ACTA NÚM. 14
JUNTA DE GOVERN LOCAL
EL DIA 14 D´ABRIL DE 2022.

A la molt lleial ciutat d’Olot el dia 14 d´abril de 2022 es reuneix en aquesta Casa
Consistorial la Junta de Govern d’aquets Ajuntament sota la presidència del Sr. JOSEP
BERGA I VAYREDA, per tal de celebrar la sessió ordinària i de primera convocatòria
que s’escau al dia d’avui.
Hi assisteixen els membres de la Junta de Govern Local Srs./es. Estanis Vayreda i
Puigvert, Montserrat Torras i Surroca, Immaculada Muñoz i Díaz, Jordi Güell i
Güell, Maria Assumpció Camps i Bosch, Aniol Sellabona i Aguilera i Gemma
Canalias i Rafel.
També hi assisteixen com a regidors delegats expressament convidats per tal de
presentar els assumptes de la seva àrea, sense poder intervenir, en cap cas, en la part
resolutiva ni en la resta d’assumptes que no afectin a la seva àrea ni prendre part en la
votació, i segons informe dels Serveis de Secretaria del dia 1 de juliol de 2003, els
Srs./es: Agustí Arbós i Torrent i Adriana Francés i Planellas.
Hi assisteixen com a regidors de l’oposició Jaume Mir i Bagó i Jordi Gasulla i Flavià.
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 7 d’abril:

-

-

-

Dijous 7 d’abril va participar al Consell d’Alcaldies que es va fer de manera
telemàtica. A continuació va assistir a diferents actes del Festival Sismògraf que
començava aquell mateix dia.
Divendres 8 d’abril va visitar les brigades ocupacionals que actualment estan fent
tasques de millores del parc de les Mores. Seguidament va rebre la visita de la
regidora de Cultura de l’Ajuntament de Cardedeu, Núria Pujolàs, per conèixer
diferents projectes culturals d’Olot i, a continuació, va visitar diferents
equipaments de la ciutat com l’Espai Cràter. A la tarda va assistir als actes de
l’Escola Malagrida per celebrar el seu 90è aniversari.
Dissabte 9 d’abril va assistir a l’acte d’entrega del “Moviment d’Olot” que va tenir
lloc dins la programació del Festival Sismògraf. A continuació es va desplaçar al
recinte firal per saludar els organitzadors de la Fira de la Cervesa i, tot seguit, es
va desplaçar al Cafè Art Fontanella per assistir a la presentació del llibre
“Confinats i altres relats” dels autors Anna Maria Vila i Josep M Cros.
Diumenge 10 d’abril va participar del programa “Via Lliure” de RAC 1 que es va
emetre en directe des d’Espai Cràter. A continuació es va desplaçar al Firal on va
saludar a l’Agrupació Sardanista que després de la pandèmia, va poder celebrar
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-

la tradicional ballada de Sardanes de Rams. Al migdia al Parc Nou va participar
en l’acte de tancament del Festival Sismògraf.
Dimecres 13 d’abril va rebre la visita del President de la Generalitat, Pere
Aragonès. El President va signar el llibre d’honor de la Ciutat i a continuació va
mantenir una reunió amb l’Alcalde i el primer tinent d’alcalde, l’Estanis Vayreda, i
finalment es va desplaçar a Espai Cràter.

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. - ANUL.LAR ACORD D’ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA DE LA
JUNTA DE GOVER DEL DIA 07/04/22
Atès l’informe conjunt de l’interventor i la secretària general de l’Ajuntament d’Olot de
data, 8 d’abril de 2022.
En relació a l’expedient SAL32022000003 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat d'Esports, proposa a la Junta de Govern
Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Deixar sense efectes l’acord d’aprovació adoptat per la Junta de Govern local
de data 07/04/22 que es transcriu a continuació:
CONCESSIÓ DIRECTA ESCOLA DE FUTBOL GARROTXA
Núm. de referència

: X2022017346

En relació a l’expedient SAL32022000003, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concessió directa a favor
de l’entitat ESCOLA FUTBOL GARROTXA, amb NIF:G1730981-6, inscrita en el Registre
d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12013000016, per un import de 4500
euros. Autoritzar i Disposar la despesa de 4500 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària:
22100912480026 TRANSFERENCIES ALCALDIA (segons el conveni de referència adjunt).
Operació
200220

Referència

Tipus
Despeses

Partida
22100 912 480026

Import
4500

Descripció
TRANSFERENCIES ALCALDIA

CC1
100

CC2
001

CC3
999

CC4
065

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
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CC5
999

CC6
999

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.
SEGON.- Notificar aquest acord al gestor responsable i a les secció de comptabilitat i
pressupostos per tal que procedeixi als tràmits escaients.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 22100 912 480026

Import
-4500

Descripció
TRANSFERENCIES ALCALDIA

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

S’aprova per unanimitat.
5.1. - CONVENI.- APROVAR UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB
L’ASSOCIACIÓ DESPERTA ESPURNES, PER DESENVOLUPAR UN PROJECTE
DE “CIRC SOCIAL”.
Núm. de referència

