
 
 
 

ACTA NÚM. 8 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 
EL DIA 3 DE MARÇ DE 2022. 

 
 
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 3 de març de 2022 es reuneix en aquesta Casa 
Consistorial la Junta de Govern d’aquets Ajuntament sota la presidència del Sr. 
ESTANIS VAYREDA I PUIGVERT, 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. Montserrat Torras i 
Surroca,  Jordi Güell i Güell, Maria Assumpció Camps i Bosch, Aniol Sellabona i 
Aguilera i Gemma Canalias Rafel de forma presencial al lloc on se celebra.  
 
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, Adriana Francés i Planellas i Lluc Charles i Flaqué. 
 
Hi assisteix com a regidors de l’oposició Josep Guix i Feixas i Jordi Gasulla Flavià.  
 
Hi assisteix l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí.  
 
Actua com a secretària, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera.  
 
 

1. - ACTA.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Essent l'hora assenyalada - les vuit del matí- l'Alcalde declara obert l'acte i del seu ordre, 
la Secretària llegeix l'acta de la sessió anterior, que s'aprova per unanimitat 
 

2. - DESPATX OFICIAL 
 
El Sr. Alcalde dona compte als membres de la Junta de Govern dels actes i reunions a 
les quals ha assistit, des de la sessió celebrada el dia 24 de febrer: 
 

- El divendres 25 de febrer, acompanyat de la regidora d’Acció Social i del regidor 
Estanis Vayreda i d’altres autoritats, va rebre la visita de la consellera de Drets 
Socials, Violant Cervera. Van mantenir una reunió a la residència Sant Jaume 
per conèixer el projecte de millora de les instal·lacions que van donar a conèixer 
als mitjans de comunicació. Posteriorment es va traslladar a l’Ajuntament d’Olot 
on va signar el Llibre d’Honor de la Ciutat i va tenir una reunió amb l’equip directiu 
del CASG. 
 
Una vegada finalitzada la visita de la consellera, es va traslladar al Teatre 
Principal per assistir a l’obra “53 Diumenges”. 
 



 

- El dissabte 26 de febrer va prendre part de la concentració de rebuig a la guerra 
d’Ucraïna que va convocar davant l’Ajuntament representants de la comunitat 
ucraïnesa que viu a la ciutat. Tot seguit, va assistir a la presentació del llibre del 
centenari de la Unió Esportiva Olot. Al vespre, a Cines Olot va assistir a la 
projecció de la pel·lícula “La conquesta dels Catorze, Tancant El Cercle” de 
Ferran Latorre dins del festival Vivim Muntanyes. 
 

- El diumenge 27 de febrer va participar de l’assemblea del barri de Sant Cristòfol 
Mas Bernat.  
 

- El dilluns 28 de febrer va presidir el Patronat de la Fundació d’Estudis Superiors 
que es va fer de manera telemàtica. 
 

- El dimarts 1 de març va participar de l’acte de presentació del cartell del 
Carnaval, que es va fer al local al Centre d’Iniciatives Turístiques.  

 
 

3. - DISPOSICIONS.- ASSABENTATS DE LES DISPOSICIONS PUBLICADES EN 
ELS BUTLLETINS OFICIALS 

 
Tot seguit la Secretària dona compte a la Junta de Govern dels edictes i anuncis de 
l'Ajuntament d'Olot apareguts als Butlletins Oficials BOE, BOP i DOGC, des de la darrera 
sessió. I se n'acorda l'assabentat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
 

4.1. - CULTURA: SUBVENCIÓ PROJECTES CULTURALS MUSEU DE LA 
GARROTXA 2022 

Núm. de referència : X2022010104     
 
En relació a l’expedient SCU12022000005 de CULTURA, vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Sol·licitar la subvenció: 
 
Organisme: DIPUTACIO DE GIRONA  
Programa: SUBVENCIONS FOMENT DE PROJECTES CULTURALS ALS 

MUSEUS DE LES COMARQUES GIRONINES 2022 
Referència: BOP NÚM. 25 DE 07/02/2022 
Núm disposició: EDICTE NÚM. 911 
Import: 35.000,00 € 

 
Segon.- Presentar a l’esmentada convocatòria el projecte: PROJECTES CULTURALS 
MUSEU DE LA GARROTXA 2022 
 
Tercer.- Facultar l’alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
S’aprova per unanimitat. 



 
 
 

5.1. - CULTURA: SUBVENCIÓ PROGRAMACIÓ EQUIPAMENTS ESCÈNICS 
MULTIFUNCIONALS OLOT 2022 

 
Núm. de referència : X2022010100     
 
En relació a l’expedient SCU12022000004 de CULTURA, vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Sol·licitar la subvenció: 
 
Organisme: DIPUTACIO DE GIRONA  
Programa: PROGRAMACIO ESTABLE PROFESSIONAL EQUIPAMENTS 

ESCÈNICS I MUSICALS MULTIFUNCIONALS COMARQUES 
GIRONINES 2022 

Referència: BOP NÚM. 25 DE 07/02/2022 
Núm disposició: EDICTE NÚM. 915 
Import: 15.000,00 € 

 
Segon.- Presentar a l’esmentada convocatòria el projecte: PROGRAMACIÓ 
EQUIPAMENTS ESCÈNICS MULTIFUNCIONALS OLOT 2022 
 
Tercer.- Facultar l’alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
6.1. - SOL·LICITAR UNA SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER AL 

FINANÇAMENT DE LES ACTIVITATS I PROJECTES CULTURALS DE LES 
OFICINES JOVES, CAPITALS DE COMARCA I MUNICIPIS DE MÉS DE 15.000 

HABITANTS DE LES COMARQUES GIRONINES (2022) 
 

Núm. de referència : X2022009186     
 
 
En relació a l’expedient SED12022000001 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  de Joventut, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Sol·licitar la subvenció: 
 
Organisme: DIPUTACIO DE GIRONA  
Programa: Subvencions per al finançament de les activitats i projectes 

culturals de les Oficines Joves, capitals de comarca i municipis de 
més de 15.000 habitants de les comarques gironines (2022) 

Referència: BOP 
Núm disposició: Edicte 913 de 7 de febrer de 2022 
Import: 5.000 € 



 

 
 
Segon.- Presentar a l’esmentada convocatòria el projecte: Participació cultural jove. 
 
 
Tercer.- Facultar l’alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
 

S’aprova per unanimitat. 
 
 

7.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2022009998     
 
En relació a l’expedient CPG22022000014 i  vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar relació d’ordenacions de despeses annexada número 22/008 per un import de 
516.387,78 euros. 
 

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

200240  Despeses 99999 516387.78 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
8.1. - MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS I 

EQUIPAMENTS MUNICIPALS 
Núm. de referència : X2019041140     
 
Antecedents 
 
El Ple de l’Ajuntament d’Olot, en sessió ordinària de 18 de juny de 2020, va aprovar 
l’adjudicació del servei de neteja dels edificis i equipaments municipals (Lots 1, 2, 3, 4 i 
5 (Edificis Administratius, Educatius, Culturals, Esportius i Socials) a l’oferta integradora 
presentada per la “UTE NETEJA OLOT II”, amb NIF U01611425.  
 
