ACTA NÚM. 47
JUNTA DE GOVERN LOCAL
EL DIA 2 DE DESEMBRE DE 2021.
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 2 de desembre 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 25 de novembre:
-

Dijous 25 de novembre va fer entrega d’una placa al treballador de l’Ajuntament

d’Olot, Joan Maria Riera, que s’ha jubilat a principis de mes. A continuació va assistir
a la lectura del Manifest del Dia Internacional per a l'eliminació de la violència contra
les dones que va tenir lloc davant l’Ajuntament.
A la tarda, acompanyat del regidor de Serveis Urbans, Aniol Sellabona, es va
reunir amb l’Associació de Veïns del Pla de Dalt. Van fer un recorregut per diferents
punts proposat per l’AV, dins de les visites realitzades als diferents barris d’Olot. Tot

seguit, es va dirigir a la Plaça del Carme per presenciar la prova de llum de la
remodelació d’aquest espai.
-

Divendres 26 de novembre va participar a la Taula de Planificació d’Educació

que va tenir lloc a la Sala Gussinyé de l’Ajuntament d’Olot. Hi va prendre part la
regidora d’Educació Mariona Camps i el director dels Serveis Territorials d’Educació a
Girona, Adam Manyé. Seguidament va assistir a la Junta del Consorci SIGMA.
Al vespre, va prendre part de la presentació del llibre “Urpes enamorades” de
Manel Fortis i de l’Enric Colldecarrera. L’acte es va fer al Cafè Art Fontanella.
- Dissabte 27 de novembre va assistir a l’acte commemoratiu del 25N organitzat per
l’Associació Alba a les escales de l’Església de Sant Esteve. Al vespre va assistir a
l’obre de teatre Bilderberg dins del festival Petit Format.
- Diumenge 28 de novembre va participar en el lliurament dels premis del 5è concurs
de narrativa curta ‘Colada de lletres’ organitzat per l’Associació Garrotxa Cultural al
Torin.
- Dilluns 29 de novembre va assistir al Consell Rector telemàtic de l'Observatori del
Paisatge de Catalunya.
-

Dimarts 30 es va desplaçar a la Plaça Mercat per celebrar amb els placers el 7è

aniversari. A continuació va assistir a la Reunió del Gabinet Territorial de Coordinació
d'Emergències per la Covid_19.
-

Dimecres 1 de desembre va assistir a la Junta General del SIGMA i la Junta

General del CASG. Totes dues es varen fer de manera presencial al Consell Comarcal
de la Garrotxa.

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. - JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST HOQUEI
OLOT
Núm. de referència : X2021053835
En relació a l’expedient SAL32021000004, 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 Activitat temporada 2021-22 asc. categoria, per un import de 14000 euros,
comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 21330 341 480042 en fase “AD”
2106702001, 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
200240

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480042

Import
14000

Descripció
SUBV. CLUB HOQUEI OLOT

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 999 999 065 999 999

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.
5.1. - (DIN1) ACTIVITATS DE FOMENT DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA
CIUTAT
Núm. de referència : X2021019359
En relació a l’expedient SD012021000007 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Promoció de la ciutat, proposa a la Junta de Govern
Local, l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció cursa de la Moixina 2021, per un import de 500 euros, comptabilitzada a
l’aplicació pressupostària 21200 430 480001 en fase “AD” 2101251003, 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
2101251003

Tipus
Partida
Despeses 21200 430 480001

Import
500

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ESDEVENIMENTS CIUTAT
200 999 123 065 015 011

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 REFORMULACIÓ SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL
PRESSUPOST
Núm. de referència

: X2021008824

Vista la instància presentada per l’Associació d’Hostalatge de la Garrotxa en data
23/11/2021 amb registre E2021022782 per la qual sol·liciten la reformulació i acceptació
de les noves activitats 2021 de la subvenció aprovada amb núm. d’expedient
SD012021000002 i que contemplava tres activitats: Olot +50, Tapes Olot 2021 i 36ª
Mostra Gastronòmica.
Vist que l’entitat proposa reformular dues de les activitats a causa de la impossibilitat
de dur-les a terme per les restriccions de la Covid-19 ja que són activitats que impliquen
una gran interacció social i un nombre d’assistents no permesos pels protocols vigents
en el moment de la realització de l’activitat.
Vist l’informe de valoració de la reformulació, de data 25 de novembre i signat per la
gerent del DinàmiG la Sra. Ariadna Villegas Torras
I en relació a l’expedient SD012021000002 i antecedents corresponents, el regidor
delegat de Promoció de la ciutat, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar la reformulació de la memòria de sol·licitud de subvenció per part de
l’Associació d’Hostalatge de la Garrotxa pel 2021 modificant les següents activitats:
Tapes Olot 2021 per “El teu moment Gin Volcànic”. L’activitat es realitza
durant juliol i agost. Amb una despesa prevista de l’activitat de 13.605 € i la
sol·licitud d’un ajut per 6.510 €
La 36ª Mostra Gastronòmica per “Tasta i Guanya”. La campanya té lloc
entre els mesos de novembre i desembre. Amb una despesa prevista de
l’activitat de 13.442 € i la sol·licitud d’un ajut per 7.191 €
Segon.- Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada
definitivament per l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017.
L’esmentada entitat haurà de signar i justificar el corresponent conveni segons la
reformulació aprovada.

Tercer.- El lliurament de l’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia
de la justifiquin l’import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà
sense efectes si no ha estat degudament justificada.
Quart.- Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
Cinquè.- Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
S’aprova per unanimitat.
7.1. - APROVAR JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST
Núm. de referència

: X2021027017

En relació a l’expedient SBS22021000044 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat d' Acció Social i Cooperació, proposa a
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció nominativa a CRUZ ROJA ESPAÑOLA (Q2866001G), per un import de
15000 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 21 600 231 480007 en fase
“AD”, 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
200200

Tipus
Partida
Despeses 21600 231 480007

Import
15000

Descripció
CONVENI CREU ROJA

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
600 999 999 065 999 999

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.

8.1. - APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL
PRESSUPOST / ESPLAIS DE LA GARROTXA CURS DE MONITORS
Núm. de referència

: X2021044737

En relació a l’expedient SIM22021000006 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d'Educació, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció nominativa a ESPLAIS DE LA GARROTXA – CURS MONITORS, per un
import de 1000 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 21 500 326 480038
en fase “AD” 2107099001, 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
2107099001

Tipus
Partida
Despeses 21500 326 480038

Import
1000

Descripció
SUBVENCIO
MONITORS)

ESPLAIS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
GARROTXA 500
(CURS
040 035 058 056 017

2n) Procedir als tràmits escaients per a ordenar el pagament (fase “P”) de la despesa
esmentada en funció de les disponibilitats i previsions del Pla de tresoreria de la
Corporació i atenent al que disposa la normativa vigent i l’Ordenança general de
subvencions de l’Ajuntament d’Olot (article 16)
3r) Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i
pressupostos.
S’aprova per unanimitat.
9.1. - ESPORTS. APROVACIÓ DEL CALENDARI I HORARIS DE LES
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS PEL 2022
Núm. de referència

: X2021058681

En relació a l’expedient SP112021000001, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar l’horari de les instal·lacions esportives municipals per a l’any 2022 de
la següent manera:
-

-

Poliesportiu i pavellons del Pla de Llacs: de dilluns a dijous de 8:30h a
22:00h (les instal·lacions tancaran a les 22:30h), divendres de 8:30h a 22:30h
(les instal·lacions tancaran a les 23:00h), i els dissabtes de 8:00h a 21:00h
(les instal·lacions tancaran a les 21:30h).
Estadi d’atletisme: de dilluns a divendres de 8:30h a 21:30h (la instal·lació
tancarà a les 22:00), i els dissabtes de 8:30 a 20:00h (la instal·lació tancarà

a les 20:30h). Durant el període entre el 2 de juliol i el 3 de setembre, els
dissabtes s’obrirà de 8:30 a 14:00h, i la instal·lació tancarà a les 14:30h.
- Camps poliesportius Pla de Baix: de dilluns a divendres de 8:30h a 22:00h
(les instal·lacions tancaran a les 22:30h), els dissabtes de 8:30h a 20:30h (les
instal·lacions tancaran a les 20:30h), i diumenge de 8:30h a 14:30h (les
instal·lacions tancaran a les 15:00h).
Els caps de setmana i en períodes de Nadal, Setmana Santa i estiu, els horaris
dels pavellons, del poliesportiu, i dels camps del Pla de Baix, poden variar en
funció de les peticions d’utilització.
- Piscina municipal: durant el període entre el 20 de juny al 28 d’agost, de
dilluns a divendres s’obrirà de les 9:00h a les 19:45h (la instal·lació es tancarà
a les 20:00h), i dissabtes, diumenges i festius s’obrirà de les 10:00h a les
19:45h (la instal·lació es tancarà a les 20:00h). Durant el període entre el 20
de juny i el 22 de juny, la instal·lació estarà oberta només pels centres
d’ensenyament i per les persones abonades, i l’horari serà de 9:00h a les
14:00h (la instal·lació tancarà a les 14:30h).
Segon.- Aprovar els dies de tancament de les instal·lacions esportives municipals per
l’any 2022 de la següent manera:
Gener: 1, 2 i 6.
Abril: del 15 al 18 (ambdós inclosos).
Maig: 1.
Juny: del 24 al 26 (ambdós inclosos), i del 27 al 30 (per tasques de manteniment i millora
dels camps poliesportius del Pla de Baix).
Juliol: de l’1 al 14 (ambdós inclosos, per tasques de manteniment i millora dels camps
poliesportius del Pla de Baix) i del 25 al 31 (per tasques de manteniment i millora dels
pavellons, el poliesportiu i l’Estadi d’Atletisme).
Agost: 15, i de l’1 al 15 (ambdós inclosos per tasques de manteniment i millora dels
pavellons, el poliesportiu i l’Estadi d’atletisme).
Setembre: del 8 a l’11 (ambdós inclosos).
Octubre: 12 i 31.
Novembre: 1.
Desembre: 5, 6, 8, 24, 25, 26 i 31.
•

Excepcions i observacions
o La piscina municipal no tancarà cap festiu.
o Els dies de tancament podran ser utilitzats per les diferents entitats
esportives de la ciutat i per a altres entitats o particulars d’Olot o de fora
amb un cost addicional segons preus públics aprovats.
o S’obriran les IEMs en dies de tancament pels partits oficials de les
diferents entitats esportives de la ciutat o actes d’interès esportiu.

S’aprova per unanimitat.

10.1. – APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ SUPORT
ENTITATS ASSOCIACIÓ NATUREO
Núm. de referència

: X2021021265

En relació a l’expedient SP062021000067, 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 Natureo (NIF G01863174), per un
import de 338.73 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 2021 330 341
480002 en fase “AD” 2101253016, 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
2101253016

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480002

Import
338.73

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.

