ACTA NÚM. 51
JUNTA DE GOVERN LOCAL
EL DIA 30 DE DESEMBRE DE 2021.

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 30 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 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.
Hi assisteix com a regidors de l’oposició: Josep Guix Feixas i Adriana Roca Collell.
Actua com a secretària, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera.
1.1. - AUTORITZAR LA CELEBRACIÓ D'AQUESTA SESSIÓ PER MITJANS
TELEMÀTIC
Núm. de referència

: X2021063613

En relació a l’expedient SG012021000090 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:
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/3787/2021, de 23 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 SG012021000090 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 30 de desembre
a les vuit del mati, se celebri telemàticament pels membres que ho sol·licitin
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 23 de desembre:
-

Dilluns 27 de desembre va tenir lloc la signatura de compravenda dels locals
-situats al Passeig Ramon Guillamet, 6-8- on es preveu que s’ubiquin les
oficines d’Atenció Ciutadana i d’Habitatge de l’Ajuntament.

-

Dimarts 28 de desembre es va reunir amb representants de la Unió Esportiva
Olot per analitzar la situació actual de la temporada i del club arran de les
mesures de contenció de la COVID.
A continuació va assistir a la reunió del Gabinet Territorial de Coordinació
d'Emergències per la Covid_19, a comarques gironines. A causa de les
dades de contagi i de l’alta incidència de casos, la Generalitat ha tornat a
convocar de forma periòdica la reunió que se celebra de forma telemàtica.

-

Al vespre, es va reunir als Catòlics amb els representants de l’entitat que
prepara els actes d’arribada dels Reis d’Orient a la ciutat.
3.1. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA FUNDACIÓ IMPULSA

Núm. de referència

: X2021057975

En relació a l’expedient SAL32021000007, 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 COVID, per un import de 26000 euros, comptabilitzada a l’aplicació
pressupostària 2107146001 en fase “AD” 2107146001, 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
2107146001

Tipus
Partida
Despeses 21500 326 480048

Import
26000

Descripció
SUBVENCIO IMPULSA

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 999 065 999 999

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.
4.1. - (DIN1) ACTIVITATS DE FOMENT DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA
CIUTAT
Núm. de referència

: X2021021488

Vistes les bases que regeixen la consecció de subvencions en règim de concurrència
competitiva per a la realització d’activitats de foment de l’activitat econòmica a la ciutat
d’Olot per l’any 2021 i la convocatòria de les esmentades subvencions.
Vista la sol·licitud a nom de l’ARTIGA COOP, SCCL amb número de registre d’entrada
E2021007889 per la qual sol·licita la concessió d’un ajut dins el marc de la convocatòria
anteriorment esmentada.
Vist l’informe tècnic X2021021488 de data 14 de desembre de 2021 emès per la Sra.
Montse Fina Planas – Responsable de l’Àrea d’Empresa - Emprenedoria i Comerç per
el qual en proposa la denegació.
I en relació a l’expedient SD012021000011 i antecedents corresponents, el regidor
delegat de Promoció de la ciutat, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
Únic.- Denegar la concessió de l’ajut a l’entitat ARTIGA COOP SCCL (F-02642478) per
no complir amb els criteris establerts a l’article 9 de les bases que defineix els projectes
de promoció econòmica susceptibles a ser subvencionats, els quals es detallen a
continuació.
1. Que organitzin activitats de dinamització econòmica en el marc de la Fira 1 de
maig 2021.
2. Que organitzin activitats de dinamització comercial durant el 2021 en el Nucli
Antic d’Olot.

3. Que organitzin activitats relacionades amb el turisme esportiu a llarg del 2021
encara que no coincideixi amb un esdeveniment organitzat per DinàmiG o l’àrea
de prosperitat econòmica, però que contribueixi a dinamitzar econòmicament la
ciutat.
4. Que organitzin activitats, mercats i/o esdeveniments de promoció econòmica
a la ciutat d’Olot al llarg del 2021, encara que no coincideixi amb un
esdeveniment organitzat per DinàmiG o l’àrea de prosperitat econòmica, però
que contribueixi a dinamitzar econòmicament la ciutat i/o estiguin vinculats amb
algun servei o projecte de promoció econòmica.
S’aprova per unanimitat.
5.1. - (DIN1) ACTIVITATS DE FOMENT DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA
CIUTAT
Núm. de referència

: X2021016060

En relació a l’expedient SD012021000004 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 VII Trepitja Garrotxa solidària atorgada al Centre Excursionista d’Olot,
per un import de 950 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària
21.200.430.480001 en fase “AD” 2101251006, 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
2101251006

Tipus
Partida
Despeses 21200 430 480001

Import
950

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ESDEVENIMENTS CIUTAT
200 999 230 065 017 025

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 : X2021035626
Vista la instància presentada per l’Associació de Comerciants d’Olot en data 26/11/2021
amb registre E2021023103 per la qual sol·liciten la reformulació i acceptació de les
noves activitats 2021 de la subvenció aprovada amb núm. d’expedient
SD012021000015 i que contemplava nou activitats: la campanya de rebaixes (febrer),
l’Olot.shop edició rebaixes, la Botiga al carrer d’hivern, la Botiga al carrer d’estiu, la
campanya nova temporada de primavera, l’Olot shopping nit, la Campanya Acolor, el
sorteig de Nadal: per reis, regals dels comerços i la gran cagada del tió.
Vist que l’entitat proposa refomular una de les activitats al·legant que la campanya no
havia tingut voluntat de participació per part dels associats i que en canvi era necessari
donar a conèixer els nous adherits fets durant l’any.
Vist l’informe X2021035626 de valoració de la reformulació, de data 15 de desembre i
signat per la tècnica d’empresa, la Sra. Montserrat Fina Planas.
I en relació a l’expedient SD012021000015 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 de Comerciants d’Olot modificant la següent activitat:
L’activitat “ACOLOR” per l’acció “Ens coneixes?”. La campanya es
realitza del 8 d’octubre al 10 de desembre i pretén visualitzar i publicitar als
associats, amb premis diaris a la XXSS.
Segon.- Aquest import es lliura a condició que sigui justificat el corresponent 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 despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que 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. - (CS01) ACTIVITATS QUE PROMOGUIN LA INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL,
2ON TERMINI
Núm. de referència : X2021055264
En relació a l’expedient SBS22021000047 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d' Acció Social i Cooperació, proposa
a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència
competitiva a favor de l’entitat FUNDACIO ONCOLLIGA GIRONA, amb NIF:G17808098, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número
FEN12021000142, per un import de 2000 euros. Disposar la despesa de 2000 euros
amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 21600231480006 (segons el conveni de
referència adjunt).
Operació Referència
200240
2101298

Tipus
Partida
Despeses 21600 231 480006

Import
2000

Descripció
SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
160 999 999 065 999 999

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

6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada
electrònic, mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord.
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable
i a la secció de comptabilitat i pressupostos.
S’aprova per unanimitat.
8.1. - (CS01) ACTIVITATS DE FOMENT DE LA COOPERACIÓ, L'EDUCACIÓ PEL
DESENVOLUPAMENT, L'ENFORTIMENT DE LES ENTITATS SOCIALS, 2ON
TERMINI.
Núm. de referència : X2021055269
En relació a l’expedient SBS22021000048 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 la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència
competitiva a favor de l’entitat ASSOCIACIO DE RESIDENTS DEL POBLE DE SINSAN
SABI D'OLOT, amb NIF:G5514783-9, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament
d’Olot amb el número FEN12021000123, per un import de 388 euros. Disposar la
despesa de 388 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 21600 231 480043
(segons el conveni de referència adjunt).
Operació Referència
200300
2101297

Tipus
Partida
Despeses 21600 231 480043

Import
388.71

Descripció
SUBVENCIONS COOPERACIO

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

2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021.
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe
positiu, previ al pagament efectiu.
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni
subscrit.

4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon
govern i sobre la protecció de dades.
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents
necessaris per a la seva efectivitat.
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada
electrònic, mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord.
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable
i a la secció de comptabilitat i pressupostos.
S’aprova per unanimitat.
9.1. - JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ACTIVITATS DE FOMENT DE LA
COOPERACIÓ, L'EDUCACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT, L'ENFORTIMENT DE
LES ENTITATS SOCIALS
Núm. de referència

: X2021026785

En relació a l’expedient SBS22021000018, 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 SUPORT ENTITATS, a favor de l’ASSOCIACIÓ D’AFRICANS DE KOINA
(G17872276), per un import de 2000 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària
21 600 231 480043 en fase “AD” 2021026785, una vegada supervisats: el formulari de
justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la
subvenció.
Operació
Referència
Tipus Partida
200400 2101297

Import

Despeses21600 231 480043 2000

Descripció

CC1CC2CC3CC4CC5CC6

SUBVENCIONS COOPERACIO

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.

