
 
 
 

ACTA NÚM. 25 
JUNTA DE GOVERN LOCAL  
EL DIA 30 DE JUNY DE 2022. 

 
 

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 30 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, Jordi Güell i Güell, Maria Assumpció Camps 
i Bosch i Aniol Sellabona i Aguilera. 
 
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 i Lluc Charles Flaqué. 
 
Hi assisteixen com a regidors de l’oposició Josep Guix i Feixas i Jordi Gasulla i Flavià.  
 
Actua com a secretària, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera 
 
 

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

2. - DESPATX OFICIAL 
 
El Sr. Alcalde dona compte als membres de la Junta de Govern dels actes i reunions a 
les quals ha assistit, des de la sessió celebrada el dia 23 de juny: 
 

- Dijous 23 de juny es va desplaçar a Coll d'Ares per recollir la Flama del Canigó. A 
la tarda, amb la regidora Imma Muñoz i Mariona Camps, va participar de l’acte 
d’arribada de la Flama a Olot i a continuació es va traslladar al Pla de Dalt – El 
Cassés per saludar els organitzadors i participants de la Revetlla de Sant Joan. 

- Diumenge 26 de juny, junt amb el regidor Estanis Vayreda, va fer entrega dels 
trofeus de la 67a Travessia Tossols Basil. 

- Dilluns 27 de juny va assistir al patronat de la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal 
de la Garrotxa que va tenir lloc de forma telemàtica.  

- Dimarts 28 de juny, amb motiu del Dia Alliberament LGTBI+, va llegir el manifest 
institucional davant l’Ajuntament. A la tarda, acompanyat del regidor de Promoció 
de la Ciutat, Estanis Vayreda, va assistir al Patronat de la Fundació KREAS. Tot 
seguit es va desplaçar a l’Espai Cràter on va presentar el llibre “Escrivive”, un 
recull de relats d’una seixantena de joves de 14 i 15 anys de l’Institut Montsacopa. 



 

- Dimecres 29 de juny, acompanyat dels regidors Jordi Güell i Aniol Sellabona, va 
visitar les obres que s’estan fent al barri de Sant Cristòfor Mas Bernat per a la 
captació d’un nou pou d’aigua a la ciutat. 

 
 

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. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA AL CNO 
 

Núm. de referència : X2022016149     
 
En relació a l’expedient SAL32022000002, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la 
subvenció Increment cost energètic, per un import de 40000 euros, comptabilitzada a 
l’aplicació pressupostària 22330 341 480027 en fase “AD” 2202177001, una vegada 
supervisats: el formulari de justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe 
favorable del tècnic gestor de la subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 2202177001 Despeses 22330  341  480027 40000 SUBVENCIO EXTRAORDINARIA CLUB 
NATACIO OLOT 

100 001 001 065 999 999 

 

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

5.1. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST  JOVENTUT OCELLAIRE 
 

Núm. de referència : X2022032087     
 
En relació a l’expedient SAL32022000006 , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  



 
 
 

 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Subvenció 
nominativa del pressupost a favor de l’entitat JOVENTUT OCELLAIRE D'OLOT, amb 
NIF:G1740313-0, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número 
FEN12013000018, per un import de 600 euros. Autoritzar i Disposar la despesa de 600 
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 22100334480023 Subvenció Joventut 
Ocellaire Olot (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200220  Despeses 22100  334  480023 600 SUBVENCIO JOVENTUT OCELLAIRE D'OLOT 100 001 999 065 999 999 

 

 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 

 



 

6.1. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 
Núm. de referència : X2022019525     
 
Vista la sol·licitud presentada per l’ASSOCIACIÓ UNA CÀPSULA DE TEATRE, amb 
NIF G55231955, en la que es demana un primer avançament del 40% de la subvenció 
atorgada per la Junta de Govern Local de 19/05/2022, per un import total de 10.000 €. 
 
En relació a l’expedient SIC22022000036, 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 al pagament  d’una bestreta de 4.000 € a l’ASSOCIACIÓ UNA 
CÀPSULA DE TEATRE en concepte d’avançament de la subvenció atorgada, 
destinada al festival de teatre El Petit Format d’Olot 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 Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 2200831 Despeses 22400  334  480020 4000 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 010 070 065 001 008 

 

 

S’aprova per unanimitat. 
 

 
7.1. - APROVAR UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT 

D’OLOT I IES GARROTXA PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS CULTURALS I 
EDUCATIVES FORA DEL CENTRE I AMB IMPLICACIÓ DE LA CIUTADANIA 

 
Núm. de referència : X2022032758     
 
L’Ajuntament d’Olot considera que és d’interès que els centres educatius de la ciutat 
puguin oferir activitats educatives que vagin més enllà del centre i en els quals hi pugui 
participar la ciutadania d’Olot. D’aquesta manera, es pot contribuir a l’educació dels 
estudiants a partir de projectes concrets, que a més poden  passar a enriquir l’agenda 
cultural de la ciutat. 
 
Són els Institut d’Ensenyament Secundari de la ciutat els que proposen la realització de 
les activitats i assumeixen part del seu pressupost, a més de la coordinació i l’execució 
de les mateixes. Són activitats que només es poden portar a terme, sempre i quan rebin 
suport per part de l’Ajuntament. 
 
