ACTA NÚM. 24
JUNTA DE GOVERN LOCAL
EL DIA 23 DE JUNY DE 2022.

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 23 de juny 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: Adriana Francés i Planellas.
Hi assisteixen com a regidors de l’oposició Josep Guix i Feixas i Jordi Gasulla i 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 16 de juny:
- Dijous 16 de juny va donar la benvinguda als participants del Seminari
internacional “Repensant els jardins històrics. El passat en el present” que es va
dur a terme a l’Espai Cràter. A la tarda va presidir el Ple Municipal.
- Divendres 17 de juny va mantenir una reunió amb la gerent del Consell Comarcal
del Vallès Occidental. A la tarda va saludar juntament amb la regidora de
cooperació, Imma Muñoz, als representants d’una delegació del Govern
d'Hondures a Catalunya que van visitar la ciutat en una visita organitzada pel
Fons Català de Cooperació. Seguidament es va traslladar a la Sala Torin per
participar de l’acte de graduació de l'alumnat d'estudis postobligatoris de l'Institut

-

-

-

-

-

Bosc de la Coma i a continuació va assistir a un dels concerts que l’Escola
Municipal de Música va oferir pels carrers d’Olot com a final de curs.
Dissabte 18 de juny va assistir a la 36 edició del festival del Club Patinatge
Artístic Olot. A continuació es va traslladar a l’Hospici per saludar als membres
de la Faràndula que estaven a punt de sortir per la cercavila de Corpus.
Seguidament a la plaça Rector Ferrer i acompanyat de la regidora de Comerç,
Gemma Canalias, va donar el tret de sortida del Shopping Nit organitzat per
l’Associació de Comerciants d’Olot. A la nit va assistir, acompanyat de diferents
regidors, al sopar del barri de l’Eixample.
Diumenge 19 de juny va saludar als membres de la Casa Cultural d’Andalusia
que aquest diumenge celebraven el Dia del Rocío. A continuació va donar la
benvinguda als participants a la Sardana de Corpus i es va desplaçar a la Plaça
Major on va ballar el tradicional Adeu Vila d’Olot.
Dilluns 20 de juny es va desplaçar a Fares per assistir a la Junta Directiva i
Assemblea d’INNOVAC. A la tarda, al Saló de Sessions, va donar la benvinguda
als membres de les Associacions de Veïns que van assistir a la Xarxa de Barris.
A continuació, va participar a l’acte de reconeixement a l’equip Júnior Masculí
Greda, Campió de Catalunya, i al Cadet Femení Lava, subcampiones de
Catalunya.
Dimarts 21 de juny, acompanyat del regidor d’esports, Aniol Sellabona, va fer
entrega d’una placa de jubilació al tècnic d’esports Joan Freixa. A continuació va
participar en el Consell Rector Consorci Observatori del Paisatge que es va fer
de manera telemàtica. Al vespre va participar en el Patronat i en el Consell Rector
de la Fundació Antic Hospital.
Dimecres 22 de juny va participar de la presentació als mitjans del Festival
Vallviva. A continuació es va desplaçar a l’INS Garrotxa, a l’acte de record a
l’alumne del centre que va perdre la vida aquest dilluns a la tarda.

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. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS
Núm. de referència

: X2022016818

Vista la sol·licitud presentada per ASSOCIACIÓ CULTURAL CINE CLUB OLOT, amb
NIF G17357948 en la que es demana un primer avançament del 40% de la subvenció
atorgada per la Junta de Govern Local de 26/05/2022, per un import total de 10.000 €.
En relació a l’expedient SIC22022000008 , 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.- Procedir a l’avançament d’una bestreta de 4.000 € a l’entitat ASSOCIACIÓ
CULTURAL CINE CLUB OLOT en concepte d’avançament de la subvenció atorgada,
destinada a projeccions de cinema de Cine Club durant 2022.
SEGON.- Aquest avançament es correspon al 40% de l’import atorgat en virtut del que
estableix l’article 16 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament d’Olot,
modificada i revisada segons acord de Ple de 20 de maig de 2021.
Operació Referència
200400
2200831

Tipus
Partida
Despeses 22400 334 480020

Import
4000

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES
400 030 070 065 004 008

S’aprova per unanimitat.
5.1. - CONVENI SPONSORS FESTES DEL TURA 2022 - ACORD DE
RECTIFICACIÓ
Núm. de referència : X2022031912
En relació a l’expedient FE022022000021 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat de Festes, proposa a la Junta de Govern
Local, l’adopció dels següents acords:
1.- L’Empresa OLOT MEATS SA, serà col·laboradora empresarial de les Festes del
Tura
2.- La col·laboració de les Festes del Tura
contraprestacions de l`Àrea de Festes:

2022

queda establert en les següents

3.- L’Empresa OLOT MEATS SA, amb motiu de les prestacions que li atorga el present
conveni, ingressarà a l’Ajuntament la quantitat de: 2000€.
És per això que s’aprova la liquidació núm: BFL-2022-600021 per l’esmentat import de:
2000€.
El lloc, terminis, forma de pagament i recursos que es podem interposar contra l’acte de
liquidació, són els que es determinen a la liquidació que s’adjunta a l’acord.
4.- L’Empresa OLOT MEATS SA haurà de fer arribar a l’Àrea de Festes de l’Ajuntament
d’Olot, o bé a festes@olot.cat el logotip o imatge que vulgui que aparegui en els llocs
especificats en l’apartat 2n.S’aprova per unanimitat.

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

: X2022031807

En relació a l’expedient CPG22022000035 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 annex número 22/024 per un import de
317.315,63 euros.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
317315.63

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

S’aprova per unanimitat.
7.1. - APROVAR CERTIFICACIÓ D'OBRA
Núm. de referència

: X2022031810

En relació a l’expedient CPG22022000036 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Aprovar la certificació n.2 de AGUSTI I MASOLIVER SA corresponent a les obres
d’ URBANITZACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ 03.04 EN L’ENTORN DEL
CARRER CARLES I
amb càrrec a la partida 22.120.151.60908 “R21
URBANIZACIO POLIGON ACT. CARLES I” per un import de 89.691,38 euros.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
89691.38

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

S’aprova per unanimitat.
8.1. - APROVACIÓ PREU PÚBLIC DE LA COLECCIÓ MUNICIPAL "COM UN
VOLCÀ"
Núm. de referència : X2022029012
En relació a l’expedient IG112022000015 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 el preu públic del conte “Com un volcà” de la col·lecció municipal “Els
contes de la faràndula” per un import de 8,00 €

Segon.- Publicar l’esmentada introducció de nou preu públic per a nova edició municipal
al BOP d’acord al que disposa l’article 45-1-a) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques LPACAP.
S’aprova per unanimitat.
9.1. - REDACCIÓ ESTUDI PREVI DE PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA DEL SECTOR
URBANITZABLE NO DELIMITAT DEL PLA DE DALT
Núm. de referència : X2022029292
Tipus de Contracte: SE
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SERVEIS
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar el servei de redacció de l’estudi previ de
planificació urbanística del sector urbanitzable no delimitat del Pla de Dalt, com es
desprèn de l’informe de data 23 de maig de 2022, emès pel Sr. Ramon Prat Molas, cap
de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot.
Segon.- Atès que es tracta d’un servei esporàdic i puntual, i que en cas que es valori
que es repetirà aquesta mateixa necessitat, s’inclourà en la planificació de necessitats
de contractació, d’acord amb el que estableix l’article 28 de la LCSP.
Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar el servei de
redacció de l’estudi previ de planificació urbanística del sector urbanitzable no delimitat
del Pla de Dalt:
-Francesc Baquer Font i Jordi Moret Vayreda
-Marta Garcia Bello
-Jordi Roca Jané
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 20 de juny de 2022; de les tres ofertes
sol·licitades únicament l’oferta presentada per Francesc Baquer Font i Jordi Moret
Vayreda s’ha presentat dins el termini establert. Les ofertes presentades per Marta
Garcia Bello i Jordi Roca Jané s’ha presentat fora del termini establert.
Analitzada l’oferta de Francesc Baquer Font i Jordi Moret Vayreda, s’informa
favorablement atès que l’import és l’inferior al de la 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 arquitectes Francesc Baquer Font i Jordi Moret
Vayreda i atès que aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per
realitzar la prestació objecte del contracte.
Fonament jurídic
La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant
LCSP) i correspon a la modalitat de serveis regulada a l’article 17 de la mateixa.
Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de
l’expedient administratiu i les modificacions introduïdes pel Reial Decret Llei 3/2020, de
4 de febrer.
Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació.
Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions
efectuades pel cartipàs municipal.
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics
Vist l’expedient administratiu núm: CC012022000473 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar l’informe núm. NI022022001086 emès pel Sr. Ramon Prat Molas, cap
de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot, de data 23 de maig 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. FRANCESC BAQUER FONT amb DNI núm. **** i el Sr.
JORDI MORET VAYREDA , amb DNI núm. ****, el contracte menor del servei de
redacció de l’estudi previ de planificació urbanística del sector urbanitzable no delimitat
del Pla de Dalt; pel preu de nou mil sis-cents vuitanta euros (9.680 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en vuit mil euros (8.000 €) de pressupost net i mil siscents vuitanta euros (1.680 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 %
Tercer.- El termini per a l’execució dels serveis serà de 5 mesos, a partir de la data de
recepció de la notificació de l’adjudicació
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 9.680 €, IVA inclòs, amb càrrec a
la partida núm. 22.140.151.227061 “ serveis externs suport urbanisme” del Pressupost
municipal.
Operació Referència
200220
200220

Tipus
Partida
Despeses 22140 151 227061
Despeses 22140 151 227061

Import
4840
4840

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SERVEIS EXTERNS (SUPORT URBANISTIC)
100 001 001 001 000 000
SERVEIS EXTERNS (SUPORT URBANISTIC)
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
CC012022000473.
Sisè.- Notificar aquesta resolució als arquitectes Srs. Francesc Baquer Font i Jordi Moret
Vayreda; Sra. Marta Garcia Bello i Sr. Jordi Roca Jané.
S’aprova per unanimitat.
9.2. - APROVACIÓ EXPEDIENT, PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
PARTICULARS I PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA
CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, DEL
SERVEI PER L'ASSISTÈNCIA TÈCNICA ALS USUARIS EN LA TRAMITACIÓ
ELECTRÒNICA DE L'AJUNTAMENT D'OLOT; I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ
Núm. de referència

: X2022031928

Tipus contracte
Procediment
Criteris

SE
AB
MU

DE SERVEIS
PROCEDIMENT OBERT
MULTIPLICITAT DE CRITERI

Antecedents
Atès que és necessari contractar el servei per a l’assistència tècnica als usuaris en la
tramitació electrònica de l’Ajuntament d’Olot.
Vist l’informe emès pel Sr. Ramon Faja Valentí, cap de l’Àrea d’Organització i Processos,
en el qual es proposa l’inici de l’expedient del contracte referit.
No es preveu la divisió en lots del present contracte, atès que la naturalesa del servei
es circumscriu a un únic àmbit d’actuació sense que sigui divisible en lots.
El pressupost base de licitació, d’acord amb l’article 100 LCSP, comprèn l’import total
per als 2 anys de durada del contracte, i és de 40.017,12 €, IVA inclòs, amb el
desglossament següent: 33.072,00 € de pressupost net sense IVA, i 6.945,12 €
corresponent al 21% d’IVA.
Any

Import

IVA 21%

TOTAL

Any 1

16.536,00 €

3.472,56 €

20.008,56 €

Any 2

16.536,00 €

3.472,56 €

20.008,56 €

Total

33.072,00 €

6.945,12 €

40.017,12 €

La durada del contracte s’estableix per dos (2) anys, a comptar des de la data de la
formalització del contracte, amb la possibilitat de dues pròrrogues, de forma acordada,
d’un any cadascuna.