10.1. - JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ACTIVITATS QUE PROMOGUIN LA INCLUSIÓ
I COHESIÓ SOCIAL
Núm. de referència

: X2021026900

En relació a l’expedient SBS22021000032, 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 CARITAS DIOCESANA DE GIRONA
(R1700016G), per un import de 2000 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària
21 600 231 480006 en fase “AD” 2021026900, 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
2101298

Tipus
Partida
Despeses 21600 231 480006

Import
2000

Descripció
SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL

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.
10.2. - JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ACTIVITATS QUE PROMOGUIN LA INCLUSIÓ
I COHESIÓ SOCIAL
Núm. de referència

: X2021026922

En relació a l’expedient SBS22021000041, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d'Habitatge, 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 NURIA SOCIAL
(G55250005), per un import de 1400 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària
21 600 231 480006 en fase “AD” 2021026922, 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
2101298

Tipus
Partida
Despeses 21600 231 480006

Import
1400

Descripció
SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL

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.
11.1. - APROVAR EL PLA INTERN D'IGUALTAT DE L'AJUNTAMENT D'OLOT
2021-2025
Núm. de referència

: X2021063740

Vista la Llei orgànica 3/2007 de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.
Vistos el Reial decret 901/2020, de 13 d’octubre, pel que es regulen els plans d’igualtat
i el seu registre i el Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de
convenis col·lectius, acords col·lectius de treball i plans d’igualtat.
Vist el decret d’Alcaldia de data 15 de desembre de 2021 (2021LDEC004830), pel qual
es crea la Comissió Negociadora del Pla d’Igualtat de l’Ajuntament d’Olot i considerant
els acords adoptats en la reunió de data 16 de desembre de 2021.
Vist el decret d’Alcaldia de data 15 de desembre de 2021 (2021LDEC004831), pel qual
es crea la Comissió Tècnica del Pla d’Igualtat de l’Ajuntament d’Olot i considerant els
acords adoptats en la comissió de data 16 de desembre de 2021.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada
d’Igualtat de Gènere proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Aprovar inicialment el Pla Intern d’Igualtat de l’Ajuntament d’Olot 2021-2023,
amb opció de prorrogar-lo un any més.
Segon.- Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats l’acord d’aprovació
inicial del Pla Intern d’Igualtat de l’Ajuntament d’Olot 2021-2023, mitjançant la publicació
del corresponent anunci al Portal de la Transparència (Tauler d’edictes) de l’Ajuntament
d’Olot, pel termini d’un mes, per a la presentació d’al·legacions i suggeriments. En cas
de no haver-hi cap al·legació o suggeriment l’aprovació inicial esdevindrà definitiva.
Tercer.- Facultar a la regidora delegada d’Igualtat de Gènere per a la signatura de la
documentació necessària per a la tramitació d’aquests acords, així com la requerida per
a la inscripció del Pla Intern d’Igualtat de l’Ajuntament d’Olot 2021-2023, en el Registre
públic de plans d’igualtat.

Quart.- Comunicar aquests acords a la Comissió Negociadora del Pla d’Igualtat de
l’Ajuntament d’Olot.
Cinquè.- Comunicar aquests acords a la Comissió Tècnica del Pla d’Igualtat de
l’Ajuntament d’Olot.
S’aprova per unanimitat.
12.1. - ENT_ArxiuSN
Núm. de referència

: X2021056851

En relació a l’expedient SBCO2021000005 d’atorgament d’una subvenció nominativa
del pressupost al Col·lectiu de Cinema Independent de la Garrotxa, 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 Digitalització i treballs complementaris de 35 pel·lícules del Fons Marc
Barberí, per un import de 2000 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària
214003322480019 en fase “AD” 200220, 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
2107010001

Tipus
Partida
Despeses 21400 3322 480019

Import
2000

Descripció
CONVENI
INDEPENDENT

COL.LECTIU

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
400
CINEMA
005 999 065 999 999

2n) Procedir als tràmits escaients per 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.
13.1. - APROVAR SOL·LICITAR AL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ MANTENIR
L’OFICINA MUNICIPAL D’ESCOLARITZACIÓ
Núm. de referència

: X2021063573

En relació a l’expedient ED022021000001 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:

L’Ajuntament d’Olot té signat un conveni amb el Departament d’Educació de la
Generalitat per a la gestió de l’Oficina Municipal d’Escolarització.
Arran de l’aprovació del Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l’oferta
educativa i del procediment d’admissió en els centres del Servei d’Educació de
Catalunya, el Departament d’Educació ha notificat a aquest ajuntament la necessitat de
procedir a la seva actualització d’acord amb les noves disposicions.
Vista la voluntat de l’Ajuntament d’Olot de mantenir l’Oficina Municipal d’Escolarització
Vist que, d’acord amb les indicacions del Departament d’Educació, el procediment per
a la signatura del nou conveni requereix sol·licitar prèviament la voluntat de disposar
d’una oficina municipal d’escolarització.
PROPOSO
Primer.-Sol·licitar al Departament d’Educació mantenir l’Oficina Municipal
d’Escolarització per exercir les competències establertes en l’article 17 del Decret
11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l’oferta educativa i del procediment
d’admissió en els centres del Servei d’Educació de Catalunya.
Segon.-Facultar l’alcalde per a la signatura d’aquesta sol·licitud.
Tercer.-Comunicar aquest acord als interessats.
S’aprova per unanimitat.
14.1. - EDUCACIÓ: APROVAR CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA FAGEDA
FUNDACIÓ PER A LA PREPARACIÓ D'UN PROJECTE EDUCATIU I
SOCIOLABORAL PER A JOVES EN DESAVANTATGE SOCIAL DINS EL
PROJECTE NOIMA
Núm. de referència : X2021063708
Els serveis públics de la Garrotxa han detectat un augment de joves d’entre 14 i 24 anys
que estan fora de qualsevol recurs educatiu, formatiu o d’orientació laboral ja que les
institucions públiques no disposen de suficients serveis per atendre els/les joves de La
Garrotxa una vegada abandonen els seus processos formatius dins el context de la
formació reglada o els que no hi ha pogut accedir de cap manera.
L’Ajuntament d’Olot considera una prioritat poder atendre aquests joves per tal que
els/les joves puguin disposar d’un acompanyament professional, emocional, educatiu de
forma estable i continuada en el temps amb l’objectiu d’ajudar-los a traçar un itinerari
personalitzat per tal que puguin encarar un projecte vital integral.
Vist que la Fageda Fundació té com a missió millorar la qualitat de vida de les persones
més vulnerables de la Garrotxa, des dels seus inicis la Fageda ha prioritzat els col·lectius
de persones amb una discapacitat intel·lectual i/o un trastorn mental sever. Aquests

darrers anys, degut a les noves necessitats de les persones de la comarca, la Fageda
Fundació ha ampliat i evolucionat el projecte social procurant crear solucions a altres
problemàtiques socials.
La Fageda Fundació està iniciant un nou projecte anomenat Escola Noima i que vol
atendre joves que es troben fora del sistema educatiu o amb risc d’abandó escolar que
no disposen de cap recurs públic que els pugui atendre.
La Fageda Fundació està fent els preparatius per obrir en breu l’Escola Noima de noves
oportunitats i La Fageda disposa d’una gran expertesa i solvència pel que fa a
l’acompanyament de persones en situació de vulnerabilitat.
I vist que la Fageda Fundació està disposada a aportar una part del finançament per a
la preparació d’aquests projectes i sumar esforços amb l’Ajuntament d’Olot per poder
oferir serveis que actualment no es presten destinats a aquest joves.
En relació a l’expedient ED012021000092 d’Educació, vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d'Educació, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre La Fageda Fundació i l’Ajuntament
d’Olot per a la preparació d’un projecte educatiu i sociolaboral per a joves en
desavantatge social dins el projecte Noima.
Segon.- Aprovar i disposar la despesa per import de setanta mil euros (70.000€), amb
càrrec a la partida 21 500 326 480001 del pressupost de l’Ajuntament d’Olot.
OperacióReferència
Tipus
Partida
200220
Despeses 21500 326 480001

Import
Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
70000.00
CONVENI PROJECTE NOIMA 500 999 025 065 049 003

Tercer.- Aprovar el pagament dels 70.000€ en dues parts:
- El 50% (35.000€) com a màxim un mes després d’haver signat aquest
conveni en concepte de bestreta.
- El 50% restant (35.000€) quan La Fageda Fundació hagi presentar la
corresponent memòria i hi hagi un informe dels serveis tècnics municipals
Quart.- Facultar a l’alcalde d’Olot, com a representant legal de corporació, per a la signatura
del corresponent conveni entre les parts.
S’aprova per unanimitat.

