ACTA NÚM. 50
JUNTA DE GOVERN LOCAL
EL DIA 23 DE DESEMBRE DE 2021.

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 23 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 presencialment al lloc on se celebra.
Immaculada Muñoz i Díaz, Jordi Güell i Güell, Maria Assumpció Camps i Bosch,
Aniol Sellabona i Aguilera i Gemma Canalias i Rafel de forma telemàtica.
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 de formà telemàtica.
Hi assisteix telemàticament com a regidora de l’oposició: Marina Alegre Martínez.
Hi assisteix telemàticament l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí.
Actua com a secretària, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera.
La secretària fa constar que els regidors: Sra. Muñoz, Sr. Güell, Sra. Camps, Sr.
Sellabona, Sra. Canalias, Sr. Arbós, Sra. Pujolar, Sra. Francés i Sra. Alegre han estat
autoritzats per assistir telemàticament a la sessió.
1.1. - AUTORITZAR LA CELEBRACIÓ D'AQUESTA SESSIÓ PER MITJANS
TELEMÀTICS
Núm. de referència : X2021063285
En data 9 de maig de 2021 ha finalitzat l’estat d’alarma que es va implantar a Espanya
mitjançant el Real decret 926/2020 de 25 d’octubre per regular les restriccions en el
marc de la pandèmia de la Covid-19 i a partir d’aquesta data totes les mesures
compreses en aquesta normativa quedaven sense vigència.
La darrera disposició publicada vigent és la SLT/3652/2021, de 7 de desembre, per la
qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la
contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya que
en el seu article 5è disposa:

Reunions i/o trobades familiars i de caràcter social Les reunions i/o trobades familiars i
de caràcter social, tant en l'àmbit públic com privat, es recomana que no se superin el
nombre màxim de deu persones, llevat que es tracti de convivents.
De conformitat amb l’article 46.3 de la LRBRL 7/1985 que permet les sessions
telemàtiques i regula el procediment de la celebració d’aquestes sessions. En tant que
persisteix un greu risc sanitari per la col·lectivitat i no disposant d’un espai idoni per
realitzar la Junta presencialment.
En relació a l’expedient SG012021000086 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, l'Alcalde d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta
de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Únic.- Declarar justificada la concurrència i el manteniment de la situació que justifica
excepcionalment que la sessió de la Junta de Govern prevista pel dia 23 de desembre
a les vuit del mati, se celebri telemàticament pels membres que ho sol·licitin
S’aprova per unanimitat.
2. - ACTA.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Essent l'hora assenyalada - les vuit del matí- l'Alcalde declara obert l'acte i del seu ordre,
la Secretària llegeix l'acta de la sessió anterior, que s'aprova per unanimitat.
3. - DESPATX OFICIAL
El Sr. Alcalde dona compte als membres de la Junta de Govern dels actes i reunions a
les quals ha assistit, des de la sessió celebrada el dia 16 de desembre:
-

Dijous 16 de desembre, acompanyat del regidor de Promoció de la Ciutat,
Estanis Vayreda, va mantenir una reunió amb el gremi de perruqueries d’Olot i
Comarca. A continuació, i acompanyat de la Policia Municipal i dels Mossos
d’Esquadra, va mantenir una trobada amb representants de l’Associació de
Comerciants d’Olot per tractar sobre el dispositiu de Nadal.

-

Divendres 17 de desembre es va reunir amb responsables d’Endesa per tractat
sobre el funcionament del servei que l’Ajuntament té contractat a través de
l’ACM. A continuació, va prendre part de la trobada de l’Àrea de Cultura i
Educació que va tenir lloc al Torín. A la tarda va assistir a les actuacions que
l’Escola Municipal de Música van portar a terme a diferents punts del centre de
la ciutat per celebrar el Nadal.

-

Dissabte 18 de desembre va assistir a la presentació del llibre ‘Quan s’esborren
les paraules’ de Rafel Nadal que va tenir lloc a la Biblioteca.

-

Dimarts 21 va participar a la reunió del Gabinet Territorial de Coordinació
d'Emergències per la Covid-19 a les comarques gironines. A continuació va
prendre part del Patronat Fundació Universitària Balmes que es va fer de manera
telemàtica.

4. - DISPOSICIONS.- ASSABENTATS DE LES DISPOSICIONS PUBLICADES EN
ELS BUTLLETINS OFICIALS
Tot seguit la Secretària dona compte a la Junta de Govern dels edictes i anuncis de
l'Ajuntament d'Olot apareguts als Butlletins Oficials BOE, BOP i DOGC, des de la darrera
sessió. I se n'acorda l'assabentat.
5.1. - JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ACTIVITATS DE FOMENT DE LA
COOPERACIÓ, L'EDUCACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT, L'ENFORTIMENT DE
LES ENTITATS SOCIALS
Núm. de referència

: X2021026803

En relació a l’expedient SBS22021000021 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció SUPORT ENTITATS, a favor de la FUNDACIÓ NZURI DAIMA (G55146195),
per un import de 2000 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 21 600 231
480043 en fase “AD” 2021026803, una vegada supervisats: el formulari de justificació,
la memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la subvenció.
Operació Referència
200400
2101297

Tipus
Partida
Despeses 21600 231 480043

Import
2000

Descripció
SUBVENCIONS COOPERACIO

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
150 999 999 065 999 999

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.

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

: X2021026812

En relació a l’expedient SBS22021000024 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció SUPORT ENTITATS, a favor de l’ASSOCIACIÓ COUMA KANDE PEL
DESENVOLUPAMENT RURAL (G55082812), per un import de 1500 euros,
comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 21 600 231 480043 en fase “AD”
2021026812, una vegada supervisats: el formulari de justificació, la memòria de
l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la subvenció.
Operació Referència
200400
2101297

Tipus
Partida
Despeses 21600 231 480043

Import
1500

Descripció
SUBVENCIONS COOPERACIO

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
150 999 999 065 999 999

2n) Procedir als tràmits escaients per a ordenar el pagament (fase “P”) de la despesa
esmentada en funció de les disponibilitats i previsions del Pla de tresoreria de la
Corporació i atenent al que disposa la normativa vigent i l’Ordenança general de
subvencions de l’Ajuntament d’Olot (article 16)
3r) Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i
pressupostos.
S’aprova per unanimitat.
6.1. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS
Núm. de referència

: X2021014738

En relació a l’expedient SIC22021000001, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció ASSOCIACIÓ SARDANISTA FLOR DE FAJOL, per un import de 3011
euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 21400.334.480020 en fase “AD”
21/1249, una vegada supervisats: el formulari de justificació, on consta relació de
factures justificants per aquest import, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe
favorable del tècnic gestor de la subvenció.
Operació Referència
200400
21/1249

Tipus
Partida
Despeses 21400 334 480020

Import
3011

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES
400 030 070 065 013 008

2n) Procedir als tràmits escaients per a ordenar el pagament (fase “P”) de la despesa
esmentada en funció de les disponibilitats i previsions del Pla de tresoreria de la
Corporació i atenent al que disposa la normativa vigent i l’Ordenança general de
subvencions de l’Ajuntament d’Olot (article 16)
3r) Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i
pressupostos.
S’aprova per unanimitat.
6.2. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS
Núm. de referència

: X2021014752

En relació a l’expedient SIC22021000004 de , vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció concedida a l’ASSOCIACIÓ ÀMBIT SANT LLUC, per un import de 6000
euros, atès que prèviament s’ha procedit a fer un avançament del 40% de la totalitat de
la subvenció de 10.000 €, d’acord amb l’aprovació de la Junta de Govern
comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 21.400.334.480020 en fase “AD” 21/1249,
una vegada supervisats: el formulari de justificació, la memòria de l’activitat/actuació i
l’informe favorable del tècnic gestor de la subvenció.
Operació Referència
200400
21/1249

Tipus
Partida
Despeses 21400 334 480020

Import
6000

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES
400 030 070 065 007 008

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

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

: X2021021413

En relació a l’expedient SIC22021000052, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció ASSOCIACIÓ NÚRIA SOCIAL, per un import de 2000 euros, comptabilitzada
a l’aplicació pressupostària 21400.334.480020 en fase “AD” 21/1249, una vegada
supervisats: el formulari de justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe
favorable del tècnic gestor de la subvenció.
Operació Referència
200400
21/1249

