i Anna Codina .Vol Studio Architecture SLP i per
director executiu de l’obra Albert Casademont.
.
Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per executar l’obra de
construcció de les escales i paviments que connecten el parc de l’Espai Cràter amb la
urbanització del carrer Macarnau:
“Construccions Josep Molas, SL”
“Construccions J. Pallàs, SL”
“Josep Vilanova, SA”.
Quart.- D’acord amb l’informe de valoració emès pel Sr. Xevi Collell Colomer en data 8
de novembre de 2021, les tres empreses convidades han presentat pressupost, i la
millor proposta és la presentada per l’empresa CONSTRUCCIONS JOSEP MOLAS SL,
per haver presentat l’oferta més econòmica.
Cinquè.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals
de contractació.
Sisè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa CONSTRUCCIONS JOSEP MOLAS SL i
atès que aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la
prestació objecte del contracte.
Fonament jurídic
La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant
LCSP) i correspon a la modalitat d’obres regulada a l’article 13 de la mateixa.

Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de
l’expedient administratiu i les modificacions introduïdes pel Reial Decret Llei 3/2020, de
4 de febrer.
Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació.
Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions
efectuades pel cartipàs municipal.
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics
Vist l’expedient administratiu núm: CC012021000685 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 Collell Colomer, tècnic de l’àrea d’alcaldia
de data 2 de novembre 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 CONSTRUCCIONS JOSEP MOLAS SL , amb NIF núm. B17829755), el contracte menor de les obres de construcció de les escales i paviments que
connecten el parc de l’Espai Cràter amb la urbanització del carrer Macarnau; d’acord
amb el projecte redactat per Toni Casamor i Anna Codina .Vol Studio Architecture SLP
i per director executiu de l’obra Albert Casademont ; pel preu de quaranta-set mil setcents noranta-cinc euros (47.795 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en trenta-nou mil cinc-cents euros (39.500 €) de
pressupost net i vuit mil dos-cents noranta-cinc euros (8.295 €) d’IVA calculat amb un
tipus del 21 %
Les actuacions a realitzar són:
- Actuació 1. Escala i paviment de davant del cementiri.
Formada per deu graons de diferent amplada segons plànols i omplerta amb àrid
basàltic.
- Actuació 2. Escala i paviment de la zona de l’ascensor.
Escala formada per 7 graons amb acabats segons projecte
- Actuació 3. Escala del carrer Pintor Domenge
Escala formada per 5 graons de diferent amplada segons projecte. La part inferior de
l’escala té continuïtat amb un paviment de formigó d’àrid basàltic.
- Actuació 4. Paviment de la rampa principal.
La rampa principal està conformada per 581 metres quadrats, que seran omplerts amb
formigó d’àrid basàltic.
Tercer.- El termini d’execució de les obres serà de 30 dies, a comptar des del dia de la
data de recepció de la notificació de l’adjudicació.

Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 47.795 €, IVA inclòs, amb càrrec
a la partida núm. 21.140.333.63211 “Espai Cràter modificats i desviacions (PR21)”del
Pressupost municipal.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 21140 333 63211

Import
47795

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
ESPAI CRATER MODIFICATS I DESVIACIONS
100 001 001 001 000 000
(PR21-100)

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
CC012021000685.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses: “Construccions Josep Molas, SL”;
“Construccions J. Pallàs, SL!” ; “Josep Vilanova, SA”.
S’aprova per unanimitat.
12.2. - OBRES DE MILLORA DE L'ENLLUMENAT DEL CEIP MALAGRIDA

Núm. de referència : X2021050790
Tipus de Contracte: OB
Procediment
AD
Criteris
NO

D'OBRES
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar les obres de millora de l’enllumenat del CEIP
Malagrida, per tal de corregir les deficiències elèctriques del centre detectades durant la
inspecció periòdica de baixa tensió de data 09/09/2021, com es desprèn de l’informe
de data 15 d’octubre de 2021, emès pel Sr. Xavier Viñolas Blix, enginyer tècnic de l’Àrea
de Territori de l’Ajuntament d’Olot .
Segon.- Atès que es tracta d’una obra amb una unitat funcional.
Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per executar les obres de
millora de l’enllumenat del CEIP Malagrida a les empreses:
-Figueras Fills, SL
-Electricitat Lluís Riera,SLU
-Albert Ayats Vila

Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, de les 3 ofertes sol·licitades, se n’ha
presentat 1 dins el termini establert, subscrita per l’empresa FIGUERAS FILLS, SL, la
qual s’informa favorablement.
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 FIGUERAS FILLS SL i atès que aquesta
compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del
contracte.
Fonament jurídic
La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant
LCSP) i correspon a la modalitat d’obres regulada a l’article 13 de la mateixa.
Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de
l’expedient administratiu i les modificacions introduïdes pel Reial Decret Llei 3/2020, de
4 de febrer.
Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació.
Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions
efectuades pel cartipàs municipal.
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics
Vist l’expedient administratiu núm: CC012021000667 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. Xavier Viñolas Blix, enginyer tècnic de l’Àrea
de Territori 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 FIGUERAS FILLS SL , amb NIF núm. B17292111, el contracte
menor de les obres de millora de l’enllumenat del CEIP Malagrida, per tal de corregir
les deficiències elèctriques del centre detectades durant la inspecció periòdica de baixa
tensió de data 09/09/202; pel preu de dotze mil cent trrenta-dos euros amb seixantatre cèntims (12.132,63 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en deu mil vint-i-sis euros amb noranta-set cèntims
(10.026,97 €) de pressupost net i dos mil cent cinc euros amb seixanta-sis cèntims
(2.105,66 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 %
Tercer.- El termini d’execució de les obres serà fins el desembre de 2021 i s’haurà de
presentar el certificat final d’instal·lació bans del 28 de desembre de 2021.

Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 12.132,63.€, IVA inclòs, amb
càrrec a la partida núm. 21.140.320.63202 “actuacions edificis educació” del Pressupost
municipal.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 21140 320 63202

Import
12132.63

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
ACTUACIONS EDIFICIS EDUCACIO (PR21)
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
CC012021000667
Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa FIGUERAS FILLS, SL
S’aprova per unanimitat.
12.3. - OBRES PER LA RESTAURACIÓ DEL CAMÍ RAL DE BATET DES DE CAN
MASCLET A CAN PERICOT. FASE I
Núm. de referència : X2021052487
Tipus de Contracte: OB
Procediment
AD
Criteris
NO

D'OBRES
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar les obres per la restauració del camí ral de
Batet des de Can Masclet a Can Pericot-Fase I, com es desprèn de l’informe de data 22
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’una obra amb una unitat funcional tal i com es desprèn del
de la memòria valorada redactada per l’arquitecta Sra. Queralt Santandreu i aprovada
per la Junta de Govern Lo al del dia 14 d’octubre de 2021.
Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per executar l’obra obres
per la restauració del camí ral de Batet des de Can Masclet a Can Pericot-Fase I:
-Naturalea Conservació, SL
-Pere Boada Comas, SL
-Arico Forest SL
Quart.- D’acord amb l’informe de valoració emès en data 8 de novembre de 2021, de les
3 ofertes sol·licitades, únicament s’han presentat 2 dins del termini establert a l’efecte,

subscrites per “Arico Forest, SL” i “Pere Boada Comas, SL” i s’informa favorablement a
la contractació de l’oferta presentada per l’empresa Pere Boada Comas, SL, per ésser
l’oferta presentada amb un import inferior al de la licitació.
Cinquè.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals
de contractació.
Sisè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa PERE BOADA COMAS SL i atès que
aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació
objecte del contracte.
Fonament jurídic
La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant
LCSP) i correspon a la modalitat d’obres regulada a l’article 13 de la mateixa.
Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de
l’expedient administratiu i les modificacions introduïdes pel Reial Decret Llei 3/2020, de
4 de febrer.
Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació.
Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions
efectuades pel cartipàs municipal.
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics
Vist l’expedient administratiu núm: CC012021000686 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 22 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 PERE BOADA COMAS SL, amb NIF núm.B147320268, el contracte
menor de les obres per la restauració del camí ral de Batet des de Can Masclet a Can
Pericot-Fase I, d’acord amb la memòria valorada redactada per l’arquitecta Sra. Queralt
Santandreu i aprovada per la Junta de Govern Local del dia 14 d’octubre de 2021; pel
preu de vint-i-sis mil vuit-cents seixanta-dos euros (26.862 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en vint-i-dos mil dos-cents euros (22.200 €) de pressupost
net i quatre mil sis-cents seixanta-dos euros (4.662 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21
%