La durada del contracte és de 2 anys a comptar des de la data de la seva formalització, 
prorrogable d’any en any, fins a un màxim de 4 anys. El contracte es va formalitzar amb 
efectes a 1 de setembre de 2020. 
 
Vist l’informe NI022022000339 emès pel Sr. Xavier Viñolas Boix, enginyer tècnic de 
l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot i responsable del contracte, en relació a la 
modificació del contracte del servei de neteja dels edificis i equipaments municipals, en 
concret pel que fa al servei de neteja de la sala Torín, correcció d’errata en el nombre 
d’hores anuals del contracte de la neteja del Casal de Pequin; i ampliació amb el servei 
de neteja de l’equipament Espai Cràter. 



 
 
 

Fonaments legals 
 
Pel que fa a la modificació del contracte, el plec de clàusules administratives particulars 
de la licitació preveia en la clàusula 33 que el contracte es podria modificar, de 
conformitat amb els termes establerts a l’article 204 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic (LCSP), per un import màxim del 20% del preu del 
contracte, pels següents motius: 

 

− Increment d’edificis o espais on calgui prestar el servei. 
− Supressió d’edificis o espais on calgui prestar el servei. 
− Modificació de les necessitats dels centres actuals. 
− Causes imprevistes degudament justificades que es comunicaran oportunament. 

 
Pel que fa al reajustament de garanties per variació del preu del contracte com a 
conseqüència d’una modificació, article 109.3 de la LCSP. 
 
Vist l’expedient administratiu CCS12019000037 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.-  Aprovar la modificació del contracte dels serveis de neteja dels edificis i 
equipaments municipals, adjudicat a la UTE NETEJA OLOT II, amb NIF U01611425, 
amb efectes a 1 de febrer de 2022, en els edificis i equipaments que s’indiquen a 
continuació: 

 
• Sala Torín,: 

 
Modificar l’horari de neteja conservant 10,5 h./setmana els 12 mesos i 21 h. 
especialista/any, i passar de 3 dies a la setmana amb 3,5 h. a 2 dies laborables 
amb 3,25 h. més 2 h. el dissabte i més 2 h. el diumenge. 

 
• Casal de Pequin 

 

Establir que les hores de neteja al  Casal de pequin seran de 96 hores anuals 
(2h/setmana en 11 mesos a l’any), vist que el contracte establia 152 h./any, i 
s’estan fent 96 h./any (2 h/setmana en 11 mesos a l’any). 

 
• Espai Cràter – (nou centre): 

 

Ampliar el contracte amb la neteja d’aquest nou equipament, amb el següent 
horari: 

- Entre el dia 1 de febrer de 2022 i fins el dia 14 de febrer de 2022: 15 
hores de neteja inicial 

- A partir del dia 15 de febrer de 2022 (data prevista d’obertura amb 
visita guiada per grups): 

- de dilluns a diumenge, 21h setmana (3h dia) els 12 mesos de l’any 
- 60 h especialista a l’any 



 

 

Segon.- Establir que els 933,00 € que l’empresa UTE NETEJA OLOT II ha facturat 
incorrectament pel que fa a la neteja del Casal de Pequin, els descomptaran de la 
propera factura que presentin; atès que el cost facturat per la neteja del Casal de Pequin 
des del dia 1 de març de 2021 fins el 31 de gener de 2022 ha estat de 2.597,10 € (IVA 
inclòs) i hauria d’haver estat de 1.664,10 € (IVA inclòs). 
 
Tercer.- Quantificar l’increment de la despesa prevista fins a la data de finalització del 
contracte, el dia 31 d’agost de 2022: 

 
 
BLOC 

 
CENTRES 

 
MOTIU 

COST FINS A LA FI 
DEL CONTRACTE 

(IVA exclòs) 

C 
32 SALA TORIN Modificació contracte 573,16 € 

51 ESPAI CRÀTER 
Nou edifici 10.245,80 € 
Neteja inicial 217,95 € 

 
Aquest increment es pagarà amb càrrec a les partides que s’indiquen a continuació: 

 
 
 

PARTIDA 

COST FINS 
A LA FI DEL 
CONTRACTE 

(IVA inclòs) 

22.144. 333. 227000 MANTENIMENT EDIFICIS CULTURALS 
(NETEJA) 

693,52 € 

ESPAI CRÀTER (NETEJA)  12.661,14 € 

 
 

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

200220  Despeses 22144  333  227000 693.52 MANTENIMENT EDIFICIS CULTURALS 
(NETEJA) 

100 001 001 001 000 000 

200220  Despeses 22800  333  227000 12661.14 NETEJA ESPAI CRATER 100 001 001 001 000 000 

 

 
Quart.- REQUERIR a l’adjudicatària del contracte del servei de neteja dels 
administratius, educatius, culturals, esportius i socials de l’Ajuntament d’Olot, UTE 
NETEJA OLOT II, amb CIF núm. U01611425, 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 551,84 €, corresponent 
al 5% de l’import de la modificació sense IVA. 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

8.2. - MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE CONTROL DE LA 
QUALITAT DE LA NETEJA DELS EDIFICIS MUNICIPALS. 

 
Núm. de referència : X2021037017     
 
Antecedents 
 
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot, en sessió ordinària de 7 d’octubre de 
2021 va acordar adjudicar el contracte dels serveis de control de la qualitat de la neteja 
dels edificis municipals a favor de l’empresa CIAS COM 2001 SL, amb NIF B62658521. 
 
La durada del contracte és d’1 anys a comptar des de la data de la seva formalització, 
amb la possibilitat d’una pròrroga d’un any.  
 
Vist l’informe NI022022000384 emès pel Sr. Xavier Viñolas Boix, enginyer tècnic de 
l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot i responsable del contracte, en relació a la 
modificació del contracte del servei amb l’ampliació de l’equipament Espai Cràter. 
 
Fonaments legals 
 
Pel que fa a la modificació del contracte, el plec de clàusules administratives particulars 
de la licitació preveia en la clàusula 34 que el contracte es podria modificar de 
conformitat amb els termes establerts a l’article 204 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic (LCSP), per un import màxim del 10% del preu del 
contracte, amb motiu d’ampliacions, modificacions o reduccions de centres municipals. 
 
La modificació proposada suposa un augment de l’1,38 % de l’import del contracte, 
d’acord amb l’informe NI022022000384. 
 

Vist que no procedeix el reajustament de garanties per variació del preu del contracte 
com a conseqüència d’una modificació, atès que el contracte es va adjudicar per 
procediment obert simplificat abreujat, en què no es requereix la constitució d’una 
garantia definitiva.  
 
Vist l’expedient administratiu CCS12021000058 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.-  Aprovar la modificació del contracte dels serveis de control de la qualitat de 
la neteja dels edificis municipals adjudicat a l’empresa CIAS COM 2001 SL, amb NIF 
B62658521, amb efectes a 1 de març de 2022, ampliant-lo amb el control de qualitat de 
la neteja de l’Espai Cràter. 