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

: X2021059435

En relació a l’expedient CPG22021000077 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Aprovar relació d’ordenacions de despeses annexada número 21/044 per un import de
800.812,60 euros.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

S’aprova per unanimitat.

Import
800.812,60

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

12.1. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIO A L'ASSOCIACIÓ
D'HOSTALATGE DE LA GARROTXA
Núm. de referència : X2021059024
Vista la sol·licitud presentada per l’ ASSOCIACIÓ D’HOSTALATGE DE LA
GARROTXA en la que es demana uns segon avançament del 40% de la subvenció
atorgada per la Junta de Govern Local de 17 de juny de 2021, per un import total de
5.000,00 euros.
En relació a l’expedient CPG120210000041 vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Vist l’informe favorable de la tècnica responsable de la partida, procedir a la
segona bestreta de 2.000,00 euros a L’ASSOCIACIÓ D’HOSTALATGE DE LA
GARROTXA en concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import de
5.000,00 euros, destinada a l’organització d’activitats de promoció de la ciutat:
campanya de promoció de les agències de viatges “PassaportOlot”.
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.
12.2. - APROVAR 2ON AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ
D'HOSTALATGE DE LA GARROTXA
Núm. de referència : X2021059032
Vista la sol·licitud presentada per l’ ASSOCIACIÓ D’HOSTALATGE DE LA GARROTXA
en la que es demana uns segon avançament del 40% de la subvenció atorgada per la
Junta de Govern Local de 1 d’abril de 2021, per un import total de 15.200,00 euros
En relació a l’expedient CPG120210000042 vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Vist l’informe favorable de la tècnica responsable de la partida, procedir a la
segona bestreta de 6.080,00 euros a L’ASSOCIACIÓ D’HOSTALATGE DE LA
GARROTXA en concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import de
15.200,00 euros, destinada a l’organització d’activitats de promoció de la ciutat:
despeses activitat Olot+50 Approp
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.

13.1. - APROVAR CERTIFICACIÓ Nº 20 DE LA CONSTRUCTORA DEL CARDONER
SA
Núm. de referència : X2021059035
En relació a l’expedient CPG22021000076 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 certificació n.20 de CONSTRUCTORA DEL CARDONER SA
corresponent a les obres de PROJECTE BÀSIC I EXECTUTIU DE L’ESPAI
CRÀTER D’OLOT, UBICAT AL CARRER MACARNAU N 55 amb càrrec a la
partida 21.140.333.63208 “ESPAI CRÀTER OBRA (PR21 44.439,42)” per un
import de 109.771,47 euros.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 21140 333 63208

Import
109771.47

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
ESPAI CRATER OBRA (PR21-444.439,42)
100 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
14.1. - ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ PER DANYS EN INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS I XARXA VIÀRIA
Núm. de referència : X2021011412
En relació a l’expedient SUR12021000003 d’acceptació de subvenció per danys en
infraestructures municipals i xarxa viària, s’acorda:
Primer- Acceptar la subvenció atorgada per GENERALITAT DE CATALUNYA , amb
destinació a la reconstrucció del pas gual de l’Esperança dins la riera de Riudaura per
un import de 10.706,91 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 750802
SUB. GENERALITAT PASSERA ESPERANÇA.
S’aprova per unanimitat.

14.2. - ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ AJUTS PER A L'EXECUCIÓ D'OBRES DE
RESTAURACIÓ I CONSERVACIÓ D'IMMOBLES DE NOTABLE VALOR CULTURAL
PER AL TRIENNI 2021-2023
Núm. de referència : X2021044922
Vist l’expedient núm: SUR12021000007 d’acceptació de subvenció d’ajuts per a
l’execució d’obres de restauració i conservació d’immobles de notable valor cultural per
al trienni 2021-2023, s’acorda:
Primer.- Acceptar la subvenció atorgada per GENERALITAT DE CATALUNYA, amb
destinació a la rehabilitació de la muralla del fort de Sant Francesc i les torres de
vigilància al volcà, pels imports que es detallen:
•
•
•

2021 – 16.410,50 euros.
2022 – 24.615,75 euros.
2023 – 24.615,75 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 les partides:
-

2021 750803 SUBV. GENERALITAT REHAB. TORRES ST.FRANCESC 2021
2022 Partida imputable exercici 2022.
2023 Partida imputable exercici 2023.

S’aprova per unanimitat.

14.3. - ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ ESCOLES MUNICIPALS DE MÚSICA, DANSA I
CONSERVATORIS DE MÚSICA CURS 2021-2021
Núm. de referència : X2021047351
Vist l’expedient núm: SED12021000005 d’acceptació de subvencions per escoles
municipals de música, dansa i conservatoris de música curs 2020 – 2021, s’acorda:
Primer.- Acceptar la subvenció atorgada per DIPUTACIO DE GIRONA , amb destinació
a l’escola de música Xavier Montsalvatge, per un import de 12.475,80 euros.
Segon.- Agrair a la Diputació de Girona, 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 corresponent
del 2022.
S’aprova per unanimitat.
14.4. - ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ CICLE CONCERT DE COBLA 2022
Núm. de referència : X2021053585
Vist l’expedient núm: SCU12021000024 d’acceptació de subvenció per al cicle de
concerts de música de Cobla, temporada 2021-2022, s’acorda:
Primer.- Acceptar la subvenció atorgada per DIPUTACIO DE GIRONA , amb destinació
La Nova Blanes Orquestra (6a opció), per un import de 3.000,00 euros.
Segon.- Agrair a la Diputació de Girona, 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
corresponent de l’exercici 2022.
S’aprova per unanimitat.
15.1. - REGULARITZACIÓ COST DE LES OBRES D’AMPLIACIÓ DE LA VORERA
OEST DEL C/ MARIÀ VAYREDA. TRAM: C/ SECRETARI DAUNIS – RONDA
FLUVIÀ
Núm. de referència : X2021003260
Antecedents
Per acord de Junta de Govern Local de data 14 de gener de 2021 , es va aprovar el
projecte tècnic de les obres d’ampliació de la vorera oest del Carrer Marià Vayreda.
Tram entre el Carrer Secretari Daunis i la Ronda Fluvià.
Per Acord de Junta de Govern Local de data 4 de febrer de 2021 , es va aprovar
l’expedient de contractació administrativa de les “Obres d’ampliació de la vorera oest del
Carrer Marià Vayreda. Tram entre el Carrer Secretari Daunis i la Ronda Fluvià”
mitjançant procediment obert simplificat, amb un pressupost de cent vint-i-cinc mil
quinze euros amb un cèntim (125.015,01 €) IVA inclòs. Aquest import es desglossa en
cent-tres mil tres-cents divuit euros amb dinou cèntims (103.318,19 €) de pressupost net
i vint-i-un mil sis-cents noranta-sis euros amb vuitanta-dos cèntims (21.696,82 €) en
concepte d’IVA calculat al tipus del 21%.
En data 26 d’agost de 2021 per Acord de Junta de Govern Local , s’adjudica la
contractació de les “Obres d’ampliació de la vorera oest del Carrer Marià Vayreda. Tram
entre el Carrer Secretari Daunis i la Ronda Fluvià” a l’empresa RUBAU TARRÉS, SAU
amb NIF: A17018813 per un import de cent-nou mil tretze euros amb sis cèntims
(109.013,06 €) iva inclòs , que es desglossa en noranta mil noranta-tres euros amb
quaranta-quatre cèntims (90.093,44€) més divuit mil nou-cents dinou euros amb
seixanta-dos cèntims (18.919,62 €) corresponents a l’iva calculat al 21%.
En data 29 de novembre de 2021 s’emet un informe tècnic, NI022021002822 per part
del Sr. Xevi Canal Molas, com a Director Tècnic de la Brigada Municipal i el Sr. Ramon
Prat Molas com a Cap d’Àrea de Territori i responsable de la partida, justificant la
necessitat de regularització del cost de les obres per una excavació i replè de la rasa

de clavegueram superior a la prevista en el projecte i per un soterrament del servei de
telefonia no previst a l’inici.
Aquesta regularització del cost suposa un 14,68 % i queda recollida a l’Article 205 (a) i
(b) de la LCSP que fa referència a modificacions no previstes, prestacions addicionals,
circumstàncies imprevisibles i modificacions no substancials.
Per tot això, en exercici de les competències conferides en virtut de la delegació
efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret de data 25 de juny de
2019.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12021000007 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d’Organització, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següent acord:
Primer.- APROVAR l’increment de cost de la contractació de les “Obres d’ampliació de
la vorera oest del Carrer Marià Vayreda. Tram entre el Carrer Secretari Daunis i la Ronda
Fluvià”, adjudicades a favor de l’empresa RUBAU TARRÉS, SAU, amb NIF. A17018813
pel preu de SETZE MIL UN EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS (16.001,95 €) Iva
Inclòs , que es desglossa en:
TRETZE MIL DOS-CENTS VINT-I-IQUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS
(13.224,75 €) de pressupost net i DOS MIL SET-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB
VINT CÈNTIMS (2.777,20 €) d’IVA calculat al 21%
Segon.- Aprovar i disposar la despesa per import de 16.001,95 € amb càrrec a les
següents partides:
2021 140 1532 61926 (R20) AMPLIACIÓ VORERA C/ MARIÀ VAYREDA (IFS)
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 21140 1532 61926

Import
16001.95

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
R20 AMPLIACIO VORERA C.MARIA VAYREDA
100 001 001 001 000 000
(IFS)

Tercer.- Notificar l’aprovació de la regularització del cost del projecte a l’empresa
adjudicatària.
S’aprova per unanimitat.

15.2. - ADJUDICAR ELS SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PLA DE COMUNICACIÓ I
EL DISSENY DE LA PÀGINA WEB PER AL PROJECTE ESPAI CRÀTER (LOTS 1 I
2)
Núm. de referència
Tipus
Contracte
Procediment
Criteris

: X2021036005
SE

DE SERVEIS

AB
MU

PROCEDIMENT OBERT
MULTIPLICITAT DE CRITERI

Antecedents
Per acord de la Junta de Govern Local de data 29 de juliol de 2021 s’inicià i aprovà
l’expedient de contractació administrativa dels serveis de redacció del pla de
comunicació i el disseny de la pàgina web per al projecte Espai Cràter, es va aprovar el
plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques, la
despesa i es va convocar la licitació.
El contracte es divideix en dos lots:
- Lot 1: Pla de comunicació
- Lot 2: Disseny i desenvolupament de la pàgina web.
El termini de presentació de proposicions va finalitzar el dia 24 d’agost de 2021, havent
presentat oferta les següents empreses:
Lot 1 - Pla de comunicació
-

MARCOMMS STUDIO SL
IDILICA INNOVACION SL
MINIMILKS MARKETING & BRANDING SL
UTE MORTENSEN COSMICA (WE ARE MORTENSEN SL i ONE TO ONE
COSMICA SL)

Lot 2 - Disseny de la pàgina web
-

INVOPORT SL
ARIA TECSYSTEMS SL
6TEMS COMUNICACIÓ INTERACTIVA SL
UTE MORTENSEN COSMICA (WE ARE MORTENSEN SL i ONE TO ONE
COSMICA SL)
TANDEM PROJECTS SL
ALPHA SYLTEC INGENIERIA SLP
LAGRAFICA CREATIVA EXPERIENCE SL

D’acord amb els antecedents obrats a l’expedient CCS12021000057, en data 1 de
setembre de 2021 es va reunir la Mesa de Contractació per procedir a l’obertura del
sobre B, que contenia l’oferta relativa als criteris d’adjudicació avaluables mitjançant
judici de valor.