Tipus
Partida
Despeses 21400 334 480020

Import
2000

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES
400 030 070 065 010 008

2n) Procedir als tràmits escaients per a ordenar el pagament (fase “P”) de la despesa
esmentada en funció de les disponibilitats i previsions del Pla de tresoreria de la
Corporació i atenent al que disposa la normativa vigent i l’Ordenança general de
subvencions de l’Ajuntament d’Olot (article 16)
3r) Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i
pressupostos.
S’aprova per unanimitat.
7.1. - CULTURA: ADDENDA AL CONVENI DE COL.LABORACIÓ AMB LA
DIPUTACIÓ DE GIRONA PEL COFINANÇAMENT, LES CONDICIONS D'EXECUCIÓ
I LLIURAMENT DE LES OBRES, DELS EQUIPAMENTS I DELS SERVEIS
NECESSARIS PER A L'ADEQUACIÓ DEL MUSEU DE LA GARROTXA D'OLOT,
COFINANÇAT PEL FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL
(FEDER).
Núm. de referència

: X2021062622

Vist el conveni de col·laboració que es va signar el 17 de març de 2020 amb la Diputació
de Girona pel cofinançament, les condicions d’execució i lliurament de les obres dels
equipaments i dels serveis necessària per a l’adequació del Museu de la Garrotxa,
cofinançat pel FEDER, I tenint en compte que el pacte setè d’aquest conveni estableix
una durada del conveni per als anys 2020 i 2021.
Vist que en el mateix pacte setè s’estableix que el conveni es podrà prorrogar per un
any i a partir de l’1 de gener de 2022 per acord exprés de les dues parts.
Vist que s’ha produït un endarreriment en la realització de l’actuació inclosa en l’operació
“Renovació museografies de la Xarxa Territorial de Museus de les comarques de

Girona” (GO03-000062), la qual va ser aprovada en la primera convocatòria d’eixos 4 i
6 del programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020.
En relació a l’expedient CU012021000036 de cultura , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de Govern
Local, l’adopció dels següents acords:
Primer. - Aprovar la modificació del paràgraf segon del pacte setè que queda redactat
de la manera següent:
“El conveni es podrà prorrogar, prèvia petició formal, a partir del dia 1 de gener de 2022
i sempre i quan així s’acordi de manera expressa per totes les parts, pel termini de quatre
anys.”.
Segon. - Prorrogar aquest conveni fins al 31 de desembre de 2025.
S’aprova per unanimitat.
8.1. - ESPORTS. SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL CLUB ESCACS OLOT
Núm. de referència

: X2021058268

En relació a l’expedient SP062021000102, 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 Subvenció nominativa, a favor del Club Escacs Olot per un import de 4.000
euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 21 330 341 480020 en fase “AD”
2107232001, 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
200340
2107232001

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480020

Import
4000.0

Descripció
SUBVENCIO CLUB ESCACS OLOT

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
330 015 167 099 019 999

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

9.1. - (ES01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ DESENVOLUPAMENT ACTIVITATS
ESPORTIVES
Núm. de referència

: X2021049189

En relació a l’expedient SP062021000086, 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 extraordinària per desplaçar-se a la piscina per fer natació, per un import
de 200 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 2021 330 341 480002 en fase
“AD” 2101253057, 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
200300
2101253057

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480002

Import
200.0

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES
100 001 001 001 000 000

2n) Procedir als tràmits escaients per a ordenar el pagament (fase “P”) de la despesa
esmentada en funció de les disponibilitats i previsions del Pla de tresoreria de la
Corporació i atenent al que disposa la normativa vigent i l’Ordenança general de
subvencions de l’Ajuntament d’Olot (article 16)
3r) Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i
pressupostos.
S’aprova per unanimitat.
9.2. - (ES01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ DESENVOLUPAMENT ACTIVITATS
ESPORTIVES
Núm. de referència : X2021051668
En relació a l’expedient SP062021000091, 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 extraordinària en segona convocatòria, per un import de 200 euros,
comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 2021 330 341 480002 en fase “AD”
2101253062, 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
200300
2101253062

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480002

Import
200.0

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

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

: X2021053527

En relació a l’expedient SP062021000095, 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 extraordinària de segona convocatòria, a favor del Club Esportiu
Taekwondo d’Olot per un import de 150 euros, comptabilitzada a l’aplicació
pressupostària 2021 330 341 480002 en fase “AD” 2101253060, 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
200300
2101253060

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480002

Import
150.0

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

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

10.1. - ESPORTS. SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA SEGONA CONVOCATÒRIA
DEL CLUB PATINATGE ARTÍSTIC D'OLOT
Núm. de referència

: X2021048082

En relació a l’expedient SP062021000083, 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 per a la participació al Campionat Europeu 2021, a favor del Club Patinatge
Artístic d’Olot per un import de 250 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària
2021 330 341 480002 en fase “AD” 2101253059, 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
200300
2101253059

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480002

Import
250.0

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES
100 001 001 001 000 000

2n) Procedir als tràmits escaients per a ordenar el pagament (fase “P”) de la despesa
esmentada en funció de les disponibilitats i previsions del Pla de tresoreria de la
Corporació i atenent al que disposa la normativa vigent i l’Ordenança general de
subvencions de l’Ajuntament d’Olot (article 16)
3r) Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i
pressupostos.
S’aprova per unanimitat.
10.2. - (ES01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ DESENVOLUPAMENT
ACTIVITATS ESPORTIVES
Núm. de referència

: X2021050392

En relació a l’expedient SP062021000089, 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 Subvenció extraordinària de segona convocatòria, a favor del Club Volei
Olot per un import de 650 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 2021 330
341 480002 en fase “AD” 2101253063, 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
200300
2101253063

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480002

Import
650.0

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

: X2021063138

En relació a l’expedient CPG22021000083 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:
Relació d’ordenacions de despeses annexada número 21/048 per un import de
1.231.492,99 euros.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
1231492.99

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

S’aprova per unanimitat.

12.1. - PROPOSANT APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIONS.
La junta de Govern Local acorda retirar aquest punt de l’ordre del dia.

13.1. - ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE
PUBLICITAT, DELS SERVEIS PER A LA INSERCIÓ D'ANUNCIS I LA PUBLICACIÓ
DE PROGRAMACIÓ CULTURAL I INFORMACIÓ MUNICIPAL A "LA COMARCA"
AMB "EDICIONS EL BASSEGODA SLU" PER A L'ANY 2022
Núm. de referència
Tipus
Contracte
Procediment
Criteris

: X2021056554
SE

DE SERVEIS

NE
SP

PROCEDIMENT NEGOCIAT
SENSE PUBLICITAT

Antecedents
Per acord de la Junta de Govern Local de data 18 de novembre de 2021, es va iniciar
l’expedient de contractació dels serveis per a la inserció de publicitat i la publicació de
programació cultural i d’informació municipal a “La Comarca”, es va aprovar l’expedient
i el plec de clàusules administratives particulars (PCAP) i el plec de condicions
tècniques, es va aprovar la despesa i es va convidar a l’empresa “Edicions El Bassegoda
SLU” amb NIF B17039116 perquè presentés oferta.
D’acord amb l’informe tècnic que proposa la contractació i per les raons que s’hi
exposen, s’han de seguir els tràmits de l’article 168.a)2n de la Llei de Contractes del
Sector Públic (en endavant LCSP), per ser el setmanari “La Comarca” (editat per
“Edicions El Bassegoda SLU”) l’única publicació d’informació local amb periodicitat
setmanal a la Ciutat d’Olot i per tant, un suport indispensable per divulgar informació
d’interès per a la ciutadania.
El termini per a la presentació d’ofertes finalitzava el dia 1 de desembre de 2021. En
data 2 de desembre de 2021 es va procedir a l’obertura dels sobres A i el dia 3 de
desembre de 2021 es va procedir a l’obertura del sobre B, que contenien la declaració
responsable i l’oferta econòmica respectivament.
En data 7 de desembre de 2021 la Sra. Anna Diago José, Cap del Gabinet d’Alcaldia,
va emetre informe de valoració de l’oferta presentada per “Edicions El Bassegoda SLU”
presentada en data 29 de novembre de 2021, proposant l’adjudicació a l’empresa
“Edicions El Bassegoda SLU”.
En data 14 de desembre de 2021 es va requerir a l’empresa “Edicions El Bassegoda
SLU” per tal que presentés la documentació justificativa a què fa referència l’article
150.2 de la LCSP i constituís la garantia definitiva, d’acord amb les clàusules 17 i 18 del
PCAP atorgant un termini de 7 dies hàbils a comptar des del dia següent a la recepció
del requeriment.
Vist que la documentació requerida ha estat presentada dins el termini establert a
l’efecte.
De conformitat amb el punt 3 de l’article 150 de la LCSP i amb la Disposició Addicional
Segona de la LCSP.