: X2022017830

L’Associació Desperta Espurnes (G64218795) desenvolupa des de fa anys un
projecte anomenat “Circ Social” adreçat a col·lectius desfavorits.
Aquest projecte es fonamenta en el circ com a eina de transformació social i té
com a objectiu treballar en la formació de joves que aprendran circ i que
treballaran implícitament les seves inseguretats, l’augment de la seva autoestima
i el treball en equip. Aquest projecte tindrà com a fita preparar un espectacle que
s’estrenarà al festival que es porta a terme a Collsuspina amb GIRACIRC, que
és l’entitat que dinamitza aquest festival de circ. La formació pels joves serà
gratuïta i l’associació es compromet a proporcionar els formadors per
desenvolupar l’activitat, així com proporcionar tot el material i l’assegurança
d’accidents a tots els participants. La Cooperativa Suara ha concedit el
finançament per tirar endavant el projecte de “Circ Social”. L'activitat de “Circ
Social” es farà al local municipal que actualment utilitza els Xerrics d’Olot, durant
el període del 27 d’abril fins el 18 d’agost d’enguany, els dimecres i dijous de les
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17:30 a les 19:30 hores i anirà adreçat a joves de la comarca, amb i sense risc
d’exclusió social.
La Colla Castellera Els Xerrics d’Olot, en escrit de data 1 d’abril de 2022 (Registre
General, núm. E2022006646/01-04-2022), ha manifesta la voluntat de cedir
l’espai de la seva seu social, a l’antic edifici de la Hidroelèctrica de l'Empordà,
propietat de l’Ajuntament d’Olot, per realitzar el projecte “Circ Social”.
Considerant la voluntat de l’Ajuntament d’Olot de participar en el projecte “Circ
Social”.
De conformitat amb les competències atorgades als municipis a la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i al 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, en matèria de promoció i reinserció socials; i vist l’expedient
administratiu SG102022000006 i antecedents corresponents, que serveixen de
motivació a la present resolució, la regidora delegada d’Acció social i
cooperació, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i
l’Associació Desperta Espurnes, per a la realització d’un projecte anomenat “Circ
Social”.
Segon.- Autoritzar a la Colla Castellera Els Xerrics d’Olot que cedeixi l’espai de
la seva seu social, a l’antic edifici de la Hidroelèctrica de l'Empordà, propietat de
l’Ajuntament d’Olot, a l’Associació Desperta Espurnes, per a la realització d’un
projecte anomenat “Circ Social”.
Tercer.- Facultar a la regidora delegada d’Acció social i cooperació per a la
signatura de la documentació necessària.
S’aprova per unanimitat.
6.1. - CULTURA: APROVAR TANCAMENT DEL MUSEU DELS VOLCANS D'OLOT I
LA BAIXA AL REGISTRE DE MUSEUS DE LA GENERALITAT
Núm. de referència

: X2022018065

Vist que l’Ajuntament d’Olot ha decidit tancar definitivament el Museu dels Volcans amb
seu a la Torre Castanys del Parc Nou d’Olot a partir del 28 de febrer de 2022.
Vist que el Museu dels Volcans exposava, difonia i conservava una part de la col·lecció
de ciències naturals del Fons Patrimonial Municipal.
Vist que el Museu de la Garrotxa d’Olot té el nº 18 al Registre de Museus de la
Generalitat de Catalunya i el Museu dels Volcans d’Olot hi consta registrat com la
seva secció/extensió de ciències naturals.
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Vist que la col·lecció de ciències naturals del Museu dels Volcans seguirà formant part
de la col·lecció i del fons del Museu de la Garrotxa, que serà l’encarregat de custodiarla, conservar-la i fer-ne difusió.
Vist que l’article 23 del Decret 35/1992, de 10 de febrer, de desplegament parcial de la
Llei 17/1990 (DOGC núm. 1561) diu que els titulars dels museus han de comunicar al
Departament de Cultura qualsevol alteració de les dades que consten en el Registre i
que aquesta comunicació s'ha de produir dins dels dos mesos següents a l'acte que
dona lloc a la modificació.
Vist que l’Ajuntament d’Olot és l’organisme titular del Museu dels Volcans
En relació a l’expedient CU062022000001 de Cultura, vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de Govern
Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el tancament de forma permanent del Museu dels Volcans d’Olot.
Segon.- Que els tècnics conservadors del Museu de la Garrotxa custodiïn i vetllin per la
col·lecció de ciències naturals en el marc del fons del Museu de la Garrotxa.
Tercer.- Que els serveis administratius de l’Àrea de Cultura i Educació de l’Ajuntament
d’Olot procedeixin a fer els tràmits necessaris per donar de baixa el Museu dels Volcans
com a extensió del Museu de la Garrotxa en el Registre de Museus de la Generalitat de
Catalunya en el període que marca la llei.
Quart.- Facultar a l’alcalde d’Olot i regidor de cultura, Josep Berga i Vayreda, com a
representant legal de la corporació per a la signatura de la documentació necessària per
poder fer efectiva la comunicació del tancament d’aquest centre expositiu al Registre de
Museus de la Generalitat de Catalunya.
S’aprova per unanimitat.
7.1. - EDUCACIÓ: SUBVENCIÓ CONTRACTE PROGRAMA OLOT 2022-2025
Núm. de referència

: X2022018308

En relació a l’expedient SED12022000004 de Cultura, 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.- Sol·licitar la subvenció:
Organisme:
Programa:

GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT DE DRETS
SOCIALS
CONTRACTE PROGRAMA OLOT 2022-2025

Import:

80.000,00 €

Segon.- Presentar a l’esmentada convocatòria el projecte;
Tercer.- Facultar l’alcalde per signar tota la documentació necessària.
S’aprova per unanimitat.
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8.1. - PROPOSANT APROVAR CESSIÓ D'ÚS D'UNS ESPAIS SITUATS A LA
PLANTA BAIXA DE L'EDIFICI NÚM.20-22 DE L'AV. SANT JOAN LES ABADESSES
Núm. de referència

: X2022018843

En relació a l’expedient SPT32022000002 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:
Atesa la petició de La Fageda Fundació, amb NIF G17808247, i domicili al Mas els
Casals, s/n de Santa Pau (17811) de cessió d’ús d’uns espais situats a la planta baixa
de l’edifici número 20-22 de l’Avinguda Sant Joan de les Abadesses d’Olot de 4 d’abril
de 2022, per tal de portar-hi a terme algunes activitats de l’Escola de Noves Oportunitats
Noima, mentre no hagin finalitzat les obres de l’edifici de la Providència.
Atès el contracte d’arrendament del local planta baixa de l’edifici número 20-22 de
l’Avinguda Sant Joan de les Abadesses, que l’Ajuntament té subscrit amb Bassols,
Coromina, Vila CB, per a la seva utilització com a dependències de serveis municipals
de la ciutat, des de u de setembre de dos mil cinc fins a trenta-u d’agost de dos mil vinti-cinc.
Atès el que disposa la clàusula vuitena del contracte d’arrendament, en virtut de la qual
“L’arrendador autoritza expressament a l’Ajuntament d’Olot a cedir l’ús d’aquesta planta
a altres entitats o administracions, per al desenvolupament d’activitats vinculades a
serveis municipals o de la ciutat”.
Atès que La Fageda Fundació ha començat a desenvolupar l’Escola de Noves
Oportunitats Noima que engloba les tres línies d’actuació: Alfabetització, Activació
sociolaboral i Prevenció de l’abandonament escolar prematur, vinculades als serveis
educatius de la ciutat.
En relació a l’expedient SPT32022000002 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:
PRIMER.- Cedir de forma gratuïta a favor de LA FAGEDA FUNDACIÓ, amb NIF
G17808247 una aula (61,45 m2), la sala d’espera (14,10 m2), la sala d’atenció al públic
(26,40 m2), el vestíbul (25,70 m2), els banys adjacents a l’entrada del local, el despatx
nº2 (26,00 m2) i el despatx nº 3 (41,85 m2) i l’espai polivalent (137,40m2), segons plànol
adjunt, situats a la planta baixa de l’edifici 20-22 de l’Avinguda Sant Joan de les
Abadesses d’Olot que l’Ajuntament té en règim de lloguer.
L’espai polivalent (137,40 m2) es compartirà amb el PTT.
SEGON.- El termini de la cessió serà d’UN ANY des de l’acord de cessió i podrà
prorrogar-se anualment, de forma expressa, fins a 31 d’agost de 2025, amb el benentès
que l’última anualitat no serà complerta.
S’aprova per unanimitat.
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9.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIÓ DE DESPESES
Núm. de referència

: X2022018717

En relació a l’expedient CPG22022000021 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Aprovar la relació de despeses annexada núm. 22/014 per un import total de 533.324,41
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
533324.41

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

S’aprova per unanimitat.
10.1. - ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ ADQUISICIÓ DE LLIBRES BIBLIOTECA MARIÀ
VAYREDA AMB CÀRREC ALS FONS NEXT GENERATION UE 2022
Núm. de referència : X2022001853
En relació a l’expedient SCU12022000001 d’acceptació de subvenció per a l’adquisició
de llibres destinats a les biblioteques del sistema de lectura pública de Catalunya amb
càrrec als Fons Next Generation, s’acorda:
Primer.- Acceptar la subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya, amb
destinació a l’adquisició de llibres per la biblioteca Marià Vayreda amb càrrec als Fons
Next Generation, per un import de 2.200,00 euros.
Segon.- Agrair a la Generalitat de Catalunya, la concessió de l’esmentada subvenció.
Tercer.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la qual
donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als
efectes de fiscalització.
Quart.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions
tributàries amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de la
Seguretat Social.
Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari
vinculat amb l’expedient.
Sisè.- Que el departament de comptabilitat i pressupostos anoti el dret reconegut
d’aquesta subvenció al pressupost d’ingressos de l’Ajuntament a la partida 2022 400
4508092 SUBV. GENERALITAT FONS NEXT GENERATION.
S’aprova per unanimitat.
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10.2. - TRANSFERÈNCIA PRESTACIÓ SERVEI DE CURA PUNTUAL PER A
NENES I NENS DE 0 A 14 ANYS
Núm. de referència : X2022018348
Vist l’expedient núm: SED12022000005 de transferència destinada a finançar la
prestació del servei de cura puntual per a nenes i nens dels 0 als 14 anys als
Ajuntaments de més de 20.000 habitants i als Consells Comarcals per a l’exercici 2021,
s’acorda:
Primer.- Acceptar la transferència de la Generalitat de Catalunya, Departament
d’igualtat i feminismes, per finançar la prestació del servei de cura puntual per a nenes
i nens dels 0 als 14 anys als Ajuntaments de més de 20.000 habitants i als Consells
Comarcals per a l’exercici 2021.
Segon.- Agrair a la Generalitat de Catalunya la concessió d’aquesta transferència.
Tercer.- Que el departament de comptabilitat i pressupostos anoti el dret reconegut
d’aquesta subvenció al pressupost d’Ingressos de l’Ajuntament a la partida 2022 500
450801 SUBV. GENE. SERVEI CURA NENS/ES 0-14 ANYS
S’aprova per unanimitat.
11.1. - APROVACIÓ PREUS ACTIVITATS ESTIU 2022 ÀREA D'ESPORTS
Núm. de referència