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

: X2021064186

En relació a l’expedient CPG22021000084 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Aprovar la relació d’ordenacions de despeses annexada per un import de 2.193.771,56
euros.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
2193771.56

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

S’aprova per unanimitat.
16.1. - MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT DELS
ESPAIS VERDS PÚBLICS D'OLOT I L'EXECUCIÓ D'UN PROJECTE D'INSERCIÓ
LABORAL
Núm. de referència

: X2016024751

Antecedents
Mitjançant Decret d’Alcaldia número 2016LDEC003319, de 30 de desembre de 2016,
convalidat en sessió de Junta de Govern Local de 12 de gener de 2017, es va adjudicar
a favor de “LA FAGEDA FUNDACIÓ”, amb NIF G17808247,el contracte de prestació del
Servei de manteniment d’espais verds públics d’Olot i l’execució d’un projecte d’inserció
laboral, pel preu anual de 333.610,64 €, IVA exclòs (384.546,28 €, IVA inclòs), dels
quals:
- 173.841,67 €, IVA exclòs (191.225,83 €, 10% IVA inclòs), corresponen a la neteja de
zones verdes.
- 159.768,97 €, IVA exclòs (193.320,45 €, 21% IVA inclòs), corresponen al manteniment
específic de jardineria dels espais públics.
La durada del contracte era de quatre anys, amb efectes a partir del dia 1 de gener de
2017, i es preveia una pròrroga per període anuals sense que la vigència total del
contracte, incloses les pròrrogues, pogués excedir de sis anys.
La clàusula 18 del Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) reguladores
d’aquest contracte estableixen com a causes de modificació, la incorporació de nous
sectors urbanitzats a mantenir i la modificació de les freqüències dels plans de

manteniment, sempre que l’import de la modificació no superi el 10% del contracte.
La Junta de Govern Local de data 8 de febrer de 2018 va aprovar una primera
modificació del contracte per l’ampliació del nombre d’espais objecte de manteniment,
que comportà un increment de l’import d’adjudicació del 2,066%. El contracte de
modificació es va formalitzar el dia 5 de març de 2018.
La Junta de Govern Local en sessió de data 13 de desembre de 2018 va acordar una
segona modificació del contracte per l’ampliació del nombre d’espais objecte de
manteniment. El contracte de la modificació es va formalitzar el dia 7 de gener de 2019.
L’import d’aquesta modificació va ser rectificat per acord de la Junta de Govern d’11
d’abril de 2019. L’aprovació d’aquesta segona modificació, amb els imports rectificats,
va comportar un increment de l’import d’adjudicació del 3,26 %.
La Junta de Govern Local de data 5 de març de 2020 va acordar una tercera modificació
del contracte per l’ampliació del nombre d’espais objecte de manteniment i la modificació
de les freqüències dels plans de manteniment, amb efectes a 1 de gener de 2020.
Aquest increment va representar un augment de l’1,57 % del preu d’adjudicació, IVA
inclòs, que sumat a les anteriors modificacions fan que el contracte s’hagi modificat per
un total d’un 6,89 % del preu d’adjudicació del contracte, IVA inclòs.
La Junta de Govern Local de data 25 de febrer de 2021 va acordar una quarta
modificació del contracte amb efectes a 1 de gener de 2021. L’acord comprenia les
modificacions derivades de la creació, modificació o eliminació d’espais verds;
l’increment de freqüències de neteja motivades per la major freqüentació d’alguns espais
verds a causa dels canvis en la mobilitat provocats pel COVID-19; i assumir tasques de
jardineria ordinàries de les instal·lacions esportives municipals motivada per la
dissolució de l’Institut Municipal d’Esports com a organisme autònom. Als efectes del
percentatge de modificació del contracte previst en els plecs de clàusules del contracte,
vist que únicament calia considerar els espais verds eliminats, creats o modificats, va
representar un -0,46 % del preu del contracte.
En data 4 de novembre de 2021 “La Fageda Fundació” va presentar una sol·licitud
(Registre d’Entrada E2021021313) demanant l’aprovació d’ampliació del contracte per
ampliació de zones i treballs, amb efectes a 1 de gener de 2022.
Vist l’informe NI022021002868 emès pel Sr. Xevi Pujol Planella, tècnic del Consorci de
Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa SIGMA, en què informa favorablement les
modificacions de zones i treballs següents:
1) Espais verds eliminats, creats o modificats.

Aquestes modificacions suposen un increment de costos del contracte de 9.196 €.
2) Eliminació de l’increment de freqüències de neteja motivades per la major
freqüentació d’alguns espais verds a causa dels canvis en la mobilitat provocats pel
COVID-19.

Aquesta modificació suposa una reducció de costos del contracte de 5.250 €.
D’acord amb l’informe la modificació del contracte es deu a dues causes clarament
diferenciades: espais verds eliminats, creats o modificats; i eliminació de l’increment de
freqüències de neteja motivades per la major freqüentació d’alguns espais verds a causa
dels canvis en la mobilitat provocats pel COVID-19. La primera causa s’ha d’entendre
com a modificació prevista en els plecs, mentre que la segona suposa una modificació
no prevista en els plecs.

Fonaments jurídics
Article 204 de la LCSP, referent a les modificacions previstes en el plec de clàusules
administratives particulars.

Article 205.b), de la LCSP, que regula les modificacions del contracte no previstes en el
plec de clàusules administratives particulars:
“b) Quan la necessitat de modificar un contracte vigent derivi de circumstàncies
sobrevingudes i que siguin i imprevisibles en el moment en què va tenir lloc la licitació
del contracte, sempre que es compleixin les tres condicions següents:
1r Que la necessitat de la modificació derivi de circumstàncies que una
Administració diligent no hauria pogut preveure.
2n Que la modificació no alteri la naturalesa global del contracte.
3r Que la modificació impliqui una alteració en la seva quantia que no excedeixi,
aïlladament o conjuntament amb altres modificacions acordades de conformitat amb
aquest article, el 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclòs.”
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12016000031 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
Primer.- MODIFICAR, amb efectes del dia 1 de gener de 2022, el contracte del Servei
de manteniment d’espais verds públics d’Olot i l’execució d’un projecte d’inserció laboral,
subscrit amb “LA FAGEDA FUNDACIÓ”, amb NIF G17808247,
La modificació representa un increment de l’import del contracte de 4.548,66 €, IVA
inclòs, desglossats en:
- Neteja de les zones verdes: 2.054,59 € IVA exclòs (2.260,05 € amb un 10 % d’IVA
inclòs), corresponents a:
1) Espais verds eliminats, creats o modificats: 4.788,13 € IVA exclòs (5.266,95 €
IVA inclòs)
2) Eliminació de l’increment de freqüències de neteja motivades per la major
freqüentació d’alguns espais verds a causa dels canvis en la mobilitat provocats
pel COVID-19: -2.733,55 € IVA exclòs (-3.006,90 € IVA inclòs)
- Manteniment específic de jardineria dels espais públics: 1.891,41 € IVA exclòs
(2.288,61 € amb un 21 % d’IVA inclòs), corresponent a:
1) Espais verds eliminats, creats o modificats: 4.407,86 € IVA exclòs (5.333,52 €
IVA inclòs)
2) Eliminació de l’increment de freqüències de neteja motivades per la major
freqüentació d’alguns espais verds a causa dels canvis en la mobilitat provocats
pel COVID-19: -2.516,45 € IVA exclòs (-3.044,91 €, IVA inclòs)
Segon.- Als efectes del percentatge de modificació del contracte previst en els plecs de
clàusules del contracte, vist que únicament cal considerar els espais verds eliminats,

creats o modificats, la modificació representa un 2,76 % del preu del contracte; que
sumat al percentatge total de les modificacions anteriors, suposa una modificació total
del 9,19 %.
Tercer.- APROVAR la despesa per a l’any 2022 per un import de 4.548,66 €, amb
càrrec a la partida Jardineria i espais verds 22 700 171 210000, del Pressupost
municipal de l’exercici 2022.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
4548.66

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

Quart.- REQUERIR a l’adjudicatària per tal que en el termini de 15 dies hàbils següents
a la recepció de la notificació del present acord, formalitzi la modificació del contracte,
prèvia ampliació de la garantia definitiva per import de 197,30 €, que corresponen al 5%
de l’import de la modificació sense IVA, (3.946,00 €) a l’empara de l’article 99.3 del
TRLCSP.
L’ampliació de la garantia definitiva, es farà mitjançant transferència bancària al compte
corrent núm. ES31 2100 0008 2502 0050 0013. S’hi farà constar el següent concepte
“Ampliació garantia definitiva Servei de manteniment d’espais verds públics d’Olot.
Expedient: CCS12016000031”.
S’aprova per unanimitat.
16.2. - REGULARITZAR EL COST DEL SERVEI DE NETEJA I DESINFECCIÓ
EXTRAORDINARI AMB MOTIU DE LA COVID19 REALITZAT DURANT ELS
MESOS DE JULIOL I AGOST
Núm. de referència

: X2019041140

Antecedents:
L’empresa UTE NETEJA OLOT II és l’empresa contractada per l’Ajuntament d’Olot per
realitzar el servi de neteja dels centres i equipaments municipals
En data 15 de juliol de 2021, la Junta de Govern Local va acordar modificar el contracte
del servei de neteja dels edificis municipals i ampliar-lo per a la realització de serveis
neteja i desinfecció extraordinaris per necessitats derivades de la prevenció del contagi
per coronavirus Covid19, per als mesos de juliol i agost, per un import de set mil cinccents seixanta-vuit euros amb cinquanta-cinc cèntims (7.568,55 €) IVA inclòs, amb
càrrec de les partides següents:
Partida 2021
2021 144 323 227001 MANTENIMENT EDIFICIS EDUCACIO (NETEJA
COVID19)
2021 144 333 227001 MANTENIMENT EDIFICIS CULTURALS (NETEJA
COVID19)

Import
889,35 €
4.020,23 €

2021 144 342 227001 MANTENIMENT EDIFICIS ESPORTS I LLEURE (NETEJA
COVID19)
2021 144 920 227001 MANTENIMENT EDIFICIS CORPORACIO (NETEJA
COVID19)

235,95 €
2.423,02 €
7.568,55 €

L’acord preveia:
-

Una reserva de 417 hores de neteja i desinfecció extraordinària pels centres
municipals durant els mesos de juliol i agost de 2021.
La possibilitat de modificar les hores de neteja d’acord a les necessitats dels
centres per adaptar-se a les mesures sanitàries per a la prevenció pel contagi de
la Covid19.
La regularització de la facturació al final del període amb el total de les hores
realment realitzades.