Atès que la competència per a l’adopció del present acord és de Junta de Govern Local,
per delegació conferida per l’Alcaldia mitjançant Decret d’Alcaldia, del qual es va donar
compte en la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament d’Olot, celebrada el dia 27 de
juny de 2019.
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12021000073 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següent acord:
Primer.- ADJUDICAR el contracte dels serveis per a la inserció de publicitat i la
publicació de programació cultural i d’informació municipal, a favor d’EDICIONS EL
BASSEGODA SLU amb NIF B17039116, per un import màxim de trenta-cinc mil euros
(35.000 €), IVA inclòs, desglossat en 28.925,62 € de pressupost net, més 6.074,38 €
d’IVA calculat al 21%, per l’any de durada del contracte, i d’acord amb els preus unitaris
que es detallen en la seva oferta:
- Preu unitari columna setmanal d’informació municipal: 130 €, IVA exclòs.
- Preu unitari columna setmanal d’informació cultural: 130 €, IVA exclòs.
- Preu unitari inserció d’anuncis:
- Pàgina sencera: 318,75 €, IVA exclòs.
- Contraportada: 382,50 €, IVA exclòs.
- Mitja pàgina: 170,00 €, IVA exclòs.
- 1 terç de pàgina: 110,50 €, IVA exclòs.
- 1/6 de pàgina: 63,75 €, IVA exclòs.
- 1/4 de pàgina: 85,00 €, IVA exclòs.
- Encartament: 125,00 €, IVA exclòs.
Atès que es tracta d’una licitació per preus unitaris, la despesa global no es pot concretar
anticipadament, ja que s’anirà determinant durant el període de vigència del contracte i
segons les necessitats. Per aquest motiu, l’Ajuntament no resta obligat a exhaurir el
pressupost base de licitació.
L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de clàusules
administratives particulars i el plec condicions tècniques reguladores de la contractació,
aprovats per la Junta de Govern Local de data 18 de novembre de 2021.
Segon.- El contracte tindrà una durada d’un any, amb efectes del dia 1 de gener de
2022.
Tercer.- Aprovar i disposar el pagament de la despesa per import de 35.000 € (IVA
inclòs) amb càrrec a la partida pressupostària 22.100.491.227.061 Insercions mitjans
comunicació.
Operació Referència
200300
2200127

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
35000

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

Quart.- Notificar l’adjudicació a “Edicions El Bassegoda SLU”, empresa adjudicatària.
Cinquè.- Publicar l’adjudicació del contracte mitjançant anunci en el Perfil del
Contractant, de conformitat amb el punt 1 de l’article 151 de la LCSP.
Sisè.- Requerir a l’adjudicatària per tal que dins el termini màxim de 15 dies hàbils, a
comptar del següent al de la notificació de l’adjudicació, formalitzi el contracte, de
conformitat amb l’article 153.3 de la LCSP.
Sisè.- PUBLICAR la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del
Contractant.
S’aprova per unanimitat.
13.2. - ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE
PUBLICITAT, DELS SERVEIS PER A LA INSERSIÓ DE PUBLICITAT I
REALITZACIÓ DE PROGRAMES ESPECIALS AMB MOTIU D'ESDEVENIMENTS
DE CIUTAT A RÀDIO OLOT SA PER A L'ANY 2022.
Núm. de referència
Tipus
Contracte
Procediment
Criteris

: X2021056526
SE

DE SERVEIS

NE
SP

PROCEDIMENT NEGOCIAT
SENSE PUBLICITAT

Antecedents
Per acord de la Junta de Govern Local de data 18 de novembre de 2021, es va iniciar
l’expedient de contractació dels serveis per a la inserció de publicitat i la realització de
programes especials amb motiu d’esdeveniments de la ciutat amb Ràdio Olot, es va
aprovar l’expedient i el plec de clàusules administratives particulars (PCAP) i el plec de
condicions tècniques, es va aprovar la despesa i es va convidar a l’empresa “Ràdio Olot
SA“, amb NIF A28795631 perquè presentés oferta.
D’acord amb l’informe tècnic que proposa la contractació i per les raons que s’hi
exposen, s’han de seguir els tràmits de l’article 168.a)2n de la Llei de Contractes del
Sector Públic (en endavant LCSP), per ser Ràdio Olot l’única emissora d’Olot que
informa del dia a dia de la ciutat i comarca mitjançant els informatius i programes
especials amb els que fa un seguiment dels esdeveniments que s’hi porten a terme, i
per donar cobertura als principals actes que se celebren a Olot i que es poden seguir en
directe gràcies a les retransmissions en directe; per tant és un suport indispensable per
divulgar informació d’interès per a la ciutadania d’Olot.

El termini per a la presentació d’ofertes finalitzava el dia 1 de desembre de 2021. En
data 2 de desembre de 2021 es va procedir a l’obertura dels sobres A i el dia 3 de
desembre de 2021 es va procedir a l’obertura del sobre B, que contenien la declaració
responsable i l’oferta econòmica respectivament.
En data 7 de desembre de 2021 la Sra. Anna Diago José, Cap del Gabinet d’Alcaldia,
va emetre informe de valoració de l’oferta presentada per “Ràdio Olot SA“, presentada
en data 25 de novembre de 2021, proposant l’adjudicació a l’empresa “Ràdio Olot SA“.
En data 14 de desembre de 2021 es va requerir a l’empresa “Ràdio Olot SA“, per tal que
presentés la documentació justificativa a què fa referència l’article 150.2 de la LCSP i
les clàusules 17 i 18 del PCAP i constituís la garantia definitiva, atorgant un termini de 7
dies hàbils per a la presentació de la documentació, a comptar des del dia següent a la
recepció del requeriment.
Vist que la documentació requerida ha estat presentada dins el termini establert a
l’efecte.
De conformitat amb el punt 3 de l’article 150 de la LCSP i amb la Disposició Addicional
Segona de la LCSP.
Atès que la competència per a l’adopció del present acord és de Junta de Govern Local,
per delegació conferida per l’Alcaldia mitjançant Decret d’Alcaldia, del qual es va donar
compte en la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament d’Olot, celebrada el dia 27 de
juny de 2019.
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12021000072 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següent acord:
Primer.- ADJUDICAR el contracte dels serveis per a la inserció de publicitat i la
realització de programes especials amb motiu d’esdeveniments de la ciutat, a favor de
“Ràdio Olot SA“, amb NIF A28795631, per un import màxim de quinze mil euros (15.000
€) IVA inclòs, desglossat en 12.396,70 € de pressupost net, més 2.603,30 € d’IVA
calculat al 21%, per l’any de durada del contracte, i d’acord amb els preus unitaris que
es detallen en la seva oferta:
-

Realització i emissió de falques: 5,21 € sense IVA (21 %)

-

Cobertura informativa de programes especials i/o cobertura informativa d’un
esdeveniment considerat d’interès: 433,88 € sense IVA (21 %)

Atès que es tracta d’una licitació per preus unitaris, la despesa global no es pot concretar
anticipadament, ja que s’anirà determinant durant el període de vigència del contracte i
segons les necessitats. Per aquest motiu, l’Ajuntament no resta obligat a exhaurir el
pressupost base de licitació.

L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de clàusules
administratives particulars i el plec condicions tècniques reguladores de la contractació,
aprovats per la Junta de Govern Local de data 18 de novembre de 2021.
Segon.- El contracte tindrà una durada d’un any, amb efectes del dia 1 de gener de
2022.
Tercer.- Aprovar i disposar el pagament de la despesa per import de 15.000 € (IVA
inclòs) amb càrrec a la partida pressupostària 22.100.491.227.061 Insercions mitjans
comunicació.
Operació Referència
200300
2200128

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
15000

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

Quart.- Notificar l’adjudicació a “Ràdio Olot SA“, empresa adjudicatària.
Cinquè.- Publicar l’adjudicació del contracte mitjançant anunci en el Perfil del
Contractant, de conformitat amb el punt 1 de l’article 151 de la LCSP.
Sisè.- Requerir a l’adjudicatària per tal que dins el termini màxim de 15 dies hàbils, a
comptar del següent al de la notificació de l’adjudicació, formalitzi el contracte, de
conformitat amb l’article 153.3 de la LCSP.
Sisè.- PUBLICAR la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del
Contractant.
S’aprova per unanimitat.
13.3. - ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE
PUBLICITAT, DELS SERVEIS D'EMISSIÓ DE PUBLICITAT A "OLOT TELEVISIÓ,
SL" PER A L'ANY 2022.

Núm. de referència
Tipus
Contracte
Procediment
Criteris

: X2021056662
SE

DE SERVEIS

NE
SP

PROCEDIMENT NEGOCIAT
SENSE PUBLICITAT

Antecedents
Per acord de la Junta de Govern Local de data 18 de novembre de 2021, es va iniciar
l’expedient de contractació dels serveis per a l’emissió de publicitat amb Olot Televisió,
es va aprovar l’expedient i el plec de clàusules administratives particulars (PCAP) i el
plec de condicions tècniques, es va aprovar la despesa i es va convidar a l’empresa
”Olot Televisió SL”, amb NIF B17477779 perquè presentés oferta.