Als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat del contracte
subjecte a licitació, el valor estimat és de seixanta-sis mil cent quaranta-quatre euros
(66.144,00 €), IVA exclòs.
Contracte
Any 1 del contracte
Any 2 del contracte
Any 1 de la pròrroga
Any 2 de la pròrroga
Total

Pròrroga

Valor estimat del
contracte

16.536,- €
16.536,- €

33.072,- €

16.536,- €
16.536,- €
33.072,- €

66.144,- €

Aquest contracte no és susceptible de recurs especial en matèria de contractació,
d’acord amb el que disposa l’article 44.1 de la LCSP, i no està subjecte a regulació
harmonitzada.
Atès que aquest contracte es tipifica com a contracte administratiu de serveis, de
conformitat amb el que disposa l’article 17 de la LCSP.
Atès que el procediment a seguir per a l'adjudicació del contracte és obert simplificat, i
adjudicació amb més d’un criteri d’adjudicació, de conformitat amb el que disposen els
articles 145, 146, 159 i concordants de la LCSP, i que 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.
Vist que a l’expedient hi consta l’informe emès per la Secretària general de l’Ajuntament,
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. CCS12022000034 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 del servei d’assistència tècnica als usuaris
en la tramitació electrònica de l’Ajuntament 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 del servei d’assistència tècnica als usuaris en la tramitació
electrònica de l’Ajuntament d’Olot, amb un import màxim de licitació de 40.017,12 €, IVA
inclòs, amb el desglossament següent: 33.072,00 € de base imposable, i 6.945,12 €
d’IVA calculat al 21%.
La durada del contracte s’estableix per dos (2) anys, a comptar des de la data de la
formalització del contracte, amb la possibilitat de dues pròrrogues, de forma acordada,
d’un any cadascuna.
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.- La despesa prevista per a l’any 2022 es pagarà amb càrrec a la partida: 2022
120 920 227991 Administració electrònica
Operació Referència
200200
200200
200200
200200

Tipus
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses

Partida
22120 920 227991
99999
99999
99999

Import
6669.52
13339.04
6669.52
13339.04

Descripció
ADMINISTRACIO ELECTRONICA
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

CC1
100
100
100
100

CC2
001
001
001
001

CC3
001
001
001
001

CC4
001
001
001
001

En tractar-se d’una despesa plurianual, queda subordinada a l’existència de crèdit
adequat i suficient en el pressupost dels exercicis respectius.
Cinquè.- CONVOCAR la licitació que es tramitarà de forma ordinària, pel procediment
obert simplificat i es durà a terme atenent diversos criteris d’adjudicació; de conformitat
amb el que disposen els articles 145, 146, 159 i concordants de la LCSP, i procedir a la
seva publicació en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament d’Olot.
Sisè.- NOMENAR, com a Responsable del Contracte, el Sr. Ramon Faja Valentí, cap de
l’Àrea d’Organització i Processos, 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.
Setè.- 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.

CC5
000
000
000
000

CC6
000
000
000
000

9.3. - PRÒRROGA DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D'ÚS PRIVATIU DE LA
VIA PÚBLICA, AMB UNA INSTAL·LACIÓ DESMUNTABLE AMB DESTINACIÓ A
RESTAURANT A LA PLAÇA MAJOR
Núm. de referència

: X2013017072

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot, en sessió celebrada el dia 26 de juny
de 2014, va acordar adjudicar la concessió administrativa d’ús privatiu de la via pública
amb una instal·lació desmuntable amb destinació a restaurant a la plaça Major d’Olot, a
l’empresa “Ca l’Amic SL”, amb NIF B17557505.
La durada de la concessió era de 4 anys amb efectes del dia 1 de juliol de 2014,
prorrogables de forma expressa, d’any en any fins a un màxim de 6 anys; de manera
que la durada màxima prevista de la concessió és de 10 anys, d’acord amb el que
estableix la clàusula 5 del plec de clàusules administratives.
Per acords de la Junta de Govern Local de data 7 de juny de 2018, de 14 de març de
2019, de 5 de març de 2020, i l’1 d’abril de 2021 es va acordar prorrogar anualment
l’esmentada concessió.
Vist l’expedient administratiu número CCS12013000019 i antecedents corresponents,
la regidora delegada d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
Primer.- PRORROGAR pel termini d’un any, amb efectes del dia 1 de juliol de 2022, la
concessió administrativa d’ús privatiu de la via pública, amb una instal·lació desmuntable
amb destinació a restaurant a la plaça Major, adjudicada a l’empresa “CA L’AMIC SL”,
amb NIF B17557505.
Segon.- L’empresa “CA L’AMIC,SL” procedirà al de MIL NOU-CENTS CINQUANTAUN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS (1.951,14 €) corresponent a l’import del cànon
des de l’1 de juliol al 31 de desembre de 2022.
Tercer.- El pagament d’aquest cànon s’efectuarà en quotes trimestrals dins dels cinc
primers dies de cada trimestre.
S’aprova per unanimitat.
9.4. - MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS I
INSTAL·LACIONS MUNICIPALS PER INCLOURE-HI LA NETEJA PER LES
ACTIVITATS DE L'ESTIU RIU 2022
Núm. de referència

: X2019041140

Antecedents
El Ple de l’Ajuntament d’Olot, en data 29 d’octubre de 2019, va acordar iniciar i aprovar
l’expedient per a la contractació del servei de neteja dels edificis administratius,

educatius, culturals, esportius i socials de l’Ajuntament d’Olot; aprovar el plec de
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladores de
la contractació, aprovar la despesa i convocar la corresponent licitació.
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”, formada per OHL SERVICIOS INGESAN
SAU i INSTAL·LACIONS, GESTIÓ, FORMACIÓ I ASSESSORAMENT SA (IGFA). El
contracte es va formalitzar amb efectes a 1 de setembre de 2020.
Vist que el contracte de la neteja dels edificis i equipaments municipals no inclou la
neteja necessària per a les activitats de l’Estiu Riu (activitats d’estiu per a nens i joves)
vista la dificultat de preveure amb antelació quines activitats es duran a terme, quina
durada tindran i per tant quines seran les necessitats de neteja que comporta.
Vist l’informe NI022021001338, emès pel Sr. Xavier Viñolas Boix, Enginyer Tècnic de
l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot i responsable del contracte, sobre la necessitat
de modificar el contracte del servei de neteja dels edificis i equipaments municipals per
ampliació amb la neteja per a les activitats d’estiu (Estiu Riu 2022).
Fonaments jurídics
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 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.

Vist l’expedient administratiu CCS12019000037 i antecedents corresponents, la
regidora d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
acords:
Primer.- MODIFICAR el contracte vigent del servei de neteja dels edificis administratius,
educatius, culturals, esportius i socials de l’Ajuntament d’Olot, amb la UTE NETEJA
OLOT II, amb CIF núm. U01611425, per tal d’incloure la neteja de les activitats d’estiu
(Estiu Riu) 2022, que es durà a terme del 27 de juny al 26 d’agost, ambdós inclosos per
un import total de SIS MIL SET-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-NOU
CÈNTIMS (6.737,89 €), IVA inclòs.
Aquest import es desglossa en 5.568,50 € de pressupost net 1.169,39 € en concepte
d’IVA calculat al 21%.
Segon.- Establir que les hores de servei a realitzar per a les activitats d’estiu (Estiu Riu
2022) són les següents:

Tercer.- Les hores contractades són les màximes que es realitzaran i s’adequaran a la
necessitat de neteja de cada espai, i es podran modificar prèvia instrucció del
responsable del contracte.
Quart.- El responsable del contracte és el Sr. Xavier Viñolas Boix, enginyer tècnic de
l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot.
Cinquè.- Els serveis es pagaran amb càrrec a la partida 22 599 326 227995 Activitats
Lleure, del Pressupost municipal.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 22599 326 227995

Import
6737.89

Descripció
ACTIVITATS LLEURE

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

S’aprova per unanimitat.
9.5. - EDUCACIÓ - CONTRACTAR UNA EMPRESA DE SERVEIS, PER TAL DE
DESENVOLUPAR EL CASAL D’ESTIU DE CONEIXEMENT D’OLOT I DE LA
LLENGUA CATALANA PER A ALUMNAT NOUVINGUT A LA CIUTAT
ESCOLARITZAT ALS CENTRES EDUCATIUS D’OLOT
Núm. de referència : X2022029846
Tipus de Contracte: SE
Procediment
AB
Criteris
UN

DE SERVEIS
PROCEDIMENT OBERT
ÚNIC CRITER

Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar el servei Casal d’estiu de coneixement d’Olot i
de la llengua catalana per a alumnat nouvingut a la ciutat escolaritzat als centres
educatius d’Olot, com es desprèn de l’informe de data 10 de juny, emès per Ricard
Sargatal i Pont, cap de l’Àrea de Cultura i Educació de l’Ajuntament d’Olot.