: X2022016946

Vist que l’àrea d’educació de l’Ajuntament com cada any ha estudiat les activitats a
desenvolupar durant la temporada d’estiu 2022.
Vist que per fer front al cost d’aquest servei i d’acord amb el previst als articles 41 i
següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós
de la llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) cal l’aprovació del preus públics
corresponents.
En relació a l’expedient IG112022000009 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:
Primer.- Aprovar els preus públics Activitats d’estiu 2022 Àrea d’esports que es detallen:
1.3 ACTIVITATS ESTIU RIU 2022 ÀREA D’ESPORTS
Preus públics corresponents a l’Estiu Riu 2022
Casals Aquàtics
Setmanes
Preu
Setmanes
Preu
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1
45€
6
221€

2
83€
7
256€

3
118€
8
290€

4
153€
9
324€

5
187€

Casals Esportius
-

Vòlei: 49€/setmana
Patinatge: 49€/setmana
Hoquei: 49€/setmana
Zumba: 49€/setmana
Bàsquet: 160€/setmana

Cursets de natació
-

Nadons (3 mesos a 2 anys): 37€/2 dies
Infantil I i II (nascuts dels 2016 al 2019): 37€/2 dies i 51€/3 dies
Infantil III i IV (nascuts del 2011 al 2015): 37€/2 dies

Segon.- Publicar els esmentats preus públics al BOP d’ acord al que disposa l’ article
45-1-a) de la Llei 39/2015, de 1 d’ octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques LPACAP.
S’aprova per unanimitat.
12.1. - SERVEI D'ALLLOTJAMENT PER NECESSITATS SOCIALS DEL MES DE
MARÇ DE 2022
Núm. de referència : X2022017941
Tipus de Contracte: SE
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SERVEIS
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

El Consorci d’Acció Social de la Garrotxa presta els serveis socials a tota la comarca de
la Garrotxa, inclosa la ciutat d’Olot.
L’Ajuntament d’Olot té delegades les polítiques de benestar social al Consorci d’Acció
Social de la Garrotxa.
El Consorci d’Acció Social de la Garrotxa es considera mitjà propi personificat de
l’Ajuntament d’Olot i del Consell Comarcal de la Garrotxa, als efectes del què s’estableix
a l’art. 32.2 de la Llei, 9/2017 de 8 de novembre (LCSP).
Atès que ha estat necessari realitzar serveis d’allotjament a usuaris en risc d’exclusió
social.
Atès que es valora favorablement la capacitat de l’empresa NARCIS VILA SOMS i atès
que aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació
del servei.
I vist l’informe de la Directora del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, de data 31 de
març de 2022.
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Fonaments jurídics
La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant
LCSP) i correspon a la modalitat de serveis regulada a l’article 17 de la mateixa.
Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de
l’expedient administratiu, i les modificacions introduïdes pel Reial Decret Llei 3/2020, de
4 de febrer.
Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació.
Atesa la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions efectuades pel
cartipàs municipal.
Per tot això, i vistos els antecedents corresponents, i vist l’expedient administratiu núm:
CC012022000323 i antecedents corresponents, la regidora delegada d'Hisenda,
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- APROVAR l’informe tècnic emès per la Sra. Teia Fàbrega Pairó, com a
directora del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, de data 31 de març de 2022 en què
es motiven les necessitats de contactar.
Segon.- ADJUDICAR a favor de l’empresa NARCIS VILA SOMS , amb NIF núm. ****,
el contracte pel servei d’allotjament per necessitats socials durant el mes de març de 2022,
per import de disset mil cinc-cents trenta-un euros amb seixanta-vuit cèntims
(17.531,68 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en quinze mil nou-cents trenta-set euros amb vuitantanou cèntims (15.937,89 €) de base imposable i mil cinc-cents noranta-tres euros amb
setanta-nou cèntims (1.593,79 €) d’IVA calculat al 10%.
Tercer.- Aprovar, Disposar i Ordenar la despesa per import de 17.531,68 € IVA inclòs,
amb càrrec a la partida 22.600.231.227999 “prestació socials (pensions i altres)” del
pressupost municipal:
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 22600 231 227999

Import
17531.68

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
PRESTACIONS SOCIALS (PENSIONS I600 003 288 099 999 999
ALTRES)

S’aprova per unanimitat.
12.2. - TREBALLS DE REDACCIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC DEL MORROT
Núm. de referència : X2022016252
Núm. de referència : X2022016252

Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar el servei per a la redacció del projecte del pla
parcial urbanístic del Morrot, com es desprèn de l’informe de data 23 de març de 2022,
emès pel Sr. Ramon Prat Molas, cap de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot.
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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 servei per a la
redacció del projecte del pla parcial urbanístic del Morrot:
-Inés de Rivera Marinel·lo
-Jordi Calbetó Aldomà
-Eduard Callís Freixas i Guillem Moliner Milhau
Quart.- D’acord amb l’informe de valoració emès pel Sr. Ramon Prat Molas, cap de
l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot, en data 11 d’abril de 2022, s’ha presentat una
única oferta subscrita per l’equip d’arquitectes Srs. EDUARD CALLÍS FREIXAS I
GUILLEM MOLINER MILHAU, la qual s’informa favorablement atès que l’import de
l’oferta és inferior al preu de licitació.
Cinquè.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles
generals de contractació.
Sisè.- Vista la capacitat d’obrar dels Srs. EDUARD CALLÍS FREIXAS I GUILLEM
MOLINER MILHAU i atès que aquesta compta amb l’habilitació professional necessària
per realitzar la prestació objecte del contracte.
Fonament jurídic
La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant
LCSP) i correspon a la modalitat de serveis regulada a l’article 147 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: CC012022000298 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar l’informe emès pel Sr. Ramon Prat Molas, cap de l’Àrea de Territori
de l’Ajuntament d’Olot de data 23 de març 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
dels
arquitectes
Srs.
EDUARD
CALLÍS
FREIXAS
amb
NIF núm. **** i GUILLEM MOLINER MILHAU amb NIF núm. **** , el contracte menor
del servei per a la redacció del pla parcial urbanístic del Morrot; pel preu de dinou mil
disset mil nou-cents seixanta-vuit euros amb cinquanta cèntims (17.968,50 €), IVA
inclòs.
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L’esmentat preu es desglossa en catorze mil vuit-cents cinquanta euros (14.850 €) de
pressupost net i tres mil cent divuit euros amb cinquanta cèntims (3.118.50 €) d’IVA
calculat amb un tipus del 21 %
Tercer.- El termini per a l’execució dels serveis serà de 7 mesos, a partir de la data de
recepció de la notificació de l’adjudicació
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 17.968,50 €, IVA inclòs, amb càrrec
a la partida núm. 22.140.151.64001 “plànols i projectes” del Pressupost municipal.
Operació Referència
200220
200220

Tipus
Partida
Despeses 22140 151 64001
Despeses 22140 151 64001

Import
8984.25
8984.25

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
PLANOLS I PROJECTES (PR22-40000)100 001 001 001 000 000
PLANOLS I PROJECTES (PR22-40000)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
CC012022000298
Sisè.- Notificar aquesta resolució als Srs. Eduard Callís Freixas i Guillem Moliner Milhau
S’aprova per unanimitat.
12.3. - APROVAR L’EXPEDIENT, PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I
PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DE L’ACORD
MARC PER AL SERVEI D’ALLOTJAMENT TEMPORAL A PERSONES EN RISC
D’EXCLUSIÓ SOCIAL A LA CIUTAT D’OLOT, I CONVOCAR LICITACIÓ
Núm. de referència

: X2022018574

Tipus contracte
Procediment
Criteris

SE
AB
MU

DE SERVEIS
PROCEDIMENT OBERT
MULTIPLICITAT DE CRITERI

Antecedents
Atès que és necessari contractar l’acord marc per al servei d’allotjament temporal a
persones en risc d’exclusió social a la ciutat d’Olot, per cobrir les necessitats d’acolliment
urgent i no ajornable de persones o famílies en risc d’exclusió social i vulnerabilitat.
Vist l’informe de necessitats emès per la Sra. Teresa Fàbrega Pairó, Directora del
Consorci d’Acció Social de la Garrotxa.
Aquest acord marc es divideix en lots:
Lot 1: servei d’habitacions el qual està dividit en habituacions individuals,
dobles i triples
Lot 2: servei d’apartaments el qual està dividit en diversos tipus
d’apartaments
El termini de durada total de l’acord marc serà per dos anys, conforme a l’article 219 de
la LCSP. No es preveuen pròrrogues.
El pressupost base de licitació per als dos anys de durada serà de cinc-cents vuitantasis mil cent dinou euros amb seixanta cèntims (586.119,60 €) IVA inclòs, desglossat en
532.836,00 € de base imposable i 53.283,60 € d’IVA calculat al 10%.
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Any
1

Any
2

Preu sense IVA
IVA 10%
TOTAL

Preu sense IVA
IVA 10%

Lot 1

Lot 2

224.631,00 €
22.463,10 €

39.474,90 €
3.947,49 €

Lot 1

Lot 2

224.631,00 €
22.463,10 €

39.474,90 €
3.947,49 €

Serveis
complementaris
2.312,10 €
231,21 €

Total

Serveis
complementaris
2.312,10 €
231,21 €

Total

TOTAL

266.418,00 €
26.641,80 €
293.059,80 €

266.418,00 €
26.641,80 €
293.059,80 €
586.119,60 €

El pressupost base de licitació, formulat en termes de preus unitaris, s’ha calculat
d’acord amb les estimacions de les prestacions a realitzar durant l’execució del contracte
i no suposa una obligació de despesa per part de l’Ajuntament, atès que aquest es
determinarà en funció de les necessitats que es produeixin durant l’execució del
contracte.
Als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat del contracte
subjecte a licitació, el valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article
101 i concordants de la LCSP, tenint en compte les possibles pròrrogues i modificacions,
és de cinc-cents trenta-dos mil vuit-cents trenta-sis euros (532.836,00 €) IVA exclòs.
Lot 1
Any 1 acord marc
Any 2 acord marc
TOTAL