D’acord amb l’informe tècnic que proposa la contractació i per les raons que s’hi
exposen, s’han de seguir els tràmits de l’article 168.a)2n de la Llei de Contractes del
Sector Públic (en endavant LCSP), per ser Olot Televisió SL, l’únic canal local de
televisió de proximitat a la Garrotxa, amb una audiència mitjana diària d’Olot Televisió
de 18.000 usuaris únics, i ser un suport indispensable per divulgar informació d’interès
per a la ciutadania d’Olot
El termini per a la presentació d’ofertes finalitzava el dia 1 de desembre de 2021. En
data 2 de desembre de 2021 es va procedir a l’obertura dels sobres A i el dia 3 de
desembre de 2021 es va procedir a l’obertura del sobre B, que contenien la declaració
responsable i l’oferta econòmica respectivament.
En data 7 de desembre de 2021 la Sra. Anna Diago José, Cap del Gabinet d’Alcaldia,
va emetre informe de valoració de l’oferta presentada per ”Olot Televisió SL”, presentada
en data 26 de novembre de 2021, proposant l’adjudicació a l’empresa ”Olot Televisió
SL”.
En data 13 de desembre de 2021 es va requerir a l’empresa ”Olot Televisió SL” per tal
que constituís la garantia definitiva, d’acord amb les clàusules 17 i 18 del PCAP, atorgant
un termini de 7 dies hàbils per a la presentació de la documentació, a comptar des del
dia següent a la recepció del requeriment.
Vist que la documentació requerida ha estat presentada dins el termini establert a
l’efecte.
De conformitat amb el punt 3 de l’article 150 de la LCSP i amb la Disposició Addicional
Segona de la LCSP.
Atès que la competència per a l’adopció del present acord és de Junta de Govern Local,
per delegació conferida per l’Alcaldia mitjançant Decret d’Alcaldia, del qual es va donar
compte en la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament d’Olot, celebrada el dia 27 de
juny de 2019.
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12021000074 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següent acord:
Primer.- ADJUDICAR el contracte dels serveis per a l’emissió de publicitat, a favor
d’OLOT TELEVISIÓ SL, NIF B17477779, per un import màxim de dotze mil euros
(12.000,- €) IVA inclòs, desglossat en 9.917,36 € de pressupost net, més 2.082,64 €
d’IVA calculat al 21%, per l’any de durada del contracte, i d’acord amb els preus unitaris
que es detallen en la seva oferta:
- Producció dels anuncis: 300€, IVA exclòs.
- Emissió dels anuncis:
- Cost de l’emissió en “prime time”: 11 €, IVA exclòs
- Cost de l’emissió fora de “prime time”: 6,60 €, IVA exclòs
Atès que es tracta d’una licitació per preus unitaris, la despesa global no es pot concretar

anticipadament, ja que s’anirà determinant durant el període de vigència del contracte i
segons les necessitats. Per aquest motiu, l’Ajuntament no resta obligat a exhaurir el
pressupost base de licitació.
L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de clàusules
administratives particulars i el plec condicions tècniques reguladores de la contractació,
aprovats per la Junta de Govern Local de data 18 de novembre de 2021.
Segon.- El contracte tindrà una durada d’un any, amb efectes del dia 1 de gener de
2022.
Tercer.- Aprovar i disposar el pagament de la despesa per import de 12.000 € (IVA
inclòs) amb càrrec a la partida pressupostària 22.100.491.227.061 Insercions mitjans
comunicació.
Operació Referència
200300
22000126

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
12000

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

Quart.- Notificar l’adjudicació a ”Olot Televisió SL”, empresa adjudicatària.
Cinquè.- Publicar l’adjudicació del contracte mitjançant anunci en el Perfil del
Contractant, de conformitat amb el punt 1 de l’article 151 de la LCSP.
Sisè.- Requerir a l’adjudicatària per tal que dins el termini màxim de 15 dies hàbils, a
comptar del següent al de la notificació de l’adjudicació, formalitzi el contracte, de
conformitat amb l’article 153.3 de la LCSP.
Sisè.- PUBLICAR la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del
Contractant.
S’aprova per unanimitat.
13.4. - SERVEI DE CONTROL D'ACCÉS A L'AJUNTAMENT D'OLOT DURANT EL
PERIODFE GENER-ABRIL 2022
Núm. de referència : X2021062995
Tipus de Contracte: SE
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SERVEIS
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar el contracte menor del servei de control d’accés
a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà i altres dependències municipals durant el període
gener-abril de 2022, com es desprèn de l’informe de data 21 de desembre de 2021,
emès per la Sra. Silvia Fàbrega Soler, responsable de l’Oficina d’Atenció Ciutadana de
l’Ajuntament d’Olot,

Segon.- Atès que es tracta d’un servei esporàdic i puntual, i que en cas que es valori
que es repetirà aquesta mateixa necessitat, s’inclourà en la planificació de necessitats
de contractació, d’acord amb el que estableix l’article 28 de la LCSP.
Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar el servei de
control d’accés a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà i altres dependències municipals durant
el període gener-abril de 2022:
- CATALUNYA AUXILIARS SL
- PROTECTA CONTROL 2005 SL
- WAKEFUL SEGURETAT SL
Quart.-Les 3 empreses han presentat oferta dins del termini establert a l’efecte i d’acord
amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada per PROTECTA
CONTROL 2005 S.L, per haver presentat l’oferta més econòmica.
Cinquè.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals
de contractació.
Sisè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa PROTECTA CONTROL 2005 S.L i atès
que aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació
objecte del contracte.
Fonament jurídic
La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant
LCSP) i correspon a la modalitat de serveis regulada a l’article 17 de la mateixa.
Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de
l’expedient administratiu i les modificacions introduïdes pel Reial Decret Llei 3/2020, de
4 de febrer.
Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació.
Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions
efectuades pel cartipàs municipal.
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics
I vist l’expedient administratiu núm: CC012021000849 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar l’informe emès per la Sra. Silvia Fàbrega Soler, responsable de
l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament d’Olot, de data 21 de desembre de 2021
en el que es motiven les necessitats de contractar.
Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a
favor de l’empresa PROTECTA CONTROL 2005 S.L, amb NIF núm. B6402960-6, el
contracte menor del servei de control d’accés a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà i altres

dependències municipals durant el període gener-abril de 2022, i en horari de 8 a 15
hores; pel preu d’onze mil quaranta-tres euros amb dinou cèntims (11.043,19 €),
IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en nou mil cent vint-i-sis euros amb seixanta cèntims
(9.126,60 €) de pressupost net i mil nou-cents setze euros amb cinquanta-nou cèntims
(1.916,59 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 %
Tercer.- Els serveis es portaran a terme durant els mesos de gener a desembre de
2022.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 11.043,19 €, IVA inclòs, amb
càrrec a la partida núm. 22.121.925.227010 “assistència OAC (matins i tardes) COVID”
del Pressupost municipal.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
11043.19

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació i adjuntarà
una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient
CC012021000849
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses: “Protecta Control 2005 SL” ;
“Catalunya Auxiliars, SL” i “Wakeful Seguretat,SL”.
S’aprova per unanimitat.
13.5. - ADJUDICACIÓ, MJITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DEL
SUBMINISTRAMENT I IMPLEMENTACIÓ D’UN PROGRAMA DE GESTIÓ
INTEGRAL DE VENDA D’ENTRADES, ACTIVITATS I PRODUCTES TANGIBLES
DE L’ ESPAI CRÀTER.
Núm. de referència
Tipus
Contracte
Procediment
Criteris

: X2021052314
SU

DE SUBMINISTRAMENT

AB
MU

PROCEDIMENT OBERT
MULTIPLICITAT DE CRITERI

Antecedents
Per acord de Junta de Govern Local de data 28 d’octubre de 2021, es va aprovar
l’expedient de contractació administrativa del “Subministrament i implementació d’un
programa de gestió integral de venda d’entrades, activitats i productes tangibles de
l’Espai Cràter” .
La contractacions no es divideix en lots.