La Mesa de Contractació es va reunir de nou en data 24 de setembre de 2021 per donar
compte de l’informe emès pel Sr. Xevi Collell Colomer, tècnic i director de l’Espai Cràter,
de valoració dels criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor, i obrir el
Sobre C, corresponent als criteris avaluables automàticament o mitjançant fórmula.
En data 5 d’octubre de 2021 es reuní la Mesa en sessió privada per donar compte de
l’informe de comprovació del caràcter anormal o presumptament temerari de les ofertes
presentades al Lot 2.
En data 21 d’octubre 2021 es reuní novament la Mesa de Contractació per donar compte
dels informes de valoració i proposta d’adjudicació de les ofertes presentades als Lots
1 i 2.
Les puntuacions van ser les següents:
Lot 1

Lot 2

En la mateixa sessió, la Mesa va proposar l’adjudicació dels Lots 1 i 2 a la UTE
MORTENSEN COSMICA.
En data 4 de novembre de 2021 es va requerir a l’empresa UTE MORTENSEN
COSMICA, per tal que presentés tota la documentació necessària per procedir a
l’adjudicació del contracte i constituís la garantia definitiva, d’import total 1.111,25 € en
els termes de l’article 150.2 de la LCSP. L’empresa va donar compliment al requeriment
esmentat dins el termini establert a l’efecte, ingressant la garantia definitiva i presentant
la documentació requerida.
De conformitat amb el punt 3 de l’article 150 de la LCSP i amb la Disposició Addicional
Segona de la LCSP.

Vist l’expedient administratiu núm. CCS12021000057 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
Primer.- ADJUDICAR els serveis de redacció del pla de comunicació i el disseny
de la pàgina web per al projecte Espai Cràter, lots 1 i 2 (Lot 1: Pla de comunicació i
Lot 2: Disseny i desenvolupament de la pàgina web) a favor de la UTE WE ARE
MORTENSEN - 1TO1 COSMICA, amb NIF U67807842, pel preu total de vint-i-sis mil
vuit-cents noranta-dos euros amb vint-i-cinc cèntims (26.892,25 €) IVA inclòs.
Aquest import es desglossa en vint-i-dos mil dos-cents vint-i-cinc euros (22.225 €) d’import
net i quatre mil sis-cents seixanta-set euros amb vint-i-cinc cèntims (4.667,25 €) en
concepte d’IVA calculat al 21 %.
El preu per a cadascun dels lots és el següent:
Lot 1 - Pla de comunicació: Deu mil vuit-cents noranta euros (10.890 €) IVA inclòs,
desglossats en nou mil euros (9.000 €) de base imposable i mil vuit-cents noranta euros
(1.890 €) d’IVA calculat al 21%.
Lot 2 - Disseny de la pàgina web: Setze mil dos euros amb vint-i-cinc cèntims (16.002,25
€) IVA inclòs, desglossat en tretze mil dos-cents vint-i-cinc euros (13.225,00 €) de base
imposable i dos mil set-cents setanta-set euros amb vint-i-cinc cèntims (2.777,25 €)
d’IVA calculat al 21%.
Segon.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de
clàusules administratives particulars i el plec de clàusules tècniques reguladores de la
contractació, aprovats per la Junta de Govern Local de data 29 de juliol de 2021; així
com amb l’oferta presentades per l’adjudicatària.
Tercer.- Les característiques i avantatges de l’oferta queden acreditades a l’informe de
la Mesa de Contractació celebrada el dia 21 d’octubre 2021.
Tota la informació necessària que justifica la present adjudicació es troba publicada en
el Perfil del contractant de l’Ajuntament d’Olot.
Quart.- D’acord amb els terminis establerts a la clàusula 5 del PCAP, les despeses es
pagaran amb càrrec a la parida : núm. 21.400-333.226020 “Espai Cràter: identitat i
comunicació “ del Pressupost Municipal.
Operació
200300
200300
200210

Referència
2104551
2104551
2104551

Tipus
Despeses
Despeses
Despeses

Partida
21400 333 226020
21400 333 226020
21400 333 226020

Import
10890
16002.25
-2147.75

Descripció
CC1 CC2
ESPAI CRATER (IDENTITAT I COMUNICACIO)
100 001
ESPAI CRATER (IDENTITAT I COMUNICACIO)
100 001
ESPAI CRATER (IDENTITAT I COMUNICACIO)
100 001

CC3
001
001
001

Cinquè.- La durada del contracte s’estableix en 4 mesos per al Lot 1, i en 5 mesos per
al Lot 2. L’inici d’execució dels contractes serà simultani.
No es preveu la possibilitat de pròrroga en cap dels dos lots.

CC4
001
001
001

CC5
000
000
000

CC6
000
000
000

Sisè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i als candidats, de conformitat amb
l’article 151 de la LCSP.
Setè.- Publicar l’adjudicació del contracte mitjançant anunci en el Perfil del Contractant.
Vuitè.- Requerir a l’empresa UTE WE ARE MORTENSEN - 1TO1 COSMICA, amb NIF
U67807842, per tal que en el termini màxim de quinze dies hàbils següents al dia en què
s’efectuï la notificació de l’adjudicació als licitadors i candidats formalitzi el contracte,
d’acord amb el que estableix l’article 153.3 de la LCSP, i vist que el contracte no és
susceptible de recurs especial en matèria de contractació d’acord amb el que disposa
l’article 44.1 de la LCSP.
Novè.- PUBLICAR la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del
Contractant.
S’aprova per unanimitat.
15.3. - APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT, APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS I EL PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES
REGIRAN LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DELS
SERVEIS POSTALS DE L'AJUNTAMENT D'OLOT; I CONVOCATÒRIA DE
LICITACIÓ
Núm. de referència

: X2021058250

Tipus contracte
Procediment
Criteris

PA
AB
MU

PATRIMONIALS
PROCEDIMENT OBERT
MULTIPLICITAT DE CRITERI

Antecedents
Vista la necessitat de portar a terme el contracte de serveis postals de
l’Ajuntament d’Olot, atès que l’ Ajuntament d’Olot no disposa de serveis interns
suficients per a l’execució del mateix.
Vist que el pressupost base de licitació/curs del servei s'estableix en CENT

CINQUANTA-TRES MIL SIS-CENTS SETANTA-TRES EUROS I SIS CÈNTIMS
(153.673,06), IVA exclòs, per un any.
En aquest sentit, el valor estimat del contracte (VEC) és de CENT SEIXANTANOU MIL QUARANTA EUROS I TRENTA-SIS CÈNTIMS (169.040,36.- €), IVA
exclòs, als efectes de determinar el procediment d'adjudicació i la publicitat.

La durada del contracte s’estableix en un any des de 1 de febrer de 2022 o a
partir de l’endemà de la formalització del contracte, si aquesta és posterior, sense
possibilitat de pròrroga.
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 el 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 en virtut dels articles 131 i 156 de la LCSP.

De conformitat amb els articles 116 i 117 de la LCSP.
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12021000076 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 postals de l’Ajuntament
d’Olot, incorporant-hi la documentació a què fa referència l'article 116 del LCSP.
Segon.- APROVAR l'expedient de contractació administrativa de serveis postals

de l’Ajuntament d’Olot, amb un import de licitació per UN ANY de CENT
CINQUANTA-TRES MIL SIS-CENTS SETANTA-TRES EUROS I SIS CÈNTIMS
(153.673,06) i CATORZE MIL DOS EUROS I VUITANTA-DOS CÈNTIMS
(14.002,82.-€) en concepte d’ IVA calculat al tipus del 21% (tenint en compte que
alguns serveis estan exempts d’IVA)
El termini d'execució del contracte serà de un any a comptar des de 1 de febrer
de 2022 o a partir de l’endemà de la formalització del contracte, si aquesta és
posterior, una vegada emès l’informe preceptiu del secretari, d'acord amb el
previst al punt 8 de la Disposició Addicional Tercera de la LCSP.
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 a
la partida “Comunicacions”, del pressupost municipal i :
ANY

Import net

% IVA

IMPORT TOTAL

De 1/2/2022 a 31/12/2022

140.866,98

12.835,92

153.702,90

De 1/1/2023 a 31/01/2023

12.806,08

1.166,90

13.972,98

Operació Referència
200200
200200

Tipus
Partida
Despeses 99999
Despeses 99999

Import
153702.90
13972.98

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 001 001 000 000
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 postals de l’Ajuntament d’Olot, que es tramitarà pel procediment obert 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.
15.4. - PRÒRROGA DEL SUBARRENDAMENT DEL LOCAL DEL CARRER
SASTRES NÚM. 14 BAIXOS EN EL MARC DEL PROJECTE "EL TALLER DELS
SASTRES" . PROJECTE TALLER 1/30
Núm. de referència

: X2018037061

La Junta de Govern Local de data 29 de novembre de 2018 va adjudicar en règim de
subarrendament a la Sra. Georgina Artigas Busquets, amb DNI núm. ****, el local situat
als baixos del núm. 14 del carrer Dels Sastres, en el marc del projecte “El Taller dels
Sastres”: “PROJECTE TALLER 1/30”; per un termini des de l’1 de desembre de 2018 a
31 de desembre de 2021.
La Junta de Govern Local de data 28 de gener de 2021 va acordar fixar en cent
cinquanta-un euros amb vint cèntims (151,20 €) IVA inclòs, el preu mensual per a
l’exercici 2021.
Vist l’informe núm. NI022021002740 emès per la Sra. Montserrat Fina Planas, tècnica
de DinàmiG i la Sra. Ariadnna Villegas Torras, gerent de DinàmiG en data 18 de
novembre de 2021, en el qual es proposa prorrogar, fins a 31 de desembre de 2022, el
contracte de subarrendament entre l’Ajuntament d’Olot i la Sra. Georgina Artigas
Busquets, del local situat als baixos del núm. 14 del carrer Dels Sastres, en el marc del
projecte “El Taller dels Sastres”.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12018000029 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Aprovar l’informe núm. Vist l’informe núm. NI022021002740 emès per la Sra.
Montserrat Fina Planas, tècnica de DinàmiG i la Sra. Ariadnna Villegas Torras, gerent
de DinàmiG en data 18 de novembre de 2021, en el qual es motiven les necessitats a
contractar.