L’Ajuntament d’Olot valora molt positivament aquesta col·laboració administració-centre 
educatiu, que s’alinea amb els objectius de la Carta de Ciutats Educadores, elaborada 
per l’Associació Internacional de Ciutats Educadores, i a la que es va adherir 
l’Ajuntament d’Olot per aprovació del Ple Municipal el dia 18 de juny de 2009. 
 



 
 
 

Vist el projecte presentat per l’Institut d’Ensenyament Secundari Garrotxa per a la 
realització d’activitats educatives amb un alt component cultural, protagonitzades pels 
seus alumnes i obertes al gaudi de tota la ciutadania d’Olot, fomentant el binomi Institut-
Ciutat. 
 
Vista la voluntat de l’Ajuntament de col·laborar amb aquest projecte. 
 
Per tal de regular l’esmentada col·laboració s’atorga el present conveni amb els 
següents fonaments de dret i les següents clàusules. 
 
En relació a l’expedient ED012022000029 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d’Educació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’IES Garrotxa 
per per a la realització d’activitats educatives amb un alt component cultural, 
protagonitzades pels seus alumnes i obertes al gaudi de tota la ciutadania d’Olot, 
fomentant el binomi Institut-Ciutat. 
 
Segon.- Assumir els compromisos que consta a la clàusula Quarta del Conveni. 
 
Tercer.- Transferir a l’IES Garrotxa la quantitat de 8.500 euros en concepte de despeses 
del projecte,  de material de les activitats i comunicació, amb càrrec a la partida “2022 
599 326 480039” Conveni IES Garrotxa” del pressupost 2022 de l’Ajuntament d’Olot. 
 

 
Quart.- Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

8.1. - ESPORTS_SUBVENCIÓ NOMINATIVA CLUB NATACIÓ OLOT 
Núm. de referència : X2022024304     
 
En relació a l’expedient SP062022000054, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de concurrència 
competitiva a favor de l’entitat CLUB NATACIO OLOT, amb NIF:G1706739-8, inscrita 
en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12013000025, per 
un import de 5000 euros. Autoritzar i Disposar la despesa de 5000 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària: 2022 330 341 480002 SUBVENCIONS ENTITATS 
ESPORTIVES (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200220  Despeses 22330  341  480044 5000 SUBVENCIO CLUB NATACIO OLOT 330 015 167 001 000 000 

 

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

200220  Despeses 22599  326  480039 8500 CONVENI IES GARROTXA  500 012 035 099 000 000 



 

 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.1. - ESPORTS_SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST 
 
Núm. de referència : X2022007535     
 
En relació a l’expedient SP062022000002, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la 
subvenció nominativa al Club Voleibol Olot, per un import de 4000 euros, 
comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 2022 330 341 480042 en fase “AD” 
SP06202200, una vegada supervisats: el formulari de justificació, la memòria de 
l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la subvenció. 
 



 
 
 

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

200400 2203186001 Despeses 22330  341  480042 4000 SUBVENCIO CLUB VOLEIBOL OLOT 330 015 167 065 999 999 

 

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

 
10.1. - ESPORTS_PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA 

SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA  DEL CLUB VOLEIBOL OLOT 
 
Núm. de referència : X2022019772     
 
En relació a l’expedient SP062022000026, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la 
subvenció ESPORTS_COMPRA DE MATERIAL, per un import de 300 euros, 
comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 2022 330 341 480002 en fase “AD” 
2200830003, una vegada supervisats: el formulari de justificació, la memòria de 
l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 2200830003 Despeses 22330  341  480002 300 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 015 167 065 999 999 

 

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



 

11.1. - FESTES DEL TURA: ADJUDICACIÓ DE LES BARRAQUES I LA NETEJA DE 
GOTS, PER A LES FESTES DEL TURA 2022. 

 
Núm. de referència : X2022021632     

 
I.- La Junta de Govern Local en sessió de data 28 d’abril de 2022 va aprovar les bases 
per adjudicar les barraques i la neteja de gots reciclables per a les Festes del Tura 2022, 
que havien estat redactades per la Comissió de Festes amb el vistiplau de les diverses 
entitats ciutadanes que en formen part. 
 
En el termini de presentació d’instàncies es van presentar les següents peticions: 1) 
CLUB PATINATGE ARTÍSTIC OLOT; 2) CLUB VOLEIBOL OLOT; 3) CLUB PATÍ 
HOQUEI OLOT; 4) CLUB ESCACS OLOT; 5) CLUB JOVENTUT SANT PERE MÀRTIR; 
6) CLUB FUTBOL SANT ROC; 7) Agrupació de les entitats: ASSOCIACIÓ NÚRIA 
SOCIAL i PENYA LA CARNAVALESCA D’OLOT-GARROTXINA; 8) XERRICS D’OLOT; 
i 9) AGRUPACIÓ DE SORDS DE LA GARROTXA.  
 
Totes aquestes entitats optaven a una de les barraques que s’instal·laran al Firal (8 
barraques) i a la plaça Campdenmàs (1 barraca), excepte l’AGRUPACIÓ DE SORDS 
DE LA GARROTXA, que només optava al servei de neteja de gots reciclables.  
 
II.- Vista l’acta de la comissió de valoració de data 21 de juny de 2022 i de conformitat 
amb les previsions de les bases on s’assenyala que l’adjudicació de les barraques 
correspon a la regidoria de Festes. 
 