Segon.- Atès que es tracta d’un servei esporàdic i puntual, i que en cas que es valori
que es repetirà aquesta mateixa necessitat, s’inclourà en la planificació de necessitats
de contractació, d’acord amb el que estableix l’article 28 de la LCSP.
Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar el servei Casal
d’estiu de coneixement d’Olot i de la llengua catalana per a alumnat nouvingut a la ciutat
escolaritzat als centres educatius d’Olot
•

Corriol Serveis Educatius

•

Educart, serveis educatius i culturals SL

•

Jordi Artola Cascuberta

Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada per
Educart, serveis educatius i culturals. La qualitat de la proposta i les tasques incloses en
el preu fa que la seva oferta sigui la millor en relació qualitat-preu.
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 Educart, serveis educatius i culturals i atès
que aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació
objecte del contracte.
Fonament jurídic
La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant
LCSP) i correspon a la modalitat de serveis regulada a l’article 17 de la mateixa.
Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de
l’expedient administratiu i les modificacions introduïdes pel Reial Decret Llei 3/2020, de
4 de febrer.
Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació.
Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions
efectuades pel cartipàs municipal.
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics
PROPOSO
Primer.- Aprovar l’informe emès per Ricard Sargatal i Pont de data 10 de juny 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 Educart, serveis educatius i culturals SL, amb NIF núm.B17525841,
el contracte menor de serveis Casal d’estiu de coneixement d’Olot i de la llengua
catalana per a alumnat nouvingut a la ciutat escolaritzat als centres educatius d’Olot pel
preu de onze mil sis-cents quatre euros i seixanta-tres cèntims (11.604,63€), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en nou mil cinc-cents noranta euros amb seixanta cèntims
(9.590,60€) de pressupost net i dos mil catorze euros amb tres cèntims (2.014,03€)
d’IVA calculat amb un tipus del 21 %
Tercer.- Els serveis es portaran a terme durant el període 27 de juny a 12 d’agost de
2022.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 11.604,63€ IVA inclòs, amb càrrec
a la partida 22 599 326 226999 Pla Educatiu d’Entorn del Pressupost municipal.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 22599 326 226999

Import
11604.63

Descripció
PLA EDUCATIU D'ENTORN

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
500 012 025 041 000 000

Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses que han presentat pressupost.
Setè.- AJUNTAMENT D'OLOT adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012022000488.
S’aprova per unanimitat.
9.6. - EDUCACIÓ - CONTRACTAR UNA EMPRESA DE SERVEIS, PER TAL DE
DESENVOLUPAR EL PROJECTE LÚDICS: TALLERS EDUCATIUS D'ESTIU PER A
ALUMNAT D'ENTRE 3R DE PRIMÀRIA I 2N D'ESO ESCOLARITZAT ALS
CENTRES EDUCATIUS D'OLOT.
Núm. de referència : X2022029868
Tipus de Contracte: SE
Procediment
AB
Criteris
UN

DE SERVEIS
PROCEDIMENT OBERT
ÚNIC CRITER

Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar el projecte “Lúdics: tallers educatius d’estiu per
a alumnat d’entre 3r de primària i 2n d’ESO escolaritzat als centres educatius d’Olot”,
com es desprèn de l’informe de data 10 de juny, emès per Ricard Sargatal i Pint, cap de
l’Àrea de Cultura i Educació de l’Ajuntament d’Olot.

Segon.- Atès que es tracta d’un servei esporàdic i puntual, i que en cas que es valori
que es repetirà aquesta mateixa necessitat, s’inclourà en la planificació de necessitats
de contractació, d’acord amb el que estableix l’article 28 de la LCSP.
Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar el servei per a
la realització del projecte “Lúdics: tallers educatius d’estiu per a alumnat d’entre 3r de
primària i 2n d’ESO escolaritzat als centres educatius d’Olot”
•

Associació Núria Social

•

Arriant

•

Puntuajocs S.L.

Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada per
Associació Núria Social. La qualitat de la proposta i les tasques incloses en el preu fa
que la seva oferta sigui la millor en relació qualitat-preu.
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 Associació Núria Social i atès que aquesta
compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del
contracte.
Fonament jurídic
La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant
LCSP) i correspon a la modalitat de serveis regulada a l’article 17 de la mateixa.
Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de
l’expedient administratiu i les modificacions introduïdes pel Reial Decret Llei 3/2020, de
4 de febrer.
Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació.
Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions
efectuades pel cartipàs municipal.
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics
PROPOSO
Primer.- Aprovar l’informe emès per Ricard Sargatal i Pont de data 10 de juny 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 Associació Núria Social, amb NIF núm. G55250005, el contracte

menor de serveis Lúdics: tallers educatius d’estiu per a alumnat d’entre 3r de primària i
2n d’ESO escolaritzat als centres educatius d’Olot pel preu de deu mil vuit-cents setantavuit euros i noranta-vull cèntims (10.878,98 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en vuit-mil nou-cents noranta euros i noranta cèntims
(8.990,90€) de pressupost net i mil vuit-cents vuitanta-vuit euros i vuit cèntims
(1.888,08€) d’IVA calculat amb un tipus del 21 %
Tercer.- Els serveis es portaran a terme durant el període 27 de juny a 12 d’agost de
2022.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 10878,98€, IVA inclòs, amb càrrec
a la partida 22 599 326 226999 Pla Educatiu d’Entorn del Pressupost municipal.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 22599 326 226999

Import
10878.98

Descripció
PLA EDUCATIU D'ENTORN

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
500 012 025 041 000 000

Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses que han presentat pressupost
Setè.- AJUNTAMENT D'OLOT adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012022000490.
S’aprova per unanimitat.
9.7. - APROVACIÓ EXPEDIENT, PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
PARTICULARS I PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA
CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, DEL
SERVEI DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DEL PERFIL D'HOTELERIA DEL PLA DE
TRANSICIÓ AL TREBALL (PTT) DE LA GARROTXA. CURS 2022-2023; I
CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ
Núm. de referència

: X2022032037

Tipus contracte
Procediment
Criteris

SE
AB
MU

DE SERVEIS
PROCEDIMENT OBERT
MULTIPLICITAT DE CRITERI

Antecedents
Vista la necessitat de portar a terme el contracte de serveis per a la formació professional
del perfil d’hoteleria del Pla de Transició al Treball (PTT) per al curs 2022-2023 atès que
l’ Ajuntament d’Olot no disposa de serveis interns per a l’execució del mateix.

Vist que el pressupost base de licitació del servei pel curs 2022-2023 s’estableix en
VINT-I-QUATRE MIL CENT QUARANTA-NOU EUROS I VINT-I-SET CÈNTIMS
(24.149,27.-€) amb el següent detall: Formació 13.440,00.-€ IVA exempt, compra i ús
de material 3.972,00.-€ més un 10% d’IVA, compra d’ingredients per al servei de
menjador als alumnes 4.010,00.-€ més un 10% d’IVA i projectes amb comunitat
(ingredients i parament projectes comunitaris) 2.727,27.-€ més un 10% d’IVA.
El valor estimat del contracte (VEC) és de QUARANTA-VUIT MIL DOS-CENTS
NORANTA-VUIT EUROS I CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS (48.298,54.-€) IVA exclòs
als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat.
La durada del contracte s’estableix des de 1 d’octubre de 2022 fins a 30 de juny de 2023,
amb possibilitat de pròrroga de 1 d’octubre de 2023 fins al 30 de juny de 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 159.1 de la
LCSP.
De conformitat amb els articles 116 i 117 de la LCSP.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12022000036 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
Primer.- INICIAR l’expedient del contracte de serveis per a la formació professional del
perfil d’hoteleria del Pla de Transició al Treball (PTT) per al curs 2022-2023, incorporanthi la documentació a què fa referència l’article 116 del LCSP.
Segon.- APROVAR l’expedient de contractació administrativa de serveis per a la
formació professional del perfil d’hoteleria del Pla de Transició al Treball (PTT) per al
curs 2022-2023, amb un import de licitació de VINT-I-QUTRE MIL CENT QUARANTANOU EUROS I VINT-I-SET CÈNTIMS (24.149,27.-€), amb el següent detall: Formació
13.440,00.-€ IVA exempt, compra i ús de material 3.972,00.-€ més un 10% d’IVA,
compra d’ingredients per al servei de menjador als alumnes 4.010,00.-€ més un 10%
d’IVA, projectes amb comunitat (ingredients i parament projectes comunitaris) 2.727,27.€ més un 10% d’IVA i un termini d’execució del contracte des de 1 d’octubre de 2022
fins a 30 de juny de 2023 amb possibilitat de pròrroga des de 1 d’octubre de 2023 fins a
30 de juny de 2024, 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 ascendeix a VINT-I-SIS MIL DOS-CENTS DEU EUROS
(26.210,00.-€) IVA inclòs dels quals VUIT MIL SET-CENTS TRENTA-SIS EUROS I
SEIXANTA-SIS CÈNTIMS (8.736,66.-€) IVA inclòs (octubre a desembre de 2022), es

pagaran a l’any 2022 amb càrrec a la partida núm. 22 599 326 227993 Prestació de
Serveis PTT , i els restants DISSET MIL QUATRE-CENTS SETANTA-TRES EUROS I
TRENTA-QUATRE CÈNTIMS (17.473,34) euros (gener a juny de 2023), IVA inclòs, es
pagaran amb càrrec al pressupost de 2023.
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
al pressupost de l’Ajuntament d’Olot, segons:
8.736,66 € amb càrrec a la partida núm.22 599 326 227993 Prestació Serveis PTT
17.473,34 € amb càrrec al pressupost de l’exercici 2023.
Operació Referència
200200
200200

Tipus
Partida
Despeses 22599 326 227993
Despeses 99999

Import
8736.66
17473.34

Descripció
PRESTACIO SERVEIS PTT
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

Atès el caràcter plurianual de la despesa, la seva autorització o realització se
subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos
municipals.
Cinquè.- CONVOCAR la licitació i tramitar l’expedient de contractació dels serveis per
a la formació professional del perfil d’hoteleria del Pla de Transició al Treball (PTT) per
al curs 2022-2023, 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.
9.8. - ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE
PUBLICITAT, DEL SERVEI PER A LA REALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS DE
ROBÒTICA EDUCATIVA EN EL LLEURE "ESTIU RIU 2022".
Núm. de referència
Tipus
Contracte
Procediment
Criteris

: X2022023718
SE

DE SERVEIS

NE
SP

PROCEDIMENT NEGOCIAT
SENSE PUBLICITAT

Per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot de 12 de maig de 2022 es
va iniciar l’expedient del servei per a la realització de les activitats de robòtica educativa
en el lleure, es va aprovar l’expedient administratiu, el plec de clàusules administratives
particulars (PCAP) i el plec de condicions tècniques (PPT), es va aprovar la despesa i
es va convocar a l’empresa INNOVA DIDÀCTIC SL perquè presentés oferta.