 

Segon.- Establir que el cost anual d’aquesta modificació, és el següent: 

 

 

 

 

 



 

 
 
CENTRE 

COST ANY 
MODIFICACIÓ  
(IVA exclòs) 

51 ESPAI CRÀTER 199,68  € 

 
Tercer.- L’increment de la despesa prevista pels 6 mesos restants de contracte, des 
del dia 1 de març al dia 31 d’agost de 2022 és de 120,81 € i es pagaran amb càrrec a la 
següent partida: 

 

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

200220  Despeses 22800  333  227000 120.81 NETEJA ESPAI CRATER 100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

8.3. - SERVEIS DE MÀRQUETINS DIGITAL DE L'ESPAI CRÀTER 
 
 
Núm. de referència : X2022007817     

 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar els serveis de màrqueting digital de l’Espai 
Cràter, com es desprèn de l’informe de data 9 de febrer de 2022,  emès pel Sr. Xavier 
Collell Colomer, tècnic de l’àrea d’Alcaldia i director de l’Espai Cràter. 

Segon.-  Atès que es tracta d’un servei esporàdic i puntual, i que en cas que es valori 
que es repetirà aquesta mateixa necessitat, s’inclourà en la planificació de necessitats 
de contractació, d’acord amb el que estableix l’article 28 de la LCSP. 

Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar els serveis de 
màrqueting digital de l’Espai Cràter: 
-Ubica Marketing Oline, SL 
-Enna, màrqueting i comunicació creativa SL 
-Maria Dolores Gordils Ubeda  

Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, emès en data 22 de febrer de 2022 per la 
Sra. Núria Llop Sellas, tècnica de comunicació de l’Espai Cràter; han presentat ofertes 



 
 
 

les tres empreses i la millor proposta és la presentada per UBIKA MARQUETING 
ONLINE , SL per haver presentat l’oferta més econòmica 

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

Sisè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa UBIKA MARQUETING ONLINE i atès que 
aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació 
objecte del contracte. 

Fonament jurídic 

La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article 
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant 
LCSP) i correspon a la modalitat de serveis regulada a l’article17 de la mateixa. 

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

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

Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions 
efectuades pel cartipàs municipal. 

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012022000138 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 

Primer.-  Aprovar l’informe emès Sr. Xavier Collell Colomer, tècnic de l’àrea d’Alcaldia i 
director de l’Espai Cràter de data 9 de febrer de 2022,  en el que es motiven les 
necessitats de contractar. 

Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a 
favor de l’empresa UBIKA MARQUETING ONLINE,SL amb NIF núm. B5506399-4, el 
contracte menor dels serveis de màrqueting digital de l’Espai Cràter; pel preu de catorze 
mil cent quaranta-un euros amb vint-i-set cèntims (14.141.27 €),  IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en onze mil sis-cents vuitanta-set euros  (11.687 €) de 
pressupost net i dos mil quatre-cents cinquanta-quatre euros amb vint-i-set cèntims 
(2.454.27 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 % 
 
Tercer.- El termini per a l’execució dels serveis serà de sis mesos,  a partir de la data 
de recepció de la notificació de l’adjudicació 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 14.141,27€, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida núm. 22.800.333.226020 “identitat i comunicació” del Pressupost municipal. 



 

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

200220  Despeses 22800  333  226020 14141.27 ESPAI CRATER - IDENTITAT I COMUNICACIO 100 001 001 001 000 000 

 

Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació i adjuntarà 
una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient 
CC012022000138 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses: “Ubika  Marketing Oline, SL”;  “Enna, 
màrqueting i comunicació creativa,SL”; “Maria Dolores Gordils Ubeda”. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

8.4. - ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, 
DELSERVEI DE COORDINACIÓ D’ACTIVITATS EMPRESARIALS A 

L’AJUNTAMENT D’OLOT. 
 

Núm. de referència : X2021061142     
 

Tipus 
Contracte 

SE DE SERVEIS 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris UN ÚNIC CRITER 

 
Antecedents 
 
Per acord de la Junta de Govern Local celebrada en data 16 de desembre de 2021 es 
va aprovar l’expedient de contractació administrativa, plecs de clàusules i inici de la 
licitació del “Servei de coordinació d’activitats empresarials a l’Ajuntament d’Olot”.   
 
El termini de presentació de proposicions va finalitzar el dia 13 de gener de 2022, havent 
presentat oferta les següents empreses:  
 

- Marc Bagué Mallorquí 
- Ctaima Outsourcing & Consulting, SL 
- Gruvasa 2015, SL 

 
En data 3 de febrer de 2022 es reuní la Mesa de Contractació per donar compte de 
l’informe emès per la Sra. Margarita Miró, tècnic de recursos humans, relatiu als criteris 
d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor de les ofertes presentades, i obertura 
del Sobre B. El resum de les puntuacions obtingudes per les empreses pel que fa als  
criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor, és el següent: 
 



 
 
 

 
 
Vista la puntuació total obtinguda per a cada empresa, l’empresa CTAIMA 
OUTSOURCING & CONSULTING, SL no va assolir la puntuació mínima necessària 
(establerta en 15 punts) per passar a la següent fase de la licitació. 
 
En data 14 de febrer de 2022 es reuní novament la Mesa de Contractació per donar 
compte de l’informe emès per la Sra. Margarita Miró, relatiu als criteris d’adjudicació 
avaluables automàticament o mitjançant fórmula i fer proposta d’adjudicació.  El resum 
de la puntuació obtinguda per les diferents empreses en els criteris avaluables 
automàticament és el següent: 
MARC BAGUÉ MALLORQUÍ: 75 punts 
GRUVASA 2015 SL: 73,53 punts 

 
El resum de la puntuació total obtinguda, és el següent: 

 
 

En la mateixa sessió, la Mesa de Contractació va acordar proposar l’adjudicació del 
servei a Marc Bagué Mallorquí, amb NIF ****. 
 
En data 18 de febrer de 2022 es va requerir a Marc Bagué Mallorquí per tal que 



 

presentés tota la documentació necessària per procedir a l’adjudicació del contracte i 
constituís la garantia definitiva, en els termes de l’article 150 de la LCSP.  
 
Atès que va donar compliment al requeriment dins el termini establert a l’efecte. 
  
De conformitat amb el punt 3 de l’article 150 de la LCSP i amb la Disposició Addicional 
Segona de la LCSP. 
 
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12021000077 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords:  
 
Primer.- ADJUDICAR el contracte del servei de coordinació d’activitats empresarials de 
l’Ajuntament d’Olot, a favor del Sr. Marc Bagué Mallorquí, amb NIF ****, per un preu total 
de set mil dos-cents seixanta euros (7.260 €), IVA inclòs, desglossat en 6.000,00 de 
base imposable i 1.260 € d’IVA calculat al 21 %. 
 
La durada del contracte s’estableix per dos (2) anys, a comptar des de la data de 
formalització del contracte, amb la possibilitat de dues pròrrogues acordades, per un any 
cadascuna. 
 
Segon.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de 
clàusules administratives particulars i el plec de clàusules tècniques reguladores de la 
contractació, aprovats per la Junta de Govern Local de data 16 de desembre de 2021; 
així com amb l’oferta presentada per l’adjudicatària. 
 
Tercer.- Les característiques i avantatges de l’oferta, queden acreditades a l’acta de la 
Mesa de Contractació celebrada el dia 14 de febrer de 2022. 
 
Tota la informació necessària que justifica la present adjudicació es troba publicada en 
el Perfil del contractant de l’Ajuntament d’Olot.  
 