El pressupost base de licitació, comprèn la totalitat de prestacions pels 25 mesos de
durada del contracte és de 52.901,20 € (IVA inclòs) , amb el desglossament següent:
43.720,00 € de pressupost net sense IVA, i 9.181,20 € corresponent al 21% d’IVA.
En data 18 de novembre de 2021 finalitzà el termini de presentació de proposicions,
havent participat en la licitació un total de 2 empreses.
En data 19 de novembre de 2021 es reuneix la Mesa de Contractació , procedint a
l’obertura del sobre A, documentació administrativa, declarant admeses les dues
empreses participants:
-

TIQUETEO SPAIN , SL (B66045345)
KOOBINEVENT , SL (B55075022)

En data 25 de novembre de 2021 es reuneix la Mesa de Contractació , procedint a
l’obertura del sobre B amb criteris de judici de valor, i en data 2 de desembre de 2021
es reuní novament per donar compte de l’informe emès pels tècnics en relació als criteris
d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor (Sobre B) de les ofertes presentades
a la licitació i obrir el Sobre C, corresponent als criteris d’adjudicació avaluables
automàticament o mitjançant fórmula.
El resum de la puntuació obtinguda per les empreses pel que fa als criteris avaluables
mitjançant judici de valor, és el següent:
TIQUETEO
SPAIN SL
30,00
19,00
49,00
1,00

RESUM PUNTUACIÓ
1. SISTEMA OPERATIU
2. FUNCIONAMENT OPERATIU
PUNTUACIÓ SOBRE B
ORDRE

KOOBINEVENT SL
20,00
5,00
25,00
2,00

En data 9 de desembre de 2021 es reuneix la Mesa de Contractació, per donar compte
de l’informe de valoració dels criteris automàtics (Sobre C) i fer proposta d’adjudicació.
El resum de la puntuació és el següent:

RESUM
TIQUETEO SPAIN SL
KOOBINEVENT SL

TERMINI

SISTEMES

PUNTUACIÓ
SOBRE C

ORDRE

22,35

10,00

10,00

42,35

1

26,00

5,00

7,50

38,50

2

PREU

Vista la classificació final de les empreses:

TIQUETEO SPAIN SL
KOOBINEVENT SL

SOBRE B
PUNTS ORDRE
49,00
1
25,00
2

SOBRE C
PUNTS ORDRE
42,35
1
38,50
2

TOTAL PROCEDIMENT
PUNTS
ORDRE
84,70
1
77,00
2

En data 17 de desembre de 2021 es requereix a l’empresa TIQUETEO SPAIN, SL ,per
tal que presentés tota la documentació necessària per procedir a l’adjudicació del
contracte i constituís la garantia definitiva, en els termes de l’article 150 de la LCSP.
Atès que l’empresa “TIQUETEO SPAIN, SL”, 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 l’article 151 de la LCSP
D’acord amb els antecedents i de conformitat amb el punt 1 de la Disposició Addicional
2a.
Atès que la competència per a l’adopció del present acord és de Junta de Govern Local,
en virtut de les delegacions efectuades per Decret de l’Alcaldia de dates 25 i 26 de juny
de 2019.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS1202100068, com a regidora delegada
d’Organització, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següent acord:
Primer.- ADJUDICAR el contracte “Subministrament i implantació d’un programa de
gestió integral de venda d’entrades, activitats i productes tangibles de l’Espai Cràter”, a
favor de l’empresa TIQUETEO SPAIN, SL, amb NIF. B66045345 pel preu de
QUARANTA-NOU MIL DOS-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS
(49.271,20 €) IVA inclòs, que es desglossa en:
QUARANTA MIL SET-CENTS VINT EUROS (40.720,00 €) MÉS VUIT MIL CINCCENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS (8.551,20 €) corresponents a
l’IVA calculat al 21%.
Segon.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de
clàusules administratives particulars reguladores de la contractació, aprovat per Acord
de Junta de Govern Local de data 28 d’octubre de 2021, així com amb l’oferta
presentada per l’adjudicatari.
Les característiques i avantatges de l’oferta adjudicatària respecte de l’altra oferta
presentada, queden acreditades e l’acta valoració efectuada per la Mesa de
Contractació, en sessió celebrada en data 9 de desembre de 2021.
Tota la informació necessària que justifica la present adjudicació es troba publicada en
el Perfil del contractant de l’Ajuntament d’Olot.

Tercer.- Aprovar i disposar la despesa per import de 49.271,20 € amb càrrec a la
següents partides:
21.400.333.226.021 MÀRQUETING I COMERCIALITZACIÓ.
22.400.333.226.021 MÀRQUETING I COMERCIALITZACIÓ.
23.400.333.226.021 MÀRQUETING I COMERCIALITZACIÓ.
Operació Referència
200300
2106500

Tipus
Partida
Despeses 21400 333 226021

Import
20231.20

200300
200210
200300
200210

Despeses
Despeses
Despeses
Despeses

9890
-1000
19150
-2630

22000118
22000118
2300027
2300027

99999
99999
99999
99999

20.231,20 €
9.890,00 €
19.150,00 €

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

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

001
001
001
001

001
001
001
001

001
001
001
001

En tractar-se d’una despesa plurianual, queda subordinada a l’existència de crèdit
adequat i suficient en el pressupost dels exercicis respectius.
Quart.- La durada els contracte és de 25 mesos, a comptar a partir de la formalització
del contracte, amb la possibilitat de 2 pròrrogues d’un any cada una.
Cinquè.- Nomenar responsable del contracte al Sr. Xevi Collell Colomer, director de
l’Espai Cràter de l’Ajuntament d’Olot.
Sisè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a la resta de licitadors que han
participat a la licitació i es publicarà en el Perfil del Contractant, de conformitat amb
l’article 151.1 de la LCSP.
Setè.- La formalització del contracte s’efectuarà mitjançant acceptació de l’adjudicació
que s’efectuarà en el màxim de quinze dies posteriors a la seva notificació.
Vuitè.- Publicar la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del
Contractant de l’Ajuntament d’Olot, de conformitat amb l’article 154 de la LCSP.
S’aprova per unanimitat.

000
000
000
000

000
000
000
000

13.6. - ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT,
SERVEIS VINCULATS A LA GESTIÓ, LA COORDINACIÓ I L’EXECUCIÓ DE LES
ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES I EDUCATIVES DELS MUSEUS D’OLOT: MUSEU
DE LA GARROTXA, MUSEU DELS SANTS I CASA MUSEU CAN TRINCHERIA.
Núm. de referència
Tipus
Contracte
Procediment
Criteris

: X2021053042
SE

DE SERVEIS

AB
MU

PROCEDIMENT OBERT
MULTIPLICITAT DE CRITERI

Per resolució de la Junta de Govern Local d’Olot de 4 de novembre de 2021, es va
aprovar l’expedient de contractació dels serveis vinculats a la gestió, la coordinació i
l’execució de les activitats pedagògiques i educatives dels Museus d’Olot, el plec de
clàusules administratives particulars (PCAP) i el plec de prescripcions tècniques (PPT).
El procediment de contractació ha estat l’obert simplificat, amb un pressupost de licitació
d’un màxim de trenta mil euros anuals (30.000,00.-€) IVA exempt.
El valor estimat del contracte (VEC) és de setanta-dos mil euros (72.000,00.-€) IVA
exempt.
En data 24 de novembre de 2021 finalitzà el termini de presentació de proposicions
havent participat en la licitació les següents empreses:
-EDUCART, SERVEIS EDUCATIUS I CULTURALS, SL
-LA SÍSMICA SERVEIS CULTURALS, SC
La mesa de contractació, en sessió privada celebrada en data 26 de novembre de 2021,
procedí a l’obertura del sobre electrònic “A”, una vegada comprovada la documentació
es declararen admeses a licitació les empreses esmentades anteriorment. Així mateix
s’acordà sol·licitar informe tècnic per tal de valorar la memòria tècnica.
La mesa de contractació, en sessió pública celebrada en data 9 de desembre de 2021,
procedí a donar compte del resultat de l’informe tècnic i a l’obertura del sobre electrònic
“B” amb la proposició econòmica i a atorgar les puntuacions.
En la mateixa sessió, la mesa de contractació, acordà proposar a l’òrgan de contractació
l’adjudicació dels serveis vinculats a la gestió, la coordinació i l’execució de les activitats
pedagògiques i educatives dels Museus d’Olot a favor de l’empresa Educart, Serveis
Educatius i Culturals, SL, per un preu màxim de trenta-mil euros anuals (30.000,00.€/any) IVA exempt, per haver presentat l’oferta més avantatjosa, amb un total de 87,48
punts, d’acord amb els següents preus unitaris oferts per l’empresa:

Tipologia d’activitat

Durada

Visita guiada a un museu
Visita i/o activitat a les
exposicions temporals
De què treballava l’avi del teu
avi?
Un quadre, un conte
La faràndula d’Olot
Visita guiada a Can Trincheria
Visita a un museu

1,5h/2 h
1h

Visita dinamitzada a un Museu
Taller creatiu a un Museu
(taller inclusiu)
A partir del curs 22-23
El color al paisatge
El color a les obres d’art
La conservació i restauració
de les obres d’art
Com treballa un artista
El taller de Marian Vayreda
La ruta de l’escultura
La descoberta d’Olot
La descoberta d’Olot
TOTAL