D’acord amb l’informe tècnic que proposa la contractació i per les raons que s’hi
exposen, s’han de seguir els tràmits de l’article 168 a 2) de la Llei de Contractes del
Sector Públic (LCSP) per ser el INNOVA DIDÀCTIC SL, la única empresa a la Garrotxa
que disposa de les instal·lacions, materials i monitoratge especialitzat en robòtica
educativa en el lleure, amb les condicions tècniques aptes per a prestar aquest servei.
Dins el termini atorgat INNOVA DIDÀCTIC SL, va presentar oferta pels esmentats
serveis.
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. CCS12022000024 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 per a la realització de les activitats de
robòtica educativa en el lleure, a favor de l’empresa INNOVA DIDÀCTIC SL, amb NIF
B55113567, per un import de DOTZE MIL SET-CENTS VINT EUROS (12.720,00.-€)
IVA exempt (12.720,00.-€).
SEGON.- DISPOSAR la despesa de 2022 per import de DOTZE MIL SET-CENTS VINT
EUROS (12.720,00.-€) IVA exempt amb càrrec a la partida 22599326227995
ACTIVITATS DE LLEURE.
Operació Referència
200300
2203056

Tipus
Partida
Despeses 22599 326 227995

Import
12720

Descripció
ACTIVITATS LLEURE

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

TERCER.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de
clàusules administratives particulars i el plec de condicions tècniques reguladores de la
contractació, aprovades a la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot de 12 de
maig de 2022.
QUART.- El contracte tindrà una durada des de la formalització del contracte fins a 6
d’agost de 2022.
CINQUÈ.- Notificar l’adjudicació a INNOVA DIDÀCTIC SL.
SISÈ.- Publicar l’adjudicació del contracte mitjançant anunci en el Perfil del Contractant,
de conformitat amb el punt 1 de l’article 151 LCSP.
SETÈ.- Requerir a l’adjudicatària per tal que dins el termini màxim de 15 dies hàbils, a
comptar del següent al de la notificació de l’adjudicació, comparegui a l’Ajuntament
d’Olot per a la formalització del contracte, de conformitat amb l’article 153.3 de la LCSP.
VUITÈ.- Publicar la formalització del contracte mitjançant anunci en el perfil del
contractant.
S’aprova per unanimitat.

9.9. - DESISTIR PROCEDIMENT DE LICITACIÓ DE LA CONCESSIÓ
ADMINISTRATIVA PER A L'EXPLOTACIÓ D'UN SERVEI DE BAR-CAFETERIA AL
PAVELLÓ DE BANY DE L'ÀREA RECREATIVA DELS TOSSOLS D'OLOT
Núm. de referència

: X2021024111

Per acord de la Junta de Govern Local de 29 de juliol de 2021, es va adjudicar la
concessió del servei de bar-cafeteria del pavelló de bany de l’àrea recreativa dels
Tossols d’Olot a favor de la Sra. Anna Aranda Mayans.
Atès que el contracte no va ésser formalitzat per part de l’adjudicatària i, per tant, tampoc
es va iniciar la seva execució en les dates previstes.
Atès el temps que ha transcorregut des de l’adjudicació sense que l’adjudicatària s’hagi
personat a l’Ajuntament per formalitzar el contracte i tampoc ha presentat la renúncia.
Vist que l’article 153.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic (LCSP) estableix que la formalització del contracte s’haurà de fer no més tard
dels quinze dies hàbils següents a la notificació de l’adjudicació als licitadors i candidats
i no permet prorrogar la signatura del contracte.
Vist el que l’article 153.4 LCSP estableix en concepte de penalitat un 3% del pressupost
base de licitació (IVA exclòs) quan per causes imputables a l’adjudicatari no s’hagués
formalitzat el contracte dins el termini indicat.
Atès que el pressupost base de licitació era de 7.650,00.-€, la penalitat és de 229,50.-€.
Vist que la garantia definitiva respon de l’obligació de formalitzar el contracte dins termini
segons disposa l’article 110 LCSP.
Atès que la Sra. Anna Aranda Mayans té dipositada una garantia per import de 500,00.€.
Atès que no es va presentar cap altre licitador al procediment de contractació.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12021000042 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Desistir del procediment de licitació de la concessió del servei de bar-cafeteria
del pavelló de bany de l’àrea recreativa dels Tossols d’Olot, per manca de formalització
del contracte en termini.
SEGON.- Imposar una penalitat de dos-cents vint-i-nou euros i cinquanta cèntims
(229,50.-€) que es correspon amb el 3% del pressupost base de licitació a la Sra. Anna
Aranda Mayans, amb càrrec a la garantia definitiva.

TERCER.-. Retornar dos-cents setanta euros i cinquanta cèntims (270,50.-€)
corresponent a la resta de garantia definitiva una vegada descomptada la penalitat.
S’aprova per unanimitat.
9.10. - PRORROGAR EL CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM DE
LLOGUER, INSTAL·LACIÓ I DESMUNTATGE D'UNA PISTA DE GEL 2022
Núm. de referència

: X2021064366

Atès que per Decret del President del Consell de Direcció de Dinàmig número
2021LDIG000130 de data 20 de setembre de 2021, s’aprovà l’expedient de contractació
administrativa per adjudicar el subministrament en règim de lloguer, instal·lació i
desmuntatge d’una pista de gel, aprovant-se el plec de clàusules administratives
particulars, el plec de prescripcions tècniques reguladores de la contractació, la despesa
i convocant-se la corresponent licitació
Atès que la Mesa de Contractació es reuní de nou el dia 9 de novembre de 2021 per
donar compte de l’informe de valoració dels criteris automàtics (Sobre C), i fer proposta
d’adjudicació. En la mateixa sessió, la Mesa va proposar l’adjudicació del
subministrament en règim de lloguer i instal·lació i desmuntatge d’una pista de gel a
l’empresa VERYNICE, SL, per un import de vint-i-cinc mil dos-cents quaranta-nou euros
(25.249€) i el mateix import màxim per la pròrroga de 2022.
L’import de la licitació és exempt d’IVA en la seu del emissor i tributa en seu del
destinatari per Inversió del Subjecte Passiu segons l' article 84.U.2n a) de la Llei de l'
Impost sobre el Valor Afegit.
La durada del contracte és d’1 any (2021) , amb la possibilitat d’una pròrroga per la
durada d’un any (2022).
Vist l’informe NI022022001329 emès per la Sra. Núria Valverde LLorach com a tècnica
de l’àrea de Turisme de l’Ajuntament d’Olot, responsable del projecte i de la partida, que
durant l’any d’execució del contracte l’empresa VERYNICE, SL, amb NIF N0116825A i
NRT L-710945C. ha dut a terme la prestació del subministrament de forma correcta, i
d’acord amb els termes establerts en el contracte i els plecs de la licitació i planteja la
pròrroga del contracte.
Fonaments jurídics
-Article 29.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
(LCSP), relatiu a les pròrrogues dels contractes, que estableix que la pròrroga l’acorda
l’òrgan de contractació i és obligatòria per a l’empresari, sempre que el seu preavís es
produeixi almenys amb dos mesos d’antelació a la finalització del termini de durada del
contracte.
-Clàusula 7 del plec de clàusules administratives de la licitació sobre la “Durada del
contracte i possibles pròrrogues” en la que s’estableix que la durada del contracte serà

per un 1 any, amb la possibilitat d’una pròrroga per la durada de 1 any.
-Acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot de data 16 de desembre de
2021, de subrogació a l’Ajuntament d’Olot del contracte del Subministrament en règim
de lloguer, instal·lació i desmuntatge d’estands i moqueta per a la celebració de la Fira
Orígens , amb efectes a 1 de gener de 2022.
Per tot això, vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents de l’expedient
CCS12021000082, la regidora d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Prorrogar per un any el contracte del subministrament en règim de lloguer,
instal·lació i desmuntatge d’una pista de gel, amb l’empresa VERYNICE, SL, amb NIF
N0116825A i NRT L-710945C, amb efectes a 16 de desembre de 2022.
Segon.- El preu d’aquesta pròrroga serà de la quantitat de vint-i-cinc mil dos cents
quaranta nou euros (25.249,00 €), exempt d’IVA en la seu del emissor i tributa en seu
del destinatari per Inversió del Subjecte Passiu segons l' article 84.U.2n a) de la Llei de
l' Impost sobre el Valor Afegit.
Tercer.- Els terminis d’execució establerts per la pròrroga de 2022 són els següents:
La Pista de Gel ha d’estar en funcionament del 16 de desembre de 2022 a 8 de
gener de 2023 ambdós inclosos.
- Muntatge del 10 al 15 de desembre de 2022.
- Desmuntatge del 9 al 15 de gener de 2023.
Essent el lloc d’ubicació la Plaça Major d’Olot.
Quart.- La despesa corresponent a l’exercici 2022 anirà a càrrec de la partida: 2022
200 4311 226997 PISTA DE GEL per import de (25.249€)
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 22200 4311 226997

Import
25249

Descripció
PISTA DE GEL

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

Cinquè.- Es requereix a l’empresa l’acreditació de la constitució d’una nova garantia
definitiva, per un import total de 1.262,45,00 € corresponent al 5% del preu del contracte,
IVA exclòs, tal com estableix la clàusula del PCAP, d’acord amb l’article 107 de la LCSP
en el termini màxim de 7 dies hàbils a comptar des de la recepció de la notificació.
L’ingrés de la garantia definitiva podrà fer-se mitjançant transferència bancària al compte
corrent núm. ES31 2100 0008 2502 0050 0013, fent constar que correspon a la
“Garantia definitiva pròrroga contracte subministrament en règim de lloguer i instal·lació
i desmuntatge d’una pista de gel , Expedient CCS12021000082”. El justificant de l’ingrés
s’adjuntarà a la subministrament en règim de lloguer i instal·lació i desmuntatge d’una
pista de gel.
Sisè.- Notificar la pròrroga a l’empresa adjudicatària .
S’aprova per unanimitat.

9.11. - SUSPENSIÓ DE LA LICITACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE LLICENCIES
DE L’APLICACIÓ MANAGEENGINE PATCH MANAGER.
Núm. de referència

: X2022026502

Antecedents
En data 26 de maig de 2022, la Junta de Govern Local va aprovar l'expedient, el plec
de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques i convocatòria de
licitació per a la contractació del Subministrament de llicències de l’aplicació Patch
Manager, que s’utilitza des del Departament d’Informàtica per controlar i aplicar les
actualitzacions de sistemes aplicatius i alguns programes dels Pc’s i servidors de
l’Ajuntament d’Olot, mitjançant un procediment obert simplificat abreujat.
En data 16 de juny de 2022 va finalitzar el termini per la presentació d’ofertes, sense
haver rebut cap oferta per part de les empreses.
Vist l’informe emès per Sr. Joan Prat com a responsable del Departament d’Informàtica
i Noves Tecnologies de data 13 de juny de 2022, es detecta un error en el pressupost
base de licitació que s’ha calculat per sota del preu ofert pel proveïdor de les llicències.
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12022000026 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del
següent acord:
Primer.- Retrotreure les accions iniciades i suspendre la licitació del concurs per a al
subministrament de llicències de l’aplicació Patch Manager
Segon.- Alliberar l’import destinat a la despesa de la Partida 2022.120.920.227994
Manteniment i suport informàtic del pressupost municipal per un total de 8.530,50 €.
Operació Referència
200230
2203317

Tipus
Partida
Despeses 22120 920 227994

Import
-2843.50

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
MANTENIMENT I SUPORT INFORMATIC
100 001 001 001 000 000

Tercer.- Convocar una nova licitació.
Quart.- Publicar aquest acord en el Perfil del Contractant.
S’aprova per unanimitat.