Quart.- D’acord amb la clàusula 5 del PCAP, el preu del contracte per a l’any 2022 es 
pagarà amb càrrec a la partida:  2022 110 920 227999 PREVENCIÓ RISCOS 
 

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

200300 2200163 Despeses 22110  920  227999 2873.75 PREVENCIO RISCOS 100 001 001 001 000 000 
200210 2200163 Despeses 22110  920  227999 -1361.25 PREVENCIO RISCOS 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 99999 3630 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 99999 756.25 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

En tractar-se d’una despesa plurianual , aquesta despesa queda subordinada a 
l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost dels exercicis respectius. 
 
Cinquè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i als candidats, de conformitat 
amb l’article 151 de la LCSP. 
 
Sisè.- Publicar l’adjudicació del contracte mitjançant anunci en el Perfil del Contractant. 
 
Setè.- Requerir al Sr. Marc Bagué Mallorquí, per tal que en el termini màxim de quinze 
dies hàbils següents al dia en què s’efectuï la notificació de l’adjudicació als licitadors i 



 
 
 

candidats formalitzi el contracte, d’acord amb el que estableix l’article 153.3 de la LCSP, 
i vist que el contracte no és susceptible de recurs especial en matèria de contractació 
d’acord amb el que disposa l’article 44.1 de la LCSP. 
 
Vuitè.-  PUBLICAR la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del 
Contractant. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
8.5. - CULTURA: CONTRACTACIÓ FESTIVAL SISMÒGRAF: "VERY VERY 

SLIGHTLY" 
 
Núm. de referència : X2022010078     
 
Primer.- Atès que és necessària la contractació de l’espectacle de dansa VERY VERY 
SLIGHTLY de la companyia EULÀLIA BERGADÀ dins la programació de FESTIVAL 
SISMÒGRAF 2022, que realitza l'empresa MORLANDA CREACIONS SL com es 
desprèn de l'informe de data 01-03-2022, emès per TENA BUSQUETS, DIRECTORA 
D'ARTS ESCÈNIQUES, amb el vistiplau de Susanna Alsina Coll, directora adjunta a 
l'àrea de Cultura.  
 
Codi CPV: 92312100-2 Serveis artístics de productors de teatre, de grups de cantants, 
bandes i orquestres 
 
Segon.- Atès que la necessitat a satisfer s'integra dins les competències de l'Ajuntament 
d'Olot.  
 
Tercer.- Vista la capacitat d'obrar de l'empresa MORLANDA CREACIONS SL i atès que 
aquesta compta amb l'habilitació professional necessària per realitzar la prestació 
objecte del contracte.  
 
Quart.- Atès que hi ha crèdit suficient a la partida 22 400 334 2279901 ACTUACIONS 
SISMÒGRAF del Pressupost de l'Ajuntament d'Olot i pot ordenar-se la despesa 
proposada.  
 
Cinquè.- Atès que ens trobem davant d'un contracte de serveis artístics, aquesta 
contractació ha de considerar-se de caràcter privat de conformitat amb allò que disposa 
l'article 25.1.a).1º de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 
(en endavant LCSP).  
 
Fonament Jurídic:  
Article 25.1 a) 1er de la LCSP pel que fa als contractes privats.  
Article 26.2 i 168.2 169 i 170 pel que fa a la tramitació del procediment.  
Article 28 LCSP pel que fa a la motivació de la necessitat.  
Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions 
efectuades pel cartipàs municipal.  
Atès el Reial Decret Llei 3/2020 de 4 de febrer.  



 

 
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics.  
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012022000173 de cultura i antecedents 
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Adjudicar a favor de l’empresa MORLANDA CREACIONS SL, amb CIF. 
B55674816, de SOLIVELLA, TARRAGONA, ESPANYA, el contracte privat que té per 
objecte l'espectacle de dansa  VERY VERY SLIGHTLY pel preu de SET MIL VUIT-
CENTS TRENTA-QUATRE euros AMB SETANTA-CINC cèntims (7.834,75 €), IVA 
inclòs.  
 
Aquest preu es desglossa en els conceptes que es relacionen a continuació i que hauran 
de constar en la/les factura/es corresponent/s:  
Caixet actuació: 6.475,00 €  
IVA (21)%: 1.359,75 €  
 
Segon.- VERY VERY SLIGHTLY es portarà a terme el dia 29-04-2022. 
 
Tercer.- Aprovar i Disposar la despesa d'import 7.834,75 €, IVA inclòs, i efectuar-ne el 
pagament a l'empresa MORLANDA CREACIONS SL en els termes que consten en el 
contracte que se signarà entre les parts.  
 
Amb càrrec a la partida 22 400 334 2279901 ACTUACIONS SISMÒGRAF del 
Pressupost de l'Ajuntament d'Olot.  
 
Quart.- Informar a l'adjudicatari que el pagament s'efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació.  
 
Cinquè.-Facultar el director de l'àrea de Cultura per a la signatura del contracte 
d'actuació entre les parts.  
 
Sisè.- MORLANDA CREACIONS SL  adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura 
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012022000173. 
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

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

200220  Despeses 22400  334  2279901 7834.75 ACTUACIONS SISMOGRAF 400 034 070 017 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 



 
 
 

8.6. - CULTURA: CONTRACTACIÓ FESTIVAL SISMÒGRAF 2022: "PARMECIS I 
METEORITS" 

 
 

Núm. de referència : X2022010080     
 
Primer.- Atès que és necessària la contractació de l’espectacle de dansa PARAMECIS 
I METEORITS de la companyia XESCA SALVÀ&MARC VILLANUEVA dins la 
programació del FESTIVAL SISMÒGRAF 2022, que realitza l'empresa ACTURA 12, SL 
com es desprèn de l'informe de data 01-03-2022, emès per TENA BUSQUETS, 
DIRECTORA D'ARTS ESCÈNIQUES, amb el vistiplau de Susanna Alsina Coll, directora 
adjunta a l'àrea de Cultura.  
 
Codi CPV: 92312100-2 Serveis artístics de productors de teatre, grups de cantants, 
bandes i orquestres  
 
Segon.- Atès que la necessitat a satisfer s'integra dins les competències de l'Ajuntament 
d'Olot.  
 
Tercer.- Vista la capacitat d'obrar de l'empresa ACTURA 12, SL i atès que aquesta 
compta amb l'habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del 
contracte.  
 
Quart.- Atès que hi ha crèdit suficient a la partida 22 400 334 2279901 ACTUACIONS 
SISMÒGRAF i pot ordenar-se la despesa proposada.  
 
Cinquè.- Atès que ens trobem davant d'un contracte de serveis artístics, aquesta 
contractació ha de considerar-se de caràcter privat de conformitat amb allò que disposa 
l'article 25.1.a).1º de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 
(en endavant LCSP).  
 
Fonament Jurídic:  
Article 25.1 a) 1er de la LCSP pel que fa als contractes privats.  
Article 26.2 i 168.2 169 i 170 pel que fa a la tramitació del procediment.  
Article 28 LCSP pel que fa a la motivació de la necessitat.  
Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions 
efectuades pel cartipàs municipal.  
Atès el Reial Decret Llei 3/2020 de 4 de febrer.  
 