SEGON.- Prorrogar pel termini d’un any amb efectes del dia 1 de gener de 2022, el
contracte subscrit entre aquest Ajuntament i la Sra. la Sra. Georgina Artigas Busquets,
del local situat als baixos del núm. 14 del carrer Dels Sastres, en el marc del projecte
“El Taller dels Sastres”. “PROJECTE TALLER 1/30”; amb les mateixes condicions que
figuren en el contracte formalitzat en data 1 de desembre de 2018.
TERCER.- El preu mensual, 151,20 € , IVA inclòs, es revisarà anualment d’acord amb
l’IPC, conjunt nacional, amb efectes del dia 1 de gener de 2022.
S’aprova per unanimitat.
15.5. - RESCINDIR EL CONTRACTE DE SUBARRENDAMENT DEL LOCAL
SITUAT ALS BAIXOS DEL NÚM. 6 DEL CARRER CARNISSERIES, EN EL MARC
DEL PROJECTE “EL TALLER DELS SASTRES”. -PROJECTE VERD. DE GRISNúm. de referència

: X2018037068

La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 29 de novembre de 2018 va acordar
contractar amb en règim de subarrendament a la Sra. Anna Maria Herrero Ruiz amb DNI
núm. ****, responsable del “projecte Verd. de Gris ”, del local situat a la planta baixa de
l’immoble assenyalat amb el núm. 6 del carrer Carnisseries, (referència cadastral
7904803DG5770S0001UQ), en el marc del projecte “El Taller dels Sastres”En data 7 de novembre de 2021, Registre d’Entrada núm. E2021021534, la Sra. Anna
Maria Herreo Ruiz sol·licita cessar el contracte de subarredament que té subscrit amb
l’Ajuntament d’Olot del local del carrer Carnissereis, núm. 6 baixos.
Vist l’informe núm. NI022021002857 emès per la Sra. Montserrat Fina Planas, tècnica
de DinàmiG i la Sra. Ariadnna Villegas Torras, gerent de DinàmiG en data 2 de desembre
de 2021, en el qual es proposa acceptar la renúncia de la Sra. Anna Maria Herrero Ruiz
i rescindir el contracte de subarrendament.
I vist l’expedient administratiu nùm. CCS12018000031 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Aprovar l’informe núm. NI022021002857 emès per la Sra. Montserrat Fina
Planas, tècnica de DinàmiG i la Sra. Ariadnna Villegas Torras, gerent de DinàmiG en
data 2 de desembre de 2021, en el qual es motiven les necessitats a contractar.
SEGON.- Rescindir, amb efectes del dia 31 de desembre de 2021, el contracte de
subarrendament subscrit a favor de la Sra. Anna Maria Herrero Ruiz amb DNI núm. ****,
responsable del “projecte Verd.de Gris“ del local situat als baixos del núm. 6 del carrer
Carnisseries (referència cadastral 7904803DG5770S0001UQ)), en el marc del projecte
“El Taller dels Sastres”
S’aprova per unanimitat.

15.6. - RESCINDIR L'ARRENDAMENT LOCAL AL CARRER CARNISSERIES NÚM.
6 EN EL MARC DEL PROJECTE "EL TALLER DELS SASTRES"
Núm. de referència

: X2018027443

La Junta de Govern Local de data 6 de setembre de 2018 va acordar contractar amb el
Sr. Lluís Serra Rebugent amb DNI núm. ****, l’arrendament del local situat als baixos
del núm. 6 del carrer Carnisseries (referència cadastral 7904803DG5770S001UQ) per
destinar-lo al projecte “El Taller dels Sastres”, per un termini fins el 30 de novembre de
2021.
En data 1 de desembre de 2018 es va formalitzar el contracte entre aquest Ajuntament
i el Sr. Lluís Serra Rebugent quedant fixat el termini des de l’1 de desembre de 2018 a
31 de desembre de 2022.
Vist l’informe núm. NI022021002857 emès per la Sra. Montserrat Fina Planas, tècnica
de DinàmiG i la Sra. Ariadnna Villegas Torras, gerent de DinàmiG en data 2 de desembre
de 2021, en el qual proposa rescindir el contracte d’arrendament amb el Sr. Lluís Serra
Rebugent, atès que el contracte de subarrendament destinat al “Projecte Verd. De Gris”
es rescindirà amb efectes del dia 31 de desembre de 2021,
Atès que d’acord amb la clàusula tercera del contracte, l’arrendatari podrà resoldre el
contracte sempre que comuniqui a l’arrendador la seva voluntat de resoldre’l amb un
mes d’anticipació.
I vist l’expedient administratiu núm. CC012018000487 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Aprovar l’informe núm. NI022021002857 emès per la Sra. Montserrat Fina
Planas, tècnica de DinàmiG i la Sra. Ariadnna Villegas Torras, gerent de DinàmiG en
data 2 de desembre de 2021, en el qual es motiven les necessitats a contractar.
SEGON.- Rescindir, amb efectes del dia 31 de desembre de 2021 , el contracte
d’arrendament del local situat als baixos del núm. 6 del carrer Carnisseries (referència
cadastral 7904803DG5770S001UQ), destinat al projecte “El Taller dels Sastres”
S’aprova per unanimitat.
15.7. - PRÓRROGA DE L'ARRENDAMENT LOCAL DEL CARRER DELS SASTRES
NÚM. 14 EN EL MARC DEL PROJECTE "EL TALLER DELS SASTRES"
Núm. de referència

: X2018027453

La Junta de Govern local de data 6 de setembre de 20218 va acordar contractar amb el
Sr. Llúis Pujolràs Fàbrega, amb NIf núm. ****, l’arrendament del local situat a la planta
baixa del carrer Dels Sastres núm. 14, per destinar-lo al projecte “El Taller dels Sastres”
, per un termini fins el 30 de novembre de 2021.

Per Decret de l’Alcaldia núm. 2021DLEC004547 de data 22 de novembre de 2021
s’acorda procedir al pagament de l’arrendament corresponent al mes de desembre de
2021, atès que el contracte formalitzat en data 1 de desembre de 20218 establia que
la durada era des de l’1 de desembre del 2018 al 31 de desembre de 2021.
Vist l’informe núm. NI022021002740 emès per la Sra. Montserrat Fina Planas, tècnica
de DinàmiG i la Sra. Ariadna Villegas Torras, gerent de DinamiG en data 18 de novembre
de 2021 en el qual es proposa prorrogar aquest contracte d’arrendament amb les
mateixes condicions, establint la data de finalització el 31 de desembre de 2022.
I vist l’expedient administratiu núm. CC012018000489 i antecedents corresponent, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Aprovar l’informe núm. NI022021002740 emès per la Sra. Montserrat Fina
Planas, tècnica de DinàmiG i la Sra. Ariadna Villegas Torras, gerent de DinamiG en data
18 de novembre de 2021, en el qual es motiven les necessitats a contractar.
SEGON.- Prorrogar pel termini d’un any amb efectes del dia 1 de gener de 20222, el
contracte d’arrendament del local situat a la planta baixa del carrer Dels Sastres núm.
14, (referència cadastral 78904104DG5770S0001AQ), per destinar-lo al projecte “El
Taller dels Sastres”; amb les mateixes condicions que les que s’estableixen en el
contracte formalitzat en data 1 de desembre de 2018 i per un import mensual de 249,98
€ + IVA.
TERCER.- Aprovar i disposar la despesa per import de tres mil sis-cents vint-i-nou
euros amb setanta-un cèntims (3.629,71 €) corresponent als mesos de gener a
desembre de 2022, amb càrrec a la partida “lloguers” del pressupost municipal per a
l’exercici 2022.
L’import esmentat es desglossa en: dos mil nou-cents noranta-nou euros amb setantasis cèntims (2.999,76 €) de base i sis-cents vint-i-nou euros amb noranta-cinc cèntims
(629,95 €) d’IVA calculat al tipus del 21%.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 99999

S’aprova per unanimitat.

Import
3629.71

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

15.8. - CULTURA: MODIFICACIÓ CONTRACTE SERVEI ATENCIÓ PÚBLIC
TEATRE
Núm. de referència : X2021059422
Vist que l’empresa Adrià Illa Bonany, NIF ****, és l’adjudicatària per un termini de 2 anys
del contracte dels serveis tècnics, d’acollida i d’atenció al públic del Teatre Principal
d’Olot, segons resolució per decret de presidència de l’Institut Municipal de Cultura de
data 8 d’octubre de 2020.
Codi CPV: 98341130-5 Serveis de consergeria
98341120-2 Serveis de porteria
63100000-0 Serveis de càrrega, descàrrega i emmagatzematge
Vist que aquest ha estat un any excepcional arran de la necessària adequació de les
activitats del Teatre Principal d’Olot a la normativa COVID, que ha sofert diverses
variacions en funció dels protocols dictats pel PROCICAT.
Vist que s’ha incrementat l’activitat arran de la programació de més funcions dels
espectacles per donar cabuda a més espectadors.
Vist que aquesta adequació ha provocat una major despesa en personal i en hores de
muntatge i desmuntatge dels esdeveniments organitzats al Teatre Principal d’Olot.
Vist que el Plec de Clàusules Administratives i Tècniques d’aquesta licitació, en la
clausula 18 Modificació del contracte preveu una possible ampliació del preu de fins a
un 5% per aquesta causa.
Vist l’expedient administratiu núm: CC012021000830 de cultura i antecedents
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Modificar el contracte dels serveis tècnics, d’acollida i d’atenció al públic del
Teatre Principal d’Olot corresponent a aquest any 2021, incrementant l’import autoritzat
i disposat de 15.100,00 € (IVA inclòs), en 755,00 € (IVA inclòs) corresponent al 20% del
pressupost anual.
Aquesta quantitat és desglossarà en 623,90 € de pressupost net i 131,01 € en concepte
d’IVA, calculat al 21%.
Segon._ Que aquest increment de contracte es faci amb càrrec a la partida 2021 499
333 227991 PRESTACIÓ DE SERVEIS TEATRE
Tercer.- ADRIÀ ILLA BONANY adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012021000830.
Tipus de Contracte: SE
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SERVEIS
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 21499 333 227991

Import
755.00

Descripció
PRESTACIO SERVEIS TEATRE

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
400 999 999 099 000 000

S’aprova per unanimitat.
16.1. - PAGAMENT DELS SERVEIS EXTRAORDINARIS AL PERSONAL DE LA
BRIGADA MUNICIPAL PER LES HORES EXTRES REALITZADES DEL DIA 16
D'OCTUBRE AL 15 DE NOVEMBRE DE 2021
Núm. de referència