9.12. - APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT, DEL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES I EL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN
LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT
ABREUJAT, DEL SUBMINISTRAMENT DE LLICÈNCIES DE L’APLICACIÓ
MANAGE ENGINE PATCH MANAGER PER L’AJUNTAMENT D’OLOT; I
CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ
Núm. de referència

: X2022031759

Tipus contracte
Procediment
Criteris

SU
AD
NO

DE SUBMINISTRAMENT
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Atès que es necessita contractar la renovació del subministrament de llicències de
l’aplicació Patch Manager, que s’utilitza des del Departament d’Informàtica per controlar
i aplicar les actualitzacions de sistemes aplicatius i alguns programes dels Pc’s i
servidors de l’Ajuntament d’Olot, per 50 servidors, 300 ordinadors personals i 2 usuaris.
Vist l’informe NI022022001297 emès pel Joan Prat Espuña, Responsable del
Departament d’Informàtica i Noves Tecnologies de l’Ajuntament d’Olot.
El termini de subministrament de les llicències s’estableix en 2 anys des del 12 de juliol
de 2022 a 11 de juliol de 2024.
El pressupost base de licitació ascendeix a set mil amb divuit euros 7.018.00 €, IVA
inclòs. Aquest import es desglossa en cinc mil vuit cents euros 5.800,00 € de
pressupost net i mil dos cents divuit euros 1.218,00 € en concepte d’IVA calculat al 21%.
El Valor Estimat (VE), és de 5.800,00 € sense incloure l’Impost sobre el Valor Afegit.
De conformitat amb el que disposa l’article 116 de la LCSP, la celebració de contractes
per part de les administracions púbiques 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 LCSP.
Vist que a l’expedient s’han incorporat el Plec de clàusules administratives particulars i
el Plec de clàusules tècniques d’acord amb el que disposa l’article 116.3 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP).
Atès que el procediment a seguir per a l’adjudicació del contracte és l’obert simplificat
abreujat , d’acord amb l’article 159 de la LCSP, i que la tramitació de l’expedient serà
ordinària, de conformitat amb l’article 116 i següents de la LCSP.
Vist que a l’expedient consta l’informe emès per la Secretària general de l’Ajuntament,
en compliment de la Disposició Addicional Tercera de la LCSP.
Vist el que disposa l’apartat 1 de 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, i vist el decret de delegació de competències de
data 25 de juny de 2019.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12022000033 com a regidora delegada
d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer. INICIAR l’expedient de contractació administrativa que ha de regir la licitació de
subministrament de llicències de l’aplicació Patch Manager, incorporant-hi la
documentació que fa a què fa referència l’article 116 de la LCSP.
Segon. APROVAR, de conformitat amb l’article 117 de la LCSP, l’expedient de
contractació administrativa que ha de regir la licitació pel de llicències de l’aplicació
Patch Manager, per un període de 2 anys pel preu de set mil amb divuit euros 7.018,00
€, IVA inclòs. Aquest import es desglossa en cinc mil vuit cents euros 5.800,00 € de
pressupost net i mil dos cents divuit euros 1.218,00 € en concepte d’IVA calculat al 21%.
La durada del contracte s’estableix en 2 anys des del 12 de juliol de 2022 a 11 de juliol
de 2024.
Tercer. APROVAR el Plec de clàusules administratives i el Plec de clàusules tècniques
que han de regir la contractació del subministrament abans esmentat, tal i com
determina l’article 122 i 124 de la LCSP.
Quart.- APROVAR la despesa de la present contractació que es finançarà amb càrrec
a la següent partida del pressupost municipal
2022 120 920 227994 - Manteniment i suport informàtic
Operació Referència
200200

Tipus
Partida
Despeses 22120 920 227994

Import
7018

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
MANTENIMENT I SUPORT INFORMATIC
100 001 001 001 000 000

S’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de crèdit adequat
i suficient per atendre la despesa.
Cinquè.- CONVOCAR la licitació i tramitar l’expedient de contractació del
subministrament de llicències de l’aplicació Patch Manager que es tramitarà de forma
ordinària, pel procediment obert simplificat abreujat, i es durà a terme atenent a un únic
criteri d’adjudicació; d’acord amb el que disposen els articles 145 i 146 de la LCSP, i
procedir a la seva publicació en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament d’Olot.
Sisè. NOMENAR, com a Responsable del Contracte, el Sr. Joan Prat Espuña,
Responsable del Departament d’Informàtica i Noves Tecnologies de l’Ajuntament d’Olot,
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.

Setè. 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.
9.13. - ACORD DE L’AJUNTAMENT D’OLOT D’ADHESIÓ A LA PRIMERA
PRÒRROGA DEL CONTRACTE 2019.03-D1 DE L’ACORD MARC DE
SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES
ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA (EXP. 2019.03).
Núm. de referència

: X2021029414

Antecedents.1.- L’Ajuntament d’Olot , 11 d’octubre de 2018, va aprovar l’adhesió al sistema
d’adquisició centralitzada destinada als ens locals que l’ACM porta a termes,
conjuntament amb el Consorci Català pel Desenvolupament Local.
2.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació
Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva Comissió Executiva de
data 1 d’octubre de 2020, i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu
a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars i
prescripcions tècniques aprovats per Resolució de Presidència del CCDL de data 22 de
juny de 2020 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, la selecció de l’Acord marc
de subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya
(Expedient 2019.03), d’acord amb el següent detall d’empreses seleccionades:
ENDESA ENERGIA, SAU: Lots 1, 2 i 3.
NEXUS ENERGIA, SA: Lots 1, 2 i 3.
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, SA: Lots 1,2 i 3.
IBERDROLA CLIENTES, SAU: Lots 1, 2 i 3.
ENDESA ENERGÍA RENOVABLE, SL: Lots 4, 5, 6 i 7.
ELECTRA CALDENSE ENERGIA, SA”: Lots 4, 5, 6 i 7.
IBERDROLA SERVICIOS ENERGÈTICOS, SA: Lots 4, 5, 6 i 7.
HIDOELÉCTRICA DEL VALIRA, SA: Lot 6.
3.- En data 6 de novembre de 2020, un cop notificat l’acord esmentat a l’apartat anterior
a totes les empreses licitadores, i havent transcorregut el termini legalment establert per
a la interposició de recurs especial en matèria de contractació, es va procedir a
formalitzar l’Acord marc en qüestió amb les empreses seleccionades, abans
relacionades.

4.- Posteriorment, en data 12 de novembre de 2020, la Presidència d’aquest Consorci
va adoptar la Resolució núm. 68/2020 per la que es resolgué, entre d’altres, aprovar
l’expedient de contractació i el corresponent plec de clàusules administratives particulars
del procediment amb número de referència 2019.03.D01, per a l’adjudicació dels lots 1,
2 i 3 de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats
locals de Catalunya (expedient núm. 2019.03), mitjançant el procediment de subhasta
electrònica entre les empreses seleccionades en l’Acord marc del que deriva. Prèvia
tramitació del corresponent procediment administratiu seleccionades i va adjudicar els
lots 1, 2 i 3 de l’Acord marc a favor de l’empresa que va obtenir el millor preu en les
subhastes electròniques, d’acord amb la fórmula i les taules de preus de sortida i valors
del percentatge sobre el consum total anual per tarifa i període, previstos en el PCAP
d’aplicació, de la que en resultà adjudicatària l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU pel
que fa als lots 1 i 2 i l’empresa IBERDROLA CLIENTES SAU pel lot 3.
5.- En data 8 de gener de 2021, es van formalitzar, entre el CCDL i les empreses
adjudicatàries dels lots 1, 2 i 3, el corresponent contracte de subministrament elèctric,
licitat de conformitat amb el procediment derivat referenciat a l’apartat anterior.
6.- En data 22 de febrer de 2021, la Comissió de Presidència de l’ACM aprova
definitivament la cessió, procedint a la formalització de la cessió de l’adjudicació dels
lots 1,2 i 3 de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica el 31 de març de
2021.
7.- En data 25 d’abril de 2022, la Comissió de Presidència de l’ACM va aprovar
definitivament la modificació iniciada el 28 de març que per la qual es passa d’una única
actualització i un únic preu per tot l’any del contracte, a quatre actualitzacions que
coincideixen amb l’inici de la pròrroga i l’inici de cadascun dels tres trimestres següents.
Els preu quedaran fixats en base a la mitjana dels primers 5 dies de cotització OMIP
corresponents al trimestre a actualitzar en el mes anterior al inici del trimestre a
actualitzar.
8.- En data 25 d’abril de 2022, la Comissió de Presidència de l’ACM va acordar
l’aprovació inicial de la primera pròrroga de l’adjudicació dels lots 1,2 i 3.
9.- En data 16 de maig de 2022, la Comissió de Presidència de l’ACM aprova
definitivament la primera pròrroga de l’adjudicació dels lots 1,2 i 3 de l’Acord marc que
té com a objecte el subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats
locals de Catalunya, (expedient de contractació núm. 2019.03.D01), per un període
addicional de 12 mesos més, des de l’1 de juliol de 2022 al 30 de juny de 2023.
10.- De conformitat amb l’informe tècnic emès el Sr. Xavier Viñolas Boix de l’Àrea de
Territori, de data 20 de juny de 2022, es preveu el consum estimat del contracte de de
l’Ajuntament d’Olot.