Considerant que la barraca prevista per a la plaça Campdenmàs no ha estat demanada 
per cap entitat, ja que totes han optat per les barraques instal·lades al Firal  
 
Considerant la proposta de la mateixa Comissió de Festes en el sentit de què la barraca 
de la plaça Campdenmàs s’adjudiqui a una de les entitats que, havent-se presentat al 
concurs, compleixin amb tots els requisits exigibles per ser adjudicataris d’una 
d’aquestes barraques. 
 
Considerant que, seguint de forma rigorosa l’ordre de puntuació obtinguda en el concurs 
i una vegada consultades les entitats presentades, el Club Voleibol Olot s’ha mostrat 
interessat en la barraca de la plaça Campdenmàs. 
 
Vist l’expedient administratiu FE012022000001 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present resolució, el regidor delegat de l’Àrea de Festes, 
proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Adjudicar a l’AGRUPACIÓ DE SORDS DE LA GARROTXA el servei de neteja 
de gots reciclables. 
 
Segon.- Adjudicar a les entitats que a continuació es detallen -i per l’ordre que es 
relacionen- les barraques de les Festes de Tura 2022 que s’instal·laran al Firal:  
 
 
 



 
 
 

1.- CLUB VOLEIBOL OLOT  
2/3.- CLUB PATINATGE ARTÍSTIC OLOT  
2/3.- CLUB PATÍ HOQUEI OLOT 
4.- Agrupació de les entitats: ASSOCIACIÓ NÚRIA SOCIAL i PENYA LA 
CARNAVALESCA D’OLOT-GARROTXINA. 
5.- CLUB FUTBOL SANT ROC 
6.- CLUB ESCACS OLOT 
7.- CLUB JOVENTUT SANT PERE MÀRTIR. 
8.- XERRICS D’OLOT. 
 
Tercer.- Adjudicar la barraca de les Festes del Tura 2022 que s’instal·larà a la plaça 
Campdenmàs al CLUB VOLEIBOL OLOT. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

12.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 
 

Núm. de referència : X2022033042     
 
 
En relació a l’expedient CPG22022000038 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar relació d’ordenacions de despeses annexada número 22/025 per un import de 
542.404,80 euros. 
 

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

200240  Despeses 99999 542404.8 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.1. - APROVAR CERTIFICACIÓ D'OBRA 
 
Núm. de referència : X2022033150     
 
En relació a l’expedient CPG22022000039 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 JOSEP VILANOVA  SA corresponent a les obres de 
DE CONSERVACIÓ I MILLORA DELA INFRAESTRUCTURA VIÀRIA DIVERSOS 
CARRERS DE LA CIUTAT  ANY 2022 – FASE 1 amb càrrec a la partida 22 140 
1532 61902 “ PAVIMENTS VIES PUBLIQUES BARRIS” 22 140 1532 61903 
“RENOVACIÓ VORERES BARRIS “ per un import de 89.967,9 euros. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 



 

 
14.1. - ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ D1 DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 

 
Núm. de referència : X2022011172     
 
En relació a l’expedient SES12022000002 d’acceptació de subvenció per al foment de 
l’activitat física i l’esport de les comarques gironines 2022, s’acorda: 
 
Primer- Acceptar la subvenció atorgada per DIPUTACIO DE GIRONA , amb destinació 
al programa D1 neda a l’escola programa D1, per un import de 8.700,00 euros. 
 
Segon.- Agrair a la Diputació de Girona, la concessió de l’esmentada subvenció. 
 
Tercer.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la qual 
donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als 
efectes de fiscalització. 
 
Quart.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de 
Seguretat Social. 
 
Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari 
vinculat amb l’expedient. 
 
Sisè.- Que Es procedeixi al reconeixement comptable d’aquesta subvenció. El dret 
reconegut s’anotarà a la partida del pressupost d’ingressos 2022 330 46104 SUBV. 
DIPUTACIÓ NEDEM PROGRAMA D1. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

14.2. - ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ D2 DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 
 
Núm. de referència : X2022011181     
 
 
En relació a l’expedient SES12022000003 d’acceptació de subvenció per al foment de 
l’activitat física i l’esport de les comarques gironines 2022, s’acorda: 
 
Primer.- Acceptar la subvenció atorgada per la DIPUTACIÓ DE GIRONA, amb 
destinació a campanya de preesport programa D2, per un import de 1.420,33 euros. 
 
Segon.- Agrair a la Diputació de Girona la concessió de l’esmentada subvenció. 
 
Tercer.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la qual 
donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als 
efectes de fiscalització. 
 



 
 
 

Quart.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de la 
Seguretat Social. 
 
Cinquè.- Que es procedeixi al reconeixement comptable d’aquesta subvenció. El dret 
reconegut s’anotarà a la partida del pressupost d’ingressos 2022 330 46101 SUBV. 
DIPUTACIÓ FOMENT DE SALUT PROGRAMA D2. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

14.3. - ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ A3 DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 
 
Núm. de referència : X2022015081     
 
En relació a l’expedient SES12022000005 d’acceptació de subvenció per al foment de 
l’activitat física i l’esport de les comarques gironines 2022, s’acorda: 
 
Primer- Acceptar la subvenció atorgada per DIPUTACIO DE GIRONA , amb destinació 
impermeabilització de la coberta de la pista triple poliesportiva del pavelló Pla dels Llacs 
programa A3, per un import de 3.958,33 euros. 
 