224.631,00 €
224.631,00 €
449.262,00 €

Lot 2
39.474,90 €
39.474,90 €
78.949,80 €

Serveis
complementaris
2.312,10 €
2.312,10 €
4.624,20 €

Total

532.836,00 €

Aquest contracte no està subjecte a regulació harmonitzada, i és susceptible de recurs
especial en matèria de contractació.
D’acord amb l’article 17 de la LCSP, el present Acord marc i els seus contractes basats
es qualifiquen com a contractes de serveis.
L’acord marc es licitarà en els termes de l’article 221.3 de la LCSP. Aquest i els seus
contractes basats es regeixen per aquest PCAP i pel PPT, els qual tenen caràcter
contractual, de manera que les seves clàusules es consideraran part integrant del
contracte, d’acord amb els articles 122 a 126 de la LCSP.
La tramitació de l’expedient serà l’ordinària.
De conformitat amb el que disposa l’article 116 de la LCSP, la celebració de contractes
per part de les administracions públiques requerirà la prèvia tramitació de l’expedient
que s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els
termes previstos a l’article 28 de l’esmentada Llei.
Vist que a l’expedient s’han incorporat el Plec de clàusules administratives particulars i
el Plec de condicions tècniques, d’acord amb el que disposa l’article 116.3 de la LCSP.
Atès que d’acord amb la informació d’Intervenció hi ha crèdit suficient a la partida
consignada.
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Vist que a l’expedient hi consta l’informe emès per la Secretària, en compliment d’allò
establert a la Disposició Addicional Segona de la LCSP.
Vist el que disposa la Disposició Addicional Segona de la LCSP i atès que l’òrgan de
contractació és la Junta de Govern Local per la delegació conferida per l’Alcaldia en data
26 de juny de 2019.
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12022000017 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
Primer.- INICIAR l'expedient de contractació dels serveis d’allotjament temporal a
persones en risc d’exclusió social a la ciutat d’Olot, incorporant-hi la documentació a què
fa referència l'article 116 del LCSP.
Segon.- APROVAR, de conformitat amb l’article 117 de la LCSP, l'expedient de
contractació administrativa de l’acord marc per al servei d’allotjament temporal a
persones en risc d’exclusió social a la ciutat d’Olot, amb un pressupost màxim de licitació
de cinc-cents vuitanta-sis mil cent dinou euros amb seixanta cèntims (586.119,60 €) IVA
inclòs, desglossat en 532.836,00 € de base imposable i 53.283,60 € d’IVA calculat al
10%.
El pressupost base de licitació, formulat en termes de preus unitaris, s’ha calculat
d’acord amb les estimacions de les prestacions a realitzar durant l’execució del contracte
i no suposa una obligació de despesa per part de l’Ajuntament, atès que aquest es
determinarà en funció de les necessitats que es produeixin durant l’execució del
contracte.
El termini de durada total de l’acord marc serà per dos anys, conforme a l’article 219 de
la LCSP. No es preveuen pròrrogues.
Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el Plec de clàusules
tècniques que han de regir la contractació del servei abans esmentat, tal i com
determinen els articles 122 i 124 de la LCSP.
Quart.- Les despeses de l’any 2022 es pagaran amb càrrec a la partida:
22.600.231.227999 – Prestacions socials (Pensions i altres)
Operació Referència
200200

Tipus
Partida
Despeses 22600 231 227999

Import
146529.90

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
PRESTACIONS SOCIALS (PENSIONS I100 001 001 001 000 000
ALTRES)

Atès el caràcter plurianual de la despesa, la seva autorització o realització se subordina
al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos.
Cinquè.- CONVOCAR la licitació que es tramitarà de forma ordinària. L’acord marc es
licitarà en els termes de l’article 221.3 de la LCSP. Aquest i els seus contractes basats
es regeixen per aquest PCAP i pel PPT, els qual tenen caràcter contractual, de manera
que les seves clàusules es consideraran part integrant del contracte, d’acord amb els
articles 122 a 126 de la LCSP.
El contracte és susceptible de recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb
el que disposa l’article 44.1 de la LCSP.
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Setè.- PUBLICAR la licitació en el Perfil del Contractant, de conformitat amb l’article 135
de la LCSP.
Vuitè.- NOMENAR, com a responsable del contracte la Sra. Teresa Fàbrega Pairó,
Directora del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, amb les facultats determinades a
l’article 62 de la LCSP, i haurà de supervisar la seva execució, adoptar les decisions i
dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta realització de
la prestació pactada dins de l’àmbit de facultats que l’òrgan de contractació li atribueixi.
Novè.- DELEGAR a l’Alcaldia la competència per aprovar tots els actes de tràmit que
s’hagin de dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des del seu inici fins a
la seva definitiva finalització o resolució.
S’aprova per unanimitat.
12.4. - APROVAR EXPEDIENT, PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PLEC
DE CLÀUSULES TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DELS
SERVEIS DE SOCORRRISME DE LES PISCINES MUNICIPALS; I CONVOCAR
LICITACIÓ
Núm. de referència : X2022015522
Tipus contracte
Procediment
Criteris