Fonaments de Dret.Disposició addicional 3a. de la LSCP, en relació a la Disposició addicional 5a de la
LBRL, en la redacció donada per la LRSAL.
Articles 227 i ss. de la LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i
règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.
Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc.
Article 153 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius
mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents
contractuals.
Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques aprovats per
Resolució de Presidència núm. 30/2020, de 22 de juny de 2020 i publicats al perfil de
contractant de l’entitat, que regeixen l’Acord marc de subministrament d’energia
elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03).
Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la Presidència
núm. 68/2020, de 12 de novembre de 2020 i publicats al perfil de contactant de l’entitat
que regeixen el procediment derivat de l'Acord marc de subministrament d’energia
elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03 D01).
Article 52 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions vigents
concordants en matèria de règim local que regulen el règim de funcionament i
competències de les entitats locals (...)/ o articles aplicables de Llei d’organització
comarcal.
Vista la nota informativa rebuda de l’ACM pel què fa a la compra agregada d’energia
elèctrica (enllumenat públic i llum de diferents edificis municipals) es preveu que el cost
de la facturació de l’energia corresponent al tercer trimestre de 2022, suposi com a
màxim una autorització de despesa que es recull al punt Tercer.
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret
assenyalats anteriorment, la regidora d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:

ACORDS
Primer.- Disposar l’adhesió de l’Ajuntament d’Olot a la primera pròrroga del contracte
2019.03-D1 de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a
les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03), per una durada de dotze mesos, a partir
de l'1 de juliol de 2022, període que es podrà prorrogar per dos períodes més de 12
mesos addicionals com a màxim, essent el seu límit, vigència inicial i pròrrogues, de
quatre anys, sempre i quan sigui vigent la selecció de l’Acord marc.
Segon.- Aprovar la contractació del subministrament d’energia elèctrica dels punts de
subministrament (CUPS) de titularitat de l’Ajuntament d’Olot ordenats per lot.
S’adjunta com a documentació annexa la relació de CUPS (documents Excel) que inclou
totes les CUPS de l’Ajuntament d’Olot, per evitar errades de transcripció. (Annex I
document en excel i pdf.)
Així mateix, s’envia com a documentació annexa el formulari de dades (document Word)
que inclou les dades del titular, les dades de contacte del receptor de les factures
elèctriques i les dades de pagament. (Annex II)
Les condicions econòmiques especificades per lots i tarifes són en tot moment les
publicades a la pàgina web de l’ACM que deriven de les actualitzacions previstes en els
plecs dels preus resultants de les subhastes realitzades el 24 de novembre de 2020.
Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 24 del
Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2019.03 D1).
Els preus del terme de potència, d’acord amb el que estableixen els plecs, són fixats per
la regulació vigent.
Tercer.- L’Ajuntament d’Olot s’acull a la possibilitat de rescindir la contractació en cas
de realitzar una licitació pròpia pel subministrament d’energia elèctrica dins el termini de
durada del contracte.
Quart.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per import de 965.000,00_ que
s’imputarà, dins del pressupost municipal de l’any 2022 i 965.000,00 € corresponents al
2023, amb càrrec a les següents partides pressupostàries:

Tercer trimestre 2022:
Partida
2022 144 165 221000 ENLLUMENAT PUBLIC
2022 144 323 221002 ENLLUMENAT EDIFICIS EDUCACIO
2022 144 333 221003 ENLLUMENAT EDIFICIS CULTURALS
2022 144 342 221004 ENLLUMENAT EDIFICIS ESPORTS I
LLEURE
2022 144 920 221001 ENLLUMENAT EDIFICIS CORPORACIO
2022 800 333 221006 ENLLUMENAT ESPAI CRATER

IMPORT (IVA
inclòs)
200.000,00 €
75.000,00 €
60.000,00 €
65.000,00 €
75.000,00 €
7.500,00 €
482.500,00 €

Quart trimestre 2022:
Pel què fa al quart trimestre i davant la incertesa i fluctuació de les tarifes de la llum i
vista l’esmentada nota informativa rebuda per part de l’ACM, l’Ajuntament d’Olot
disposarà de suficients recursos per cobrir aquesta despesa que es preveu igual o
inferior al tercer trimestre.
Partida
2022 144 165 221000 ENLLUMENAT PUBLIC
2022 144 323 221002 ENLLUMENAT EDIFICIS EDUCACIO
2022 144 333 221003 ENLLUMENAT EDIFICIS CULTURALS
2022 144 342 221004 ENLLUMENAT EDIFICIS ESPORTS I
LLEURE
2022 144 920 221001 ENLLUMENAT EDIFICIS CORPORACIO
2022 800 333 221006 ENLLUMENAT ESPAI CRATER

IMPORT (IVA
inclòs)
200.000,00 €
75.000,00 €
60.000,00 €
65.000,00 €
75.000,00 €
7.500,00 €
482.500,00 €

1r. Semestre 2023:
Partida
2023 144 165 221000 ENLLUMENAT PUBLIC
2023 144 323 221002 ENLLUMENAT EDIFICIS EDUCACIO
2023 144 333 221003 ENLLUMENAT EDIFICIS CULTURALS
2023 144 342 221004 ENLLUMENAT EDIFICIS ESPORTS I
LLEURE
2023 144 920 221001 ENLLUMENAT EDIFICIS CORPORACIO
2023 800 333 221006 ENLLUMENAT ESPAI CRATER

IMPORT (IVA
inclòs)
400.000,00 €
150.000,00 €
120.000,00 €
130.000,00 €
150.000,00 €
15.000,00 €
965.000,00 €

Operació Referència
200220
200220
200220
200220
200220
200220
200220
200220
200220
200220
200220
200220
200220
200220
200220
200220
200220
200220

Tipus
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses

Partida
22144 165
22144 323
22144 333
22144 342
22144 920
22800 333
22144 165
22144 323
22144 333
22144 342
22144 920
22800 333
99999
99999
99999
99999
99999
99999

221000
221002
221003
221004
221001
221006
221000
221002
221003
221004
221001
221006

Import
200000
75000
60000
65000
75000
7500
200000
75000
60000
65000
75000
7500
400000
150000
120000
130000
150000
15000

Descripció
CC1 CC2
ENLLUMENAT PUBLIC
100 001
ENLLUMENAT EDIFICIS EDUCACIO 100 001
ENLLUMENAT EDIFICIS CULTURALS 100 001
ENLLUMENAT EDIFICIS ESPORTS I LLEURE
100 001
ENLLUMENAT EDIFICIS CORPORACIO100 001
ENLLUMENAT ESPAI CRATER
100 001
ENLLUMENAT PUBLIC
100 001
ENLLUMENAT EDIFICIS EDUCACIO 100 001
ENLLUMENAT EDIFICIS CULTURALS 100 001
ENLLUMENAT EDIFICIS ESPORTS I LLEURE
100 001
ENLLUMENAT EDIFICIS CORPORACIO100 001
ENLLUMENAT ESPAI CRATER
100 001
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA
100 001
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA
100 001
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA
100 001
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA
100 001
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA
100 001
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA
100 001

CC3
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001

Fer constar que la incertesa esmentada es veu augmentada per la decisió de la
Comissió Europea de considerar l’Estat Espanyol i Portugal com a illa energètica i tot el
que això pugui comportar.
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
Els preus del terme de potència, d’acord amb el que estableixen els plecs, són fixats per
la regulació vigent.
Cinquè.- Notificar aquest acord a ENDESA ENERGIA, SAU , empresa adjudicatària de
l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica, tot donant-li els efectes de publicitat
que siguin preceptius.
Sisè.- Notificar l’adopció d’aquest acord a l’ACM (preferentment a través d’EACAT amb
còpia al correu centraldecompres@acm.cat ), així com a la resta d’interessats que
s’escaigui, i donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.
Setè.- Nomenar responsable del contracte a Sr.Xavier Viñolas Boix, Enginyer Tècnic de
l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot.
S’aprova per unanimitat.

CC4
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001

CC5
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

CC6
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

9.14. - APROVACIÓ EXPEDIENT, PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
PARTICULARS I PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA
CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT
ABREUJAT, DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MATERIAL DE VÍDEO,
IL·LUMINACIÓ I SO AL TEATRE PRINCIPAL D'OLOT; I CONVOCATÒRIA DE
LICITACIÓ
Núm. de referència

: X2022032022

Tipus contracte
Procediment
Criteris

SU
AB
MU

DE SUBMINISTRAMENT
PROCEDIMENT OBERT
MULTIPLICITAT DE CRITERI

Vista la necessitat de portar a terme el contracte de subministrament i instal·lació de
material de vídeo, il·luminació i so al Teatre Principal d’Olot, atès que l’ Ajuntament
d’Olot no disposa de mitjans per a l’execució del mateix.
Vist que el pressupost base de licitació del servei s'estableix en TRENTA-CINC MIL
EUROS (35.000,00€) més SET MIL CINC-CENTS SEIXANTA EUROS (7.350,00.-€)
d’IVA, calculat al 21%.
En aquest sentit, el valor estimat del contracte (VEC) és de TRENTA-CINC MIL EUROS
(35.000,00€), IVA exclòs als efectes de determinar el procediment d'adjudicació i la
publicitat.
La durada del contracte s’estableix en 90 dies a partir de la formalització del contracte,
sense possibilitat de pròrroga.
A l'expedient hi consta el plec de clàusules administratives particulars i prescripcions
tècniques i demés documentació prevista a l’article 116 de la llei 9/2017, de 8 de
novembre del 2017 (LCSP).
Atès que aquest contracte es tipifica com a contracte administratiu de subministrament
d’acord amb el previst a l’article 16 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 abreujat en virtut dels articles 131 i 159.6
de la LCSP.
De conformitat amb els articles 116 i 117 de la LCSP.
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12022000035 i antecedents corresponents, la
regidora-delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- INICIAR l'expedient del contracte de subministrament i instal·lació de material
de vídeo, il·luminació i so al Teatre Principal d’Olot., incorporant-hi la documentació a
què fa referència l'article 116 del LCSP.