Segon.- Agrair a la Diputació de Girona, la concessió de l’esmentada subvenció. 
 
Tercer.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la qual 
donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als 
efectes de fiscalització. 
 
Quart.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de 
Seguretat Social. 
 
Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari 
vinculat amb l’expedient. 
 
Sisè.- Que Es procedeixi al reconeixement comptable d’aquesta subvenció. El dret 
reconegut s’anotarà a la partida del pressupost d’ingressos 2022 330 76101 SUBV. 
DIPUTACIÓ IMPERMEABILITZACIÓ PISTA ESPORT PROGRAMA A3. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

14.4. - ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ A4 DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 
 
Núm. de referència : X2022032505     
 
En relació a l’expedient SES12022000007 d’acceptació de subvenció per al fonament 
de l’activitat física i l’esport de les comarques gironines 2022, s’acorda: 
 
Primer- Acceptar la subvenció atorgada per DIPUTACIO DE GIRONA , amb destinació 
a l’activitat fisicoesportiva diversa programa A1, per un import de 7.798,00 euros. 
 
Segon.- Agrair a la Diputació de Girona, la concessió de l’esmentada subvenció. 
 
Tercer.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la qual 
donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als 
efectes de fiscalització. 
 
Quart.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de 
Seguretat Social. 
 
Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari 
vinculat amb l’expedient. 
 
Sisè.- Que Es procedeixi al reconeixement comptable d’aquesta subvenció. El dret 
reconegut s’anotarà a la partida del pressupost d’ingressos 2022 330 46102 SUBV. 
DIPUTACIÓ SUPORT PROGRAMACIÓ ESPORTIVA PROGRAMA A1. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
15.1. - PATRIMONI MUNICIPAL: ACORD SOBRE LA CESSIÓ D’ÚS D’UN ESPAI A 

L’EDIFICI DE “CAN TRINCHERIA” AL PATRONAT D’ESTUDIS HISTÒRICS 
D’OLOT I COMARCA (PEHOC). 

Núm. de referència : X2022033190     
 
El Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca (PEHOC) és una associació que té com 
a finalitats impulsar i organitzar tota mena d’activitats de tipus cultural (artístiques, 
científiques, humanístiques, etc.), en especial les dedicades a la investigació, al 
coneixement, la formació i la divulgació, promoció i difusió de la cultura comarcal de la 
Garrotxa, i catalana en general; així com la salvaguarda del patrimoni natural, històric i 
artístic de la comarca.  
 
Ateses les competències atorgades als municipis en matèria de cultura i patrimoni 
historicoartístic, tant en la Llei reguladora de les bases del règim local, com en la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya; i considerant que l’Ajuntament d’Olot és una de 
les diverses les administracions col·laboradores amb el PEHOC 
 
Considerant que l’actual seu del PEHOC és l’Arxiu Comarcal, edifici propietat de 
l’Ajuntament d’Olot situat al Puig del Roser; i considerant les necessitats manifestades 



 
 
 

pels òrgans de direcció el PEHOC de poder disposar de més espais per realitzar les 
activitats de promoció i divulgació culturals que li són pròpies. 
 
Considerant que l’Ajuntament d’Olot és propietari de l’edifici de Can Trincheria, bé 
immoble destinat a servei públic, que tradicionalment s’ha dedicat a usos i serveis 
culturals, i que, desprès de la nova organització municipal de les Àrees de Cultura i 
Educació, ha quedat lliure dels serveis administratius de l’Àrea de Cultura. 
 
 Considerant que el Reglament del patrimoni dels ens local, aprovat per Decret 
336/1988, de 17 d’octubre, preveu la potestat que tenen els ens locals de cedir en precari 
l'ús de béns patrimonials a altres administracions o entitats públiques o a entitats 
privades sense ànim de lucre que els hagin de destinar a fins d'utilitat pública o d'interès 
social, sempre en benefici d'interessos de caràcter local. 
 
De conformitat amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; 
el 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 el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel que 
s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens local; i vist l’expedient administratiu 
SG102022000010 i antecedents corresponents, l’Alcalde proposa a la Junta de Govern 
l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Cedir gratuïtament en precari al PATRONAT D’ESTUDIS HISTÒRICS D’OLOT 
I COMARCA (PEHOC), l’ús d’un espai a la planta primera (planta noble) de l’edifici de 
“Can Trincheria”, que es destinarà als serveis administratius de l’associació i a sala de 
reunions pel desenvolupament d’aquelles activitats de tipus cultural que li són pròpies, 
per un període de quatre anys prorrogables. 
 
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura del document administratiu de 
formalització de la cessió. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

16.1. - OBRES DE REPARACIÓ I ADEQUACIÓ DE 3 FONTS ORNAMENTALS DE 
LA CIUTAT. 

Núm. de referència : X2022030692  
    

Tipus de Contracte: OB D'OBRES 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar les obres de reparació i adequació de de tres 
fonts ornamentals de la Ciutat, ubicades a: plaça Clarà, plaça Malagrida i passeig de 
Barcelona; , com es desprèn de l’informe de data 8 de juny de 2022,  emès per Albert 
Pons Clutaró, arquitecte municipal i Ramon Prat Molas, cap de l’Àrea de Territori 
d’aquest Ajuntament 

Segon.- Atès que es tracta d’una obra amb una unitat funcional. 