Tercer.- El termini d’execució de les obres serà de dos mesos a comptar de la data de
recepció de la notificació de l’adjudicació.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 26.862 €, IVA inclòs, amb càrrec
a la partida núm. 21.140.1532.61936 “restauració camí ral de Batet” del Pressupost
municipal.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 21140 1532 61936

Import
26862

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
RESTAURACIO CAMI RAL DE BATET 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
CC012021000686.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses : “Pere Boada Comas, SL” i “Arico
Forest, SL”
S’aprova per unanimitat.
12.4. - SERVEI DE REDACCIÓ DEL DOCUMENT TÈCNIC PER AL PROCÉS
URBANÍSTIC DE REGENRACIÓ D'UNA ILLA DEL NUCLI ANTIC D'OLOT
Núm. de referència : X2021052838
Tipus de Contracte: SE
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SERVEIS
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar el servei de redacció del document tècnic per
al procés urbanístic de regeneració d’una illa del Nucli Antic d’Olot, com es desprèn de
l’informe de data 15 d’octubre de 2021, emès pel Carme Yeste i Casado (Arquitecta
Municipal) i vist-i-plau Ramon Prat i Molas (Cap de l’Àrea d’Infraestructures, urbanisme
i brigada).
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 el servei de
redacció del document tècnic per al procés urbanístic de regeneració d’una illa del Nucli
Antic d’Olot:
-Projectes d’arquitectura i urbanisme Canosa-Diez, SLP (PAU CD, SLP)
-Anna López Alabert
-Eduard Callís Freixas

Quart.- D’acord amb l’informe de valoració emès en data 8 de novembre de 2021, de les
3 ofertes sol·licitades, se n’ha presentat una dins de termini establert a l’efecte, subscrita
per l’empresa “PROJECTES ARQUITECTURA I URBANISME CANOSA-DIEZ, SLP, la
qual s’informa favorablement.
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 PROJECTES ARQUITECTURA I
URBANISME CANOSA-DIEZ 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’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: CC012021000689 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 per Carme Yeste i Casado (Arquitecta Municipal) i
vist-i-plau Ramon Prat i Molas (Cap de l’Àrea d’Infraestructures, urbanisme i brigada)
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 PROJECTES ARQUITECTURA I URBANISME CANOSA-DIEZ
SLP, amb NIF núm. B17809674, el contracte menor el servei de redacció del document
tècnic per al procés urbanístic de regeneració d’una illa del Nucli Antic d’Olot; pel preu
d’onze mil nou-cents setanta-nou euros (11.979 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en nou mil nou-cents euros (9.900 €) de pressupost net i
dos mil setanta-nou euros (2.079€) d’IVA calculat amb un tipus del 21 %

Tercer.- El termini per a l’execució dels serveis serà de tres mesos, a partir de la data
de recepció de la notificació de l’adjudicació
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 11.979 €, IVA inclòs, amb càrrec
a la partida núm. 21.140.151.64001 “plànols i projectes” del Pressupost municipal.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 21140 151 64001

Import
11979

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
PLANOLS I PROJECTES (PR21-20000 100
PR19-001 001 001 000 000
39204,01)

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
CC012021000689.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa Projectes d’arquitectura i urbanisme
Canosa-Diez, SLP (PAU CD, SLP)
S’aprova per unanimitat.
12.5. - APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT, APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER ADJUDICAR EL SUBMINISTRAMENT DE
MOBILIARI DESTINAT A L’ALA OEST, DE LA PLANTA 2A DE L’EDIFICI HOSPICI,
SEU DE LES OFICINES DE L’ÀREA D’EDUCACIÓ I CULTURA D’OLOT; I
CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ

Núm. de referència

: X2021054768

Tipus contracte
Procediment
Criteris

SU
AD
NO

DE SUBMINISTRAMENT
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Atès que és necessari contractar el subministrament del mobiliari destinat a l’ala oest,
de la planta 2a de l’edifici Hospici, seu de les oficines de l’Àrea d’Educació i Cultura
d’Olot .
Vist l’informe emès pel Sr. Carme Yeste i Casado, arquitecta de la secció d’Urbanisme
de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot i Ramon Prat Molas, (Cap de l’Àrea
d’Infraestructures, Urbanisme i Brigada).
L’objecte del contracte és el Subministrament de mobiliari destinat a l’ala oest, de la
planta 2a de l’edifici Hospici, seu de les oficines de l’Àrea d’Educació i Cultura d’Olot.
La durada del contracte s’estableix en dos mesos.

El pressupost base de licitació de la FASE 2, és a dir de la fase objecte d’aquesta
licitació, ascendeix a cinquanta-tres mil set-cents vuitanta-sis euros amb quaranta-tres
cèntims (53.786,43 €), IVA inclòs. Aquest import es desglossa en quaranta-quatre mil
quatre-cents cinquanta-un euros amb cinquanta-nou cèntims (44.451,59 €) de
pressupost net i nou mil tres-cents trenta-quatre euros amb vuitanta-quatre cèntims
(9.334,84 €) en concepte d’IVA calculat al tipus del 21%.
El Valor Estimat (VE), és de 44.451,59 € 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 Projecte Tècnic d’acord amb el que disposa l’article 116.3 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP).
Atès que el procediment a seguir per a l’adjudicació del contracte és l’obert simplificat
abreujat , d’acord amb l’article 159 de la LCSP, i que la tramitació de l’expedient serà
ordinària, de conformitat amb l’article 116 i següents de la LCSP.
Vist que a l’expedient consta l’informe emès per la Secretària general de l’Ajuntament,
en compliment de la Disposició Addicional Tercera de la LCSP.
Vist el que disposa l’apartat 1 de la Disposició Addicional Segona de la LCSP i atès que
l’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local per la delegació conferida per
l’Alcaldia en data 26 de juny de 2019, i vist el decret de delegació de competències de
data 25 de juny de 2019.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12021000071 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 destinat a l’ala oest, de la planta 2a de l’edifici Hospici, seu
de les oficines de l’Àrea d’Educació i Cultura d’Olot, incorporant-hi la documentació que
fa a què fa referència l’article 116 de la LCSP.
Segon. APROVAR, de conformitat amb l’article 117 de la LCSP, l’expedient de
contractació administrativa que ha de regir la licitació pel subministrament del mobiliari
destinat a l’ala oest, de la planta 2a de l’edifici Hospici, seu de les oficines de l’Àrea
d’Educació i Cultura d’Olot , cinquanta-tres mil set-cents vuitanta-sis euros amb
quaranta-tres cèntims (53.786,43 €), IVA inclòs. Aquest import es desglossa en
quaranta-quatre mil quatre-cents cinquanta-un euros amb cinquanta-nou cèntims
(44.451,59 €) de pressupost net i nou mil tres-cents trenta-quatre euros amb vuitantaquatre cèntims (9.334,84 €) 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 que han de regir la contractació
del subministrament abans esmentat, tal i com determina l’article 122 de la LCSP.
Quart.- La despesa màxima prevista és de 53.786,43 € (IVA inclòs). La despesa és amb
càrrec la partida: 2021.140.333.63203 ACTUACIONS EDIFICIS CULTURALS.
Operació Referència
200200