Preu/grup
de
referència
Sense IVA
100€
90€

Preu
Educar’t
(1)
80
65

1h

90€

65

1h
1h
1h
30/40
min.
1h

90€
90€
90€
80€

65
65
65
80
0

3h
3h
3h

Tarifa
Apropa
Cultura: 20€
Tarifa
Apropa
Cultura: 30€
120€
120€
120€

95
95
95

2h
2h
3h
1h
2h

100€
100€
120€
90€
100€

80
80
95
65
80

2h

0

Atès que, una vegada requerida, l’empresa Educart, Serveis Educatius i Culturals, SL
ha presentat dins termini la documentació sol·licitada per la mesa de contractació així
com la garantia definitiva del 5% del preu ofert per una anualitat (1.500,00.-€).
I vist l’expedient administratiu núm.CCS12021000069 i antecedents corresponents, la
regidora-delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- ADJUDICAR el contracte de serveis vinculats a la gestió, la coordinació i
l’execució de les activitats pedagògiques dels Museus d’Olot: Museu de la Garrotxa,
Museu dels Sants i Casa Museu Can Trincheria, a favor de l’empresa EDUCART,
SERVEIS EDUCATIUS I CULTURALS, SL amb CIF B17525841, per l’import màxim de
TRENTA-MIL EUROS anuals (30.000,00€/any) IVA EXEMPT i els preus unitaris que
figuren en el present acord.
Segon.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de
clàusules administratives particulars reguladores de la contractació i el plec de
prescripcions tècniques, aprovats per resolució de la Junta de Govern de l’Ajuntament
d’Olot el 4 de novembre de 2021 així com l’oferta presentada per l’adjudicatari. Tota la

informació necessària que justifica la present adjudicació es troba publicada al perfil del
contractant de l’ Ajuntament d’Olot.
Tercer.- El preu del contracte pel que fa a les prestacions a executar l’any 2022 és de
trenta mil euros (30.000,00.-€) IVA exempt, es pagaran amb càrrec a les següents
partides de l’Ajuntament d’Olot:
22 499 333 226096..................................6.000 €
22 499 333 226090................................24.000 €
Operació Referència
200300
2200121
200300
2200120

Tipus
Partida
Despeses 99999
Despeses 99999

Import
6000
24000

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

La resta de la despesa corresponent a l’any 2023, es pagarà amb càrrec al pressupost
de 2023.
En cas que el servei no es porti a terme durant un mes sencer es prorratejarà la quantia
corresponent a aquell mes pel nombre de dies en els que efectivament s’hagi portat a
terme el servei.
Quart.- El termini d’execució del servei des de 1 de gener de 2022 fins al 31 de
desembre de 2022, amb possibilitat de una pròrroga d’un any més.
Cinquè.- Nomenar responsable del contracte al Sr. Ricard Sargatal Pont, cap de l’àrea
d’educació de l’Ajuntament d’Olot.
Sisè .- Notificar l’adjudicació als licitadors i publicar-la al Perfil del Contractant de
conformitat amb el que disposa l’article 151.1 de la LCSP, una vegada presentada i
acceptada tota la documentació i la garantia definitiva.
Setè.- La formalització del contracte s’efectuarà mitjançant document administratiu dins
dels 15 dies hàbils següents al dia en que s’efectuï la notificació de l’adjudicació.
Vuitè.- Publicar la formalització del contracte mitjançant anunci en el perfil del
contractant de l’Ajuntament d’Olot, de conformitat amb l’article 154 LCSP.
Novè.- Requerir a EDUCART, SERVEIS EDUCATIUS I CULTURALS, SL per tal que,
abans de l’inici del servei aporti a l’àrea d’educació de l’Ajuntament d’Olot els certificats
d’inexistència d’antecedents penals per delictes sexuals del personal adscrit al servei.
S’aprova per unanimitat.

13.7. - MODIFICIACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE CONSERGERIA I
MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS (IEMS)
2021-2023.
Núm. de referència : X2021010422
Vist que l’empresa Rocatomba SL és l’adjudicatària del contracte dels serveis de
consergeria i manteniment de les instal·lacions esportives municipals, segons resolució
de 1 de juliol de 2021.
Vist que aquest ha estat un any excepcional ja que hi ha hagut un increment dels horaris
d’atenció al públic a la sala del gimnàs de la Piscina Municipal arran de l’ampliació
d’activitats dirigides que es realitzen allà ( Pilates).
Vist que hi ha hagut necessitats puntuals no previstes a causa de l’ampliació dels dies
d’obertura de la Piscina Municipal i de reforç del servei d’atenció al públic en hores
puntuals.
Vist que hi ha hagut una ampliació de necessitats de serveis especials a causa de la
creació d’un nou club de gimnàstica a Olot.
Vist que el Plec de Clàusules Administratives Particulars del contracte de serveis de
consergeria i manteniment de les instal·lacions esportives municipals, en la Clàusula 34
de modificació de contracte, preveu una possible ampliació del preu de fins a un 20%
per aquestes causes.
Atès el que disposa l’article 204 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic.
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12021000023 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 de consergeria i manteniment de les IEM’s
corresponent a aquest any 2021, incrementant l’import autoritzat i disposat per la
primera anualitat (juliol 2021-juliol 2022) de 80.479,74€ ( IVA inclòs ), en setze mil
noranta-cinc euros i noranta-quatre cèntims (16.095,94€) IVA inclòs, corresponent
al 20% del pressupost anual; a favor de l’empresa “Rocatomba, SL” amb NIF.
B17479817.
Aquesta quantitat es desglossa en: tretze mil tres-cents dos euros i quaranta-tres
cèntims (13.302,43€ )de pressupost net i dos-mil set-cents noranta-tres euros i
cinquanta-un cèntims (2.793,51€) en concepte d’IVA, calculat al 21%.
Segon.- L’import de la modificació de contracte es pagarà amb càrrec a la partida
pressupostària de l’Ajuntament d’Olot 21 399 341 227990 PRESTACIÓ SERVEIS
IEM’S.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 21399 341 227990

Import
16095.94

Tercer.- Notificar aquest acord als interessats.

Descripció
PRESTACIO SERVEIS IEM'S

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

S’aprova per unanimitat.
13.8. - MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE CLASSES DE NATACIÓ
A UNA INSTAL·LACIÓ DE PISCINA COBERTA AMB MONITORATGE. CURS 20212022.
Núm. de referència : X2021039245
Vist que el Club Natació Olot és l’adjudicatària del contracte dels serveis de classes de
natació en piscina coberta amb monitoratge, segons resolució de la Junta de Govern
Local de 23 de setembre de 2021.
Vist que hi ha hagut necessitats puntuals no previstes amb motiu d’un petit increment
d’horaris en les classes de natació a la gent gran.
Vist que es tracta d’una modificació no prevista al plec de clàusules administratives
particular però compleix els requisits previstos a l’article 205.1 i 205.2, 1er i 2on de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic atès que el canvi de
contractista suposaria dificultats tècniques d’ús i manteniment desproporcionades i que
la modificació implica una alteració en la seva quantia que no excedeix aïlladament o
conjuntament del 50% del seu preu inicial, IVA exclòs.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12021000062 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 de classes de natació en piscina coberta amb
monitoratge corresponent al curs 2021-2022, adjudicat a favor del “Club Natació Olot”
amb NIF G17067398, tot incrementant l’import autoritzat i disposat per a 2021 de
22.236,33€ ( IVA exempt ), en quatre-cents dos euros i seixanta cèntims (402,60€)
IVA exempt.
Segon.- L’import de la modificació de contracte es pagarà amb càrrec a la partida
pressupostària de l’Ajuntament d’Olot 2021 399 341 227991 Prestació Serveis CNO.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 21399 341 227991

Import
402.60

Tercer.- Notificar aquest acord als interessats.
S’aprova per unanimitat.

Descripció
PRESTACIO SERVEIS CNO

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

14.1. - CONSERVACIÓ I MILLORA DE LA INFRAESTRUCTURA VIÀRIA A
DIVERSOS CARRERS DE LA CIUTAT ANY 2022.- PROPOSANT APROVAR
Núm. de referència

: X2021063206

Vist el projecte de conservació i millora de la infraestructura viària a diversos carrers de
la ciutat, any 2022, redactat pel director de l’Àrea de Territori, senyor Ramon Prat Molas
en data desembre de 2021, que té per objecte és definir un conjunt d’obres de
conservació i millora a diferents trams de la infraestructura viària urbana per a l’any
2022.
Aquest projecte abasta diferents tipologies d’obres d’urbanització:
- Millora dels ferms de calçada, puntual en àmbits afectats per flonjalls aïllats, o general
estenent un
recobriment asfàltic superficial.
- Millora del ferm i de les condicions d’accessibilitat en vorera amb supressió de BAU,
que pot afectar
puntualment a un pas de vianants o a un tram de vorera complet.
- Millora general del ferm de vorera, puntual o general.
El projecte s’executa en diferents àmbits físics, cadascun autònom i licitable per separat.
Vist l’art. 37, 38 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
En relació a l’expedient UPOM2021000045, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d' Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
RESOLC
PRIMER.- APROVAR el projecte de conservació i millora de la infraestructura viària a
diversos carrers de la ciutat, any 2022, redactat pel director de l’Àrea de Territori, senyor
Ramon Prat Molas en data desembre de 2021.
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler
d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament.
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
S’aprova per unanimitat.