 

Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per executar l’obra de 
reparació i adequació de tres fonts ornamentals de la Ciutat: 

-“Pere Costa Sacrets, SL” 

-“Girmica, SL” 

-“Santi Solà Cucurull” 

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 23 de juny de 2022; han estat 
presentades dues ofertes subscrites per “Pere Costa Sacrest,SL” i “Santi Solà Cucurull” 
i  la millor proposta és la presentada per PER COSTA SACREST,SL,  per haver 
presentat l’oferta més econòmica. 

Cinquè.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals 
de contractació. 
 
Sisè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa PERE COSTA SACREST SL  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 d’obres regulada a l’article 13 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: CC012022000494 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. NI022022001209 emès per Albert Pons Clutaró, 
arquitecte municipal i Ramon Prat Molas, cap de l’Àrea de Territori d’aquest Ajuntament,  
de data 8 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 PERE COSTA SACREST S, amb NIF núm. B1749133-3, el 
contracte menor de les obres de reparació i adequació de de tres fonts ornamentals de 
la Ciutat, ubicades a: plaça Clarà, plaça Malagrida i passeig de Barcelona;  pel preu de 



 
 
 

vint-i-sis mil cent setanta-nou euros amb cinquanta-sis cèntims (26.179,56 €), IVA 
inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en vint-i-una mil sis-cents trenta-sis euros (21.636 €) de 
pressupost net i quatre mil cinc-cents quaranta-tres euros amb cinquanta-sis cèntims 
(4.543,56 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 % 
 
Tercer.- El termini d’execució de les obres serà d’un mes a comptar des de la data de 
recepció de l’acord d’adjudicació. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 26.179,56 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida núm. 22.140.1512.61909 “actuacions barris” del Pressupost municipal. 
 

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

200220  Despeses 22140  1512 61909 26179.56 ACTUACIONS BARRIS (PR22) 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 
CC012022000494 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses que han presentat pressupost.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
16.2. - APROVACIÓ EXPEDIENT, PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 
PARTICULARS I PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA 

CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI DE 
MANTENIMENT DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ DELS SISTEMES TÈRMICS I 

D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA DELS EDIFICIS I DEPENDÈNCIES DE 
TITULARITAT O GESTIÓ MUNICIPAL DE LA CIUTAT D'OLOT; I CONVOCATÒRIA 

DE LICITACIÓ 
 

Núm. de referència : X2022033094    
 

Tipus contracte SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

  
Antecedents  
 
Atès que és necessari contractar el servei de manteniment del sistema de climatització 
dels sistemes tèrmics i d’aigua calenta sanitària dels edificis i dependències de titularitat 
o gestió municipal de la ciutat d’Olot. 
 
Vist l’informe emès pel Sr. Xavier Viñolas Boix, enginyer tècnic de l’àrea  de Territori, 
Espai Públic i Medi Ambient 
 
El contracte es dividirà en els següents lots: 
Lot 1.  Centres Corporació   



 

Lot 2.  Centres Esports i Lleure   
Lot 3.  Centres Culturals   
Lot 4. Centres Ensenyament i Joventut   
 
La durada del contracte s’estableix per un (1) any, a comptar des del dia 1 del mes 
següent a la data de la formalització del contracte, amb la possibilitat d’una pròrroga, de 
forma acordada, de conformitat amb l’article 29.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP) 
 

El pressupost base de licitació per als dos lots, per a l’any de durada del contracte, 
d’acord amb el que estableix l’article 100 de la LCSP, és de de vuitanta-cinc mil tres-
cents vint euros amb noranta-cinc cèntims (85.320,95 €), IVA inclòs, amb el 
desglossament següent: 70.513,17 € de base imposable i 14.807,78 € d’IVA calculat al 
21%. 

Lot 
Import 

(€) 
IVA 21% 

(€) 

 Total 
(€) 

1. Corporació 11.626,08 2.441,48  14.067,56 

2. Esports 15.676,50 3.292,07  18.968,57 

3.Cultura 17.839,50 3.746,30  21.585,80 

4. Ensenyament 25.371,09 5.327,93  30.699,02 

 Total: 70.513,17 14.807,78  85.320,95 

 
Als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat del contracte 
subjecte a licitació, el valor estimat del contracte és de cent quaranta-vuit mil setanta-
set euros amb seixanta-sis cèntims (148.077,66 €), IVA exclòs. 
 
D’acord amb l’article 101 de la LCSP aquest valor s’ha calculat incloent les eventuals 
pròrrogues i modificacions. 
 

Lot 
Any 1 

contracte 
Any 1 

pròrroga 
Modificació 

10% 
Total 

1. Corporació 11.626,08 11.626,08 1.162,61 24.414,77 

2. Esports 15.676,50 15.676,50 1.567,65 32.920,65 

3.Cultura 17.839,50 17.839,50 1.783,95 37.462,95 

4. Ensenyament 25.371,09 25.371,09 2.537,11 53.279,29 

Total : 70.513,17 70.513,17 7.051,32 148.077,66 

 
Aquest contracte és susceptible de recurs especial en matèria de contractació i no està 
subjecte a regulació harmonitzada. 
 
Es tipifica com a contracte administratiu de serveis, de conformitat amb el que disposa 
l’article 17 de la LCSP. 
 