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics.  
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012022000175 de cultura i antecedents 
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Adjudicar a favor de l’empresa ACTURA 12, SL, amb CIF. B65758427, de 
BARCELONA, ESPANYA, el contracte privat que té per objecte l'espectacle de dansa 
PARAMECIS I METEORITS pel preu de SET MIL DOS-CENTS SEIXANTA euros 
(7.260,00 €), IVA inclòs.  



 

 
Aquest preu es desglossa en els conceptes que es relacionen a continuació i que hauran 
de constar en la/les factura/es corresponent/s:  
Caixet actuació: 6.000,00 €  
IVA (21)%: 1.260,00 €  
 
Segon.- PARAMECIS I METEORITS es portarà a terme els dies 08 i 09-04-2022  
 
Tercer.- Aprovar i Disposar la despesa d'import 7.260,00 €, IVA inclòs, i efectuar-ne el 
pagament a l'empresa ACTURA 12, SL en els termes que consten en el contracte que 
se signarà entre les parts.  
 
Amb càrrec a la partida 22 400 334 2279901 ACTUACIONS SISMÒGRAF del 
Pressupost de l'Ajuntament d'Olot.  
 
Quart.- Informar a l'adjudicatari que el pagament s'efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació.  
 
Cinquè.-Facultar el director de l'àrea de Cultura per a la signatura del contracte 
d'actuació entre les parts.  
 
Sisè.- ACTURA 12, SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi 
farà constar el número d’expedient CC012022000175. 
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

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

200220  Despeses 22400  334  2279901 7260.00 ACTUACIONS SISMOGRAF 400 034 070 017 000 000 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
8.7. - CULTURA: CONTRACTACIÓ FESTIVAL SISMÒGRAF: "MOVIMENT D'OLOT" 
 
 

Núm. de referència : X2022010082     
 
Primer.- Atès que és necessària la contractació de l’espectacle MOVIMENT D'OLOT de 
la companyia MONT DE DUTOR dins la programació de FESTIVAL SISMÒGRAF 2022, 
que realitza l'empresa ACTURA 12, SL com es desprèn de l'informe de data 01-03-2022, 
emès per Tena Busquets, directora d'arts escèniques, amb el vistiplau de Susanna 
Alsina Coll, directora adjunta a l'àrea de Cultura.  
 
Codi CPV: 92312110-5 Serveis artístics de productors de teatre 
 
Segon.- Atès que la necessitat a satisfer s'integra dins les competències de l'Ajuntament 
d'Olot.  



 
 
 

 
Tercer.- Vista la capacitat d'obrar de l'empresa ACTURA 12 SL i atès que aquesta 
compta amb l'habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del 
contracte.  
 
Quart.- Atès que hi ha crèdit suficient a la partida 22 400 334 2279901 ACTUACIONS 
SISMÒGRAF i pot ordenar-se la despesa proposada.  
 
Cinquè.- Atès que ens trobem davant d'un contracte de serveis artístics, aquesta 
contractació ha de considerar-se de caràcter privat de conformitat amb allò que disposa 
l'article 25.1.a).1º de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 
(en endavant LCSP).  
 
Fonament Jurídic:  
Article 25.1 a) 1er de la LCSP pel que fa als contractes privats.  
Article 26.2 i 168.2 169 i 170 pel que fa a la tramitació del procediment.  
Article 28 LCSP pel que fa a la motivació de la necessitat.  
Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions 
efectuades pel cartipàs municipal.  
Atès el Reial Decret Llei 3/2020 de 4 de febrer.  
 
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics.  
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012022000176 de cultura i antecedents 
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Adjudicar, a favor de l’empresa ACTURA 12, SL, amb CIF. B65758427, de 
BARCELONA, Espanya, el contracte privat que té per objecte l'espectacle MOVIMENT 
D'OLOT pel preu de DEU MIL CINC-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB CINC 
CÈNTIMS (10.533,05 €), IVA inclòs.  
 
Aquest preu es desglossa en els conceptes que es relacionen a continuació i que hauran 
de constar en la/les factura/es corresponent/s:  
Caixet actuació: 8.705,00 €  
IVA (21)%: 1.828,05 €  
Segon.- MOVIMENT D'OLOT es portarà a terme el dia 09-04-2022  
 
Tercer.- Aprovar i Disposar la despesa d'import 10.533,05 €, IVA inclòs, i efectuar-ne el 
pagament a l'empresa ACTURA 12, SL en els termes que consten en el contracte que 
se signarà entre les parts.  
 
Amb càrrec a la partida 22 400 334 2279901 ACTUACIONS SISMÒGRAF del 
Pressupost de l'Ajuntament d'Olot.  
 
Quart.- Informar a l'adjudicatari que el pagament s'efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació.  



 

 
Cinquè.-Facultar el director de l'àrea de Cultura per a la signatura del contracte 
d'actuació entre les parts.  
 
Sisè.- ACTURA 12, SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi 
farà constar el número d’expedient CC012022000176. 
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

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

200220  Despeses 22400  334  2279901 10533.05 ACTUACIONS SISMOGRAF 400 034 070 017 000 000 

 

 
 

S’aprova per unanimitat. 
 

 
8.8. - CULTURA: CONTRACTACIÓ FESTIVAL SISMÒGRAF 2022: " ROZEO" 

 
Núm. de referència : X2022010094     
 
Primer.- Atès que és necessària la contractació de l’espectacle de dansa ROZEO de la 
companyia GRATTE CIEL dins la programació del FESTIVAL SISMÒGRAF 2022, que 
realitza l'ASSOCIATION GRATTE CIEL com es desprèn de l'informe de data 01-03-
2022, emès per TENA BUSQUETS, DIRECTORA D'ARTS ESCÈNIQUES, amb el 
vistiplau de Susanna Alsina Coll, directora adjunta a l'àrea de Cultura.  
 
Codi CPV: 92312110-5 Serveis artístics de productors de teatre 
 
Segon.- Atès que la necessitat a satisfer s'integra dins les competències de l'Ajuntament 
d'Olot.  
 
Tercer.- Vista la capacitat d'obrar de l'ASSOCIATION GRATTE CIEL i atès que aquesta 
compta amb l'habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del 
contracte.  
 
Quart.- Atès que hi ha crèdit suficient a la partida 22 400 334 2279901 ACTUACIONS 
SISMÒGRAF i pot ordenar-se la despesa proposada. 
  
Cinquè.- Atès que ens trobem davant d'un contracte de serveis artístics, aquesta 
contractació ha de considerar-se de caràcter privat de conformitat amb allò que disposa 
l'article 25.1.a).1º de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 
(en endavant LCSP).  
 
Fonament Jurídic:  
Article 25.1 a) 1er de la LCSP pel que fa als contractes privats.  
Article 26.2 i 168.2 169 i 170 pel que fa a la tramitació del procediment. 
Article 28 LCSP pel que fa a la motivació de la necessitat.  



 
 
 

Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions 
efectuades pel cartipàs municipal.  
Atès el Reial Decret Llei 3/2020 de 4 de febrer. 
  
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics.  
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012022000177 de cultura i antecedents 
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Adjudicar, a favor de l'ASSOCIATION GRATTE CIEL, amb CIF. 
79812767600012, d’ARLES, FRANÇA el contracte privat que té per objecte l'espectacle 
ROZEO pel preu de DOTZE MIL SIS-CENTS SEIXANTA-SIS euros (12.666,00 €), IVA 
inclòs. 
  