SE
AB
MU

DE SERVEIS
PROCEDIMENT OBERT
MULTIPLICITAT DE CRITERI

Vista la necessitat de portar a terme el contracte del servei de socorrisme de les piscines
municipals de l’ Ajuntament d’Olot, atès no disposa de serveis interns per a l’execució
del mateix.
Vist que el pressupost base de licitació del servei s’estableix en CINQUANTA-DOS MIL
CENT-SETANTA EUROS I SETANTA-TRES CÈNTIMS (52.171,49.-€) Iva inclòs
El valor estimat del contracte (VEC) és de VUITANTA-UN MIL SET-CENTS NOU
EUROS I CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS (81.709,54.-€) IVA exclòs als efectes de
determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat.
La durada del contracte s’estableix en dos anys, 2022 i 2023, amb possibilitat de
pròrroga un any més al 2024.
A l’expedient hi consta el plec de clàusules administratives particulars i prescripcions
tècniques i demés documentació prevista a l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre del 2017 (LCSP).
Atès que aquest contracte es tipifica com a contracte administratiu de serveis d’acord
amb allò previst a l’article 17 de la LCSP.
Tenint en compte el valor estimat del contracte i atès que el procediment a seguir per a
l’adjudicació del contracte és l’obert simplificat en virtut dels articles 131 i 159 de la
LCSP.
De conformitat amb els articles 116 i 117 de la LCSP.
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12022000014 i antecedents corresponents, la
regidora-delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
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Primer.- INICIAR l’expedient del contracte del servei de socorrisme de les piscines
municipals de l’Ajuntament d’Olot, incorporant-hi la documentació a què fa referència
l’article 116 del LCSP.
Segon.- APROVAR l’expedient de contractació administrativa del servei de socorrisme
de les piscines municipals de l’Ajuntament d’Olot, amb un import de licitació de
CINQUANTA-DOS MIL CENT-SETANTA UN EUROS I QUARANTA-NOU CÈNTIMS
(52.171,49.-€) IVA inclòs, és a dir, quaranta-tres mil cent setze euros i noranta-quatre
cèntims (43.116,94.-€) de base i nou-mil cinquanta-quatre euros amb cinquanta-cinc
cèntims (9.054,55.-€) en concepte d’IVA al 21%.
El termini d’execució del contracte és des de 20 de juny a 28 d’agost de 2022 i de 20
de juny a 27 d’agost de 2023, una vegada emès l’informe preceptiu del secretari, d’acord
amb el previst al punt 8 de la Disposició Addicional Tercera de la LCSP.
L’import total de la despesa per a l’any 2022 ascendeix a VINT-I-CINC MIL NOU-CENTS
SEIXANTA-UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS (25.961,76-€) IVA Inclòs.
Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques particulars que ha de regir la contractació.
Quart.- APROVAR la despesa de la present contractació que es finançarà amb càrrec a
la partida núm. 22.399.341.227990 “Prestació de Serveis IEM’S” del pressupost de
l’Ajuntament d’Olot per al 2022.
Operació Referència
200200
200200

Tipus
Partida
Despeses 22399 341 227990
Despeses 99999

Import
25961,76
26209.73

Descripció
PRESTACIO SERVEIS IEM'S
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

Atès el caràcter plurianual de la despesa, la seva autorització o realització se subordina
al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos municipals.
Cinquè.- CONVOCAR la licitació i tramitar l’expedient de contractació del servei de
socorrisme de les piscines municipals d’Olot, que es tramitarà pel procediment obert
simplificat i procedir a la seva publicació, així com de la present resolució en el Perfil del
Contractant de conformitat amb els articles 117 i 135 de la LCSP.
Sisè.- Delegar a l’alcaldia la competència per aprovar tots els actes de tràmit que s’hagin
de dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des del seu inici fins a la seva
definitiva finalització o resolució.
S’aprova per unanimitat.
13.1. - AUTORITZAR A UNA ALUMNA DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA A
REALITZAR PRÀCTIQUES A L'ÀREA DE LA POLICIA MUNICIPAL
Núm. de referència

: X2022018189

Atès que a la Universitat de Girona es cursa el Grau en Criminologia en el programa
educatiu del qual s’estableix l’obligació dels estudiants de realitzar pràctiques en les
empreses o en les administracions públiques.
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Atès que l’àrea de la Policia Municipal de l’Ajuntament d’Olot està disposada a
col·laborar amb la Universitat de Girona per tal que el seu alumnat pugui adquirir
coneixements relacionats amb les tasques relacionades amb el funcionament normal
del departament esmentat.
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.- Autoritzar la realització de pràctiques a l’àrea de la Policia Municipal de
l’Ajuntament d’Olot a la senyora ****, alumna del Grau en Criminologia de la Universitat
de Girona, durant el període comprès entre el 19/04/2022 i fins el 23/05/2022 i amb
horari de dilluns a divendres de 9 a 13 hores, amb un total de 100 hores, segons
estableix el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i la Universitat de Girona,
per realitzar les tasques derivades del normal funcionament del departament, i sense
percebre cap tipus de remuneració.
Segon.- Incloure a la senyora **** , estudiant de la Universitat de Girona, a l’assegurança
de responsabilitat civil d’aquest Ajuntament el temps que estigui realitzant les pràctiques.
Que es traslladi aquest acord als interessats de l’expedient.
S’aprova per unanimitat.
14.1. - AUTORITZAR LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES A DUES ALUMNES DE
LA UNIVERSITAT DE GIRONA, FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA, A
L'ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL LES FONTS
Núm. de referència