15.1. - CONCEDIR LLICÈNCIA PER AMPLIACIÓ I REFORMA D’EDIFICI
INDUSTRIAL ENTRE MITGERES CTRA DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
N.0086
Núm.- LLICENCIA D’OBRES
AUTOPODIUM SA- CTRA SANTA COLOMA N.0059 GIRONA
Núm. de referència

: X2021035964

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de AUTOPODIUM SA per AMPLIACIÓ I
REFORMA D’EDIFICI INDUSTRIAL ENTRE MITGERES, al : CTRA DE SANT JOAN
DE LES ABADESSES N.0086 , del municipi d’Olot.
Identificació de l’expedient: OMA32021000058
Situació: CTRA DE SANT JOAN DE LES ABADESSES N.0086
UTM: 701190
1.- En data 13/07/2021, AUTOPODIUM SA amb DNI A58757444, representat per ****,
presenta projecte d’obres majors per AMPLIACIÓ I REFORMA D’EDIFICI INDUSTRIAL
ENTRE MITGERES, amb situació al carrer CTRA DE SANT JOAN DE LES
ABADESSES N.0086, d’Olot.
2.- En data 15/12/2021 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 industrial segons alineacions
d’intensitat 1 (17.1).
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 AUTOPODIUM SA amb DNI: A5875744-4, representat per ****,
llicència d’obres (OMA32021000058), per AMPLIACIÓ I REFORMA D’EDIFICI

INDUSTRIAL ENTRE MITGERES, amb situació al CTRA DE SANT JOAN DE LES
ABADESSES N.86, del municipi d’Olot.
SEGON. Informar que no podran inciar-se les obres en tant no es doni compliment als
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències d’Urbanisme
d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran les
corresponents actuacions sancionadores.
TERCER. El termini per començar les obres és de 2 mesos i el termini per acabar-les
és de 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: CRA2021600066
Liquidació de Drets i Garanties:
Drets
Per: Un pressupost de: 47705.88 euros
MO Connexions desguassos habitatges
NO Connexions desguassos industrial o comercial
NO Veles, marquesines o tendals
Base liquidable (3)
47705.88

Drets

%
bonificació
1908.24

Drets definitius
0

1908.24

Taxes

Total Drets
66.15

Garanties:
Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties

Euros
1974.39
0

CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats.
Condicions Generals aprovades per la Comissió de Govern en sessió celebrada
el dia 13 de febrer de 1988, modificades per acord de la Junta de Govern Local en
sessió celebrada el dia 18 de juny de 2008 i modificades per la Junta de Govern
Local en sessió celebrada el dia 17 de març de 2010.
1.- La llicència s’atorga fent excepció del dret de propietat i sense perjudici de tercers.
2.- L’execució de les obres que empara la present llicència, en tot allò no regulat
expressament en aquestes condicions generals i a les particulars, s’haurà d’adaptar al
que estableixen la Llei i les Ordenances Municipals. Aquesta llicència no eximeix el
sol·licitant d’obtenir d’altres administracions les llicències que legalment corresponguin.

1974.39

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. El Pla de seguretat de l’obra subscrit pel contractista i aprovat per la direcció
facultativa de l’obra haurà de contenir la documentació referida a les prescripcions que
dimanen de la normativa del Ministeri de Sanitat, establertes al document anomenat
“Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente
a la exposición al Sars-Cov-2”.
2. Aquesta llicència no autoritza l’ocupació de la via pública amb materials o altres
elements propis de l’obra.
3. Aquesta llicència no autoritza la instal·lació de rètols comercials visibles des de la via
pública.
4. 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.
15.2. - AMPLIACIÓ D'HABITATGE BIFAMILIAR AÏLLAT AL PG DELS
DESEMPARATS N.0091
Núm.- LLICENCIA D’OBRES
****- PG DELS DESEMPARATS N.0091 OLOT
Núm. de referència

: X2021023040

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per AMPLIACIÓ D'HABITATGE
UNIFAMILIAR AÏLLAT, al PG DELS DESEMPARATS N.91, del municipi d’Olot.
Identificació de l’expedient: OMA32021000036
Situació: PG DELS DESEMPARATS N.0091
UTM: 7198906

1.- En data 17/05/2021, ****amb DNI: ****, representat per DESTILA ARQUITECTURA,
SLP, presenta projecte d’obres majors per AMPLIACIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR
AÏLLAT, amb situació al carrer PG DELS DESEMPARATS N.91, d’Olot.
2.- En data 16/12/2021 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 Edificació aïllada d’intensitat 5 (clau
12.5).
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya,
estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les llicències d’obres.
És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme.
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local,
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, que va delegar
aquesta competència en aquest òrgan municipal.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Atorgar a **** amb DNI: ****, representat per DESTILA ARQUITECTURA,
SLP, llicència d’obres (OMA32021000036), per AMPLIACIÓ D'HABITATGE
UNIFAMILIAR AÏLLAT, amb situació al PG DELS DESEMPARATS N.0091 , del municipi
d’Olot.
SEGON. Informar que no podran inciar-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: CRA2021600065
Liquidació de Drets i Garanties:
Drets

Per: Un pressupost de: 47834.11 euros
Base liquidable (3)
47834.11

Drets

%
bonificació
1913.36

Drets definitius
0

1913.36

Taxes

Total Drets
66.15

Garanties:
Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties

Euros
1979.51
0

CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats.
Condicions Generals aprovades per la Comissió de Govern en sessió celebrada
el dia 13 de febrer de 1988, modificades per acord de la Junta de Govern Local en
sessió celebrada el dia 18 de juny de 2008 i modificades per la Junta de Govern
Local en sessió celebrada el dia 17 de març de 2010.
1.- La llicència s’atorga fent excepció del dret de propietat i sense perjudici de tercers.
2.- L’execució de les obres que empara la present llicència, en tot allò no regulat
expressament en aquestes condicions generals i a les particulars, s’haurà d’adaptar al
que estableixen la Llei i les Ordenances Municipals. Aquesta llicència no eximeix el
sol·licitant d’obtenir d’altres administracions les llicències que legalment corresponguin.
3.- El termini de vigència de la llicència es comptarà a partir de la notificació a l’interessat
de l’acord de concessió adoptat per la Junta de Govern Local, llevat que el propi
interessat sol·licités per escrit el contrari i es resolgués favorablement aquesta petició.
4.- Les obres hauran de concloure’s abans que s’esgoti el termini de vigència de la
llicència, que s’assenyalarà en concedir-se, almenys en la seva part exterior. Si no fos
així, l’Autoritat Municipal adoptarà les disposicions que calguin per posar-hi remei, i
podrà ordenar que se n’executin les indispensables pel personal al servei de
l’Ajuntament, amb càrrec a l’interessat.
5.- La Junta de Govern Local podrà autoritzar, una pròrroga del termini d’inici i/o final de
l’obra, sempre que l’interessat ho sol·liciti abans de finir el termini que correspongui. De
no existir pròrroga, la llicència restarà caducada en acabar el termini de vigència
assenyalat a l’esmentada llicència i caldrà sol·licitar una nova llicència per a finalitzar les
obres.
6.- L’obertura de portes i finestres de la planta baixa, tret d’una disposició en contra, no
podran envair l’espai públic.
7.- Els desguassos interiors de l’edifici hauran de contenir el corresponent sifó inodor.
8.- Es prohibeix practicar als soterranis qualsevol obra que afecti la via pública o terrenys
del seu domini.

1979.51

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.
2. El Pla de seguretat de l’obra subscrit pel contractista i aprovat per la direcció
facultativa de l’obra haurà de contenir la documentació referida a les prescripcions que
dimanen de la normativa del Ministeri de Sanitat, establertes al document anomenat
“Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente
a la exposición al Sars-Cov-2”.
3. Aquesta llicència no autoritza l’ocupació de la via pública amb materials o altres
elements propis de l’obra.