Segon.- APROVAR l'expedient de contractació administrativa de subministrament i
instal·lació de material de vídeo, il·luminació i so al Teatre Principal d’Olot, amb un
import de licitació de TRENTA-CINC MIL EUROS (35.000,00€) més SET MIL TRESCENTS CINQUANTA EUROS (7.350,00.-€) d’IVA, calculat al 21% amb una durada de
90 dies a partir de la formalització del contracte, 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 ascendeix a TRENTA-CINC MIL EUROS (35.000,00€) més
SET MIL TRES-CENTS CINQUANTA EUROS (7.350,00.-€) d’IVA, calculat al 21%.
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 següent partida del pressupost municipal: : 2022 400NG 333 63214 Adequació
equipament Teatre Nest Generation.
Operació Referència
200200

Tipus
Partida
Despeses 22400NG333 63214

Import
42350

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
ADEQUACIO EQUIPAMENT TEATRE NEXT
100 001 001 001 000 000
GENERATION

Cinquè.- CONVOCAR la licitació i tramitar l'expedient de contractació del de
subministrament i instal·lació de material de vídeo, il·luminació i so al Teatre Principal
d’Olot , que es tramitarà pel procediment obert simplificat abreujat 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.
9.15. - DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRACTE DE
SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM DE LLOGUER DE L’ENLLUMENAT NADALENC
DE LA CIUTAT D’OLOT.
Núm. de referència : X2021039118
La Junta de Govern Local de datata 19 d’agost de 2021 , es va aprovar l’expedient de
contractació administrativa del “Subministrament en règim de lloguer de l’enllumenat
nadalenc de la ciutat d’Olot” .
Per acord de Junta de Govern Local de data 14 d’octubre de 2021, es va adjudicar el
contracte a l’empresa Ximenez Catalunya SL amb NIF. B65848889 pel preu de seixantavuit mil tres-cents seixanta-cinc euros (68.365,00€) iva inclòs , que es desglossa en:

cinquanta-sis mil cinc-cents euros (56.500,00 €) més onze mil vuit-cents seixanta-cinc
(11.865,00 €) corresponents a l’iva calculat al 21%.
Per tal de garantir la correcte execució del contracte en data 7 d’octubre de 2021 ,
l’empresa Ximenez Catalunya SL va ingressar en concepte de garantia definitiva l’import
de 2.825,00 € , corresponent al 5% del preu d’adjudicació iva exclòs.
Vist que l’empresa Ximenez Catalunya SL ha entrat una instància (E2022012073) en
data 15 d’octubre de 2022 demanant la devolució de la garantia referents al
Subministrament en règim de lloguer de l’enllumenat nadalenc de la ciutat d’Olot 2021.
Vist l’informe emès pel Sr. Xevi Canal Molas, director tècnic de la Brigada Municipal
d’Olot en data 20 de juny de 2022, favorable al retorn de la fiança dipositada..
Vist l’expedient núm. CCS12021000061 i antecedents corresponents, la regidora
delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
acords:
Procedir al retorn de la garantia definitiva d’import dos mil vuit-cents vint-i-cinc euros
(2.825 €) dipositada per l’empresa XIMENEZ CATALUNYA, SL amb NIF. B65848889,
en data 7 d’octubre de 2021, per garantir la correcte execució del contracte
“Subministrament en règim de lloguer de l’enllumenat nadalenc de la ciutat d’Olot” .
S’aprova per unanimitat.
10.1. - AUTORITZAR LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES A DOS ALUMNES DE
L’ESCOLA L’EMPORDÀ PER FER LES PRÀCTIQUES D’ACTIVITATS
D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE INFANTIL I JUVENIL
Núm. de referència

: X2022030535

Atès que l’Escola d’Educadors en el lleure, Escola l’Empordà-AEGLE, dins el seu pla
educatiu hi ha inclosa la realització de pràctiques externes que permeten als estudiants
aplicar els coneixements teòrics a la pràctica, incorporar els valors professionals i
desenvolupar les competències essencials de la professió.
Atès que l’àrea d’Educació i Joventut de l’Ajuntament d’Olot col·labora amb diferents
entitats i centres educatius per facilitar la realització de pràctiques als seus alumnes.
Vist l’expedient administratiu RH142022000026 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 al casal d’Estiu Riu al senyor ****,
estudiant de l’Escola l’Empordà, durant el període comprès entre el 04/07/2022 i el
19/08/2022 i amb l’horari de 9 a 15 hores de dilluns a divendres més hores de reunions,
segons estableix el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’Escola de

l’esplai Girona, per a la realització de pràctiques de director d’activitats d’estiu, entre
d’altres, i sense percebre cap remuneració.
Segon.- Autoritzar la realització de pràctiques al casal d’Estiu Riu a la senyora ****,
estudiant de l’Escola l’Empordà, durant el període comprès entre el 04/07/2022 i el
05/08/2022 i amb l’horari de 8 a 15 hores de dilluns a divendres, segons estableix el
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’Escola de l’esplai Girona, per a la
realització de pràctiques de monitora d’activitats d’estiu, entre d’altres, i sense percebre
cap remuneració.
Tercer.-Incloure als alumnes Pol Murciano Juan i Olga Solà Pont a l’assegurança de
responsabilitat civil d’aquest Ajuntament el temps que estiguin realitzant les pràctiques.
S’aprova per unanimitat.
11.1. - AUTORITZAR LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES A DOS ALUMNES DE
L’ESCOLA D’EDUCADORS EN EL LLEURE INFANTIL I JUVENIL -ESCOLA DE
L’ESPLAI DE GIRONA (FUNDACIÓ ESPLAI GIRONA- MARE DE DÉU DEL MONT)
PER FER LES PRÀCTIQUES D’ACTIVITATS D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE
INFANTIL I JUVENIL
Núm. de referència

: X2022030168

Atès que l’Escola d’Educadors en el lleure infantil i juvenil Escola de l’Esplai de Girona
(Fundació esplai Girona – Mare de Déu del Mont), dins el seu pla educatiu hi ha inclosa
la realització de pràctiques externes que permeten als estudiants aplicar els
coneixements teòrics a la pràctica, incorporar els valors professionals i desenvolupar les
competències essencials de la professió.
Atès que l’àrea d’Educació i Joventut de l’Ajuntament d’Olot col·labora amb diferents
entitats i centres educatius per facilitar la realització de pràctiques als seus alumnes.
Vist l’expedient administratiu RH142022000024 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 al casal d’Estiu Riu al senyor ****,
estudiant de l’Escola de l’esplai Girona, durant el període comprès entre el 27/06/2022 i
el 29/07/2022 i amb l’horari de 8 a 15 hores de dilluns a divendres més hores de
reunions, programació, revisió, etc, segons estableix el Conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament d’Olot i l’Escola de l’esplai Girona, per a la realització de pràctiques de
monitor d’activitats d’estiu, entre d’altres, i sense percebre cap remuneració.
Segon.- Autoritzar la realització de pràctiques al casal d’Estiu Riu a la senyora ****,
estudiant de l’Escola de l’esplai Girona, durant el període comprès entre el 04/07/2022 i
el 29/07/2022 i amb l’horari de 8 a 15 hores de dilluns a divendres més hores de

reunions, programació, revisió, etc, segons estableix el Conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament d’Olot i l’Escola de l’esplai Girona, per a la realització de pràctiques de
monitora d’activitats d’estiu, entre d’altres, i sense percebre cap remuneració.
Tercer.-Incloure als alumnes **** i **** a l’assegurança de responsabilitat civil d’aquest
Ajuntament el temps que estiguin realitzant les pràctiques.
S’aprova per unanimitat.
12.1. - AUTORITZAR LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES A QUATRE ALUMNES
DE ESCOLA D’EDUCADORS QUIRÀLIA PER FER LES PRÀCTIQUES
D’ACTIVITATS D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE INFANTIL I JUVENIL
Núm. de referència

: X2022030211

Atès que Puntuajocs S.L, Escola d’Educadors Quiràlia, dins el seu pla educatiu hi ha
inclosa la realització de pràctiques externes que permeten als estudiants aplicar els
coneixements teòrics a la pràctica, incorporar els valors professionals i desenvolupar les
competències essencials de la professió.
Atès que l’àrea d’Educació i Joventut de l’Ajuntament d’Olot col·labora amb diferents
entitats i centres educatius per facilitar la realització de pràctiques als seus alumnes.
Vist l’expedient administratiu RH142022000025 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 al casal d’Estiu Riu a la senyora ****,
estudiant de l’Escola d’Educadors Quiràlia, durant el període comprès entre el
27/06/2022 i el 22/07/2022 i amb l’horari de 8 a 15 hores de dilluns a divendres més
hores de reunions, segons estableix el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament
d’Olot i l’Escola d’Educadors Quiràlia, per a la realització de pràctiques de monitora
d’activitats d’estiu, entre d’altres, i sense percebre cap remuneració.
Segon.- Autoritzar la realització de pràctiques al casal d’Estiu Riu al senyor ****,
estudiant de l’Escola d’Educadors Quiràlia, durant el període comprès entre el
27/06/2022 i el 29/07/2022 i amb l’horari de 8:30 a 14:30 hores de dilluns a divendres
més hores de reunions, segons estableix el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament
d’Olot i l’Escola d’Educadors Quiràlia, per a la realització de pràctiques de monitor
d’activitats d’estiu, entre d’altres, i sense percebre cap remuneració.
Tercer.- Autoritzar la realització de pràctiques al casal d’Estiu Riu al senyor ****,
estudiant de l’Escola d’Educadors Quiràlia, durant el període comprès entre el
27/06/2022 i el 29/07/2022 i amb l’horari de 8 a 14 hores de dilluns a divendres més
hores de reunions, segons estableix el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament

d’Olot i l’Escola d’Educadors Quiràlia, per a la realització de pràctiques de monitor
d’activitats d’estiu, entre d’altres, i sense percebre cap remuneració.
Quart.- Autoritzar la realització de pràctiques al casal d’Estiu Riu a la senyora **** ,
estudiant de l’Escola d’Educadors Quiràlia, durant el període comprès entre el
18/07/2022 i el 26/08/2022 i amb l’horari de 8 a 15 hores de dilluns a divendres més
hores de reunions, segons estableix el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament
d’Olot i l’Escola d’Educadors Quiràlia, per a la realització de pràctiques de monitora
d’activitats d’estiu, entre d’altres, i sense percebre cap remuneració.
Cinquè.- Incloure als alumnes **** , **** , **** i **** a l’assegurança de responsabilitat
civil d’aquest Ajuntament el temps que estiguin realitzant les pràctiques.
S’aprova per unanimitat.
13.1. - AUTORITZAR LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES A L’ÀREA DE
SECRETARIA A UN ALUMNE DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
Núm. de referència

: X2022030766

Atès que a la Universitat Autònoma de Barcelona es cursa el Màster d'Advocacia, en el
programa educatiu del qual s’estableix l’obligació dels estudiants de realitzar pràctiques
en les empreses o administracions públiques.
Atès que l’Ajuntament d’Olot col·labora amb diferents centres educatius per facilitar la
realització de pràctiques als seus alumnes.
Atès que l’àrea de Secretaria està disposada a col·laborar amb la Universitat Autònoma
de Barcelona per tal que els seus alumnes puguin adquirir coneixements relacionats
amb tasques que se’n deriven del funcionament normal del departament.
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 Secretaria al Sr. **** ,
estudiant del Màster d'Advocacia a la Universitat Autònoma de Barcelona, durant el
període comprès entre el 27/06/22 i el 26/07/22 i amb l’horari de dilluns a divendres de
8 h a 15 hores, segons estableix el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i
la Universitat Autònoma de Barcelona, per realitzar tasques relacionades amb el suport
de serveis jurídics, i altres que se’n deriven del normal funcionament del departament, i
sense percebre cap remuneració.
Segon.- INCLOURE al Sr. **** a l’assegurança de responsabilitat civil de l’Ajuntament
d’Olot el temps que estigui realitzant les pràctiques.
S’aprova per unanimitat.