Tipus
Partida
Despeses 21140 333 63203

Import
53786.43

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
ACTUACIONS EDIFICIS CULTURALS (PR21100 001 001 001 000 000
20000)

S’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de crèdit adequat
i suficient per atendre la despesa.
Cinquè.- DISPOSAR l’obertura del procediment d’adjudicació que es tramitarà de forma
ordinària, pel procediment obert simplificat abreujat, i es durà a terme atenent a diversos
criteris d’adjudicació; d’acord amb el que disposen els articles 145 i 146 de la LCSP, i
procedir a la seva publicació en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament d’Olot.
Sisè. NOMENAR, com a Responsable del Contracte, el Sr. Albert Pons i Clutaró,
arquitecte municipal, amb les facultats determinades a l’article 62 de la LCSP, i haurà
de supervisar la seva execució, adoptar les decisions i dictar les instruccions
necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta realització de la prestació pactada
dins de l’àmbit de facultats que l’òrgan de contractació li atribueixi.
Setè. DELEGAR a l’Alcaldia la competència per aprovar tots els actes de tràmit que
s’hagin de dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des del seu inici fins a
la seva definitiva finalització o resolució.
S’aprova per unanimitat.
12.6. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA
D’ORIENTACIÓ DE L’EQUIPAMENT ‘ESPAI CRÀTER’
Núm. de referència : X2021051951
Tipus de Contracte: SU
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SUBMINISTRAMENT
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar el subministrament i instal·lació de senyalització
d’orientació per a vianants i vehicles del nou equipament cultural Espai Cràter, com es
desprèn de l’informe de data 21 d’octubre de 2021, emès pel Sr. Ramon Prat Molas, cap

de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot i amb el vistiplau del Sr. Xevi Collell, com a
gestor de la partida pressupostària.
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 senyalització informativa d’orientació de l’equipament Espai Cràter:

-

Chaper SL
Lacroix City
Retmar Area Digital SL

Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada per
l’empresa CHAPER SL 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 CHAPER 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. CC012020000682 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 i amb el vistiplau del Sr. Xevi Collell, com a gestor de la partida
pressupostària, de data 21 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 CHAPER SL, amb NIF núm. B17045618, el contracte menor de
subministrament i instal·lació de senyalització informativa d’orientació de l’equipament
Espai Cràter, pel preu de divuit mil vint-i-tres euros amb set cèntims (18.023,07 €), IVA
inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en catorze mil vuit-cents noranta-cinc euros amb deu
cèntims (14.895,10 €) de pressupost net i tres mil cent vint-i-set euros amb noranta-set
cèntims (3.127,97 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 %.
Tercer.- El termini de lliurament serà de 1,5 mesos a partir de la data de recepció de la
notificació de l’adjudicació.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 18.023,07 €, IVA inclòs, amb càrrec
a la partida 2021 140 333 63210 “Espai Cràter senyalítica” del Pressupost municipal:
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 21140 333 63210

Import
18023.07

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
ESPAI CRATER SENYALITICA (PR21 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
CC012020000682.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa: CHAPER SL.
S’aprova per unanimitat.
12.7. - ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT
ABREUJAT, DEL SUBMINISTRAMENT D’UN TRACTOR TALLA GESPA
HUSQVARNA P525D PER LA BRIGADA MUNICIPAL D’OLOT.
Núm. de referència
Tipus
Contracte
Procediment
Criteris

: X2021048773
SU

DE SUBMINISTRAMENT

AB
UN

PROCEDIMENT OBERT
ÚNIC CRITER

Antecedents
Per Acord de Junta de Govern Local de data 14 d’octubre de 2021 , es va aprovar
l’expedient de contractació administrativa del “Subministrament de tractor tallagespa
HUSQVARNA P525D per la Brigada Municipal” mitjançant procediment obert simplificat
abreujat , amb un pressupost de trenta-dos mil nou-cents noranta euros amb seixanta
cèntims (32.990,60€) IVA inclòs. Aquest import es desglossa en vint-i-set mil dos-cents

seixanta-quatre euros amb quaranta-sis cèntims (27.264,46 €) de pressupost net i cinc
mil set-cents vint-i-cinc euros amb cinquanta-quatre cèntims (5.725,54€) en concepte
d’IVA calculat al tipus del 21%.
En data 28 d’octubre de 2021 finalitzà el termini de presentació de proposicions, havent
participat en la licitació, per haver presentat la seva oferta dins el termini fixat i en la
forma pertinent, un total de 1 empresa:
NOM EMPRESA
REYES CASA I JARDÍ, SL

NIF
EMPRESA
B55263271

En data 29 d’octubre de 2021 es reuneix la Mesa de Contractació , procedint a l’obertura
del sobre únic , declarant admesa l’empresa participant .
En data 5 de novembre de maig de 2021 es reuneix la Mesa de Contractació en sessió
privada, per donar compte de l’informe de valoració de les ofertes presentades emès pel
Sr. Xevi Canal Molas com a Director Tècnic de la Brigada Municipal d’Obres i Serveis i la Mesa
acorda elevar a la Junta de Govern Local la proposta d’adjudicació del contracte de
“Subministrament de tractor tallagespa HUSQVARNA P525D per la Brigada Municipal”
a l’empresa REYES CASA I JARDÍ, SL (B55263271) per un import de vint-i-vuit mil
quaranta-un euros amb quaranta-nou cèntims (28.041,49 €) IVA inclòs. Aquest import
es desglossa en vint-i-.tres mil cent setanta-quatre euros amb setanta-nou cèntims
(23.174,79 €) de pressupost net i quatre mil vuit-cents seixanta-sis euros amb setanta
cèntims en concepte d’IVA calculat al 21%.
De conformitat amb l’article 151 de la LCSP
D’acord amb els antecedents i de conformitat amb el punt 1 de la Disposició Addicional
2a.
Atès que la competència per a l’adopció del present acord és de Junta de Govern Local,
en virtut de les delegacions efectuades per Decret de l’Alcaldia de dates 25 i 26 de juny
de 2019.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12021000064, com a regidora delegada
d’Organització, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següent acord:
Primer.- ADJUDICAR el contracte de “Subministrament de tractor tallagespa
HUSQVARNA P525D per la Brigada Municipal” a favor de l’empresa REYES CASA I
JARDÍ, SL (B55263271) per el preu de VINT-I-VUIT MIL QUARANTA-UN EUROS
AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS (28.041,49 €) IVA inclòs. Aquest import es
desglossa en:
VINT-I-.TRES MIL CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS
(23.174,79 €) de pressupost net i QUATRE MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS
AMB SETANTA CÈNTIMS (4.866,70 €) en concepte d’IVA calculat al 21%.