Aquest preu es desglossa en els conceptes que es relacionen a continuació i que hauran 
de constar en la/les factura/es corresponent/s:  
Caixet actuació: 12.666,00 €  
IVA (exempt) 
 
Segon.- ROZEO es portarà a terme el dia 09-04-2022  
 
Tercer.- Aprovar i Disposar la despesa d'import 12.666,00 €, Iva exempt, i efectuar-ne 
el pagament a l'ASSOCIATION GRATTE CIEL en els termes que consten en el contracte 
que se signarà entre les parts.  
 
Amb càrrec a la partida 22 400 334 2279901 ACTUACIONS SISMÒGRAF del 
Pressupost de l'Ajuntament d'Olot.  
 
Quart.- Informar a l'adjudicatari que el pagament s'efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació.  
 
Cinquè.-Facultar el director de l'àrea de Cultura per a la signatura del contracte 
d'actuació entre les parts.  
 
Sisè.- ASSOCIATION GRATTE CIEL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura 
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012022000177. 
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

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

200220  Despeses 22400  334  2279901 12666.00 ACTUACIONS SISMOGRAF 400 034 070 017 000 000 

 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
 



 

8.9. - CULTURA: CONTRACTACIÓ FESTIVAL SISMÒGRAF 2022: "CUIR" 
 
Núm. de referència : X2022010095     
 

Primer.- Atès que és necessària la contractació de l’espectacle de dansa CUIR de la 
companyia UN LOUP POUR L'HOMME dins la programació del FESTIVAL 
SISMÒGRAF 2022, que realitza l'Association Un loup pour l’homme com es desprèn de 
l'informe de data 01-03-2022, emès per TENA BUSQUETS, DIRECTORA D'ARTS 
ESCÈNIQUES, amb el vistiplau de Susanna Alsina Coll, directora adjunta a l'àrea de 
Cultura.  
 
Codi CPV: 92312110-5 Serveis artístics de productors de teatre 
 
Segon.- Atès que la necessitat a satisfer s'integra dins les competències de l'Ajuntament 
d'Olot.  
 
Tercer.- Vista la capacitat d'obrar de l'Association Un loup pour l’homme i atès que 
aquesta compta amb l'habilitació professional necessària per realitzar la prestació 
objecte del contracte.  
 
Quart.- Atès que hi ha crèdit suficient a la partida 22 400 334 2279901 ACTUACIONS 
SISMÒGRAF i pot ordenar-se la despesa proposada.  
 
Cinquè.- Atès que ens trobem davant d'un contracte de serveis artístics, aquesta 
contractació ha de considerar-se de caràcter privat de conformitat amb allò que disposa 
l'article 25.1.a).1º de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 
(en endavant LCSP).  
 
Fonament Jurídic:  
Article 25.1 a) 1er de la LCSP pel que fa als contractes privats.  
Article 26.2 i 168.2 169 i 170 pel que fa a la tramitació del procediment.  
Article 28 LCSP pel que fa a la motivació de la necessitat.  
Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions 
efectuades pel cartipàs municipal.  
Atès el Reial Decret Llei 3/2020 de 4 de febrer.  
 
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics.  
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012022000178 de cultura i antecedents 
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Adjudicar a favor de l’Association Un loup pour l’homme, amb CIF. 498 115 062 
00040, de LILLE, FRANÇA el contracte privat que té per objecte l'espectacle de dansa 
CUIR pel preu de VUIT MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-QUATRE euros (8.484,00 €), 
exempt d’IVA.  
 
Aquest preu es desglossa en els conceptes que es relacionen a continuació i que hauran 
de constar en la/les factura/es corresponent/s:  



 
 
 

 
Caixet actuació:8.484,00 €  
IVA (exempt) 
 
Segon.- CUIR es portarà a terme el dia 09-04-2022  
 
Tercer.- Aprovar i Disposar la despesa d'import 8.484,00 €, IVA inclòs, i efectuar-ne el 
pagament a l'Association Un loup pour l’homme en els termes que consten en el 
contracte que se signarà entre les parts.  
 
Amb càrrec a la partida 22 400 334 2279901 ACTUACIONS SISMÒGRAF del 
Pressupost de l'Ajuntament d'Olot.  
 
Quart.- Informar a l'adjudicatari que el pagament s'efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació.  
 
Cinquè.-Facultar el director de l'àrea de Cultura per a la signatura del contracte 
d'actuació entre les parts.  
 
Sisè.- L’ Association Un loup pour l’homme adjuntarà una còpia d’aquest acord a la 
factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012022000178. 
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

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

200220  Despeses 22400  334  2279901 8484.00 ACTUACIONS SISMOGRAF 400 034 070 017 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

8.10. - REVISIÓ PREU CONCESSIÓ D'ÚS DEL LLOC DE VENDA  LOT 12 DE LA 
PLAÇA MERCAT 

Núm. de referència : X2013016805     
 
Atès que en el plec de clàusules administratives particulars que regeixen la concessió 
d’ús dels diversos llocs de venda de la Plaça Mercat, s’estableix que l’import de 
l’adjudicació es paga segons: 5% en el termini d’un mes de la notificació de l’adjudicació, 
20% en el moment de lliurament del lloc de venda i el 75% restant fraccionat en 
mensualitats fins a 31 de desembre de 2024. 
 
D’acord amb el que s’estableix en el PCAP, aquest 75% s’ha de revisar d’acord amb 
l’IPC, conjunt nacional. 
 
Atès que l’IPC, conjunt nacional a 31 de desembre de 2021 es fixa en un 6,5% 
 



 

Atès que el lloc de venda LOT 12 dedicat a la venda de “peix i marisc” adjudicat a 
l’empresa PEIXOS PLAÇA, CB, s’ha traspassat a favor del Sr. **** amb efectes 1 de 
febrer de 2022 . 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12013000017 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
PRIMER.- Fixar l’import del cànon del mes de gener de 2022, corresponent al 75% restant de 
la concessió d’ús del lloc de venda LOT 12 de la Plaça Mercat  a nom de Peixos Plaça CB, en 
cinc-cents noranta-cinc euros amb trenta-vuit cèntims (595,38 €). 
 
SEGON.- Aquest import s’abonarà segons s’estableix la clàusula 10 del PCAP. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
8.11. - CONCESSIÓ D'ÚS DEL LOT NÚM. 12 DE LA PLAÇA MERCAT DEDICAT A 

"PEIX I MARISC" 
Núm. de referència : X2022009999     
 
L’Ajuntament Ple  en sessió celebrada el dia 20 de febrer de 2014 va adjudicar a 
l’empresa “Peixos Plaça CB” amb NIF E17394396, la concessió administrativa d’ús del 
LOT 12 de la Plaça Mercat dedicat a “peix i marisc” . 
 
Atès l’escrit de data 31 de gener de 2022  (Registre d’Entrada núm. E2022001791) 
subscrita d’una banda per la Sra. **** , en representació de l’empresa “Peixos Plaça 
CB”, adjudicatària de la concessió  administrativa del LOT núm. 12 de la Plaça Mercat 
d’Olot dedicat a “peix i marisc”. 
I de l’altra el Sr. **** proveït amb el NIF núm. **** . 
 