: X2021059083

Vist l’expedient administratiu RH132021000164 i antecedents corresponents i atès
l’informe del Director tècnic de la Brigada Municipal amb número NI022021002719 de
data de 16 de novembre de 2021, la Regidora delegada d'Organització i Atenció al
ciutadà, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Pagament de serveis extraordinaris al personal de la Brigada Municipal que es relaciona
a continuació, per les hores extres realitzades des el dia 16 d’octubre al 15 de novembre
de 2021:
Cognoms i Nom

Data

17/10/2021
25/09/2021

S. Diürn Festiu

15/10/2021

ELECTRICISTES
1º
S. Diürn

23/10/2021

****
De 14:53 a 18:03 h - Muntatge llums Fira del
Dibuix (Plaça Clarà)
De 15:38 a 16:15 h - Festival Entranyes Connexió llum al barri de Sant Miquel
De 18:32 a 21:03 h - Desmuntatge
focus,
llums, equip de so / Desconnexions
De 07:06 a 13:04 h - Muntatge focus, llums,
equip de so / Connexions
De 18:54 a 21:30 h - Desmuntatge
focus,
llums, equip de so / Desconnexions
De 08:08 a 13:48 h - Muntatge focus, llums,
equip de so / Connexions

Oficial

Oficial

Hores

Import

4,18

96,93 €

2,18

50,57 €

2,00

46,36 €

20,90

481,23 €
62,57 €

S. Minim

1,00

30,88 €

16/10/2021

S.Diürn Festiu

2,52

58,29 €

16/10/2021

S.Diürn Festiu

5,96

138,18 €

17/10/2021

S.Diürn Festiu

2,60

60,22 €

17/10/2021

S.Diürn Festiu

5,66

131,08 €

5,01

102,58 €

12/11/2021

ELECTRICISTES
1º
S. Diürn

4,00

79,04 €

30/10/2021

S.Diürn Festiu

1,01

23,54 €

15/10/2021

ELECTRICISTES
1º
S. Diürn

22/10/2021
17/10/2021

****
De 15:01 a 18:02 h - Muntatge llums Fira del
Dibuix (Plaça Clarà)
De 15:50 a 16:36 h - Festa Emmaskarats Connexió llum al barri de Sant
De 14:31 a 16:45 h - Desmuntatge llums Fira
del Dibuix (Plaça Clarà)
De 09:45 a 12:47 h - Megafonia
ball
de

Tipus

3,16

****
De 16:00 a 20:00 h- Lluèrnia - Connexions i
comprovacions espectacles
De 07:45 a 08:46 h - Punt
informatiu
GarrotxaDomus - Connexió llum Firalet

/

ELECTRICISTES
1º
S.Diürn Festiu

****
De 14:23 a 16:34 h - Desmuntatge llums Plaça
Clarà
Festa barri de Sant Miquel - De 08:29 a 09:48
h - Connectar punt de llum

Brigada
servei

17/10/2021

Oficial

Oficial

14,96

333,62 €

3,02

59,68 €

S.Diürn

0,76

15,02 €

S.Diürn Festiu

2,23

51,65 €

3,03

70,17 €

S.Diürn Festiu

l'AOAPIX (Plaça Campdenmàs)
De 09:45 a 10:45 h - Llums Nadal - Arreglar
llums de Nadal caiguts al
De 07:54 a 08:55 h - Punt
informatiu
GarrotxaDomus - Connexió llum Firalet
De 13:20 a 14:22 h- Punt
informatiu
GarrotxaDomus / Castanyada Pla de
De 08:44 a 10:44 h- Punt
informatiu
GarrotxaDomus - Connexió llum i muntatge
De 10:00 a 10:52 h- Castanyada Pla de Dalt Desconnexió llum Pla de Dalt

30/10/2021

S.Diürn Festiu
S.Diürn Festiu

1,02

23,62 €

13/11/2021

S.Diürn Festiu

1,03

23,85 €

2,00

46,32 €

0,87

20,15 €

4,56

105,60 €

13/11/2021
14/11/2021

S.Diürn Festiu
S.Diürn Festiu
ELECTRICISTES
1º

Oficial

01/11/2021

S.Diürn Festiu

0,78

18,06 €

07/11/2021

S.Diürn Festiu

0,78

18,06 €

07/11/2021

S.Diürn Festiu

3,00

69,48 €

ESCOLES Oficial 1º

9,80

231,44 €

16/10/2021

S.Diürn Festiu

1,45

33,58 €

16/10/2021

S.Diürn Festiu

4,68

108,39 €

17/10/2021

S.Diürn Festiu

2,22

51,42 €

1,45

38,05 €

****
De 19:21 a 20:48 h - Desmuntatge elements
Fira del Dibuix
16/10/2021
S.Diürn Festiu
De 06:20 a 11:01 h - Muntatge taules i cadires
Fira del Dibuix / Portar
De 19:47 a 22:00 h - Desmuntatge
Fira
ramadera
De 22:00 a 23:27 h - Desmuntatge
Fira
ramadera

23,16 €

30/10/2021

****
De 10:59 a 11:46 h - Audició de Sardanes Connexió llum al Firal
De 15:14 a 16:01 h - Cursa solidària PIA&Go
- Parar generador i desconnectar
De 09:01 a 12:01 h - Cursa solidària PIA&Go
- Engegar generador i connectar

1,00

17/10/2021

S.Nocturn Festiu
FUSTERS Oficial 1º

3,34

81,41 €

Fira

17/10/2021

S.Diürn Festiu

2,02

46,78 €

Fira

17/10/2021

S.Nocturn Festiu

1,32

34,63 €

FUSTERS Supervisor

8,65

197,46 €

De 16:35 a 18:38 h - Mostra de Pessebres Preparació Mostra
De 07:30 a 10:34 h Muntatge elements
concert Plaça de Braus / Transport cubs
De 19:48 a 22:00 h - Desmuntatge
Fira
ramadera
De 22:00 a 23:20 h - Desmuntatge
Fira
ramadera

28/10/2021

S. Diürn

2,05

40,51 €

****
De 19:59 a 22:00 h - Desmuntatge
ramadera
De 22:00 a 23:19 h - Desmuntatge
ramadera

****
16/10/2021

S.Diürn Festiu

3,07

71,10 €

17/10/2021

S.Diürn Festiu

2,2

50,95 €

17/10/2021

S.Nocturn Festiu

1,33

34,90 €

JARDINERS Oficial 1º

12,71

273,08 €

15/10/2021

S. Diürn

6,13

121,13 €

15/10/2021

S. Nocturn

0,42

9,29 €

16/10/2021

S.Diürn Festiu

1,53

35,43 €

16/10/2021

S.Diürn Festiu

4,63

107,23 €

JARDINERS Oficial 1º

19,24

11/10/2021
15/10/2021

S. Diürn
S. Diürn

2,26
6,13

44,66 €
121,13 €

15/10/2021

S. Nocturn

0,43

9,52 €

1,47

34,05 €

****
De 15:52 a 22:00 h - Muntatge escenari Plaça
Braus / Posar cadires patinadores
De 22:00 a 22:25 h - Muntatge escenari Plaça
Braus / Posar cadires patinadores
De 19:16 a 20:48 h - Desmuntatge elements
Fira del Dibuix
De 06:23 a 11:01 h - Muntatge taules i cadires
Fira del Dibuix / Portar

****
De 15:55 a 18:11 h - Muntatge elements Fira
De 15:52 a 22:00 h - Muntatge escenari Plaça
Braus / Posar cadires patinadores
De 22:00 a 22:26 h - Muntatge escenari Plaça
Braus / Posar cadires patinadores
De 19:20 a 20:48 h - Desmuntatge elements

16/10/2021

S.Diürn Festiu

421,17 €

Fira del Dibuix
De 06:21 a 11:40 h - Muntatge taules i cadires
Fira del Dibuix / Portar
De 19:50 a 22:00 h - Desmuntatge
Fira
ramadera
De 22:00 a 23:28 h - Desmuntatge
Fira
ramadera

16/10/2021

2,16

50,03 €

17/10/2021

S.Nocturn Festiu

1,47

38,57 €

JARDINERS Supervisor

19,36

423,92 €

11/10/2021
15/10/2021

S. Diürn
S. Diürn

2,28
6,10

45,05 €
120,54 €

15/10/2021

S. Nocturn

0,42

9,29 €

16/10/2021

S.Diürn Festiu

1,53

35,43 €

16/10/2021

S.Diürn Festiu

5,42

125,53 €

17/10/2021

S.Diürn Festiu

2,16

50,03 €

17/10/2021

S.Nocturn Festiu

1,45

38,05 €

MAGATZEM Encarregat

16,06

S. Diürn

5,85

129,46 €

15/10/2021

S.Diürn Festiu

1,32

34,23 €

16/10/2021

S.Diürn Festiu

5,20

134,84 €

17/10/2021

S.Diürn Festiu

2,22

57,56 €

17/10/2021

S.Nocturn Festiu

1,47

43,26 €

OPERATIVA Oficial 1º

19,52

11/10/2021
15/10/2021

S. Diürn
S. Diürn

2,17
6,17

42,88 €
121,92 €

15/10/2021

S. Nocturn

0,43

9,52 €

16/10/2021

S.Diürn Festiu

1,47

34,05 €

4,71

109,08 €

16/10/2021

S.Diürn Festiu

427,82 €

17/10/2021

S.Diürn Festiu

0,85

19,69 €

17/10/2021

S.Diürn Festiu

2,25

52,11 €

17/10/2021

S.Nocturn Festiu

1,47

38,57 €

OPERATIVA Oficial 1º

11,47

15/10/2021

S. Diürn

2,12

41,89 €

16/10/2021

S.Diürn Festiu

1,35

31,27 €

16/10/2021

S.Diürn Festiu

4,52

104,68 €

****
De 15:58 a 18:05 h - Muntatge escenari Plaça
Braus / Posar cadires patinadores
De 19:27 a 20:48 h - Desmuntatge elements
Fira del Dibuix
De 06:30 a 11:01 h - Muntatge taules i cadires
Fira del Dibuix / Portar
De 19:58 a 22:00 h - Desmuntatge
Fira
ramadera
De 22:00 a 23:27 h - Desmuntatge
Fira
ramadera

399,35 €

16/10/2021

****
De 16:01 a 18:11 h - Muntatge elements Fira
De 15:50 a 22:00 h - Muntatge escenari Plaça
Braus / Posar cadires patinadores
De 22:00 a 22:26 h - Muntatge escenari Plaça
Braus / Posar cadires patinadores
De 19:20 a 20:48 h - Desmuntatge elements
Fira del Dibuix
De 06:18 a 11:01 h - Muntatge taules i cadires
Fira del Dibuix / Portar
De 10:24 a 11:15 h - Posar cadires Plaça
Major
De 19:45 a 22:00 h - Desmuntatge
Fira
ramadera
De 22:00 a 23:28 h - Desmuntatge
Fira
ramadera