Segon.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de
clàusules administratives particulars reguladores de la contractació, aprovat per Acord
de Junta de Govern Local de data 14 d’octubre de 2021, així com amb l’oferta
presentada per l’adjudicatari.
Les característiques i avantatges de l’oferta adjudicatària respecte de l’altra oferta
presentada, queden acreditades e l’acta valoració efectuada per la Mesa de
Contractació, en sessió celebrada en data 5 de novembre de 2021.
Tota la informació necessària que justifica la present adjudicació es troba publicada en
el Perfil del contractant de l’Ajuntament d’Olot.
Tercer.- Aprovar i disposar la despesa per import de 28.041,49 € amb càrrec a la
següent partida:
2021.142.1511.63901 EQUIPAMENT BRIGADA MUNICIPAL (PR 21)
Operació Referència
200300
2106158
200210
2106158

Tipus
Partida
Despeses 21142 1511 63901
Despeses 21142 1511 63901

Import
28041.49
-4949.11

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
EQUIPAMENT BRIGADA MUNICIPAL (PR21)
100 001 001 001 000 000
EQUIPAMENT BRIGADA MUNICIPAL (PR21)
100 001 001 001 000 000

Quart .- La durada del contracte de subministrament és de 1 dia a comptar des de la
data d’acceptació de l’adjudicació.
Cinquè.- NOMENAR, com a Responsable del Contracte, el Sr. Xevi Canal Molas, com
a Director Tècnic de la Brigada Municipal d’Obres i Serveis ,amb les facultats
determinades a l’article 62 de la LCSP.
Sisè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a la resta de licitadors que han
participat a la licitació i es publicarà en el Perfil del Contractant, de conformitat amb
l’article 151.1 de la LCSP.
Setè.- Requerir a l’adjudicatària per tal que, si ho considera, en el termini màxim de 3
dies hàbils des de la seva notificació presenti l’acceptació de la resolució de
l’adjudicació en els termes de la clàusula 21 del Plec de Clàusules administratives
particulars.
Vuitè.- Publicar la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del
Contractant de l’Ajuntament d’Olot, de conformitat amb l’article 154 de la LCSP.
S’aprova per unanimitat.

12.8. - CONTRACTE DE LLOGUER DEL LOCAL SITUAT AL CARRER
LORENZANA, 15, PROPIETAT DE FAMÍLIA CANADELL CB, AMB DESTÍ A LES
DEPENDÈNCIES DE DINÀMIG

Núm. de referència : X2021054796
Tipus de Contracte: OT
Procediment
AD
Criteris
NO

ALTRES
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Antecedents
L’Ajuntament d’Olot va subscriure un contracte de lloguer amb la societat Família
Canadell CB per a l’arrendament del local situat al carrer Lorenzana, núm. 15, destinat
a dependències de DinàmiG (antic Institut Municipal de Promoció de la Ciutat). Aquest
contracte va finalitzar en data 31 de desembre de 2019.
Des de la finalització del contracte s’ha estat negociant amb la propietat les noves
condicions del contracte. Com a conseqüència de la pandèmia les negociacions s’han
allargat fins al present.
Vist que manca fer efectiu el lloguer des de gener de 2021, inclòs, pendent de l’acord
del nou contracte entre les parts.
Atès l’acord entre les parts de regularitzar totes les mensualitats pendents de pagament
per l’import del preu de lloguer mensual fixat en el nou contracte.
Vist l’informe emès per la Sra. Ariadna Villegas Torras, gerent i tècnica de DinàmiG.
Vist l’expedient i antecedents corresponents, la regidora delegada d’Hisenda proposa
a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el contracte de lloguer del local situat al carrer Lorenzana, núm. 15,
destinat a dependències de DinàmiG, propietat de Família Canadell CB, amb NIF
E65395295, i fixar el preu mensual de l’arrendament en mil cinc-cents euros al mes
(1.500 €/mes), més IVA.
Segon.- El termini d’arrendament serà de tres (3) anys, amb efectes a 1 de gener de
2021, i finalitzarà el 31 de desembre de 2023.
L’arrendatària podrà rescindir el contracte sempre i quan ho comuniqui a la propietària,
per escrit, amb tres mesos d’antelació.
Tercer.- La renda s’actualitzarà cada any en funció de les variacions que experimenti,
en els dotze mesos immediatament anteriors a la data de cada actualització l’Índex
General de Preus al Consum, que elaborarà l’Institut Nacional d’Estadística o Organisme

que el substitueixi. S’agafarà com a base per a l’actualització, la renda que es satisfaci
en el moment de l’actualització.
Es considerarà com a data de referència per afer l’actualització de la renda, la que s’hagi
publicat a 31 de desembre, per així aplicar-lo a 1 de gener.
Quart.- Regularitzar i fer efectiu el pagament de les quotes corresponents al lloguer dels
mesos de gener a novembre de 2021, per import de dinou mil nou-cents seixanta-cinc
euros (19.965 €) IVA inclòs, desglossats en 16.500 € de base imposable i 3.465 € d’IVA
calculat al 21%.
Aquest import es pagarà amb càrrec a la partida “Lloguers” del Pressupost municipal.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 21130 920 202000

Import
19965

Descripció
LLOGUERS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
130 009 999 011 999 999

Cinquè.- Aprovar i disposar el pagament de la despesa corresponent al mes de
desembre de l’any 2021, per import de 1.815 € (IVA inclòs), que es pagarà amb càrrec
a la partida número “Lloguers” del Pressupost municipal
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 21130 920 202000

Import
1815

Descripció
LLOGUERS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
130 009 999 011 999 999

Sisè.- Família Canadell CB presentarà a l’Ajuntament d’Olot el rebut mensual
corresponent.
S’aprova per unanimitat.
12.9. - CORRECIÓ ERROR ACTUALITZACIO CÀNON AMPLIACIÓ CONCESSIÓ
LOCAL COMERCIAL AL CARRER SANT RAFAEL 23. TERCER TRIMESTRE 2021
Núm. de referència

: X2015006704

La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 4 de novembre de 2021 va aprovar
l’actualització del cànon de la concessió administrativa d’ús privatiu de domini públic de
l’establiment comercial al carrer Sant Rafael, núm. 23 i la seva ampliació, corresponent
al tercer trimestre de 2021.
Atès que s’ha detectat un error pel que fa a l’import de la reducció corresponent a
l’ampliació de la concessió, en el sentit que on diu:
Ampliació: des del dia 1 de juliol al 30 de setembre de 2021 (92 dies) l’import total és
de 268,88 euros.
ha de dir : des del dia 1 de juliol al 30 de setembre de 2021 (92 dies) l’import total és
de 288,88 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 .- Procedir a la correcció d’errors corresponents a l’aprovació de 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
l’empresa “OLOT COLORS, SL” amb NIF B17955337, del tercer trimestre de 2021 ( des
del dia 1 de juliol al 30 de setembre de 2021) , en el sentit que l’import total és 288,88
euros
SEGON.- Procedir a la correcció d’errors corresponents a reclamar a la Fundació Antic
Hospital Sant Jaume l’abonament de 789,13 euros, en el sentit que els imports dels
cànons són 500,25€ + 288,88 €.
S’aprova per unanimitat.
13.1. - PAGAMENT DELS SERVEIS EXTRAORDINARIS AL PERSONAL DE LA
BRIGADA MUNICIPAL PER LES HORES EXTRES REALITZADES DEL DIA 16 DE
SETEMBRE AL 15 D’OCTUBRE DE 2021
Núm. de referència

: X2021054241

Vist l’expedient administratiu RH132021000152 i antecedents corresponents i atès
l’informe del Director tècnic de la Brigada Municipal amb número NI02021002450 de
data de 19 d’octubre de 2021, la Regidora delegada d'Organització i Atenció al ciutadà,
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Pagament de serveis extraordinaris al personal de la Brigada Municipal que es relaciona
a continuació, per les hores extres realitzades des el dia 16 de setembre al 15 d’octubre
de 2021:
Cognoms i Nom