En el mateix acord s’ampliava la neteja del PTT, amb una hora diària de dilluns a
divendres, els dies laborables durant el mes de juliol i l’última setmana d’agost (29 dies),
a càrrec de la partida i per l’import següent:
Partida 2021
MANTENIMENT
EDIFICIS
2021 144 323 227002
ACTIVITAT ESTIU

Import
EDUCACIÓ

COVID

516,87 €

Vist l’informe NI022021002985 emès pel Sr. Xavier Viñolas, Enginyer Tècnic de l’Àrea
de Territori de l’Ajuntament d’Olot i responsable del contracte, en relació a la
regularització del cost del servei de neteja i extraordinari per necessitats derivades de la
prevenció del contagi per coronavirus Covid19, dels mesos de juliol i agost de 2021.
Vist l’expedient administratiu CCS12019000037 i antecedents corresponents, la
regidora d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Donar compte que les hores de neteja i desinfecció extraordinària per la Covid19 efectivament realitzades durant els mesos de juliol i agost de 2021 han estat 225,25
hores distribuïdes segons:

En general per blocs les hores reals de neteja han estat menors de les previstes.
El cost real de la neteja i desinfecció extraordinària per la Covid19 realitzada durant els
mesos de juliol i agost de 2021, ha estat el següent:

Segon.- Donar compte que les hores de neteja registrades i efectivament realitzades a
l’espai que ocupa el PTT durant els mesos de juliol i agost de 2021 han estat 17,31
hores.
Les hores han estat menors ja que els gestors del PTT varen refusar la neteja dels 2
últims de l’última setmana d’agost quan s’havia contractat la neteja de 7 dies d’agost
(última setmana sencera més dos dies de l’última setmana real del mes).
El cost real de la neteja i desinfecció extraordinària per la Covid19 realitzada durant els
mesos de juliol i agost de 2021 del PTT ha estat el següent:

Tercer.- Regularitzar el cost de la modificació del contracte de servei de neteja i
desinfecció per tasques de neteja i desinfecció extraordinàries per la Covid19,
corresponent als mesos de juliol i agost de 2021, en les següents partides i pels imports
que s’indiquen:

Operació Referència
200230
2104310001

Tipus
Partida
Despeses 21144 323 227001

Import
-753.22

200230

2104311001

Despeses 21144 333 227001

-68.07

200230

2104319001

Despeses 21144 342 227001

-235.95

200230

2104317001

Despeses 21144 920 227001

-2423.02

200230

2104312001

Despeses 21144 323 227002

-208.36

Descripció
CC1 CC2
MANTENIMENT EDIFICIS EDUCACIO (NETEJA
100 001
COVID19)
MANTENIMENT
EDIFICIS
CULTURALS
100 001
(NETEJA COVID19)
MANTENIMENT
EDIFICIS
ESPORTS
100 001
I
LLE(NETEJA COVID19)
MANTENIMENT EDIFICIS CORPORACIO
100 001
(
NETEJA COVID19)
MANT. EDIFICIS EDUCACIO (NETEJA100
COVID
001
ACT.ESTIU)

CC3 CC4 CC5 CC6
001 001 000 000
001

001

000

000

001

001

000

000

001

001

000

000

001

001

000

000

Quart.- Vistos els costos reals i la reserva de disposició de crèdit (AD) realitzada a
l’empresa UTE NETEJA OLOT II, una vegada pagades les factures caldrà alliberar els
imports romanents a la reserva com a crèdit disponible a la mateixa partida.
S’aprova per unanimitat.
16.3. - SERVEIS EXTRAORDINARIS DE RECOLLIDA DE DEIXALLES I NETEJA
VIÀRIA PREVISTOS A L'ANY 2022
Núm. de referència : X2021062473
Tipus de Contracte: SE
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SERVEIS
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

L’Ajuntament Ple de data 20 d’agost de 2011 va adjudicar el contracte de gestió del
servei públic municipal de recollida de deixalles i neteja viària a favor de la UTE
IGFA,SA- URBASER, SA amb NIF U55111645.
Per tal de garantir un correcte estat de neteja de la ciutat es fa necessari encarregar a
l’empresa concessionària del servei, la realització de tasques extraordinaris tal i com
s’estableix en l’article 29 del plec de clàusules jurídiques, econòmiques i administratives
que regeix el contracte.
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 23 de desembre de 2021 va prorrogar el
contracte de la concessió per a la prestació del servei de recollida i tractament de residus
i neteja viària d’Olot adjudicat a l’empresa IGFA,SA-URBASER, SA UTE, amb NIF
U55111645 amb efectes del dia 1 de gener de 2022 i fins a la formalització del contracte
resultant de la licitació que s’està tramitant.
Vist l’informe núm. NI022021002935 emès pel Sr. Francesc Canalias Farrés, director
del SIGMA, de data 16 de desembre de 2021, relatiu a determinats serveis
extraordinaris de recollida de deixalles i neteja viària previstos pels mesos de gener a
agost de 2022, per un import de 48.340,20€ (IVA inclòs).
Vist l’expedient administratiu núm: CC012021000848 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. NI022021002935 emès pel Sr. Francesc Canalias
Farrés, director del SIGMA, de data 16 de desembre de 2021, en el que es motiven
les necessitats a contractar.

Segon.- Adjudicar a favor de l’empresa Contractar amb UTE IGFA,SA- URBASER, SA
amb NIF U55111645, els serveis extraordinaris de recollida de deixalles i neteja viària
previstos pels mesos de gener a agost de 2022, d’acord amb l’informe núm.
NI022021002935 en el qual es detallen els serveis a realitzar.
Tercer.- Aprovar i disposar el pagament de la despesa de QUARANTA-VUIT MIL TRESCENTS QUARANTA EUROS AMB VINT CÈNTIMS (48.340,20 €) (IVA inclòs), amb
càrrec a la partida núm. 22.700.1621.227001 “ recollida i transport de residus”
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
48340.20

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

Quart.- IGFA SA--URBASER SA UTE adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012021000848.
S’aprova per unanimitat.
16.4. - RESERVA PRESSUPOSTÀRIA SERVEI DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE
RESIDUS PER LA RECOLLIDA DE PAPER I CARTRÓ COMERCIAL 2022
Núm. de referència : X2021063714
Tipus de Contracte: SE
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SERVEIS
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

La Junta de Govern Local de data 11 de maig de 2017 va aprovar el conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal de la Garrotxa per
desenvolupar l’exercici de les competències relacionades amb la gestió de les deixalles
d’origen domèstic i assimilables, produïdes en el terme municipal d’Olot.
En aquest conveni l’Ajuntament d’Olot delega i encarrega al Consell Comarcal de la
Garrotxa, entre d’altres les competències de “Recollides sectorials de deixalles
(voluminosos, piles, activitats econòmiques, etc).”
En la clàusula dotzena d’aquest mateix conveni s’aprova el pagament del cost del
serveis delegats: “L’Ajuntament d’Olot, es compromet a satisfer la quantitat del valor del
cost dels serveis delegats, d’acord amb les corresponents ordenances fiscals comarcals
o amb l’estudi econòmic anual que el Consell Comarcal aprova com a base per a la
redacció de les corresponents ordenances fiscals municipals i el pagament es farà per
mensualitats vençudes”.
Atès que en aquest moment s’està realitzant el procediment d’una nova licitació de la
concessió per a la prestació del servei de recollida i tractament de residus i neteja viària

d’Olot, i que mentre no es formalitzi el contracte resultant d’aquesta licitació que s’està
tramitant , es fa necessari continuar amb el servei de recollida de paper i cartró
comercial amb el Consell Comarcal de la Garrotxa.
Vist l’informe nún. NI022021002919 emès pel Sr. Francesc Canalias Farrés, director
del SIGMA, en data 16 de desembre de 20213 de gener de 2020 en relació a l’aprovació
de la despesa corresponent a la recollida de paper i cartró comercial.
I vist l’expedient administratiu núm. CC012021000851 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Autoritzar i disposar el pagament de trenta mil cinc-cents vuitanta-quatre
euros amb setanta-vuit cèntims (30.584,78 €) (IVA inclòs) a favor del CONSELL
COMARCAL DE LA GARROTXA amb NIF (P6700007-E); corresponent a la recollida
selectiva del paper i cartró comercial dels mesos de gener a agost de 2022, amb càrrec
a la partida núm. 22.700.1621.227001 “ recollida i transport de residus”; d’acord amb els
antecedents descrits
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
30584.78