14.1. - APROVACIÓ SIGNATURA CONVENI MARC DE COOPERACIÓ EDUCATIVA
ENTRE L'AJUNTAMENT D'OLOT I L’ESCOLA FUNDACIÓ EDUCATIVA COR DE
MARIA I AUTORITZAR A UNA ALUMNA PER FER LES PRÀCTIQUES
D’ACTIVITATS ESPORTIVES A L'ESTIU RIU
Núm. de referència

: X2022029540

Atès que l’Escola Fundació Educativa Cor de Maria, dins el seu pla educatiu hi ha inclosa
la realització de pràctiques externes que permeten als estudiants aplicar els
coneixements teòrics a la pràctica, incorporar els valors professionals i desenvolupar les
competències essencials de la professió.
Atès que l’Ajuntament d’Olot col·labora amb diferents entitats i centres educatius per
facilitar la realització de pràctiques als seus alumnes.
Vist l’expedient administratiu RH142022000023, i antecedents corresponents, la
Regidora-delegada d’Organització i Atenció Ciutadana, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- APROVAR SIGNATURA del Conveni marc de cooperació educativa entre
l’Escola Fundació Educativa Cor de Maria i l’Ajuntament d’Olot.
Segon.- Autoritzar la realització de pràctiques a l’àrea d’esports i lleure, activitats
esportives Estiu Riu, a la senyora ****, estudiant de CIATE de l’Escola Cor de Maria,
durant el període comprès entre el 04/07/2022 i el 05/08/2022 i amb l’horari de 9 a13h,
de dilluns a divendres, segons estableix el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament
d’Olot i l’Escola Fundació Educativa Cor de Maria, per a la realització de pràctiques de
monitoratge d’activitats esportives d’estiu, entre d’altres, i sense percebre cap
remuneració.
Tercer.-Incloure a l’alumna **** a l’assegurança de responsabilitat civil d’aquest
Ajuntament el temps que estigui realitzant les pràctiques.
S’aprova per unanimitat.
15.1. - AUTORITZAR LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES A UN ALUMNE DE
L’ESCOLA PIA D'OLOT PER FER LES PRÀCTIQUES D’ACTIVITATS D’EDUCACIÓ
EN EL LLEURE INFANTIL I JUVENIL
Núm. de referència

: X2022031397

Atès que l’Escola Pia d’Olot, dins el seu pla educatiu hi ha inclosa la realització de
pràctiques externes que permeten als estudiants aplicar els coneixements teòrics a la
pràctica, incorporar els valors professionals i desenvolupar les competències essencials
de la professió.

Atès que l’àrea d’Educació i Joventut de l’Ajuntament d’Olot col·labora amb diferents
entitats i centres educatius per facilitar la realització de pràctiques als seus alumnes.
Vist l’expedient administratiu RH142022000028 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 al casal d’Estiu Riu al senyor ****,
estudiant del cicle de grau mitjà de Guia en el medi natural i de temps de lleure a l’Escola
Pia d’Olot, durant el període comprès entre el 27/06/2022 i el 29/07/2022 i amb l’horari
de 8:30 a 13:30 hores de dilluns a divendres, segons estableix el Conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’Escola de l’esplai Girona, per a la realització
de pràctiques de director d’activitats d’estiu, entre d’altres, i sense percebre cap
remuneració.
Segon.- Incloure a l’alumne **** a l’assegurança de responsabilitat civil d’aquest
Ajuntament el temps que estigui realitzant les pràctiques.
S’aprova per unanimitat.
16.1. - PROJECTE D'URBANITZACIÓ DELS CARRERS PINETELL I VAQUETA.PROPOSANT APROVAR INICIALMENT
Núm. de referència : X2022031670
Vist el Projecte d’urbanització dels carrers Pinetell i Vaqueta a Olot, redactat per
l’arquitecte Andreu Reixach Nogué en data juny de 2022 i que té per objecte les obres
d’urbanització per tal d'adequar els serveis bàsics urbanístics i la pavimentació dels
carrers Pinetell i Vaqueta, al municipi d’Olot.
En resum, els objectius són:
•
•
•
•

Explanació, moviment de terres i pavimentació dels nous vials i de totes aquelles
unitats complementàries com ara voreres, arbrat de carrers, etc.
Xarxa de serveis relatives al sanejament, abastament d’aigua, gas, telefonia,
electricitat i enllumenat públic.
Demolició i/o desviament de totes les unitats preexistents no adequades a les
noves determinacions.
Enjardinament, i plantació d’arbres en les zones projectades.

Vist l’informe emès pel cap de l’àrea de Territori, Ramon Prat Molas, en data 20 de juny
de 2022, que s’adjunta a l’expedient, conforme al qual s’informa favorablement
l’aprovació inicial, amb el benentès que per a l’aprovació definitiva del Projecte caldrà
disposar de l’estudi de ENDESA.
Vistos els articles 89.6 i 119.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.

En relació a l’expedient UPL12022000007, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d' Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el Projecte d’urbanització dels carrers Pinetell
i Vaqueta a Olot, redactat per l’arquitecte Andreu Reixach Nogué en data juny de 2022,
d’acord amb l’informe emès pel cap de l’àrea de Territori, Ramon Prat Molas, en data
20 de juny de 2022, que s’adjunta a l’expedient i amb el benentès que per a l’aprovació
definitiva del Projecte caldrà disposar de l’estudi de ENDESA.
SEGON.- SOTMETRE’L a informació pública durant el termini d’un mes mitjançant la
publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província, a un dels diaris de
premsa periòdica de més divulgació al municipi, al tauler d’anuncis i al web de
l’Ajuntament.
TERCER.- SOL·LICITAR informe als organismes oficials i a les companyies de serveis
afectades, si s’escau.
QUART.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
S’aprova per unanimitat.
17.1. - PROJECTE EXECUTIU FASES 1 I 2 . PARC REBAIXINC. ESPAI LLIURE I
ESPORTIU AL SECTOR REBAIXINC DEL PLA DE DALT D’OLOT.- PROPOSANT
APROVAR
Núm. de referència

: X2022031983

Vist el projecte del Parc Rebaixinc, espai lliure i esportiu al sector Rebaixinc del Pla de
Dalt d’Olot, que conté els estudis previs de tot l’àmbit i el projecte executiu fases 1 i 2,
redactat per unparelld’arquitectes, Eduard Callís i Guillem Moliner en data juny de 2022,
que té quatre objectius principals que són la gestió hídrica del conjunt, la connectivitat
de les vies internes i perimetrals amb la xarxa de camins ciclables de la ciutat, la
disposició d’accessos i edificació i l’avaluació de dues possibilitats d’ús esportiu.
Pel que fa als objectius i accions del projecte de les fases 1 i 2, es planteja adequar la
parcel·la triangular com a prat per a múltiples activitats, com a culminació de l’eix cívic
del barri i mirador a l’espai agrícola.
Vist l’informe emès pel director de l’Àrea de Territori en data 21 de juny de 2022, que
s’adjunta a l’expedient, conforme al qual s’informa favorablement l’aprovació del
projecte.
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 UPOM2022000020, 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 el projecte del Parc Rebaixinc, espai lliure i esportiu al sector
Rebaixinc del Pla de Dalt d’Olot, que conté els estudis previs de tot l’àmbit i el projecte
executiu fases 1 i 2, redactat per unparelld’arquitectes, Eduard Callís i Guillem Moliner
en data juny 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.
18.1. - CONVENI.- APROVAR UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L’AJUNTAMENT D’OLOT I “E.I., ADAD L’ENCANT, SLU” I ”AULA FORMAT, S.L.”,
EN EL PROJECTE “BICIS ACTIVES”.
Núm. de referència

: X2022032279

I.- La Junta de Govern Local, en sessió de data 24 de febrer de 2022, va aprovar el Pla
de foment de la mobilitat amb bicicleta i VMP i que la “acció D1” proposada per aquest
pla és facilitar l’accés a la bicicleta a persones sense recursos econòmics
II.- “E.i., Adad L’Encant, SLU” és una entitat social que treballa per la inserció
sociolaboral de persones en situació o risc de vulnerabilitat social, a través de la gestió
del residu tèxtil amb el Programa Roba Amiga.
D’altra banda, “Aula Format, S.L.” és un centre amb una llarga trajectòria en formació
de joves i que, en aquests moments, atén a la UEC (Unitat d'Escolarització Compartida)
i té oferta de diferents PFI de Mecànica i Fusteria.
III.- L’Ajuntament d’Olot, que és propietari de diverses bicicletes procedents del dipòsit
municipal de vehicles, està plenament implicat en el forment de la mobilitat amb bicicleta.
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 medi ambient urbà i de promoció i reinserció socials; i vist l’expedient
administratiu SG102022000009 i antecedents corresponents, que serveixen de
motivació a la present resolució, el regidor delegat de Mobilitat, 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 “E.i., Adad
L’Encant, SLU” (B17701426) i ”Aula Format, S.L.” (B55077754), en el projecte “Bicis
Actives”, integrat en el Pla de foment de la mobilitat amb bicicleta i VMP.
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària.
S’aprova per unanimitat.
19.1. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS
Núm. de referència

: X2022028064

En relació a l’expedient SIC22022000062 de , vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r) A la vista que s’ha produït un error de transcripció quantitatiu en l’acord adoptat per
la Junta de Govern de data 9/06/2022, aprovant la concessió provisional d’una
subvenció de 30.000 € amb caràcter de Concurrència competitiva a favor de l’entitat
CASINO OLOTÏ, amb NIF: G17054180 inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament
d’Olot amb el número FEN12022000007, en comptes dels 55.000 € previstos inicialment
per atendre les intervencions proposades per l’entitat.
2n) Deixar sense efecte l’acord de Junta de Govern de data 9/06/2022, al que es refereix
el punt 1r) i autoritzar i disposar la despesa de 55.000 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària: 2022.100.924.78002 (segons el conveni de referència adjunt).
Operació Referència
200300
2200858

Tipus
Partida
Despeses 22100 924 78002

Import
55000

Descripció
TRANSFERENCIES
(PR22-60000)

CASALS

I

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
ENTITATS
400 001 070 065 014 008

3r) 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.
4t) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestos 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 del 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.
5è) Donar compliment als preceptes normatius sobre transparència igualtat i bon govern
i sobre la protecció de dades.
6è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents
necessaris per a la seva efectivitat.
7è) 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.
8è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable
i a la secció de comptabilitat i pressupostos.
S’aprova per unanimitat.

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

LA SECRETÀRIA