En la qual exposen que, ambdós han formalitzat en data 1 de febrer de 2022 el contracte 
de compravenda del negoci del LOT  núm. 12 de la Plaça Mercat d’Olot i demanen 
autorització municipal per traspassar aquest lloc de venda.  
 
Considerant que l’article 16.3 del Reglament del Mercat Municipal d’Olot (RMMO), 
aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament , en sessió de data 31 d’octubre de 2013 
(BOP núm. 1/02-01-2014) i modificat per acord del plenari de data 25 de setembre de 
2014 (BOP núm. 203/23-10-2014), assenyala que els drets que corresponguin als  
titulars dels llocs de venda podran cedir-se a altres persones, sempre que es compleixin 
les condicions establertes en l’esmentat article.  

 
Considerant que el Sr. **** compleix els requisits per obtenir una autorització per a la 
venda en la Plaça Mercat d’Olot, segons s’acredita en la documentació que 
s’acompanya a l’escrit de petició i on manifesta que coneix i accepta tots els drets i 
deures fixats al plec de clàusules administratives particulars i tècniques aprovades 
definitivament pel ple de l’Ajuntament de data 19 de desembre de 2013 (PCAPT) i 
regulats en el Reglament del Mercat Municipal d’Olot .  



 
 
 

 
De conformitat amb el plec de clàusules administratives particulars i tècniques 
aprovades pel Ple de l’Ajuntament de data 19 de desembre de 2013; el Reglament del 
Mercat Municipal d’Olot, la Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya, la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques,, i la llei 10/82015 d, 1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i vist l’expedient administratiu núm. 
CCS12022000011, i antecedents corresponents, la regidora -delegada d’Hisenda, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:  
 
PRIMER.- Autoritzar el traspàs del lloc de venda LOT núm. 12 de la Plaça Mercat d’Olot, 

per destinar-lo a la venda “peix i marisc”, a favor del Sr. **** amb NIF núm. ****, amb 
efectes del dia 1 de febrer de 2022. 
  
L’activitat prevista és la descrita en el mix comercial del LOT 12 i està comprès per les 
denominacions següents:  
“Denominació principal. FRESC (article 28.6.1): 
1.1.“peix i marisc”  
1.2 “peix i marisc” 
1.3 “preparats de peix” 
  

TERCER .El Sr. **** es subroga en les obligacions econòmiques de l’antiga 
adjudicatària pel que fa al pagament de l’import de la concessió que encara resta 
pendent de pagar, fixant-se en vint mil vuit-cents trenta-vuit euros amb trenta-cinc 
cèntims (20.838,35 €)                                                                                                                                                                                                     
  
L’esmentada quantitat es fraccionarà en 35 mensualitats d’igual import (595,38 €) , amb 
efectes del dia 1 de febrer de 2022, la darrera setmana de cada mes. 
 
Aquest import (595,38 €/mes) es revisarà , de manera acumulativa, d’acord amb l’IPC 
amb efectes del dia 1 de gener de 2023 d’acord amb l’establert a la clàusula 10 del 
PCAP.  
 
QUART.- La vigència d’aquesta autorització finalitzarà en la data què es compleixin els 
quaranta anys, comptats a partir de la data de finalització de les obres de construcció 
de la Plaça Mercat , el 24 de novembre de 2014, tal com preu la clàusula 5.1 del PCAP.  
 
CINQUÈ.- Els drets i deures de l’adjudicatari són els fixats al plec de clàusules 
administratives particulars i tècniques aprovades definitivament pel Ple de l’Ajuntament 
de data 19 de desembre de 2013 i regulats en el Reglament del Mercat Municipal d’Olot, 
aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament , en sessió de data 31 d’octubre de 2013 
(BOP núm. 1/02-01-2014), modificat per acord del plenari de data 25 de setembre de 
2014 (BOP, núm. 203/23-10/2014) i modificat per acord de l’Ajuntament Ple del dia 20 
de desembre de 2019 (BOP núm. 58/23-03-2021). 
 

SISÈ.- Facultar el Sr. Alcalde per tal que en nom i representació de l’Ajuntament 
signi el corresponent contracte. 
 
S’aprova per unanimitat. 



 

9.1. - AUTORITZAR UNA BESTRETA A UN TREBALLADOR ADSCRIT A LA 
POLICIA MUNICIPAL 

 
Núm. de referència : X2022009071     
 

Vista la sol·licitud presentada pel senyor ****, agent adscrit a la Policia Municipal, 
presentada en data 10 de febrer de 2022 amb número de registre d’entrada 
E2022002708, demanant que se li concedeixi una bestreta de 2.500€ nets a retornar en 
un màxim de 24 mensualitats tal i com es permet en conveni. 
 
Vist l’informe emès per la cap de Recursos humans de data 23 de febrer de 2022. 
 
D’acord amb l’article 21 del Conveni de condicions laborals del personal funcionari de 
l’Ajuntament d’Olot pel qual s’estableix que el personal que ho necessiti pot demanar 
una bestreta de les seves retribucions fins a un màxim de dues mensualitats íntegres a 
retornar amb descomptes a la nòmina, en un màxim de 24 mensualitats improrrogables. 
L’avançament s’atorgarà si respon, entre altres especificades en el conveni, a les 
necessitats de: 

▪ Qüestions mèdiques no cobertes per la Seguretat Social. 
▪ Trasllat, compra, rehabilitació o desnonament de l’habitatge. 
▪ Pagaments improrrogables de la unitat familiar o situacions de necessitat 

anàlogues. 
 
Aquestes circumstàncies s’hauran de justificar prèviament i es tindrà en compte: 

▪ Si es demana per primera vegada. 
▪ La situació econòmica de la unitat familiar. 
▪ Si entre la cancel·lació d’una bestreta i la sol·licitud d’una altra han passat 3 

mesos. 
 
Atès que la bestreta sol·licitada respon a la necessitat de pagaments improrrogables de 
la unitat familiar o situacions de necessitat anàlogues, tal com ha manifestat el 
treballador personalment al personal del departament de Recursos Humans, que el 
treballador no té cap bestreta activa i que entre la cancel·lació d’una bestreta anterior i 
la sol·licitud d’aquesta han passat 3 mesos. 
 
D’acord amb l’article 47.1.c) del Reial decret legislatiu 3/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la llei del impost sobre la renda de les persones físiques i la 
Disposició addicional cinquanta-set de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a l’any 2018, per la qual s’estableix el tipus d’interès legal del 
diner queda establert en el 3,00 per cent durant la vigència d’aquesta llei. 
 
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, l’alcalde accidental proposa 
a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 

Primer.- Autoritzar una bestreta de 2.500€ íntegres al senyor ****, agent adscrit a la 
Policia Municipal. 
 

Segon.- Abonar la quantitat de 2.500 euros íntegres al senyor **** , la qual s’haurà 
retornar amb descomptes a la nòmina en un màxim de 24 mesos improrrogables, essent 



 
 
 

el primer mes el que es faci efectiva la bestreta. 
 
Aquesta quantitat es pagarà amb càrrec a la partida NP 310 050 “avançaments i 
préstecs concedits”. 
 