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

Segon.- El Consell Comarcal de la Garrotxa adjuntarà una còpia d’aquest acord a la
factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012021000851.
S’aprova per unanimitat.
16.5. - RESERVA PRESSUPOSTÀRIA SERVEI DE TRACTAMENT DE DEIXALLES
AL DIPÒSIT CONTROLAT DE RESIDUS I TRACTAMENT DE MATÈRIA
ORGÀNCIA A LA PLANTA DE COMPOSTATGE

Núm. de referència : X2021063730
Tipus de Contracte: SE
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SERVEIS
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

La Junta de Govern Local de data 11 de maig de 2017 va aprovar el conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal de la Garrotxa de delegació
de competències municipals en matèria de recollida selectiva, gestió i tractament de
deixalles domèstiques i assimilables produïdes en el terme municipal d’Olot.
En aquest conveni l’Ajuntament d’Olot delega i encarrega al Consell Comarcal de la
Garrotxa, entre d’altres les competències de “Destí i tractament dels materials recollits
als centres de gestió i tractament de residus autoritzats i alhora es compromet a satisfer

la qualitat del valor del cost dels serveis delegats d’acord amb les corresponents
ordenances fiscals comarcals o amb l’estudi econòmic anual”.
Vist l’informe núm. NI022021002920 emès pel Sr. Francesc Canalias Farrés, director
del SIGMA, en data 16 de desembre de 2021, en relació a la reserva pressupostària del
servei de tractament de deixalles al dipòsit contr9olat de residus i per altra banda a les
despeses de tractament de matèria orgànica a la planta de compostatge.
I vist l’expedient administratiu núm. CC012021000852 i antecedents corresponents, la
regidora-delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local d’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar l’informe núm. NI022021002920 emès pel Sr. Francesc Canalias
Farrés, director del SIGMA, en data 16 de desembre de 2021, en el qual es motiven les
necessitats a contractar.

Segon.- Autoritzar i disposar el pagament d’un milió nou-cents vuitanta-dos mil
cinc.-cents disset euros amb noranta-sis cèntims (1.982.517,96 €),IVA inclòs, a
favor del CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA, amb NIF P6700007-E,
corresponent al tractament del servei del tractament de deixalles al dipòsit controlat de
residus i, a les despeses de tractament de matèria orgànica la planta de compostatge
per a l’any 2022; amb càrrec a la partida núm. 22.700.1632.227002 “tractament de
residus”; d’acord amb els antecedents descrits.
L’import esmentat es desglossa en:
-tractament de deixalles dipòsit controlat de residus: 1.766.456,90€
-tractament de deixalles a la planta de compostatge: 216.061,06€
Operació Referència
200220
200220

Tipus
Partida
Despeses 99999
Despeses 99999

Import
1766456.90
216061.06

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

Tercer.- El Consell Comarcal de la Garrotxa adjuntarà una còpia d’aquest acord a la
factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012021000852.
S’aprova per unanimitat.
16.6. - APROVACIÓ RESERVA DE CRÈDIT PER AL TRACTAMENT DE
DEIXALLES AL DIPÒSIT ANY 2021
Núm. de referència

: X2020045156

La Junta de Govern Local de data 17 de desembre de 2020 va acordar autoritzar i
disposar el pagament d’un milió sis-cents trenta-vuit mil set-cents seixanta-set euros
amb vuitanta-dos cèntims (1.638.767,82 € ),IVA inclòs, a favor del CONSELL
COMARCAL DE LA GARROTXA, amb NIF P6700007-E, corresponent al tractament del
servei de recollida de residus de l’any 2021; amb càrrec a la partida núm.

21.700.1632.227002 “tractament de residus”; d’acord amb els antecedents descrits,
segons:
-tractament de deixalles dipòsit: 1.375.778,01 €/any
-tractament de deixalles a la planta de compostatge: 262.989,81 €/any.
Vist l’informe núm. NI022021002963 emès pel Sr. Francesc Canalias Farrés en data 21
de desembre de 2021 en relació a les despeses de tractament del servei de recollida de
residus any 2021.
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 23 de desembre de 2021 va aprovar una
modificació de crèdit de diverses partides, entre les quals la núm. 21.700.1632.227002
“tractament de residus”
I vist l’expedient administratiu núm. CC012020000499 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. NI022021002963 emès pel Sr. Francesc Canalias
Farrés en data 21 de desembre de 2021, en el qual es motiven les necessitats a
contractar.
Segon.- Autoritzar i disposar el pagament de cent quaranta-un mil nou-cents vuitantatres euros amb trenta-tres cèntims (141.983,33 €) (IVA inclòs) a favor del CONSELL
COMARCAL DE LA GARROTXA, amb NIF P6700007-E, per fer front al total de les
despeses de tractament de deixalles al dipòsit de residus any 2021.
L’import de la despesa es pagarà amb càrrec a la partida núm. 21.700.1623.227002
“tractament de residus” del pressupost municipal exercici 2021.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 21700 1623 227002

Import
141983.33

Descripció
TRACTAMENT RESIDUS

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

Tercer.- El Consell Comarcal de la Garrotxa adjuntarà una còpia d’aquest acord a la
factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012020000499
S’aprova per unanimitat.
16.7. - AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ RESERVA PRESSUPOSTÀRIA DEL
CONTRACTE DE RECOLLIDA DE DEIXALLES I NETEJA VIÀRIA (RECOLLIA
RESIDUS ACTIVITATS)
Núm. de referència

: X2011003316

L’Ajuntament Ple de data 29 d’agost de 2011 va adjudicar a favor de l’empresa “UTE
IGFA SA-URBASER SA” amb NIF U55111645, el servei de recollida de deixalles i
neteja viària per un termini fins a 31 de desembre de 2019, el qual va ser prorrogat per
acord de l’Ajuntament Ple del dia 19 de març de 2015 fins el 31 de desembre de 2021.

La Junta de Govern Local de data 25 de febrer de 2021 va procedir a la revisió de preus,
amb efectes del dia 1 de gener de 2021 del el servei de recollida de deixalles i neteja
viària, adjudicat a l’empresa UTE IGFA SA-URBASER SA” amb NIF U55111645; així
com es va aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent, tot fixant en
204.308,07 € l’import de la recollida de deixalles de les activitats.
Vist l’informe núm. NI022021002963 emès pel Sr. Francesc Canalias Farrés en data 21
de desembre de 2021 en relació a les despeses de tractament del servei de recollida de
deixalles d’activitats.
Atès que l’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 23 de desembre de 2021 va aprovar
una modificació de crèdit de diverses partides, entre les quals la núm.
210700.1621.227001 “recollida i transport de residus”.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12011000008 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. NI022021002963 emès pel Sr. Francesc Canalias
Farrés en data 21 de desembre de 2021, en el qual es motiven les necessitats a
contractar.
Segon.- Autoritzar i disposar el pagament de vint-i-quatre mil vint-i-sis euros amb
trenta-dos cèntims (24.026,32 €) (IVA inclòs) a favor de l’empresa UTE IGFA SAURBASER SA” amb NIF U55111645, per tal de fer front al total de les despeses de
tractament de recollida de deixalles d’activitats any 2021.
L’import de la despesa es pagarà amb càrrec a la partida núm. 21.700.1621.227001
“recollida i transport de residus”
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 21700 1621 227001

S’aprova per unanimitat.