El procediment a seguir per a l'adjudicació del contracte és l’obert, i adjudicació amb 
més d’un criteri d’adjudicació, de conformitat amb el que disposen els articles 145, 146, 
156 i concordants de la LCSP. La tramitació de l’expedient serà l’ordinària. 
 



 
 
 

De conformitat amb el que disposa l’article 116 de la LCSP, la celebració de contractes 
per part de les administracions públiques requerirà la prèvia tramitació de l’expedient 
que s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els 
termes previstos a l’article 28 de l’esmentada Llei. 
 
Vist que a l’expedient s’han incorporat el Plec de clàusules administratives particulars i 
el Plec de condicions tècniques, d’acord amb el que disposa l’article 116.3 de la LCSP. 
 
Atès que d’acord amb la informació d’Intervenció hi ha crèdit suficient a la partida 
consignada. 
 
Vist que a l’expedient hi consta l’informe emès per la Secretària General, 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.CCS12022000038 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 de manteniment del sistema de 
climatització dels sistemes tèrmics i d’aigua calenta sanitària dels edificis i dependències 
de titularitat o gestió municipal de la ciutat d’Olot, incorporant-hi la documentació a què 
fa referència l'article 116 del LCSP. 

 
Segon.- APROVAR, de conformitat amb l’article 117 de la LCSP, l'expedient de 
contractació administrativa del servei de manteniment del sistema de climatització dels 
sistemes tèrmics i d’aigua calenta sanitària dels edificis i dependències de titularitat o 
gestió municipal de la ciutat d’Olot, amb els següents imports màxims de licitació: 
 

- Lot 1: 14.067,56 €, IVA inclòs, desglossat en 11.626,08 € de pressupost net i 
2.441,48 € en concepte d’IVA calculat al tipus del 21 %. 

 
- Lot 2: 18.968,57 €, IVA inclòs, desglossat en 15.676,50 € de pressupost net i 

3.292,07 € en concepte d’IVA calculat al tipus del 21 %. 
 

- Lot 3: 21.585,80 €, IVA inclòs, desglossat en 17.839,50 € de pressupost net i 
3.746,30 € en concepte d’IVA calculat al tipus del 21 %. 

- Lot 4: 30.699,02 €, IVA inclòs, desglossat en 25.371,09 € de pressupost net i 
5.327,93 € en concepte d’IVA calculat al tipus del 21 %. 

 
La durada del contracte és de d’un any. Es preveu la possibilitat d’una pròrroga anual, 
de forma acordada. 
 
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.- Es consignarà la despesa amb càrrec a les següents partides, per assegurar 
l’existència de crèdit adequat i suficient per atendre la despesa: 

Núm. Partida Nom Partida Despesa Màx.  

4 mesos de l’2022  (IVA inclòs) 

__.144.920.212001 
Manteniment edificis corporació 
(altres)                   

4.689,19 € 

__.144.342.212001 
Manteniment edificis esports i 
lleure (altres)    

6.322,86 € 

__.144.333.212001 
Manteniment edificis 
culturals  (altres)                  

7.195,27 € 

__.144.323.212001 
Manteniment edificis 
ensenyament (altres) 

10.233,01 € 

 28.440,33 € 

8 mesos de l’any 2023 (IVA inclòs) 

__.144.920.212001 
Manteniment edificis corporació 
(altres)                   

        9.378,37 €  

__.144.342.212001 
Manteniment edificis esports i 
lleure (altres)    

     12.645,71 €  

__.144.333.212001 
Manteniment edificis 
culturals  (altres)                  

     14.390,53 €  

__.144.323.212001 
Manteniment edificis 
ensenyament (altres) 

     20.466,01 €  

        56.880,62 €  

 
 

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

200200  Despeses 22144  920  212001 4689.19 MANTENIMENT EDIFICIS CORPORACIO 
(ALTRES) 

100 001 001 001 000 000 

200200  Despeses 22144  342  212001 6322.86 MANTENIMENT EDIFICIS ESPORTS I LLEURE 
(ALTRES) 

100 001 001 001 000 000 

200200  Despeses 22144  333  212001 7195.27 MANTENIMENT EDIFICIS CULTURALS 
(ALTRES) 

100 001 001 001 000 000 

200200  Despeses 22144  323  212001 10233.01 MANTENIMENT EDIFICIS EDUCACIO 
(ALTRES) 

100 001 001 001 000 000 

200200  Despeses 99999 9378.37 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200200  Despeses 99999 12645.71 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200200  Despeses 99999 14390.53 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200200  Despeses 99999 20466.01 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
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, per procediment 
obert i es durà a terme atenent diversos criteris d’adjudicació; de conformitat amb el que 
disposen els articles 145, 146, 156 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. Xavier Viñolas Boix, 
enginyer tècnic de l’àrea  de Territori, Espai Públic i Medi Ambient, 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. 
 

 
16.3. - PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT DELS 
SISTEMES TÈRMICS I D'AIGUA SANITÀRIA DELS EDIFICIS MUNICIPALS DE 

L'AJUNTAMENT D'OLOT. LOTS 1, 2 ,3 
 
Núm. de referència : X2020004424     
 
Antecedents:  
 
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 13 de febrer de 2020, va acordar 
adjudicar el contracte del servei de manteniment dels sistemes tèrmics i d’aigua sanitària 
dels edificis municipals de l’Ajuntament d’Olot, Lots 1, 2 i 3 (Edificis Corporació, esports 
i lleure, culturals) a favor de la UTE Grau Sistemes Tèrmics SL i Montolivet Instal·lacions 
SLU, amb NIF U55367361. La tramitació va quedar aturada amb el Reial Decret 
463/2020, de 14 de març, pel qual es declarava l’estat d’alarma per a la gestió de la 
situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid19 i les seves pròrrogues successives. 
El procediment es va reprendre per Decret d’Alcaldia de 26 de juny de 2020, i el 
contracte es va formalitzar amb efectes a 1 de juliol de 2020. 