Data

Tipus

Import

6,44

149,15 €

1,03

23,85 €

25/09/2021

S. Diürn Festiu

1,32

30,57 €

26/09/2021

S.Diürn Festiu

0,88

20,38 €

26/09/2021

S.Diürn Festiu

1,03

23,85 €

10/10/2021

S.Diürn Festiu

0,98

22,70 €

10/10/2021

S.Diürn Festiu

1,20

27,79 €

2,12

49,10 €

ELECTRICISTES
1º

Oficial

Hores

25/09/2021

****
Mercat de la joguina (plaça Campdenmàs) - De
13:51 a 14:46 h - Baixar pilona i
Mercat de la joguina (plaça Campdenmàs) - De
09:02 a 10:14 h - Aixecar pilona i

/

ELECTRICISTES
1º
S.Diürn Festiu

****
Festa barri de Sant Miquel - De 19:23 a 20:25 h
- Desconnectar punt de llum
Festa barri de Sant Miquel - De 08:29 a 09:48 h
- Connectar punt de llum
Festa barri de Sant Miquel - De 08:27 a 09:20 h
- Connectar punt de llum
Festa barri de Sant Miquel - De 20:09 a 21:11 h
- Desconnectar punt de llum
Mercat de la joguina (plaça Campdenmàs) - De
08:59 a 09:58 h - Aixecar pilona i
Mercat de la joguina (plaça Campdenmàs) - De
13:53 a 15:05 h - Baixar pilona i

Brigada
servei

Oficial

10/10/2021

S.Diürn Festiu

0,92

21,31 €

10/10/2021

S.Diürn Festiu

1,20

27,79 €

****
Descarregar potassa - De 13:45 a 14:39 h
SALA VILA, DAVID
Descarregar potassa - De 13:45 a 14:39 h

01/10/2021
01/10/2021

JARDINERS Oficial 1º

0,90

17,78 €

S. Diürn
ESCOLES Oficial 1º
S. Diürn

0,90
0,90
0,90

17,78 €
17,78 €
17,78 €

TOTAL

10,36

233,81 €

Segon.-Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:

Operació Referència
0

Tipus
Partida
Despeses 21142 165 13001

Import
198.25

0

Despeses 21142 171 13001

17.78

0

Despeses 21142 1522 13001

17.78

Descripció
HORES
EXTRAORDINARIES
ENLLUMENAT
HORES
EXTRAORDINARIES
JARDINERS
HORES
EXTRAORDINARIES
EDIFICIS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
BRIGADA
142 002 999 999 999 999
BRIGADA
142 002

999

999

999

999

BRIGADA
142 002

999

999

999

999

S’aprova per unanimitat.
14.1. - PAGAMENT DELS SERVEIS EXTRAORDINARIS A DIVERS PERSONAL DE
L'AJUNTAMENT PER LES HORES EXTRES REALITZADES DEL 13 DE
SETEMBRE AL 17 D’OCTUBRE DE 2021
Núm. de referència

: X2021054162

Vist l’expedient administratiu RH132021000151 i antecedents corresponents, atès
l’informe de la cap de data de Dinamig de 18 d’octubre de 2021, amb número d’expedient
NI022021002446, els informes del cap de l’àrea d’Esports de data de 6 d’octubre de
2021, amb número d’expedient NI022021002355 i el de data de 24 de setembre de
2021, amb número d’expedient NI022021002248, la regidora delegada d'Organització i
Atenció al ciutadà proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Pagament dels serveis extraordinaris a divers personal de l’Ajuntament que es relaciona
a continuació per les hores extres realitzades des del 13 de setembre al 17 d’octubre de
2021:
Nom i Cognoms
****
****
****
****
****

Subàrea

Data

Dinamig

16/10/21

Dinamig

17/10/21

Dinamig

17/10/21

Dinamig

17/10/21

Dinamig

17/10/21

Serveis
Muntatge, control i desmuntatge
fira – Diurn Festiu - 963
Muntatge, control i desmuntatge
fira – Diürn Festiu - 963
Muntatge, control i desmuntatge
fira – Nit Festiu - 964
Fira St. Lluc control + desmuntar –
Diürn Festiu - 963
Fira St. Lluc control + desmuntar –
Nit Festiu - 964

Núm/
hores

Import €

8

255,20€

3

95,70 €

1

33,96 €

8,70

277,53€

1

33,96 €

****

Dinamig

16/10/21

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

Dinamig
Dinamig
Dinamig

16/10/21
16/10/21
17/10/21

Dinamig

03/10/21

****

Educació 02/10/21

Fira St. Lluc muntar + control –
Diürn Festiu - 963
Muntatge Fira de Sant Lluc
Fira Sant Lluc 2021
Fira Sant Lluc 2021
Tècnic responsable Cursa Ciutat
d’Olot Fira Sant Lluc
Assistència casament

9,30

296,67€

4
7
1

101,68 €
177,90 €
25,42 €

7,08

179,97 €

1

43,69 €

TOTAL

1.521,68€

Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:
Operació Referència
0

Tipus
Partida
Despeses 21200 430 13001

Import
203.32

0

Despeses 21200 4313 13001

384.86

0
0

Despeses 21200 4311 13001
Despeses 21330 341 13001

608.16
179.97

0

Despeses 21500 320 13001

43.69

0

Despeses 21200 433 13001

101.68

Descripció
CC1 CC2
HORES EXTRAORDINARIES DINAMIG
200ADM.
009
GRAL.
HORES
EXTRAORDINARIES
DINAMIG
220 009
MERCAT
HORES EXTRAORDINARIES DINAMIG230
FIRES009
HORES
EXTRAORDINARIES
ESPORTS
330 015
ACTIVITATS
HORES EXTRAORDINARIES EDUCACIO
500ADM.
032
GRAL
HORES
EXTRAORDINARIES
DINAMIG
220 009
EMPRESA

CC3 CC4 CC5 CC6
999 999 999 999
999

999

999

999

999
999

999
999

999
999

999
999

999

999

999

999

999

999

999

999

S’aprova per unanimitat.
15.1. - PAGAMENT DE SERVEIS EXTRAORDINARIS AL PERSONAL DE LA
POLICIA MUNICIPAL REALITZATS DES DEL 16 DE SETEMBRE AL 15
D’OCTUBRE DE 2021
Núm. de referència

: X2021054150

Atès l’informe del Sotsinspector de la Policia Municipal de data 18 d’octubre de 2021,
amb número d’expedient PS032021000011.
Vist l’expedient administratiu RH132021000150 i antecedents corresponents, la regidora
delegada d'Organització i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció del següent acord:
D’acord amb l’acta número 1/2018 de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament
d’Olot de data 12 de juny de 2018, sobre la modificació del import de les hores
extraordinàries i les condicions laborals de la Policia Municipal.
Primer.- Pagament de serveis extraordinaris al personal de la Policia Municipal que es
relaciona a continuació realitzats des del 16 setembre al 15 d’octubre de 2021:

Nom i Cognoms / Data / Servei

Hores

Import (€)

****– Sergent
27/09/2021 TASQUES FORA DE SERVEI– 951
30/09/21 TASQUES FORA DE SERVEI– 951

1
1

26,56
26,56

ACTE ESPORTIU - 963
REFORÇ TORN - 952
REFORÇ TORN - 964
REFORÇ TORN - 963
REFORÇ TORN - 964

4
2
6
4
8

92,64
44,26
157,44
92,64
209,92

ACTE ESPORTIU - 963
REFORÇ TORN - 952
REFORÇ TORN - 964
REFORÇ TORN - 963
REFORÇ TORN - 964
REFORÇ TORN - 952
REFORÇ TORN - 952
REFORÇ TORN - 964