123,21 €

S.Diürn Festiu

****
De 15:03 a 20:54 h - Muntatge escenari Plaça
Braus i coordinar fira
De 19:28 a 20:47 h - Desmuntatge elements
Fira del Dibuix
De 06:28 a 11:40 h - Muntatge taules i cadires
Fira del Dibuix / Portar
De 19:47 a 20:00 h - Desmuntatge
Fira
ramadera
De 22:00 a 23:28 h - Desmuntatge
Fira
ramadera

5,32

17/10/2021

****
De 15:54 a 18:11 h - Muntatge elements Fira
De 15:54 a 22:00 h - Muntatge escenari Plaça
Braus / Posar cadires patinadores
De 22:00 a 22:25 h - Muntatge escenari Plaça
Braus / Posar cadires patinadores
De 19:16 a 20:48 h - Desmuntatge elements
Fira del Dibuix
De 06:15 a 11:40 h - Muntatge taules i cadires
Fira del Dibuix / Portar
De 19:50 a 22:00 h - Desmuntatge
Fira
ramadera
De 22:00 a 23:27 h - Desmuntatge
Fira
ramadera

S.Diürn Festiu

262,90 €

17/10/2021

S.Diürn Festiu

2,03

47,01 €

17/10/2021

S.Nocturn Festiu

1,45

38,05 €

OPERATIVA Supervisor

16,40

15/10/2021

S. Diürn

6,15

121,52 €

15/10/2021

S. Nocturn

0,42

9,29 €

16/10/2021

S.Diürn Festiu

1,42

32,89 €

16/10/2021

S.Diürn Festiu

4,73

109,55 €

****
De 15:51 a 22:00 h - Muntatge escenari Plaça
Braus / Posar cadires patinadores
De 22:00 a 22:25 h - Muntatge escenari Plaça
Braus / Posar cadires patinadores
De 19:23 a 20:48 h - Desmuntatge elements
Fira del Dibuix
De 06:17 a 11:40 h - Muntatge taules i cadires
Fira del Dibuix / Portar
De 19:47 a 22:00 h - Desmuntatge
Fira
ramadera
De 22:00 a 23:28 h - Desmuntatge
Fira
ramadera

17/10/2021

S.Diürn Festiu

2,22

51,42 €

17/10/2021

S.Nocturn Festiu

1,46

38,31 €

PALETES Oficial 1º

16,18

15/10/2021

S. Diürn

6,17

121,92 €

15/10/2021

S. Nocturn

0,42

9,22 €

16/10/2021

S.Diürn Festiu

1,45

33,58 €

16/10/2021

S.Diürn Festiu

4,57

105,84 €

17/10/2021

S.Diürn Festiu

2,10

48,64 €

17/10/2021

S.Nocturn Festiu

1,47

38,58 €

PINTORS Supervisor

3,15

62,24 €

S. Diürn

3,15

62,24 €

****
De 15:50 a 22:00 h - Muntatge escenari Plaça
Braus / Posar cadires patinadores
De 22:00 a 22:25 h - Muntatge escenari Plaça
Braus / Posar cadires patinadores
De 19:21 a 20:48 h - Desmuntatge elements
Fira del Dibuix
De 06:27 a 11:01 h - Muntatge taules i cadires
Fira del Dibuix / Portar
De 19:54 a 22:00 h - Desmuntatge
Fira
ramadera
De 22:00 a 23:28 h - Desmuntatge
Fira
ramadera

****
De 15:00 a 18:09 h Lluèrnia
Pintura elements espectacles

-

362,98 €

05/11/2021

TOTAL

192,78

357,78 €

4.621,50€

Segon.-Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:

Operació Referència
0

Tipus
Partida
Despeses 21142 165 13001

Import
1119.96

0

Despeses 21142 171 13001

1118.17

0

Despeses 21142 1532 13001

1453.05

0

Despeses 21142 1522 13001

930.33

S’aprova per unanimitat.

Descripció
CC1 CC2
HORES
EXTRAORDINARIES
BRIGADA
142 002
ENLLUMENAT
HORES
EXTRAORDINARIES
BRIGADA
142 002
JARDINERS
HORES EXTRAORDINARIES BRIGADA
142 VIES
002
PUBLIQUES
HORES
EXTRAORDINARIES
BRIGADA
142 002
EDIFICIS

CC3 CC4 CC5 CC6
999 999 999 999
999

999

999

999

999

999

999

999

999

999

999

999

17.1. - PAGAMENT DELS SERVEIS EXTRAORDINARIS A DIVERS PERSONAL DE
L'AJUNTAMENT PER LES HORES EXTRES REALITZADES DEL 16 D'OCTUBRE
AL 15 DE NOVEMBRE DE 2021
Núm. de referència

: X2021059064

Vist l’expedient administratiu RH132021000163 i antecedents corresponents, atès
l’informe de la cap de Dinamig de data de 3 de novembre de 2021, amb número
d’expedient NI022021002569 i l’informe del cap de l’àrea d’Esports de data de 19 de
novembre de 2021, amb número d’expedient NI022021002754, 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 16 d’octubre al 15 de novembre
de 2021 :
Nom i Cognoms

Subàrea

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

Educació 30/10/21 Assistència casament
Secretaria 06/11/21 Assistència casament
13/11/21 Assistència casament
Brigada
Assistència al ple municipal de data
Notificador 28/10/21
28/10/21
Assistència al ple municipal de data
Notificador 18/11/21
de 18/11/21
01/11/21 Control mercat setmanal
Dinamig
Substitució del conserge al
02/11/21
Esports
poliesportiu

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

Data

Serveis

Núm/ Import €
hores
1
1
1

43,69 €
43,69 €
43,69 €

5

87,00€

4

69,60 €

3,75

119,63€

5

87,00 €

TOTAL

494,30€

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

Tipus
Partida
Despeses 21500 326 13001

Import
43.69

0

Despeses 21130 920 13001

43.69

0

Despeses 21142 150 13001

43.69

0

Despeses 21130 920 13001

156.60

0

Despeses 21200 4313 13001

119.63

0

Despeses 21330 342 13001

87

S’aprova per unanimitat.

Descripció
CC1 CC2
HORES EXTRAORDINARIES ENSENYAMENT
500 040
SERV. COMPL,
HORES EXTRAORDINARIES ADMINISTRACIO
130 001
GENERAL
HORES EXTRAORDINARIES BRIGADA
142ADM.
002
GRAL.
HORES EXTRAORDINARIES ADMINISTRACIO
130 001
GENERAL
HORES
EXTRAORDINARIES
DINAMIG
220 009
MERCAT
HORES
EXTRAORDINARIES
ESPORTS
330 015
INSTAL.

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

18.1. - PAGAMENT DE SERVEIS EXTRAORDINARIS AL PERSONAL DE LA
POLICIA MUNICIPAL REALITZATS DES DEL 16 D'OCTUBRE AL 15 DE
NOVEMBRE DE 2021
Núm. de referència

: X2021059055

Atès l’informe del Sotsinspector de la Policia Municipal de data 16 de novembre de 2021,
amb número d’expedient PS032021000012.
Vist l’expedient administratiu RH132021000162 i antecedents corresponents, la regidora
delegada d'Organització i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció del següent acord:
D’acord amb l’acta número 1/2018 de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament
d’Olot de data 12 de juny de 2018, sobre la modificació del import de les hores
extraordinàries i les condicions laborals de la Policia Municipal.
Primer.- Pagament de serveis extraordinaris al personal de la Policia Municipal que es
relaciona a continuació realitzats des del 16 d’octubre al 15 de novembre de 2021:
Nom i Cognoms / Data / Servei

Hores

Import (€)

****– Sergent
16/10/21
23/10/21
23/10/21
23/10/21
24/10/21
24/10/21
09/11/21
14/11/21

TASQUES
TASQUES
TASQUES
TASQUES
TASQUES
TASQUES
TASQUES
TASQUES

FORA
FORA
FORA
FORA
FORA
FORA
FORA
FORA

DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE

SERVEI
SERVEI
SERVEI
SERVEI
SERVEI
SERVEI
SERVEI
SERVEI

- 963
- 963
- 963
– 963
- 963
– 963
- 952
– 963

1
1
1
1,50
1
1
1
2

30,98
30,98
30,98
46,47
30,98
30,98
29,64
61,96

1,83
7,50

57,63
208,43

4
8
4

92,64
209,92
79,04

2
6

46,32
157,44

****– Operari grua
16/10/21 FIRA DIBUIX SANT LLUC - 253
16/10/21 FIRA DIBUIX SANT LLUC - 252

****– Agent
23/10/21 REFORÇ TORN - 963
23/10/21 REFORÇ TORN – 964
29/10/21 REFORÇ TORN – 951

****– Agent
31/10/21 REFORÇ TORN – 963
31/10/21 REFORÇ TORN – 964

****– Agent

29/10/21 REFORÇ TORN – 951
****– Sergent
16/10/21 FIRA DIBUIX SANT LLUC - 252
06/11/21 GUARDIA - 963
07/11/21 GUARDIA - 963

4

79,04

8,50
1
1

315,95
30,98
30,98

8
8
4

222,32
185,28
79,04

2
6
2
6

44,26
157,44
46,32
157,44

8
12

222,32
277,92

8

203,36

8

222,32

6
2
2
6

172,32
48,58
50,84
172,32

8

222,32

8
2
6
12

177,04
46,32
157,44
277,92

8
8
8

222,32
185,28
158,08

****– Agent
16/10/21 FIRA DIBUIX SANT LLUC - 252
17/10/21 REFORÇ TORN – 963
29/10/21 REFOÇ TORN – 951

****– Agent
22/10/21
23/10/21
31/10/21
31/10/21

REFORÇ
REFORÇ
REFORÇ
REFORÇ

TORN
TORN
TORN
TORN

– 952
– 964
– 963
- 964

****– Agent
16/10/21 FIRA DIBUIX SANT LLUC – 252
07/11/21 REFORÇ TORN – 963

****– Caporal
17/10/21 REFORÇ TORN – 963

****– Agent
16/10/21 FIRA DIBUIX SANT LLUC – 252

****– Caporal
22/10/21
23/10/21
31/10/21
01/11/21

REFORÇ
REFORÇ
REFORÇ
REFORÇ

TORN
TORN
TORN
TORN

– 964
– 952
– 963
- 964

****– Agent
16/10/21 FIRA DIBUIX SANT LLUC – 252

****– Agent
20/10/21
31/10/21
31/10/21
06/11/21

REFORÇ
REFORÇ
REFORÇ
REFORÇ

TORN
TORN
TORN
TORN

– 952
– 963
– 964
- 963

****– Agent
16/10/21 FIRA DEL DIBUIX - 252
17/10/21 REFORÇ TORN - 963
05/11/21 REFORÇ TORN - 951

****– Sergent
27/10/21
29/10/21
31/10/21
31/10/21

TASQUES FORA DE SERVEI - 951
TASQUES FORA DE SERVEI - 952
REFORÇ TORN – 963
REFORÇ TORN – 964

1
1
2
6

26,56
29,64
61,96
198,18

8
4

222,32
79,04

8
8

222,32
185,28

8

222,32

****– Agent
16/10/21 FIRA DIBUIX SANT LLUC – 252
29/10/21 REFORÇ TORN – 951

****– Agent
16/10/21 FIRA DIBUIX SANT LLUC – 252
17/10/21 REFORÇ TORN – 963

****– Agent
16/10/21 FIRA DIBUIX SANT LLUC – 252
TOTAL

251,33

6.557,76€

Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:

Operació Referència
0

Tipus
Partida
Despeses 21180 132 13001

Import
6557.76

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

S’aprova per unanimitat.
19.1. - PAGAMENT D'UN COMPLEMENT DE NOCTURNITAT AL PERSONAL DE
LA POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS DEL 16 D'OCTUBRE AL 15
DE NOVEMBRE DE 2021
Núm. de referència

: X2021059001

Atès l’informe del Sotsinspector de la Policia Municipal PS052021000012 de data 16 de
novembre de 2021.
Vist l’expedient administratiu RH132021000160 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 d’octubre al 15 de
novembre de 2021:
Nom i Cognoms

Dies

Serveis

Import (€)

3

Nocturnitat

80,28 €

7

Nocturnitat

187,32 €

7

Nocturnitat

187,32 €

Nocturnitat

****

6
10
2

****

3

Nocturnitat

****

3

Nocturnitat

****

3

Nocturnitat

****

1

Nocturnitat

****

7

****

7

Nocturnitat
Nocturnitat

****

7

Nocturnitat

****

7

Nocturnitat

****

7

Nocturnitat

****

7

Nocturnitat

****

7
6

111,18 €
185,30 €
37,06 €
55,59 €
55,59 €
55,59 €
18,53 €
129,71 €
129,71 €
129,71 €
129,71 €
129,71 €
129,71 €
129,71 €
111,18 €
129,71 €
111,18 €
129,71 €

CAPORALS
****
****
****
AGENTS
****
****

Nocturnitat
Nocturnitat

7

Nocturnitat
Nocturnitat
Nocturnitat

****

6

Nocturnitat

****

7

Nocturnitat

****
****

TOTAL

120

2.363,51 €

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

Tipus
Partida
Despeses 21180 132 121031

S’aprova per unanimitat.

Import
2363.51

Descripció
ALTRES
COMPLEMENTS
SEGURETAT

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

20.1. - PROPOSTA DE PAGAMENT DELS SERVEIS DE RETENS DUTS A TERME
DES DEL 16 D'OCTUBRE AL 15 DE NOVEMBRE DE 2021
Núm. de referència

: X2021059018

Atès els informes del director de l’àrea d’Infraestructura i Urbanisme de data de 18 de
novembre de 2021 amb número d’expedient NI022021002744, l’informe del cap d’àrea
d’Informàtica de data de 19 de novembre de 2021 amb número d’expedient
NI022021002759, l’informe del director tècnic de la Brigada Municipal de data de 16 de
novembre de 2021 amb número d’expedient NI02202102718 i l’informe del cap d’àrea
d’Esports de data de 19 de novembre de 2021 d’expedient NI022021002754.
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 RH132021000161 i antecedents corresponents, la regidora
delegada d'Organització i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:

Sortida
reten acte
programat
Hores
excedent
sortida

Servei

Sortida
reten
laborable
Sortida
reten festiu

Nom i Cognoms

Reten
setmana

Primer.- Pagament d’un complement en concepte de reten al personal de la Brigada
Municipal, d’informàtica, dels serveis tècnics d’urbanisme i d’esports que es relaciona a
continuació pels serveis de reten realitzats del 16 d’octubre al 15 de novembre de 2021:

Import
(€)

****

Brigada

1

3

-

-

-

308,74 €

****

Brigada

1

-

-

-

-

138,94 €

****

Brigada

1

2

-

-

-

252,14 €

****

Brigada

1

5

-

-

421,94 €

****

Informàtica

1

-

-

-

-

****

Informàtica

1

3

-

-

-

308,74 €

****

Informàtica

1

-

-

-

-

138,94 €

****

Informàtica

1

-

-

-

-

138,94 €

****

Infra. i
Urbanisme

1

-

-

-

-

138,94 €

138,94 €

****

****

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

****

Esports

2

1

-

-

-

334,48 €

****

Esports

1

-

-

-

-

138,94 €

****
****

1

-

-

-

-

138,94 €

1

1

-

-

-

195,54 €

1

1

-

-

-

195,54 €

2

2

-

-

-

391,08 €

TOTAL

3.380,78€

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

Tipus
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses

Partida
21140 165
21141 134
21140 160
21140 165
21140 151
21330 342

0

Despeses 21120 920 15300

15300
15300
15300
15300
15300
15300

Import
1121.76
138.94
138.94
195.54
195.54
864.50
725.56

Descripció
RETENS ENLLUMENAT
RETENS MOBILITAT
RETENS CLAVAGUERAM
RETENS ENLLUMENAT
RETENS URBANISME
RETENS
PERSONAL
INSTAL.LACIONS
RETENS INFORMATICA

CC1 CC2
142 002
140 001
140 001
140 001
140 001
ESPORTS
330 015
120

001

CC3
999
999
999
999
999
999

CC4
999
999
999
999
999
999

CC5
999
999
999
999
999
999

CC6
999
999
999
999
999
999

999

999

999

999

S’aprova per unanimitat.
21.1. - PROPOSTA APROVACIÓ SIGNATURA CONVENI MARC DE COOPERACIÓ
EDUCATIVA ENTRE L'AJUNTAMENT D'OLOT I LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE
BARCELONA I APROVACIÓ REALITZACIÓ PRÀCTIQUES A UNA ALUMNA A LA
SECCIÓ D'INGRESSOS
Núm. de referència

: X2021058840

Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona, dins el seu pla educatiu hi ha inclosa la
realització de pràctiques externes que permeten als estudiants aplicar els coneixements
teòrics a la pràctica, incorporar els valors professionals i desenvolupar les competències
essencials de la professió.
Atès que l’Ajuntament d’Olot col·labora amb diferents entitats i centres educatius per
facilitar la realització de pràctiques als seus alumnes.
Vist l’expedient administratiu RH142021000032 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 SIGNATURA del Conveni marc de cooperació educativa entre la
Universitat Autònoma de Barcelona i l’Ajuntament d’Olot.

Segon.- Autoritzar la realització de pràctiques a la secció d’ingressos a la senyora ****
(DNI ****), estudiant del Màster en Gestió Pública, durant el període comprès entre el
03/01/2022 i el 28/03/2022 i amb l’horari de 9 a 14 hores de dilluns a divendres, segons
estableix el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i la Universitat Autònoma
de Barcelona, per a la realització de pràctiques relacionades amb tema gestió
econòmica pública, entre d’altres, i sense percebre cap remuneració.
Tercer.- Incloure a l’alumna **** a l’assegurança de responsabilitat civil d’aquest
Ajuntament el temps que estigui realitzant les pràctiques.
S’aprova per unanimitat.

22.1. - CONCEDIR LLICÈNCIA DE REFORMA I REMUNTA D'EDIFICI
D'HABITATGE ENTRE MITGERES AL C DELS DOLORS N.9
Núm.- LLICENCIA D’OBRES
BADOSA-ORRIOLS CB- C SANT VALENTI N.0007 VALL DE BIANYA, LA
Núm. de referència : X2021025495
AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de BADOSA-ORRIOLS CB per
REFORMA I REMUNTA D'EDIFICI D'HABITATGE ENTRE MITGERES, al : C DELS
DOLORS N.9, del municipi d’Olot.
Identificació de l’expedient: OMA32021000044
Situació: C DELS DOLORS N.0009
UTM: 7602602
1.- En data 31/05/2021, BADOSA-ORRIOLS CB amb DNI: E5532400-8, representat per
****, presenta projecte d’obres majors per REFORMA I REMUNTA D'EDIFICI
D'HABITATGE ENTRE MITGERES, amb situació al carrer C DELS DOLORS N.9,
d’Olot.
2.- En data 16/11/2021 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 de rehabilitació de l’estructura
urbana (clau 6.2).

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 BADOSA-ORRIOLS CB amb DNI: E5532400-8, representat per
****, llicència d’obres (OMA32021000044), per REFORMA I REMUNTA D'EDIFICI
D'HABITATGE ENTRE MITGERES, amb situació al C DELS DOLORS N.9, del municipi
d’Olot.
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 6 mesos i el termini per acabar-les
és de 12 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: CRA20201600055
Liquidació de Drets i Garanties:
Drets
Per: Un pressupost de: 88702.52 euros
1 Tanca provisional
Base liquidable Drets
(3)
88702.52

%
Drets definitius Taxes
bonifica
ció
3548.10
0
3548.10
Garanties:

Garantia per reposició de paviments 300.00 euros
Total Liquidació

Euros

Total Drets
321.05

3869.15

Per Drets
Per Garanties

3869.15
300.00

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.
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. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: 1) Document signat per contractista o
contractistes assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra, així com documentació
que acrediti la seva condició de contractista. 2) Document signat per arquitecte assumint
la direcció de l’obra. 3) Document signat per arquitecte tècnic assumint la direcció de
l’execució de l’obra.
2. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar 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”.
3. Els responsables de l’obra es faran càrrec de comunicar amb antelació l’inici de l’obra
a la Policia Municipal i s’observaran les indicacions que pugui disposar en relació a les
condicions de seguretat i senyalització de l’ocupació de la via pública prevista, que
correrà a càrrec del promotor i contractista de l’obra. Es compliran les normes de
l’Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública aprovada el 27/04/95.
4. La tanca de protecció d’obra ha d’estar senyalitzada amb punts de llum vermell
encesos a la nit i quan manqui llum natural.