 

El plec de clàusules administratives particulars de la licitació a la clàusula 6, establia  
una durada del contracte d’un any,  prorrogable per un any més. 
 
La Junta de Govern Local en sessió de 15 de juliol de 2021 va acordar la pròrroga per 
un any, amb efectes del dia 1 de juliol de 2021 i fins al 30 de juny de 2022. 
El proper 30 de juny 2022 finalitzarà el contracte del servei de manteniment dels 
sistemes tèrmics i d’aigua sanitària dels edificis municipals de l’Ajuntament i la seva 
pròrroga. 
 
Atès que és previst portar a aprovació de la Junta de Govern Local del proper 30 de juny 
de 2022  l’aprovació de l’expedient, i del plec de clàusules administratives particulars i 
el plec de prescripcions tècniques que han de regir la contractació administrativa per 
adjudicar el nou contracte del servei de manteniment dels sistemes tèrmics i d’aigua 
sanitària dels edificis municipals, així com convocar la licitació.  
 
Vist l’informe NI022022001400 emès pel Sr. Xavier Viñolas Boix, enginyer tècnic i 
responsable del contracte pel que fa a la necessitat de prorrogar el contracte del servei 
de manteniment dels sistemes tèrmics i d’aigua sanitària dels edificis municipals, per ser   
imprescindible pel correcte funcionament d’aquestes instal·lacions, i així mateix informe 
de la previsió de la despesa per una pròrroga estimada de dos mesos. 
 
 



 

Fonaments jurídics 
 
Article 29.2 i 29.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de la Llei de Contractes del 
Sector Públic. 
 
Vist l’expedient administratiu CCS12020000006 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Prorrogar el contracte del servei de manteniment dels sistemes tèrmics i d’aigua 
sanitària dels edificis municipals de l’Ajuntament d’Olot, Lots 1, 2 i 3 (Edificis Corporació, 
esports i lleure, culturals),  adjudicat a la “UTE Grau Sistemes Tèrmics SL i Montolivet 
Instal·lacions SLU”  amb NIF U55367361, amb efectes a 1 de juliol de 2022 i fins a la 
formalització del nou contracte resultant de la licitació.  
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa prevista per mesos de juliol i agost de 2022, 
amb càrrec a les partides següents: 
 

Partida 2020 
Empresa AD+ 

2 mesos 
2022 

   

2021 144 920 212001 Manteniment Edificis 
Corporació (Altres)  

UTE Grau 
Sistemes 
Tèrmics SL i 
Montolivet 
Instal·lacions 
SLU 

   2.230,42 €  

2021 144 342 212001 Manteniment Edificis Esports i 
Lleure (Altres)  

   3.129,87 €  

2021 144 333 212001 Manteniment Edificis Culturals 
(Altres)  

   3.696,55 €  

   9.056,84 € 

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

200220  Despeses 22144  920  212001 2230.42 MANTENIMENT EDIFICIS CORPORACIO 
(ALTRES) 

100 001 001 001 000 000 

200220  Despeses 22144  342  212001 3129.87 MANTENIMENT EDIFICIS ESPORTS I LLEURE 
(ALTRES) 

100 001 001 001 000 000 

200220  Despeses 22144  333  212001 3696.55 MANTENIMENT EDIFICIS CULTURALS 
(ALTRES) 

100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

16.4. - PRÒRROGA DEL CONTRACTE  DEL SERVEI DE MANTENIMENT DELS 
SISTEMES TÈRMICS I D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA DELS EDIFICIS 

MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT D'OLOT . LOT 4 
 
 

Núm. de referència : X2020004447     
 
Antecedents:  
 
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 6 de febrer de 2020, va acordar 
adjudicar el contracte del servei de manteniment dels sistemes tèrmics i d’aigua sanitària 
dels edificis municipals de l’Ajuntament d’Olot, Lot 4, adjudicat a J. Juanola SL, amb NIF 
B17236613. La tramitació va quedar aturada amb el Reial Decret 463/2020, de 14 de 
març, pel qual es declarava l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària 
ocasionada per la Covid19 i les seves pròrrogues successives. El procediment es va 
reprendre per Decret d’Alcaldia de 26 de juny de 2020, i el contracte es va formalitzar 
amb efectes a 1 de juliol de 2020. 

 

El plec de clàusules administratives particulars de la licitació a la clàusula 6, establia  
una durada del contracte d’un any,  prorrogable per un any més. 
 
La Junta de Govern Local en sessió de 15 de juliol de 2021 va acordar la pròrroga per 
un any, amb efectes del dia 1 de juliol de 2021 i fins al 30 de juny de 2022. 
El proper 30 de juny 2022 finalitzarà el contracte del servei de manteniment dels 
sistemes tèrmics i d’aigua sanitària dels edificis municipals de l’Ajuntament i la seva 
pròrroga. 
 