5
2
6
4
2
6
2
6

115,80
44,26
157,44
92,64
52,48
132,78
44,26
157,44

2
6

44,26
157,44

2

43,42

5
5
4
8

98,80
115,80

92,64
209,92

5

98,80

5
6
2

108,55
172,32
48,58

1

19,76

****– Agent
19/09/2021
17/09/2021
17/09/2021
17/09/2021
17/09/2021

****– Agent
03/10/2021
01/10/2021
02/10/2021
03/10/2021
04/10/2021
04/10/2021
09/10/2021
08/10/2021

****– Agent
17/09/21 REFORÇ TORN – 952
18/09/21 REFORÇ TORN – 964

****– Caporal
22/09/21 MANIFESTACIÓ - 951

****– Agent
22/09/21
03/10/21
02/10/21
02/10/21

MANIFESTACIÓ – 951
ACTE ESPORTIU - 963
REFORÇ TORN - 963
REFORÇ TORN - 964

****– Agent
22/09/21 MANIFESTACIÓ - 951

****– Caporal
22/09/21 MANIFESTACIÓ - 951
02/10/21 REFORÇ TORN – 964
02/10/21 REFORÇ TORN – 952

****– Agent
22/09/21 MANIFESTACIÓ - 951

****– Agent
02/10/21 REFORÇ TORN – 963
03/10/21 REFORÇ TORN – 964

4
8

209,92

2
6

44,26
157,44

7
2
6
4
8

138,32
44,26
157,44
92,64
209,92

1
1
3

26,56
26,56
92,94

5

98,80

5

108,55

8

177,04

92,64

****– Agent
17/09/21 REFORÇ TORN - 952
18/09/21 REFORÇ TORN – 964

****– Agent
24/09/21
08/10/21
09/10/21
09/10/21
10/10/21

REFORÇ
REFORÇ
REFORÇ
REFORÇ
REFORÇ

TORN
TORN
TORN
TORN
TORN

- 951
- 952
- 964
–963
- 964

****– Sergent
24/09/21 TASQUES FORA DE SERVEI - 951
01/10/21 TASQUES FORA DE SERVEI - 951
10/10/21 TASQUES FORA DE SERVEI - 963

****– Agent
22/09/21 FESTES DEL TURA – 951

****– Agent
22/09/21 MANIFESTACIÓ – 951

****– Agent
30/09/21 FESTES DEL TURA – 952
TOTAL

180

4.334,70€

Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:
Operació Referència
0

Tipus
Partida
Despeses 21180 132 13001

S’aprova per unanimitat.

Import
4334.70

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
HORES EXTRAORDINARIES SEGURETAT
180 008 999 999 999 999

16.1. - PAGAMENT D'UN COMPLEMENT DE NOCTURNITAT AL PERSONAL DE
LA POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS DEL 16 DE SETEMBRE AL
15 D’OCTUBRE DE 2021
Núm. de referència

: X2021054131

Atès l’informe del Sotsinspector de la Policia Municipal PS052021000011 de data 18
d’octubre de 2021.
Vist l’expedient administratiu RH132021000149 i antecedents corresponents, la regidora
delegada d'Organització i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
D’acord amb el que estableix l’annex 1, aprovat pel Ple d’aquesta Corporació en la
sessió celebrada el dia 26 de març de 1992, sobre els serveis de nocturnitat de la Policia
Municipal.
D’acord amb l’acta número 1/2018 de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament
d’Olot de data 12 de juny de 2018, sobre la modificació del import de les hores
extraordinàries i les condicions laborals de la Policia Municipal.
Primer.- Pagament d’un complement de nocturnitat al personal de la Policia Municipal
que es relaciona a continuació pels serveis realitzats des del dia 16 de setembre al 15
d’octubre de 2021:
Nom i Cognoms

Dies

Serveis

Import (€)

5

Nocturnitat

133,80 €

7

Nocturnitat

187,32 €

3

Nocturnitat

80,28 €

4
4
11
5

Nocturnitat

5

Nocturnitat

5

Nocturnitat

2

Nocturnitat

7
7

Nocturnitat
Nocturnitat

2

Nocturnitat

6

Nocturnitat

1

Nocturnitat

7

Nocturnitat

74,12 €
74,12 €
203,83 €
92,65 €
92,65 €
92,65 €
37,06 €
129,71 €
129,71 €
37,06 €
111,18 €
18,53 €
129,71 €

CAPORALS

****
****
****
AGENTS

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

Nocturnitat
Nocturnitat
Nocturnitat

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

7

Nocturnitat
Nocturnitat

7

Nocturnitat

4

Nocturnitat

7

TOTAL

106

129,71 €
129,71 €
129,71 €
74,12 €
2.087,63 €

Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:
Operació Referència
0

Tipus
Partida
Despeses 21180 132 121031

Import
2087.63

Descripció
ALTRES
COMPLEMENTS
SEGURETAT

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
NOCTURNITAT
180 008 999 999 999 999

S’aprova per unanimitat.
17.1. - PROPOSTA PAGAMENT DELS SERVEIS DE RETENS REALITZATS DEL 13
DE SETEMBRE AL 17 D’OCTUBRE 2021
Núm. de referència

: X2021054280

Atès els informes del director de l’àrea d’Infraestructura i Urbanisme de data 18 d’octubre
de 2021 amb número d’expedient NI022021002445, l’informe del cap d’àrea
d’Informàtica de data 14 d’octubre de 2021 amb número d’expedient NI022021002406,
l’informe del director tècnic de la Brigada Municipal de data de 19 d’octubre de 2021
amb número d’expedient NI022021002449 i l’informe del cap d’àrea d’Esports de data
de 25 d’octubre de 2021 d’expedient NI022021002503.
D’acord amb el que estableix el punt 7 de l’acta de la Comissió de seguiment del conveni
número 66, de data 14 de maig de 2018, i la seva ratificació per la Mesa General de
Negociació de l’Ajuntament d’Olot en data 12 de juny de 2018 sobre els retens de
Brigada Municipal, Informàtica i tècnics d’Urbanisme.
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot de data 29/04/2021 amb
número d’expedient RH132021000060 en la qual signava l’import unitari de les hores de
serveis extraordinaris i altres conceptes de personal de l’Ajuntament d’Olot i organismes
autònoms per a l’any 2021.
Vist l’expedient administratiu RH132021000153 i antecedents corresponents, la regidora
delegada d'Organització i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Pagament d’un complement en concepte de reten al personal de la Brigada
Municipal, d’informàtica, dels serveis tècnics d’urbanisme i d’esports que es relaciona a
continuació pels serveis de reten realitzats del 13 de setembre al 17 d’octubre de 2021:

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

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

Import
(€)

Brigada

1

2

-

-

-

252,14 €

Brigada

1

-

-

-

-

138,94 €

Brigada

1

2

-

-

-

252,14 €

-

Brigada

1

-

-

Informàtica

1

-

-

-

-

138,94 €

Informàtica

2

-

-

-

-

277,88 €

Informàtica

1

-

-

-

-

138,94 €

Informàtica

1

1

-

-

-

195,54 €

1

-

-

-

-

138,94 €

1

-

-

-

-

138,94 €

1

-

-

-

-

138,94 €

1

-

-

-

-

138,94 €

2

2

-

-

-

391,08 €

2

-

-

-

-

277,88 €

Infra. i
Urbanisme
Infra. i
Urbanisme
Infra. i
Urbanisme
Infra. i
Urbanisme
Esports

****

Sortida
reten acte
programat
Hores
excedent
sortida

Servei

Sortida
reten
laborable
Sortida
reten festiu

Reten
setmana

Nom i Cognoms

Esports

138,94 €

-

TOTAL

2.758,18€

Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:
Operació Referència
0
0
0
0

Tipus
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses

Partida
21142 165
21120 920
21140 151
21330 342

15300
15300
15300
15300

Import
782.16
751.30
555.76
668.96

Descripció
RETENS BRIGADA ENLLUMENAT
RETENS INFORMATICA
RETENS URBANISME
RETENS
PERSONAL
INSTAL.LACIONS

CC1 CC2
142 002
120 001
140 001
ESPORTS
330 015

CC3
999
999
999
999

S’aprova per unanimitat.
18.1. - APROVAR LES BASES I LA CONVOCATÒRIA DEL CONCURS DE
MOBILITAT INTERNA PER PROVEIR UN LLOC DE TREBALL DE SUPERVISOR
BRIGADA OPERATIVA
Núm. de referència: X2021054600
Vist l’expedient administratiu, antecedents corresponents i atès que l’empleat que ocupa
un lloc de treball de supervisor brigada operativa adscrit a la secció de Brigada, no pot
continuar ocupant aquest lloc de treball per motius de salut.