: X2022017037

Atès que a la Facultat d’Educació i Psicologia, Universitat de Girona, es cursa el grau
d’Educació infantil, en el programa educatiu del qual s’estableix l’obligació dels
estudiants de realitzar pràctiques en les empreses o en les administracions públiques.
Atès que l’Escola Bressol Municipal Les Fonts està disposada a col·laborar amb la
Universitat de Girona per tal que els seus alumnes puguin adquirir coneixements
relacionats amb tasques relacionades amb l’atenció i cura del infants i altres que se’n
derivin del normal funcionament del departament.
Vist l’expedient administratiu RH142022000014 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Organització i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de Govern
Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Autoritzar la col·laboració en la formació acadèmica de l’alumna ****, estudiant
del grau d’Educació infantil de la Facultat d’Educació i Psicologia, Universitat de Girona,
facilitant la realització de les activitats d’aplicació pràctica i sense percebre cap
remuneració, a l’Escola Bressol Les Fonts.
Les pràctiques iniciaran el dia 19 d’abril de 2022 i finalitzaran el dia 17 de juny de 2022.
L’horari serà: dilluns, dimecres, dijous i divendres de 8:30 a 14:30h, i dimarts de 8:30 a
12:30 i de 17 a 19h, segons el calendari escolar.
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Segon.- Autoritzar la col·laboració en la formació acadèmica de l’alumna ****, estudiant
del grau d’Educació infantil de la Facultat d’Educació i Psicologia, Universitat de Girona,
facilitant la realització de les activitats d’aplicació pràctica i sense percebre cap
remuneració, a l’Escola Bressol Les Fonts.
Les pràctiques iniciaran el dia 19 d’abril de 2022 i finalitzaran el dia 17 de juny de 2022.
L’horari serà: dilluns, dimecres, dijous i divendres de 8:30 a 14:30h, i dimarts de 8:30 a
12:30 i de 17 a 19h, segons el calendari escolar.
Tercer.- Incloure a les alumnes **** i ****, estudiants del grau d’Educació infantil de la
Facultat d’Educació i Psicologia, Universitat de Girona, a l’assegurança de
responsabilitat civil d’aquest Ajuntament el temps que estiguin realitzant les pràctiques.
S’aprova per unanimitat.
15.1. - CONSERVACIÓ I MILLORA DE LA INFRAESTRUCTURA VIÀRIA DE
VORERA AL CARRER MACARNAU TRAM: C. MASMITJÀ – PL. MARCILLO.PROPOSANT APROVAR DEFINITIVAMENT
Núm. de referència

: X2022006135

Vist que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot, en la sessió celebrada el dia
10 de febrer de 2022 va adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovar inicialment el projecte
de conservació i millora de la infraestructura viària de vorera al carrer Macarnau tram:
carrer Masmitjà – plaça Marcillo, redactat pel director de l’Àrea de Territori, senyor
Ramon Prat Molas en data febrer de 2022.
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. 35 de data 21 de febrer de 2022.
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’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 UPOM2022000006, 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 de conservació i millora de la
infraestructura viària de vorera al carrer Macarnau tram: carrer Masmitjà – plaça Marcillo,
redactat pel director de l’Àrea de Territori, senyor Ramon Prat Molas en data febrer de
2022.
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.
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16.1. - PROPOSANT DELEGAR LES COMPETÈNCIES I APROVAR EL CONVENI
EN MATÈRIA DE SANEJAMENT D'AIGÜES RESIDUALS, A FAVOR DEL CONSELL
COMARCAL DE LA GARROTXA
Núm. de referència

: X2022016584

En data 15 de març de 2022 el Consell Comarcal de la Garrotxa va enviar el nou conveni
de delegació de competències municipals en matèria de sanejament d’aigües residuals
a favor del Consell, perquè es pugui acordar delegar les competències i aprovar el
conveni.
Tot i que actualment l’ajuntament d’Olot ja disposa d’un conveni de delegació de les
competències al Consell Comarcal de la Garrotxa en matèria de sanejament, és
necessari que s’aprovi de nou, per a actualitzar-lo a les noves normatives d’aplicació.
Es preveu que la durada del conveni sigui per 5 anys a comptar des de l’endemà de la
seva signatura, i es podrà prorrogar per un període de fins a quatre anys addicionals.
En relació a l’expedient SICO2022000001, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Medi ambient, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Delegar al Consell Comarcal de la Garrotxa, mitjançant conveni, les
competències municipals de l’ajuntament en matèria de sanejament d’aigües residuals.
Segon.- Aprovar el conveni a signar entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i
l’Ajuntament d’Olot, que regula les condicions de la delegació de les competències
municipals en matèria de sanejament d’aigües residuals, amb una durada de cinc anys
des de l’endemà de la seva signatura.
Tercer.- Facultar a l’Alcalde per formalitzar els documents que siguin necessaris per
executar aquests acords i, en especials, per signar el conveni.
Quart.- Notificar aquests acords al Consell Comarcal de la Garrotxa.
Cinquè.- Publicar el conveni un cop signat al Registre de convenis de col·laboració i
cooperació de la Generalitat i al Portal de Transparència.
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
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LA SECRETÀRIA