Import
24026.32

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
RECOLLIDA I TRANSPORT RESIDUS 100 001 001 001 000 000

16.8. - APROVACIÓ EXPEDIENT, APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS I EL PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES QUE
REGIRAN LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE
PUBLICITAT, DEL SERVEI DE MANTENIMENT I SUPORT TELEMÀTIC DE
L'APLICACIÓ "EPSILON"; I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ.
Núm. de referència

: X2021063911

Tipus contracte
Procediment
Criteris

SE
NE
SP

DE SERVEIS
PROCEDIMENT NEGOCIAT
SENSE PUBLICITAT

Antecedents
Atesa la necessitat de contractar el servei de manteniment i suport telemàtic de
l’aplicació “Epsilon” amb l’empresa “Carlos Castilla Ingenieros SA”, d’acord amb
l’informe emès per la cap de l’àrea de Recursos Humans.
Atès que les tasques de manteniment únicament les pot realitzar l’empresa Carlos
Castilla Ingenieros SA, que és l’empresa propietària i desenvolupadora d’aquest
programari.
Vist que el procediment a seguir per a l’adjudicació és el negociat sense publicitat, en
aplicació dels articles 166 i 168.a)2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic (en endavant LCSP)
Vist l’informe tècnic emès per cap de l’àrea de Recursos Humans.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern, en virtut
de la delegació de la 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. CCS12021000081 i antecedents corresponent, la
regidora delegada d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- INICIAR l’expedient de contractació del servei de manteniment i suport
telemàtic de l’aplicació Epsilon, amb “Carlos Castilla Ingenieros SA“, NIF A43066299.
Segon.- APROVAR l’expedient de contractació administrativa del servei de
manteniment i suport telemàtic de l’aplicació Epsilon, d’acord amb el previst a l’article
117 de la LCSP.
El pressupost màxim de licitació, per l’any de durada del contracte, s’estableix en la
quantitat de 10.357,82 €, IVA inclòs. Aquest import es desglossa en 8.560,18 € de
pressupost net, més 1.797,64 € d’IVA calculat amb un tipus del 21%.
El contracte tindrà una durada d’un any, amb efectes a partir del dia 1 de gener de 2022.

Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
condicions tècniques, d’acord amb el previst als articles 122 i 124 de la LCSP.
Quart.- APROVAR la despesa amb càrrec a la partida 22 110 920 220021 “Manteniment
programa nòmines” del Pressupost Municipal.
Operació Referència
200200

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
10357.82

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

Cinquè.- CONVIDAR, en aplicació de l’article 168.a) 2n. i 170 de la LCSP, a l’empresa
“Carlos Castilla Ingenieros SA”, NIF A43066299, de conformitat amb l’informe que
consta a l’expedient, per tal que si ho desitja, presenti oferta en els termes recollits en el
plec de clàusules administratives particulars i el plec de condicions tècniques.
Sisè.- NOMENAR Responsable del Contracte a la Sra. Lídia Fernández Brugués, cap
de l’àrea de Recursos Humans, d’acord amb l’article 62 de la LCSP.
Setè.- DELEGAR a l’Alcalde 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, d’acord amb el previst als articles 9 i 12 de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i l’article 11 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions
Públiques de Catalunya.
S’aprova per unanimitat.
16.9. - CULTURA: CONTRACTACIÓ SERVEI DE CONTRACTACIÓ DE LA
LLICÈNCIA D'ÚS DEL SISTEMA DE GESTIÓ I VENDA D'ENTRADES PER A
ESDEVENIMENTS
Núm. de referència : X2021062254

Atès que és necessari contractar el servei de gestió i venda d’entrades per a
esdeveniments culturals.
Codi CPV: 48218000-9

Paquets de software de gestió de llicències

Atès que la necessitat a satisfer s’integra dins les competències de l’Ajuntament d’Olot.
Atès que s’ha demanat pressupost a les següents empreses pels serveis de gestió i
venda d’entrades per a esdeveniments culturals:
1. KOOBINEVENT, SL; B55075022 ; llorens.noell@koobin.com
2. Eventis Web&Ap&Tickets, SL; B55259824; jordi.camps@eventis.pro
3. WEB OLOT (Marc Serra Fontfreda); 77912072D; info@elseudomini.net

Atès que segons l’informe de valoració, de les 3 ofertes sol·licitades, s’han presentat
únicament 2 ofertes dins del termini establert a l’efecte:
KOOBIN EVENT SL
Preu: 13.920,00 € + 2.923,20 € en concepte d’IVA
WEB OLOT (Marc Serra Fontfreda)
Preu: 14.450,00 € + 3.034,50 € en concepte d’IVA
Analitzades les ofertes, s’informa favorablement a la contractació de l’oferta presentada
per l’empresa KOOBINEVENT, SL; B55075022, per haver presentat l’oferta més
econòmica.
Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals de
contractació.
Atès que l’empresa KOOBINEVENT, SL no ha subscrit amb l’Ajuntament d’Olot, durant
el present exercici pressupostari, més contractes menors pel mateix objecte que
individual o conjuntament superin el llindar establert per als contractes menors de
serveis a l’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic (en endavant LCSP).
Vista la capacitat d’obrar de l’empresa KOOBINEVENT, SL i atès que aquesta compta
amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del contracte.
Tipus de Contracte: SE
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SERVEIS
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Fonament jurídic
Primer.- Atesa la definició que l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (LCSP) formula del contracte de serveis.
Segon.- Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP, referent a l’inici, contingut i
aprovació de l’expedient administratiu.
Tercer.- Ateses les competències que estableix la disposició addicional segona de la
LCSP i les delegacions efectuades pel cartipàs municipal.
Vist l’expedient administratiu núm: CC012021000847 de cultura i antecedents
corresponents, d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Aprovar l’informe emès per Susanna Alsina Coll, direcció adjunta àrea de
Cultura, de data 27 de desembre de 2021 en el que es motiven les necessitats de
contractar.
Segon.- S’adjudiqui el contracte menor dels serveis servei de gestió i venda d’entrades
per a esdeveniments culturals, a favor de l’empresa KOOBINEVENT, SL, amb NIF

B55075022, pel preu de setze mil vuit-cents quaranta-tres euros amb vint cèntims
(16.843,20 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en 13.920,00 € de pressupost net i 2.923,20 € en
concepte d’IVA calculat al 21%.
Tercer.- Els serveis es portaran a terme des de la data d’adjudicació del contracte fins a
31/12/2022.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 16.843,20 €, IVA inclòs, amb càrrec
a la partida 22 499 333 227991 PRESTACIÓ DE SERVEIS TEATRE del pressupost de
l’Ajuntament d’Olot.
Cinquè.- KOOBINEVENT, SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012021000847.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
16.843,20

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

S’aprova per unanimitat.
17.1. - APROVAR LES BASES I LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU
PER A LA COBERTURA DEFINITIVA DE TRES PLACES D'OFICIAL PRIMERA
BRIGADA
Núm. de referència: X2021063745

Atès que la Junta de Govern Local en la sessió ordinària del 17 de gener de 2019 va
acordar l’aprovació de l’oferta d’ocupació pública de l’Ajuntament d’Olot per a l’any 2019
que conté una plaça vacant de personal laboral fix, categoria oficial primera fuster, grup
C2, adscrita a l’àrea de Territori, pel sistema de selecció de concurs oposició en torn
lliure.
Atès que la Junta de Govern Local en la sessió ordinària del 18 de març de 2021 va
acordar l’aprovació de l’oferta d’ocupació pública de l’Ajuntament d’Olot per a l’any 2021
que conté dues places vacants de personal laboral fix, categoria oficial primera
electricista i oficial primera operativa, grup C2, adscrites a l’àrea de Territori, pel sistema
de selecció de concurs oposició en torn lliure.
Atès que l’acord d’aprovació de l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2019 es va publicar
al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 19 de 28 de gener de 2019 i al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7797 de 28 de gener de 2019.
Atès que l’acord d’aprovació de l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2021 es va publicar
al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 62 de 31 de març de 2021 i al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8385 de 13 d’abril de 2021.
Atès que l’oferta d’ocupació pública s’ha d’executar en el termini de tres anys des de la
seva publicació en els butlletins oficials.

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada
d’Organització i Atenció Ciutadana proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la cobertura
definitiva de tres places vacants de personal laboral fix, categoria oficial primera brigada
(fuster, electricista i operativa), grup C2, pel sistema de selecció de concurs oposició en
torn lliure, vacants a la plantilla de personal de l’Ajuntament d’Olot i incloses a l’oferta
d’ocupació pública per als anys 2019 i 2021.
Segon.- Publicar el text íntegre de les bases i de la convocatòria en el Butlletí Oficial de
la Província de Girona i en extracte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
S’aprova per unanimitat.
18.1. - APROVAR LES BASES I LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU
PER A LA COBERTURA DEFINITIVA D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A MITJÀ/NA
D'ADMINISTRACIÓ GENERAL
Núm. de referència: X2021063709

Atès que la Junta de Govern Local en la sessió ordinària del 17 de gener de 2019 va
acordar l’aprovació de l’oferta d’ocupació pública de l’Ajuntament d’Olot per a l’any 2019
modificada i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 62 de 31 de
març de 2021 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8385 de 13 d’abril
de 2021, que conté una plaça vacant personal funcionari de carrera, tècnic/a mitjà/na
d’administració general, subescala tècnica, grup A2, adscrita a l’àrea de Serveis
Generals, pel sistema de selecció de concurs oposició en torn lliure.
Atès que l’oferta d’ocupació pública s’ha d’executar en el termini de tres anys des de la
seva publicació en els butlletins oficials.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada
d’Organització i Atenció Ciutadana proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la cobertura
definitiva d’una plaça de personal funcionari de carrera, tècnic/a mitjà/na d’administració
general, subescala tècnica, grup A2, adscrita a l’àrea de Serveis Generals, pel sistema
de selecció de concurs oposició en torn lliure, vacant a la plantilla de personal de
l’Ajuntament d’Olot i inclosa a l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2019.
Segon.- Publicar el text íntegre de les bases i de la convocatòria en el Butlletí Oficial de
la Província de Girona i en extracte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
S’aprova per unanimitat.