CC4
999
999
999
999

CC5
999
999
999
999

CC6
999
999
999
999

Atès que l’Ajuntament d’Olot té la voluntat de fomentar la mobilitat del personal laboral
fix i del personal funcionari de carrera i té la necessitat de proveir el lloc de treball de
supervisor brigada operativa.
En relació a l’expedient RH122021000101, la regidora delegada d’Organització i
Atenció Ciutadana, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Aprovar les bases i la convocatòria del concurs de mobilitat interna del personal
laboral fix o del personal funcionari de carrera de l’Ajuntament d’Olot per proveir un lloc
de treball de supervisor brigada operativa, grup C2, adscrit a l’àrea de Territori, secció
de Brigada.
Segon.- Publicar un anunci sobre l’aprovació les bases i la convocatòria en el tauler
d’anuncis electrònic de l’Ajuntament d’Olot.
S’aprova per unanimitat.
19.1. - ADQUISICIÓ LOCAL PER OFICINES D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ
Núm. de referència

: X2021054606

Vist l’informe elaborat per l’arquitecte municipal de data de 3 de setembre de 2021 on
es reflexa la necessitat de l’Ajuntament de disposar de nous espais per ubicar-hi oficines
municipals, en especial d’atenció al públic.
Vistos els informes de la Cap de l’oficina d’atenció al ciutadà i de la cap de l’oficina
d’habitatge de dates 5 de novembre i de 22 d’octubre respectivament, on reflecteixen
també la precarietat en que realitzen l’atenció al públic, incloent una anàlisis del numero
de visites i la seva evolució.
Vist el referit informe de l’arquitecte municipal en la part que efectua un estudi de mercat
i de les disponibilitats de locals que reuneixin els requisits necessaris per satisfer
aquesta necessitat, i on justifica el procediment especial d’adquisició directa en tant que
hi ha un únic immoble que reuneixi els requisits d’ubicació, de dimensions i de serveis
de que ha de disposar.
L’immoble recomanat per la seva adquisició està composat per dues finques ubicades
al carrer Bisbe Ramon Guillamet
FINCA 17136
Ref cadastral 7504518DG5770S008RI
Propietat de CORAL HOMES SLU
Núm 8. Local comercial en planta baixa de 256,67 m2
Inscrita en el registre de la propietat d’Olot en el tomo 1158, llibre 419, foli 14 alta 4
FINCA 15373
Ref cadastral 7504539DG5770S0006XY
Propietat de CORAL HOMES SLU

Núm 6. Local comercial en planta baixa de 270,95 m2
Inscrita en el registre de la propietat d’Olot en el tomo 1073, llibre 372, foli 88 alta 4
Vista la valoració pericial de l’immoble que consta en l’expedient, subscrit per
l’Assessora Immobiliària de CUBUS de data 30 de setembre de 2021, requisit previ
necessari per la tramitació d’aquest procediment.
Essent la valoració total de 560.477,00 euros (cinc-cents seixanta mil quatre cents
setanta set)
Resultant de la suma parcial
Finca 17136 297.807,50
Finca 15373 262.669,50
Vist l’informe de l’interventor municipal sobre la consignació pressupostària per fer front
a la despesa.
Vist l’informe de la Secretària de l’Ajuntament sobre el procediment a seguir i l’òrgan
competent per a la seva aprovació.
Atès l’article 30 del Reglament de Patrimoni dels ens locals, decret 336/1988 de 17
d’octubre, que exigeix l’informe previ del Departament de Governació, actualment
Departament de Presidència –Direcció General d’Administració Local-, quan l’adquisició
de béns immobles s’efectuï de manera directa, sense seguir les normes de contractació
i que és possible quan ho requereixin les peculiaritats dels béns, les necessitats dels
serveis a satisfer o les limitacions del mercat immobiliari.
Un cop rebut l’informe de la Generalitat, sempre que aquest sigui favorable o que hagi
transcorregut el termini per la seva emissió, la proposta se sotmetrà a l’aprovació
plenària i elevació a escriptura pública l’acord de compra de l’immoble.
En relació a l’expedient SC992021000020 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer. Declarar la voluntat d’aquest Ajuntament de l’adquisició dels locals ubicats en
el Passeig Ramon Guillamet núm. 6 i 8 d’ Olot
Descripció
FINCA 17136
Ref cadastral 7504518DG5770S008RI
Propietat de CORAL HOMES SLU (B88178694)
Núm 8. Local comercial en planta baixa de 256,67 m2
Inscrita en el registre de la propietat d’Olot en el tomo 1158, llibre 419, foli 14 alta 4
FINCA 15373
Ref cadastral 7504539DG5770S0006XY

Propietat de CORAL HOMES SLU (B88178694)
Núm 6. Local comercial en planta baixa de 270,95 m2
Inscrita en el registre de la propietat d’Olot en el tomo 1073, llibre 372, foli 88 alta 4
Preu: 560.477,00 euros
El procediment es tramitarà com adquisició directa atenent les necessitats del servei a
satisfer.
Segon. Aprovar i Disposar a favor de l’empresa CORAL HOMES SLU (B88178694) la
compra dels locals; per un import de 560.477,00€.
El 85% de la despesa que correspon a 476.405,45€, amb càrrec a la partida 21140 151
60908 “ Inversions Patrimoni” del Pressupost Municipal 2021 i el 15% restant de la
despesa que correspon a 84.071,55€, amb càrrec a la partida 22140 933 63210 “Nova
Oficina OAC – Habitatge” del pressupost municipal 2022.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 21140 151 60908

Import
476405.45

200240

Despeses 99999

84071.55

9999

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
INVERSIONS PATRIMONIALS (PR21-90
140PR20019 999 060 999 999
54491,35)
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA
140 019 999 060 999 999

Tercer. Sol·licitar informe al Departament de Presidència – DGAL- a través del tràmit de
l’EACAT, d’autorització del procediment d’adquisició directa.
En el ben entès que si no es rep resposta en el termini de 30 dies es procedirà a
continuar la tramitació de l’expedient.
S’aprova per unanimitat.
20.1. - CONCEDIR LLICÈNCIA DE INSTAL.LACIÓ D'ASCENSOR EN EDIFICI
PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES AL C D'ESTEVE PALUZIE I MAYOLA N.5
****- C D'ESTEVE PALUZIE I MAYOLA N.0005 Pis.3 OLOT
Núm. de referència : X2021024149

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de ****per INSTAL.LACIÓ D'ASCENSOR
EN EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES, al C D'ESTEVE PALUZIE I
MAYOLA N.5 , del municipi d’Olot.
Identificació de l’expedient: OMA32021000042
Situació: C D'ESTEVE PALUZIE I MAYOLA N.0005
UTM: 8500208
1.- En data 25/05/2021, **** amb DNI ****, representat per ****, presenta projecte d’obres
majors per INSTAL.LACIÓ D'ASCENSOR EN EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE
MITGERES, amb situació al carrer C D'ESTEVE PALUZIE I MAYOLA N.5, d’Olot.
2.- En data 3/11/2021 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.