4. Com a mínim 48 hores abans de qualsevol operació de càrrega o de descàrrega que
impliqui ocupació de la via pública caldrà comunicar-ho a la Policia Municipal per tal de
preveure la senyalització necessària.
5. 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
6. 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.
16.1. - CONTRACTE DE TRACTAMENT DE DADES AJO- TIQUETEO SPAIN, SL
Núm. de referència

: X2021062547

Atès que l’Ajuntament d’Olot i l’empresa TIQUETEO SPAIN, SL es vincularan per una
relació contractual de subministrament i instal·lació d’un programa de gestió integral de
venda d’entrades per la sala d’exposicions, activitats i productes tangibles de l’Espai
Cràter.
Atès que per a l’execució del contracte de subministrament, és necessari que el
responsable del fitxer (Ajuntament d’Olot) posi a disposició de l’encarregat del
tractament (Tiqueteo Spain, SL) dades de caràcter personal que es descriuen a l’Annex
II del contracte.
Atès el que disposen els articles 28 i 33 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre,
de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals.
En relació a l’expedient LPD22021000006 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat d'Innovació i tecnologia, proposa a la
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el contracte que regula el tractament amb accés a dades de caràcter
personal entre l’Ajuntament d’Olot i TIQUETEO SPAIN, SL amb motiu

del Subministrament i instal·lació d’un programa de gestió integral de venda d’entrades
per la sala d’exposicions, activitats i productes tangibles de l’Espai Cràter.
Segon.- Facultar l’Alcalde per signar tota la documentació necessària.
S’aprova per unanimitat.
17.1. - APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT, APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS I EL PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES QUE
REGIRAN LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, EL
SERVEI DE DINAMITZACIÓ DE L’ESPAI JOVE L’IDEAL 2022 I 2023; I
CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ
Núm. de referència

: X2021050075

Per resolució de la Junta de Govern Local d’Olot de 21 d’octubre de 2021, es va aprovar
l’expedient de contractació del servei de dinamització de l’Espai Jove l’Ideal, el plec de
clàusules administratives particulars (PCAP) i el plec de prescripcions tècniques (PPT).
El procediment de contractació ha estat l’obert, amb un pressupost de licitació de trentacinc mil euros anuals (35.000,00.-€) IVA exempt.
El valor estimat del contracte (VEC) és de cent quaranta-mil euros (140.000,00.-€) IVA
exempt.
En data 12 de novembre de 2021 finalitzà el termini de presentació de proposicions
havent participat en la licitació les següents empreses:
DIVERSPORT, SL
GRADO INFORMÁTICA Y GESTION, SL
PONREC ASSESSORS, SL
PUNTUAJOCS, SL
La mesa de contractació, en sessió privada celebrada en data 13 de novembre de 2021,
procedí a l’obertura del sobre electrònic “A”, una vegada comprovada la documentació
es declararen admeses a licitació les empreses esmentades anteriorment.
La mesa de contractació, en sessió pública celebrada en data 18 de novembre de 2021,
procedí a l’obertura del sobre “B”, una vegada comprovada la documentació presentada
per les empreses participants, s’acordà sol·licitar informe tècnic.
La mesa de contractació, en sessió pública celebrada en data 25 de novembre de 2021,
procedí a donar compte del resultat de l’informe tècnic de 22 de novembre de 2021, a
l’obertura del sobre electrònic “C” amb la proposició econòmica i a atorgar les
puntuacions.

En la mateixa sessió, la mesa de contractació, acordà proposar a l’òrgan de contractació
l’adjudicació dels serveis dinamització de l’Espai Jove l’Ideal a favor de l’empresa
Ponrec Assessors, SL, pel preu de trenta-dos mil quatre-cents vint-i-un euros anuals
(32.421,00.-€/any) IVA exempt, és a dir seixanta-quatre mil vuit-cents quaranta-dos
euros per dos anys (64.842,00.-€) per haver presentat l’oferta més avantatjosa, amb un
total de 87,25 punts.
Atès que, una vegada requerida, l’empresa Ponrec Assessors, SL NO ha presentat dins
termini la documentació sol·licitada per la mesa de contractació així com la garantia
definitiva del 5% del preu ofert per dues anualitats, en aplicació del que disposa l’article
150.2 paràgraf tercer de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic,
es va procedir a reclamar la mateixa documentació al licitador següent, per ordre en que
van quedar classificades les ofertes: PUNTUAJOCS, SL. Es proposa adjudicar-li el
contracte per la quantitat oferta de trenta-dos mil nou-cents euros/any IVA exempt
(32.900,00€/any), és a dir, seixanta-cinc mil vuit-cents euros per dos anys IVA exempt
(65.800,00.-€/2 anys), atès que PUNTUAJOCS, SL SÍ ha presentat la documentació
sol·licitada per la mesa de contractació així com la garantia definitiva del 5% del preu
ofert per dues anualitats (3.290,00.-€).
En relació a l’expedient CCS12021000067 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- ADJUDICAR el contracte de serveis de dinamització de l’Espai Jove l’Ideal
d’Olot per als anys 2022 i 2023 a favor de l’empresa PUNTUAJOCS, SL amb CIF
B64958838, pel preu de SEIXANTA-CINC MIL VUIT-CENTS EUROS PER DOS ANYS
(64.842,00.-€/2 anys) IVA EXEMPT.
Segon.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de
clàusules administratives particulars reguladores de la contractació i el plec de
prescripcions tècniques, aprovats per resolució de la Junta de Govern de l’Ajuntament
d’Olot el 21 d’octubre de 2021 així com l’oferta presentada per l’adjudicatari. Tota la
informació necessària que justifica la present adjudicació es troba publicada al perfil del
contractant de l’ Ajuntament d’Olot.
Tercer.- El preu del contracte pel que fa a les prestacions a executar l’any 2022 és de
trenta-dos mil nou-cents euros (32.900,00.-€) IVA exempt, es pagaran amb càrrec a les
partides “Prestació serveis Ideal” del pressupost 2022.
Operació Referència
200300
200300
200200
200200

Tipus
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses

Partida
99999
99999
99999
99999

Import
32900
32900
-2100
-2100

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA
SENSE ASSIGNACIÍO ESPECÍFICA
SENSE ASSIGNACIÓ EXPECÍFICA

CC1
500
500
500
500

CC2
999
999
999
999

CC3
999
999
999
999

La resta de la despesa corresponent a l’any 2023, es pagarà amb càrrec al pressupost
de 2023.

CC4
999
999
999
999

CC5
999
999
999
999

CC6
999
999
999
999

En cas que el servei no es porti a terme durant un mes sencer es prorratejarà la quantia
corresponent a aquell mes pel nombre de dies en els que efectivament s’hagi portat a
terme el servei.
Quart.- El termini d’execució del servei des de 1 de gener de 2022 fins al 31 de
desembre de 2023, amb possibilitat de dues pròrrogues d’un any cadascuna.
Cinquè.- Nomenar responsable del contracte al Sr. Ricard Sargatal Pont, cap de l’àrea
d’educació de l’Ajuntament d’Olot.
Sisè .- Notificar l’adjudicació als licitadors i publicar-la al Perfil del Contractant de
conformitat amb el que disposa l’article 151.1 de la LCSP, una vegada presentada i
acceptada tota la documentació i la garantia definitiva.
Setè.- La formalització del contracte s’efectuarà mitjançant document administratiu dins
dels 15 dies hàbils següents al dia en que s’efectuï la notificació de l’adjudicació.
Vuitè.- Publicar la formalització del contracte mitjançant anunci en el perfil del
contractant de l’Ajuntament d’Olot, de conformitat amb l’article 154 LCSP.
Novè.- Requerir a PUNTUAJOCS, SL per tal que, abans de l’inici del servei aporti a
l’àrea d’educació de l’Ajuntament d’Olot els certificats d’inexistència d’antecedents
penals per delictes sexuals del personal adscrit al servei.
S’aprova per unanimitat.
17.2. - CONVENI AMB L'ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS D'OLOT (ACO) I
L'AJUNTAMENT PER ALS LLUMS DE NADAL 2021-2022
Núm. de referència

: X2021063296

Que l’Ajuntament d’Olot té com a objectiu la promoció global de la ciutat i l’organització
de tots aquells esdeveniments que contribueixin a aquesta finalitat, i en partícular al
foment i dinamització del sector i l’activitat comercial.
Que l’ACO és l’entitat que agrupa els establiments comercials de la ciutat d’Olot i que té
com a objectiu principal consolidar Olot com a centre comercial a cel obert, mitjançant
la realització d’activitats diverses vinculades al mon del comerç.
Per altra banda, la campanya comercial de Nadal és la campanya comercial més
important a la ciutat. És durant aquesta campanya que es produeixen un major nombre
de vendes i una major capacitat d’atracció de consumidors al centre. Aquesta atracció
genera externalitats positives més enllà de les derivades de l’activitat comercial dels
establiments.
L’Ajuntament d’Olot ha contractat mitjançant un lloguer la il·luminació nadalenca de l’eix
comercial de la ciutat per la campanya de Nadal 2021-2022.

En relació a l’expedient SRE12021000001 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d'Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el conveni amb l’Associació de comerciants d’Olot (ACO) i l’Ajuntament
per als llums de Nadal 2021-2022, d’acord amb el qual l’ACO farà una aportació de
3.000,00 € a l’Ajuntament d’Olot
Segon.- Facultar l’alcalde per signar tota la documentació necessària.
S’aprova per unanimitat.

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

LA SECRETÀRIA