19.1. - REVISIÓ PER ACTUALITZACIÓ A L’ANY 2022 DELS COEFICIENTS DE
VALORACIÓ D’OBRES ALS EFECTES DEL CÀLCUL DE L’ICIO EN EXPEDIENTS
DE LLICÈNCIES I D’OBRES SUBJECTES AL RÈGIM DE COMUNICACIÓ.
Núm. de referència : X2021063912
La Taula de mòduls és un document annex de l’Ordenança fiscal que determina les
bases per a estimar el cost de les obres per les que es sol·licita llicència. Aquestes bases
de càlcul són d’aplicació quan el projecte presentat no incorpora un pressupost detallat
que permeti la comprovació dels amidaments i dels preus d’obra ajustats a preus de
mercat.
En el document es determina el cost unitari segons el tipus d’obra partint d’un mòdul
bàsic. Aquest mòdul és variable en funció de la variació anual dels preus de l’edificació,
per la qual cosa correspon actualitzar-lo per a l’any 2022.
Amb caràcter general i amb independència de que el projecte sigui visat o no, es prendrà
com a base per aplicació dels drets fiscals corresponents, el cost real d'execució material
de l'obra o instal·lació.
El pressupost de l'obra s'obtindrà a partir de l'estat d'amidaments i aplicació de preus
unitaris. En el seu defecte, el pressupost mínim de les obres que es relacionen a
continuació es podrà obtenir a partir del Mòdul Bàsic corregit en funció del tipus d'obra
a executar segons el coeficient corresponent, i la seva superfície construïda.
El pressupost així obtingut prevaldrà al pressupost d'execució material que figuri en el
projecte, sempre i quan aquell sigui superior.
El Mòdul Bàsic (any 2022) es fixa en 485,45 € i s'actualitzarà anualment en funció dels
valor que correspongui.
Seguint els criteris aplicats pel Col·legi oficial d’arquitectes de Catalunya, per a l’obtenció
del nou mòdul s’han observat les variacions experimentades pels preus de mà d’obra i
materials en el període comprés entre juny de 2019 i desembre de 2020, aplicant les
fórmules polinòmiques números 16 a 23 del Reial Decret 3560/1970, obtenint-ne un
coeficient del -1%. Donada la desviació d'aquest percentatge amb la realitat actual dels
preus dels materials de construcció, es considera que cal suspendre l'aplicació del
resultat, pendent de l'actualització de les dades de referència a desembre de 2021.
Amb caràcter general s'aplicarà sobre el mòdul resultant un coeficient reductor de 0,6 a
les superfícies complementàries sense distribuir, que requereixin una actuació posterior.
En les ampliacions d'edificacions s'aplicarà un coeficient d'1,2 si l'obra afecta l'edifici
existent. A les plantes en soterrani s'aplicarà el coeficient 1,1.
MÒDUL BÀSIC DE REFERÈNCIA
Vigent any 2021.................................. 485,45 €
Nou mòdul (any 2022)........................ 485,45 €
511,00 € (mòdul general) x 0,95 (província de Girona) = 485,45 €

Els coeficients d'actualització per a l’any 2022, s’obtenen de l’aplicació d’un decrement
del -5,2% segons dades de l’IPC de Catalunya d’octubre de 2020 a octubre de 2021.
Així, els coeficients d'actualització dels pressupostos d'obres a efectes de liquidació de
drets de llicències de segona fase, pròrroga o renovació seran els següents:

Amb l'aplicació d'aquests coeficients d'actualització s'obtindrà el pressupost mínim, que
s'aplicarà si no es justifica el cost real de l'obra.
Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal el desembre de 2021 que s’adjunta a
l’expedient.
En relació a l’expedient URG62021000004, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d’urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR la revisió per actualització dels coeficients de valoració d’obres
als efectes del càlcul de l’ICIO en expedients de llicències i d’obres subjectes al règim
de comunicació per l’any 2022, d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte municipal en
data desembre de 2021 que s’adjunta a l’expedient, i amb el benentès que tindran
efectes a partir de l’1 de gener de 2022.
SEGON.- NOTIFICAR la present resolució als serveis econòmics de l’Ajuntament.
S’aprova per unanimitat.
20.1. - PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REPARACIÓ DE LA URBANITZACIÓ A
LA PLAÇA MAJOR (PLACES I PLACETES DE PROXIMITAT AL NUCLI ANTIC
D’OLOT)
Núm. de referència : X2021064152
Vist el Projecte bàsic i executiu de reparació de la urbanització a la Plaça Major (Places
i placetes de proximitat al nucli antic d’Olot), redactat per unparelld’arquitectes: Eduard
Callís i Guillem Moliner, en data desembre de 2021, que té per objecte reparar les parts

de paviment malmeses de la plaça i millorar la relació de l’espai central amb l’anella
perimetral.
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 UPOM2021000046, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d' Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el Projecte bàsic i executiu de reparació de la
urbanització a la Plaça Major (Places i placetes de proximitat al nucli antic d’Olot),
redactat per unparelld’arquitectes: Eduard Callís i Guillem Moliner, en data desembre de
2021.
SEGON.- SOTMETRE el present acord a informació pública pel termini de TRENTA
DIES, mitjançant anunci 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.
21.1. - CONCEDIR LLICÈNICA DE REFORMA D'EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE
MITGERES, AMB SITUACIÓ AL C DE LOPE DE VEGA N.8
Núm.- LLICENCIA D’OBRES
****- C LLANÇÀ N.0007 PAU
Núm. de referència

: X2021020223

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per REFORMA D'EDIFICI
PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES, al C DE LOPE DE VEGA N.8 , del municipi
d’Olot.
Identificació de l’expedient: OMA32021000032
Situació: C DE LOPE DE VEGA N.0008
UTM: 7507204
1.- En data 4/05/2021, **** amb DNI: **** , representat per ****, presenta projecte
d’obres majors per REFORMA D'EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES, amb
situació al carrer C DE LOPE DE VEGA N.8, 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. Zona suburbana d’intensitat 3 (11.3).
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: **** , representada per ****, llicència d’obres
(OMA32021000032), per REFORMA D'EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES,
amb situació al C DE LOPE DE VEGA N.8, 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 2 mesos i el termini per acabar-les
és de 24 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: CRA2021600064
Liquidació de Drets i Garanties:
Drets
Per: Un pressupost de: 111636.86 euros
NO Veles, marquesines o tendals
Base liquidable (3)
111636.86

Drets

%
bonificació
4465.47

Drets definitius
0

Garanties:

4465.47

Taxes

Total Drets
321.05

4786.52

Garantia per reposició de paviments 300 euros
Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties

Euros
4786.52
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:
• D'acord amb l'establert a l'art. 1 del Decret 282/1991, no es poden iniciar les obres de
construcció si no s'ha presentat prèviament a l'Ajuntament el corresponent projecte
executiu i el programa de control de qualitat. El projecte executiu haurà d’estar visat pel
col·legi d’arquitectes en aplicació del Reial Decret 1000/2010, sobre visat col·legial
obligatori. També caldrà presentar informe subscrit pel redactor del projecte sobre
l’adequació del projecte executiu al projecte bàsic autoritzat, o de modificació del
projecte en el seu cas.
• Document signat per arquitecte assumint la direcció de l’obra.
• Document signat per contractista assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra i
document que l’acrediti (model 36, certificat d’alta a l’epígraf corresponent o altra
documentació equivalent).
• 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 SARSCoV-2”.
2. Aquesta llicència no autoritza l’ocupació de la via pública amb materials o altres
elements propis de l’obra.
3. 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.
.
S’aprova per unanimitat.
21.2. - CONCEDIR REFORMA D'EDIFICI PLURIFAMILIAR AMB AUGMENT DEL
NOMBRE D'HABITATGES (DE 2 A 3), AL C DEL BISBE SERRA N.72
Núm.- LLICENCIA D’OBRES
****- C DEL BISBE SERRA N.0072 Pis.1 OLOT
Núm. de referència

: X2021038819

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per REFORMA D'EDIFICI
PLURIFAMILIAR AMB AUGMENT DEL NOMBRE D'HABITATGES (DE 2 A 3), al C
DEL BISBE SERRA N.72, del municipi d’Olot.
Identificació de l’expedient: OMA32021000064

Situació: C DEL BISBE SERRA N.0072
UTM: 7209814
1.- En data 10/08/2021, **** amb DNI **** , representat per **** , presenta projecte d’obres
majors per REFORMA D'EDIFICI PLURIFAMILIAR AMB AUGMENT DEL NOMBRE
D'HABITATGES (DE 2 A 3)., amb situació al carrer DEL BISBE SERRA N.72, d’Olot.
2.- En data 14/12/2021 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 suburbana d’intensitat 3 (clau
11.3).