5. Al principi del carrer dels Dolors (confluència amb el carrer de Sant Rafel) cal col·locar
disc d’obres de codi TR204, i indicador de limitació d’amplada a 2,5 metres.
6. Sempre que treballi el camió grua haurà de garantir el pas de vianants de forma
segura, sense que en cap moment els vianants puguin circular en la zona afectada pels
treballs de càrrega i descàrrega de materials de l’obra. Si és necessari, caldrà disposar
d’un operari per indicar als vianants.
7. Si els treballs del camió grua suposen el tancament puntual del carrer dels Dolors, a
més caldrà:
− Posar un disc de direcció prohibida al principi del carrer dels Dolors pel temps mínim
imprescindible.
− Avisar a la Policia Municipal, amb un mínim de 48 hores d’antelació, per assegurar
que aquest tall no afecti altres activitats i/o actuacions.
− Establir de forma preferent un horari de treball a partir de les 13.30 hores, que és quan
es tanca el circuit de vianants i, d’aquesta manera, minimitzar l’afectació.
8. Al finalitzar les obres que afectin la façana de carrer de l’edifici, o part davantera de
la coberta, caldrà retirar l’ocupació de la via pública. Amb antelació, es comunicarà la
data a l’Ajuntament d’Olot, que procedirà a establir la taxa per ocupació que
correspongui segons superfície i dies de l’ocupació d’acord amb el previst a les
Ordenances fiscals.
9. Abans de l’inici de l’obra d’acabats de façanes, caldrà presentar mostra de color, que
haurà d’obtenir la conformitat dels Serveis tècnics municipals si s’ajusta a les condicions
de l’article 36 de les Ordenances de l’edificació del Pla General d’Olot.
10. Aquesta llicència no autoritza la instal·lació de rètols comercials visibles des de la
via pública.
11. S’imposa una fiança de 300,00 € per garantir la neteja i/o reposició de paviments de
la via pública que puguin afectar-se per l’execució de l’obra, especialment pels treballs
de moviment i transport de terres o runes previstos. La fiança s’haurà de dipositar en el
termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de la data de notificació de la concessió
de la llicència d’obres. L’efectivitat d’aquesta llicència queda supeditada a l’ingrés de la
fiança en el termini esmentat.
12. D’acord amb l’article 75.1 del Decret 64/2014 pel qual s’aprova el Reglament sobre
la protecció de la legalitat urbanística, per a la primera utilització i ocupació de l’edifici,
la persona promotora ha de comunicar prèviament la finalització de les obres a
l’ajuntament. La comunicació ha d’anar acompanyada del certificat final d’ obra expedit
per la direcció facultativa de les obres en què han de constar els fets següents: a) Data
de finiment de les obres. b) Que les obres han estat executades de conformitat amb el
projecte tècnic autoritzat i, si s’escau, les seves modificacions i les condicions de la
llicència urbanística atorgada. c) Que l’edificació està en condicions de ser utilitzada de
conformitat amb l’ús autoritzat.
13. El termini per declarar les obres davant el Cadastre, és de 2 mesos a partir de la
data de l’acabament que consta en el Certificat Final d’Obra. Cal presentar el formulari
900D disponible a la seu electrònica de la Direcció General de Cadastre on trobareu
també l’assistent de declaracions cadastrals. Les persones jurídiques, personal tècnic
col·legiat o gestors, estan obligats a presentar la declaració per mitjans telemàtics. Si no
es disposa de mitjans informàtics es pot tramitar a l’oficina del cadastre de l’Ajuntament
d’Olot.
S’aprova per unanimitat.

23.1. - PROPOSANT DONAR COMPTE DE LES COMUNICACIONS D’INICI
D’ACTIVITAT I DELS DECRETS DICTATS ENTRE ELS DIES 2 I 24 DE NOVEMBRE
DE 2021, RELATIUS A L’ÀREA DE MEDI AMBIENT
Núm. de referència

: X2021058649

En relació a l’expedient AG012021000030, 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 2 i 24 de novembre de 2021 relatius a l’Àrea de Medi Ambient, que es relacionen
a continuació:
Tràmit
Activitats

Nom / comercial

Concepte

Adreça

Decret

Assabentat
inici

Germans
Homs
Lloguer
de
Maquinària 1852 SL
Venda de begudes

Lloguer maquinària
i equips construcció
i enginyeria
Daniel Verdaguer
Girgas

C/Rosselló 21

02/11/2021

C/Antoni Llopis 10 B 2

02/11/2021

Assabentat
inici

No-res Shops SL

C/Sant Rafel 11 B

02/11/2021

Assabentat
inici

Míriam Coma Bonet

Venda d’objectes
de
regals
i
complements
Centre d’idiomes

Av. de l’Estació 12 B 2

02/11/2021

Assabentat
inici

FK Company 2020
SL

Av. Sant Jordi 170 B Porta
9

15/11/2021

Assabentat
inici

Karen
Lujan
Alvaredo Guarino

Venda a l’engròs de
cosmètica
i
productes
farmacèutics
Centre d’estètica

Pl. Major 5 B 2

15/11/2021

Assabentat
inici

Laura Moiset Prat

Centre de pilates

C/Sant Pere Màrtir 22 B 1

15/11/2021

Assabentat
inici

Ana
Almanza

Llamas

Centre de ioga

Plaça Amèrica 8 B

15/10/2021

Assabentat
inici

Alexandra
Sala

Bartrina

Habitatge
turístic

C/Pintor Goya 7 3r E

17/11/2021

Assabentat
inici

Hambi Bida Zuber

Carnisseria
alimentació

C/Pare Antoni Soler 7 B 1

17/11/2021

Assabentat
inici

Navita Rani

Bar restaurant

C/Sant Feliu 59

17/11/2021

Assabentat
inici

d’ús
i

Assabentat
inici

ADS Anàlisi Disseny
de Soft SLU

Oficina
tècnica
d’anàlisi i disseny
de soft
Barberia

Ctra. de les Tries 109
Baixos 1 i 2

17/11/2021

Assabentat
inici

David
Peralta

Pg. d’en Blay 58 B 1

24/11/2021

Control
periòdic
ambiental
i
renovació
permís
d’abocaments
a la xarxa
Assabentat de
canvi
de
titularitat
Assabentat de
canvi
de
titularitat (raó
social)
Assabentat de
canvi
de
titularitat
Arxiu
expedient per
caducitat
Arxiu
expedient per
caducitat
Arxiu
expedient per
caducitat
Arxiu
expedient per
caducitat
Arxiu
expedient per
caducitat
Arxiu
expedient per
caducitat

Fundiciones
Olotenses SA

Indústria de formigó

Ctra. de la Canya 158

17/11/2021

Mouna Uali

Bar i fleca

Ctra. de les Tries 19 B 4

02/11/2021

Arregon
Pilates
Industries SL

Muntatge
equipaments
exercicis pilates

C/França 122

15/11/2021

Jordi Torrent Roura

Bar-restaurant

C/Bellaire 2

17/11/2021

Jezyk Sothcre SLU

Aparcament
de
vehicles
per
a
activitat privada
Explotació
ramadera

Av. Europa 34

15/11/2021

Mas Casamitjana

15/11/2021

Cedipsa

Benzinera

C/Dr. Zamenhof 2

24/11/2021

Baisaneh Tarawally
Trawally

Comestibles

C/Rei Martí l’Humà 9 B 9

24/11/2021

2010 Star Pizza SL

Bar-restaurant

Ctra. de les Tries 19 B 3

24/11/2021

Fills de Velasco SA

Emmagatzematge
de carburants

Ptge. Honorat Vilamanyà
16

24/11/2021

González

Can Casamitjana SL

Llicències per a la tinença i conducció de gossos de raça potencialment perillosa
Renovació
Plaça Pius XII 4t 3r
****
American
llicència
Staffordshire

02/11/2021

Terrier
Renovació
llicència

****

Renovació
llicència

****

American
Staffordshire
Terrier
American
Staffordshire
Terrier

Plaça Pius XII 4t 3r

02/11/2021

C/Pou del Glaç 36 4t 2a

02/11/2021

Concessió
llicència

****

American
Staffordshire
Terrier

Permisos d’abocaments a la xarxa d’aigües residuals
Renovació
Noel Alimentària Sala d’especejament
permís
SAU

Ctra. de Santa Pau 36 1r 1a

05/11/2021

Av. Antoni Gaudí núm. 25

11/11/2021

S’aprova per unanimitat.
24.1. - PROPOSANT AMPLIAR L’IMPORT MÀXIM INICIAL DE LA DOTACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA DE LA CONVOCATÒRIA PER A L’ATORGAMENT DE
SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ D’IMMOBLES I MILLORA DE
L’ACCESSIBILITAT EN EL NUCLI ANTIC D’OLOT (AJUTS REHABILITACIÓ
EDIFICIS NUCLI ANTIC) PER A L’ANY 2021, BOP NÚM.149 DE 5 D’AGOST DE
2021 (REF. BDNS 582286).
Núm. de referència

: X2021059675

El Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
de finances públiques de Catalunya, disposa, en l’article 92.4.b), que les convocatòries
de subvencions han de concretar, com a mínim, l’aplicació pressupostària a la qual s’han
d’imputar i la quantitat màxima destinada.
La llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, disposa, en l’article 23.2.b),
que les convocatòries de concessió de subvencions han de contenir necessàriament els
crèdits pressupostaris als quals s’imputa la subvenció.
El punt 6 de les Bases específiques per a l’atorgament de subvencions per a la
rehabilitació d’immobles i millora de l’accessibilitat en el nucli antic d’Olot (ajuts
rehabilitació edificis nucli antic) per a l’any 2021, BOP núm. 149 de 5 d’agost de 2021,
estableix la previsió de 25.000,00 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 2021143-1521-78002 “AJUTS REHABILITACIÓ IMMOBLES NUCLI ANTIC” del pressupost
de l’Ajuntament d’Olot per a l’exercici 2021, així com també estableix que el crèdit inicial
disponible es podrà modificar d’acord amb la normativa vigent.
Atès al que disposa el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.
Vist que l’Ajuntament d’Olot disposa d’una dotació addicional d’un import de 36.670,00
euros per destinar a aquestes subvencions.
En relació a l’expedient HA212021000002, 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.- Ampliar l’import de 25.000,00 euros que preveu el punt 6 de les Bases
específiques per a l’atorgament de subvencions per a la rehabilitació d’immobles i millora
de l’accessibilitat en el nucli antic d’Olot (ajuts rehabilitació edificis nucli antic per a l’any
2021, BOP núm. 149 de 5 d’agost de 2021), amb la quantitat de 36.670,00 euros, amb
càrrec a la partida pressupostària 2021-143-1521-78002 “AJUTS REHABILITACIÓ
IMMOBLES NUCLI ANTIC” del pressupost de l’Ajuntament d’Olot per a l’exercici 2021.
L’import màxim de la convocatòria queda establert en un total de 61.670,00 euros.
Segon.- Aquest acord produirà efectes el mateix dia de la seva publicació al BOP.
Operació Referència
200200

Tipus
Partida
Despeses 21143 1521 78002

Import
36670

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
AJUTS REHABILITACIO IMMOBLES143
NUCLI
999 999 099 999 999
ANTIC (PR21)

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 quart 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