FONAMENT DE DRET
1. Vist el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per
acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 18 de juny de
2003 i quin Text Refós fou aprovat pel mateix òrgan en sessió de data 25 de setembre
de 2003, havent estat publicada la seva normativa al Diari Oficial de la Generalitat de
data 2 de febrer de 2004, i posteriors modificacions, qualifica la finca on es situa
l’edificació existent de sòl URBÀ CONSOLIDAT. Zona suburbana d’intensitat 2 (11.2).
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 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,
estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les llicències d’obres.
És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme.
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local,
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, que va delegar
aquesta competència en aquest òrgan municipal.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Atorgar a ****amb DNI: ****, representat per ****, llicència d’obres
(OMA32021000042), per INSTAL.LACIÓ D'ASCENSOR EN EDIFICI PLURIFAMILIAR
ENTRE MITGERES, amb situació al C D'ESTEVE PALUZIE I MAYOLA N.0005 , del
municipi d’Olot, d’acord amb el projecte redactat per:
SEGON.- Informar que no podran iniciar-se les obres en tant no es doni compliment als
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències d’Urbanisme
d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran les
corresponents actuacions sancionadores.
TERCER.- El termini per començar les obres és de 2 mesos i el termini per acabar-les
és de 18 mesos. La llicència urbanística caducarà a tots els efectes si, en finir qualsevol
d’aquests terminis o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no s’han acabat
les obres, essent necessari sol·licitar nova llicència ajustada a l’ordenament urbanístic
vigent.
QUART.- Donar compte de l’ingrès de les liquidació/ns que es detalla/en
seguidament: CRA2021600050
Liquidació de Drets i Garanties:
Drets
Per: Un pressupost de: 11134.97 euros
no Connexions desguassos habitatges
no Veles, marquesines o tendals
Instal·lació de grua

Base liquidable (3)
11134.97

Drets

%
Drets definitius
Taxes
bonificació
445.40
-95%
22.27

Total Drets
66.15

Garanties:
Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties

Euros
88.42
0

CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats.
Condicions Generals aprovades per la Comissió de Govern en sessió celebrada
el dia 13 de febrer de 1988, modificades per acord de la Junta de Govern Local en
sessió celebrada el dia 18 de juny de 2008 i modificades per la Junta de Govern
Local en sessió celebrada el dia 17 de març de 2010.
1.- La llicència s’atorga fent excepció del dret de propietat i sense perjudici de tercers.
2.- L’execució de les obres que empara la present llicència, en tot allò no regulat
expressament en aquestes condicions generals i a les particulars, s’haurà d’adaptar al
que estableixen la Llei i les Ordenances Municipals. Aquesta llicència no eximeix el
sol·licitant d’obtenir d’altres administracions les llicències que legalment corresponguin.
3.- El termini de vigència de la llicència es comptarà a partir de la notificació a l’interessat
de l’acord de concessió adoptat per la Junta de Govern Local, llevat que el propi
interessat sol·licités per escrit el contrari i es resolgués favorablement aquesta petició.
4.- Les obres hauran de concloure’s abans que s’esgoti el termini de vigència de la
llicència, que s’assenyalarà en concedir-se, almenys en la seva part exterior. Si no fos
així, l’Autoritat Municipal adoptarà les disposicions que calguin per posar-hi remei, i
podrà ordenar que se n’executin les indispensables pel personal al servei de
l’Ajuntament, amb càrrec a l’interessat.
5.- La Junta de Govern Local podrà autoritzar, una pròrroga del termini d’inici i/o final de
l’obra, sempre que l’interessat ho sol·liciti abans de finir el termini que correspongui. De
no existir pròrroga, la llicència restarà caducada en acabar el termini de vigència
assenyalat a l’esmentada llicència i caldrà sol·licitar una nova llicència per a finalitzar les
obres.
6.- L’obertura de portes i finestres de la planta baixa, tret d’una disposició en contra, no
podran envair l’espai públic.
7.- Els desguassos interiors de l’edifici hauran de contenir el corresponent sifó inodor.
8.- Es prohibeix practicar als soterranis qualsevol obra que afecti la via pública o terrenys
del seu domini.
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9.- No es permet que com a conseqüència de l’execució de les obres, s’embrutin els
embornals de la via pública, essent obligació del promotor l’adopció de les mesures
adequades per evitar-ho. L’incompliment d’aquesta condició comportarà la retenció de
la fiança dipositada en concepte de moviment de terres o runes i reposició de paviments.
10.- El titular de la llicència haurà de construir al seu càrrec la vorera, segons el model,
rasant i amplada que figurin a les condicions particulars de la llicència o a la
corresponent ordenança reguladora. Per construir un gual per a l’entrada i sortida de
vehicles, s’haurà de disposar de l’oportuna llicència.
11.- Quan per causes imperioses de l’obra emparada per la present llicència, s’hagi
d’ocupar la via pública amb materials, grues, instal·lacions, etc, així com interrompre la
normal circulació pel carrer o vorera, s’haurà de sol·licitar el corresponent permís,
quedant el contractista sotmès a la legislació vigent en la matèria i a les ordres que en
aquest sentit li transmeti la Policia Municipal.
12.- El davant de l’edifici o del solar on es realitzin les obres de nova construcció, o que
afectin la façana o part anterior de la coberta, es tancaran sempre amb un clos de
protecció d’acord amb les condicions de l’Ordenança d’obres a la via pública. Les
bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació
vigent.
13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les
prestacions de la Seguretat Social.
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la corresponent
llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals que causi.
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En cas
d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les sancions
que corresponguin.
Condicions particulars:
1. Previ a l’inici de les obres caldrà presentar:
−

D'acord amb l'establert a l'art. 1 del Decret 282/1991, no es poden iniciar
les obres de construcció si no s'ha presentat prèviament a l'Ajuntament
el corresponent projecte executiu i el programa de control de qualitat. El
projecte executiu haurà d’estar visat pel col·legi d’arquitectes en aplicació
del Reial Decret 1000/2010, sobre visat col·legial obligatori. També
caldrà presentar informe subscrit pel redactor del projecte sobre
l’adequació del projecte executiu al projecte bàsic autoritzat, o de
modificació del projecte en el seu cas.

−
−

Document signat per contractista assumint la responsabilitat de
l’execució de l’obra i document que l’acrediti (model 36, certificat d’alta a
l’epígraf corresponent o altra documentació equivalent).
el Pla de seguretat de l’obra subscrit pel contractista i aprovat per la
direcció facultativa de l’obra, que haurà de contenir la documentació
referida a les prescripcions que dimanen de la normativa del Ministeri de
Sanitat que s’estableixen al document anomenat “PROCEDIMIENTO DE
ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL SARS-CoV-2”.

2. Aquesta llicència no autoritza l’ocupació de la via pública amb materials o altres
elements propis de l’obra.
.
S’aprova per unanimitat.
21.1. – APROVAR PLA D’AUTOPROTECCIÓ DE LA FIRA ORÍGENS 2021
Núm. de referència : X2021055296
En relació a l’expedient PC012021000004 del Pla d’autoprotecció de la Fira Orígens
2021 i vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada
de Seguretat, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Aprovar el Pla d’autoprotecció de la Fira Orígens 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 den 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