2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, estableixen el
règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les llicències d’obres. És d’aplicació igualment
allò que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text
refós de la llei d’Urbanisme.

3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local,
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, que va delegar
aquesta competència en aquest òrgan municipal.
La Junta de Govern Local, ACORDA:

PRIMER.- Atorgar a **** amb DNI: **** , representat per **** , llicència d’obres
(OMA32021000064), per REFORMA D'EDIFICI PLURIFAMILIAR AMB AUGMENT DEL
NOMBRE D'HABITATGES (DE 2 A 3), amb situació al C DEL BISBE SERRA N.72.
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: CRA202166067
Liquidació de Drets i Garanties:
Drets
Per: Un pressupost de: 50434.88 euros
1 Connexions desguassos habitatges
Base liquidable (3)
50434.88

Drets

%
bonificació
2144.65

Drets definitius
0

2144.65

Taxes

Total Drets
66.15

Garanties:
Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties

Euros
2210.80
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

2210.80

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 tècnic
assumint la direcció de l’execució de l’obra.
2. 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.
3. En aplicació de la Llei 3/2010, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis, del Codi
tècnic de l’edificació CTE (Reial Decret 314/2006 i modificacions posteriors), cal ajustar
el projecte d’obres a les següents condicions: Cal disposar d’una unitat d’extintor amb
característiques 21A –113B, segons Taula 1.1 del SI 4 del CTE.
4. 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
5. 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.
21.3. - CONCEDIR LLICÈNCIA DE CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR
AÏLLAT C. DE LA TARTANA N.0065
Núm.- LLICENCIA D’OBRES
**** - C DE LA GARRINADA N.0040 Pis.1 Pta.1 OLOT
Núm. de referència

: X2021035687

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per CONSTRUCCIÓ
D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, al C DE LA TARTANA N.65, del municipi
d’Olot.
Identificació de l’expedient: OMA32021000057
Situació: C DE LA TARTANA N.0065
UTM: 6102502
1.- En data 25/07/2021, **** amb DNI: ****, representat per **** , presenta projecte
d’obres majors per CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, amb
situació al carrer C DE LA TARTANA N.65, d’Olot.
2.- En data 22/12/2021 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 URBANITZABLE DELIMITAT Zona Suburbana A intensitat II.
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya,
estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les llicències d’obres.
És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme.

3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local,
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, que va delegar
aquesta competència en aquest òrgan municipal.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Atorgar a **** amb DNI: **** , representat per ****, llicència d’obres
(OMA32021000057), per CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, amb
situació al C DE LA TARTANA N.65, 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 12 mesos i el termini per acabar-les
és de 24 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: CRA2021-600068
Liquidació de Drets i Garanties:
Drets
Per: Un pressupost de: 260780.81 euros
1 Connexions desguassos habitatges
1 Guals
Base liquidable (3)

Drets

260780.81

%
bonificació
10558.48

Drets definitius
0

Taxes

10558.48

Total Drets
542.20

Garanties:
Garantia per reposició de paviments 300.00 euros
Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties

Euros
11100.68
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

11100.68

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 tècnic
assumint la direcció de l’execució de l’obra.
2. D'acord amb l'establert a l'art. 1 del Decret 282/1991, no es poden iniciar les obres de
construcció si no s'ha presentat prèviament a l'Ajuntament el corresponent projecte
executiu i el programa de control de qualitat. El projecte executiu haurà d’estar visat pel
col·legi d’arquitectes en aplicació del Reial Decret 1000/2010, sobre visat col·legial
obligatori. També caldrà presentar informe subscrit pel redactor del projecte sobre
l’adequació del projecte executiu al projecte bàsic autoritzat, o de modificació del
projecte en el seu cas.
3. El projecte de les obres que s’autoritzen amb aquesta llicència s’ajusta a la Concreció
de l’ordenació volumètrica de l’illa aprovada per la Junta de Govern Local en sessió de
data 03/04/2014, d’acord amb el procediment previst a l’article 252 del Reglament de la
Llei d’urbanisme (Decret 305/2006). Les condicions d’edificació de l’expedient de
concreció de l’ordenació volumètrica (art. 18.5) són les següents:
Les noves edificacions hauran de formar un conjunt harmònic amb les edificacions
existents, per això s’han arbitrat una sèrie de mesures referents a diversos aspectes de
l’edificació en aquestes parcel·les.
a) Materials per tractament de les façanes:
Preferentment els murs exteriors de façana de les edificacions seran d’un sol material,
d’obra vista, manual o mecànica de color vermell (natural).
S’admet la combinació de dos materials sempre que un sigui l’obra vista i l’altre un
revestiment uniforme, sigui estucat, remolinat o d’altre. El color d’aquest revestiment
serà el més proper possible al blanc o al gris. En tot cas el material dominant serà l’obra

vista, que serà obligatori estigui present a totes les façanes i en el conjunt no serà inferior
al 60% de la seva superfície.
Els tancaments de les obertures, seran preferentment de color blanc, qualsevol altre
color s’haurà de justificar.
b) Cobertes:
Les edificacions en dues plantes resoldran la coberta amb una teulada inclinada de
teula, idèntica o més semblant possible a la utilitzada per la resta de la zona de
Rebaixinc. La teula utilitzada a les edificacions de la zona és la “Teja mixta Cazorla,
marrón, URL”. El pendent dels teulats, serà entre el 30% i el 35%, la volada de 50 cm i
el cantell dels ràfecs entre 10 i 12 cm. L’acabat dels ràfecs de coberta serà de formigó
vist.
S’admet la coberta plana a les plantes baixes i l’acabat serà amb grava tipus palet de
riera o amb un paviment. No s’admetrà l’acabat amb làmines impermeables
autoprotegides.
c) Les parets de tancament tindran una cota mínima de 0,60 m d’alçada i una màxima
de 1,00 m. A les tanques que donen a carrer, aquestes alçades es mesuraran respecte
a la rasant del mateix. Seran de totxo manual o mecànic, de mida catalana color vermell
(natural) i el seu coronament serà horitzontal i acabat amb una peça ceràmica del mateix
color.
Per sobre de la paret massissa, fins a 1,80 m, la tanca serà vegetal. S’admetrà una
tanca de reixat prefabricat plastificat en color verd que quedarà amagada per la
vegetació. Aquest reixat servirà com a suport del bruc provisionalment mentre el verd
no arribi a l’alçada correcte.
4. Aquesta llicència no autoritza l'ocupació de la via pública amb materials o altres
elements propis de l'obra.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
22.1. - APORTACIÓ ECONÒMICA I QUOTA 2021 A L’ASSOCIACIÓ COMUNITAT
ENERGÈTICA MONTOLIVET.
Núm. de referència

: X2021056742

El ple de l’Ajuntament d’Olot, en sessió de data 18 de novembre de 2021 va acordar
integrar-se a l’Associació Comunitat Energètica Montolivet, com a membre de ple dret,
assumint els drets i deures que aquesta integració comporta i, entre els qual deures, hi
figura contribuir al manteniment de la comunitat amb el pagament de les quotes,
derrames i altres aportacions econòmiques aprovades d’acord amb els Estatuts de
l’Associació.
Vist l’escrit de l’Associació Comunitat Energètica Montolivet, de data 17 de desembre
de 2021 (E2021024890/17-12-2021), en el que s’informa que la comunitat ha acceptat
el pressupost per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques i inversos, presentat per
l’empresa “SEI, electricitat industrial i domèstica”, per un import de 51.548,95 euros. En
aquest mateix escrit s’assenyala que l’Ajuntament, en tant que soci de l’associació amb
un 17% de la propietat de la instal·lació, segons l’estudi realitzat per l’empresa “Km0
Energy, S.L.”, li correspon una aportació de 10.603,62 euros (8.763,32 euros més
1.840,30 euros en concepte d’IVA); així com el pagament de 100 euros en concepte de
quota corresponent a l’any 2021.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, que serveixen de
motivació a la present resolució, el regidor delegat de Transició energètica,
proposa a la Junta de Govern Local, prèvia declaració d’urgència, l'adopció dels
següents acords:
Primer.- Assumir el pagament de CENT euros (100.- €), en concepte de quota de soci
de l’Associació Comunitat Energètica Montolivet, amb NIF .G6768487, corresponent a
l’any 2021, a càrrec de la partida: 21.100.912.480026 “Transferències Alcaldia”.
Segon.- Aprovar l’autorització i la disposició de la despesa de DEU MIL SIS-CENTS
TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS (10.603,62.- €), en concepte
d’instal·lació de plaques fotovoltaiques i inversos, a favor de l’Associació Comunitat
Energètica Montolivet, amb NIF .G6768487, a càrrec de la partida: 21.140.1721.78004
“Transf. Associació Comunitat Energètica Montolivet”.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 21140 1721 78004

Import
10603.62

200240

Despeses 21100 912 480026

100

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
TRANSF. ASSOC. COMUNITAT ENERGETICA
100 001 001 001 000 000
MONTOLIVET
TRANSFERENCIES ALCALDIA
100 001 999 064 999 999

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