Tercer.- Aplicar el tipus d’interès legal del diner que estableix la normativa vigent. 
 
Quart.- En qualsevol cas, si el treballador causa baixa a l’empresa per qualsevol motiu, 
vindrà obligat ell o, si escau, les persones a qui legalment els correspongui, a retornar 
la totalitat de la bestreta pendent en el mateix mes que es produeixi la baixa a l’empresa. 
 
Que es traslladi aquest acord als interessats de l’expedient 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

10.1. - SUBVENCIÓ.- PROPOSANT SOL•LICITAR-NE UNA A LA DIPUTACIÓ DE 
GIRONA DINS EL PROGRAMA FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I 

CULTURAL PER A L’ANY 2022 
 
Núm. de referència : X2022007630     
 
La Diputació de Girona té aprovades les bases i convocatòria de subvencions del Fons 
de cooperació econòmica i cultural per a l’any 2022.  
 
Vist que l’import total de la subvenció per l’Ajuntament d’Olot és de 555.656,00€, tenint 
en compte el fons de cooperació municipal (inversions i despeses corrents), el fons de 
cooperació cultural, el fons per les actuacions en camins i el fons per a facilitar l’accés 
a les noves tecnologies. 
 
Vist que l’import de subvenció que li correspon al nostre Ajuntament per inversions i 
despeses corrents és de 463.807,60€ i per cooperació cultural és de 81.848,40€. Així 
mateix, s’inclouen dos fons complementaris, addicionals, un per finançar projectes que 
facilitin l’accés a les noves tecnologies per import de 9.000,00€, i l’altre que es destina 
al finançament d’actuacions en camins per import de 1.000,00€. 
 
Vist que l’Ajuntament d’Olot vol concórrer a l’esmentada convocatòria en la línia referida 
a despeses en inversions reals amb el projecte de conservació i millora de la 
infraestructura viària a diversos carrers de la ciutat, any 2022. 
 
Vist que pel que fa als dos fons addicionals, l’Ajuntament d’Olot vol concórrer a 
l’esmentada convocatòria amb: 
 

• Arranjament i pavimentació del camí mas de Xexàs d’Olot, per actuacions en 
camins. 

 

• Actuacions de millora en el Centre de Procés de Dades: servidors i sistemes 
d’emmagatzematge, per facilitar l’accés a les noves tecnologies. 



 

 
L’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot, com a organisme autònom local, creat per 
l’Ajuntament d’Olot, vol concórrer a l’esmentada convocatòria en la línia referida a 
despeses culturals gestionant el 15% del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 
(81.848,40€), que es destinarà a l’activitat cultural de la ciutat d’Olot programada per 
l’Institut de Cultura. 
 
En relació a l’expedient SUR12022000005, 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.- SOL·LICITAR a la Diputació de Girona un ajut de 555.656,00€ dins el “Fons 
de Cooperació econòmica i cultural per a l’any 2022”, que es destinaran a les actuacions 
esmentades en la part expositiva del present acord.  
 
SEGON.- FACULTAR l’Alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
TERCER.- TRASLLADAR aquest acord a la Diputació de Girona, amb tota la 
documentació necessària per a la seva sol·licitud. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
11.1. - PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REPARACIÓ DE LA URBANITZACIÓ A 

LA PLAÇA MAJOR (PLACES I PLACETES DE PROXIMITAT AL NUCLI ANTIC 
D’OLOT).- PROPOSANT APROVAR DEFINITIVAMENT 

 
Núm. de referència : X2021064152     
 
Vist  que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot, en la sessió celebrada el dia 
30 de desembre de 2021 va adoptar, entre d’altres, l’acord d’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. 
 
Vist que el referit projecte es va exposar al públic pel termini de trenta dies en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona núm. 12 de data 19 de gener de 2022 i al tauler 
d’anuncis de la Corporació. 
 
Vist que durant el termini en el qual ha estat exposat al públic no s’han presentat 
al·legacions ni suggeriments de cap tipus. 
 
 
Vist l’informe emès pel director de l’Àrea de Territori en data 28 de febrer de 2022, que 
s’adjunta a l’expedient, conforme al qual informa favorablement l’aprovació definitiva del 
projecte. 
 
Vist l’art. 37, 38 següents i concordants 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 DEFINITIVAMENT el Projecte bàsic i executiu de reparació de la 
urbanització a la Plaça Major (Places i placetes de proximitat al nucli antic d’Olot). 
 
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província i al web de 
l’ajuntament. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

12.1. - MEMÒRIA VALORADA DE SUBMINISTRAMENT DE REGULACIÓ 
D’ACCESSOS A LA PLAÇA DEL CARME D’OLOT.- PROPOSANT APROVAR 

 
Núm. de referència : X2022010309     
 
Vista la memòria valorada de subministrament de regulació d’accessos a la plaça del 
Carme d’Olot, redactada per unparelld’arquitectes, Eduard Callís i Guillem Moliner en 
data febrer de 2022, que té per objecte reservar la plaça per als vianants durant les 
hores que la circulació al nucli antic és restringida, al mateix temps d’augmentar la 
seguretat a l’entrada de l’Escola d’Art. 
 
Vist l’informe emès pel director de l’Àrea de Territori en data 24 de febrer de 2022, que 
s’adjunta a l’expedient, conforme al qual s’informa favorablement l’aprovació de la 
memòria valorada.  
 
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 UPOM2022000009, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
RESOLC 
 
PRIMER.- APROVAR la memòria valorada de subministrament de regulació d’accessos 
a la plaça del Carme d’Olot, redactada per unparelld’arquitectes, Eduard Callís i Guillem 
Moliner en data febrer de 2022. 
 
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler 
d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 



 

S’aprova per unanimitat. 
 
13.1. - MEMÒRIA VALORADA PER OBRA CIVIL DE REGULACIÓ D’ACCESSOS A 

LA PLAÇA DEL CARME D’OLOT.- PROPOSANT APROVAR 
 
Núm. de referència : X2022010316     
 
Vista la memòria valorada per l’obra civil de regulació d’accessos a la plaça del Carme 
d’Olot, redactada per unparelld’arquitectes, Eduard Callís i Guillem Moliner en data 
febrer de 2022, que té per objecte la instal·lació d’un sistema de dos bol·lards retràctils 
abans de la cruïlla amb el carrer Mont Carmel per tal de reservar la plaça per als vianants 
durant les hores que la circulació al nucli antic és restringida, al mateix temps 
d’augmentar la seguretat a l’entrada de l’Escola d’Art. 
 
Vist l’informe emès pel director de l’Àrea de Territori en data 24 de febrer de 2022, que 
s’adjunta a l’expedient, conforme al qual s’informa favorablement l’aprovació de la 
memòria valorada. 
 
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 UPOM2022000010, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
RESOLC 
 
PRIMER.- APROVAR la memòria valorada per l’obra civil de regulació d’accessos a la 
plaça del Carme d’Olot, redactada per unparelld’arquitectes, Eduard Callís i Guillem 
Moliner en data febrer de 2022. 
 
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler 
d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
i no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a un quart de nou i per constància del que s’hi ha tractat i dels 
acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura 
 
VIST I PLAU 
L’ALCALDE 

LA SECRETÀRIA 

 