Atès que és previst portar a aprovació de la Junta de Govern Local del proper 30 de juny 
de 2022  l’aprovació de l’expedient, i del plec de clàusules administratives particulars i 
el plec de prescripcions tècniques que han de regir la contractació administrativa per 
adjudicar el nou contracte del servei de manteniment dels sistemes tèrmics i d’aigua 
sanitària dels edificis municipals, així com convocar la licitació.  
 
Vist l’informe NI022022001401 emès pel Sr. Xavier Viñolas Boix, enginyer tècnic i 
responsable del contracte pel que fa a la necessitat de prorrogar el contracte del servei 
de manteniment dels sistemes tèrmics i d’aigua sanitària dels edificis municipals, per ser   
imprescindible pel correcte funcionament d’aquestes instal·lacions, i així mateix informe 
de la previsió de la despesa per una pròrroga estimada de dos mesos. 
 
Fonaments jurídics 
 
Article 29.2 i 29.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de la Llei de Contractes del 
Sector Públic. 
 
Vist l’expedient administratiu CCS12020000007 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 



 

Primer.- Prorrogar el contracte del servei de manteniment dels sistemes tèrmics i d’aigua 
sanitària dels edificis municipals de l’Ajuntament d’Olot, Lot 4 (Edificis d’ensenyament i 
joventut) adjudicat  a J. Juanola SL, amb NIF B17236613, amb efectes a 1 de juliol de 
2022 i fins a la formalització del nou contracte resultant de la licitació.  
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa prevista per mesos de juliol i agost de 2022, 
amb càrrec a les partides següents: 
 

Lots Empresa 
Pròrroga  

Juliol-agost 
2022 

4. Ensenyament  J.Juanola SL    5.146,91 €  
    5.146,91 €  

 

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

200220  Despeses 22144  323  212001 5146.91 MANTENIMENT EDIFICIS EDUCACIO 
(ALTRES) 

100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

16.5. - PROPOSTA D’ADHESIÓ  DE L’AJUNTAMENT D’OLOT  A L’ACORD 
D’ADQUISICIÓ DELS VEHICLES I SERVEIS DE MOBILITAT SOSTENIBLE A 

TRAVÉS DE L’ACORD MARC DE L’ACM (EXP. 2019.07) 
 
 

Núm. de referència : X2022032750     
 
 
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), i prèvia tramitació del corresponent procediment 
administratiu a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules administratives 
particulars i prescripcions tècniques aprovats en sessió de la Comissió Executiva de 
data 9 de setembre de 2020 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, va aprovar, en 
la sessió de la seva Comissió Executiva de data 29 d’abril de 2021, adjudicar l’Acord 
marc de mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 
2019.07), pel lots d’1 a 105, a les empreses que resultaren seleccionades en l’esmentat 
procediment: 
 
 
 
 
 



 
 
 

1. CARHAUS SL – Lots 1, 3 I 19. 

2. RENAULT RETAIL GROUP BARCELONA, SA – Lots 2, 20, 34 i 35. 

3. ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS, SL – Lots 4 i 37. 

4. ENVIROCAT SERVEIS, SL – Lot 10. 

5. NEXT MOTORBIKE, SL – Lots 14, 15, 16, 41, 42, 43, 79 i 97. 

6. COOLTRA MOTOS SLU – Lots 17, 80, 81, 98 i 99.  

7. BAIX MOTOR SL – Lots 18, 33, 39 i 44  

8. ROMACAR ABS SL – Lots 23, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 36,38 i 45. 

9. ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, SA – Lots 46, 47, 48, 53, 56, 62, 65, 
67, 69, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 82, 84, 86, 87, 88 i 103   

10. MOBILIDAD URBANA SOSTENIBLE SL– Lots 51, 58 i 61. 

11. ALD AUTOMOTIVE SAU – Lots 57, 64, 66, 70, 89, 100 i 101. 

12. VRZ AUTOMOTIVE SL – Lot 90. 

13. AUTOIGLESIAS SL – Lot 102. 

14. ENVIROCAT BCN, SL – Lot 105. 
 
3.- En data 18 de març del 2022, es va formalitzar, entre el CCDL i les diferents entitats 
mercantils seleccionades, el corresponent contracte com a adjudicatàries de l’Acord 
marc de mobilitat sostenible, licitat per part del CCDL. 
 

4.- Atès l’informe emès pel Sr. Ignasi López Clevillé, com a sotsinspector en cap de la 

Policia Municipal d’Olot, de data 20 de juny de 2022 que figura a l’expedient  

 

 

FONAMENTS DE DRET 

 

Disposició addicional 3a. de la LCSP, 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 i 220 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius 

mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents 

contractuals. 

 

L’Acord marc es licitarà i executarà en els termes de l’article 33.3 de la Directiva 2014/24 

UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació 

pública que deroga la Directiva 2004/18/CEE (en endavant, DN) i l’article 221.3 de la 

LCSP. 

 

L’Acord en qüestió i els seus contractes basats tenen caràcter administratiu i es regeixen 

per aquest PCAP i pel PPT, els quals tenen caràcter contractual,  així com per la resta 

de normativa concordant aplicable que resulti d’aplicació en matèria de contractació dels 

ens locals. 

 

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:  

 

Primer.- Disposar l’adhesió de l’Ajuntament d’Olot a l’Acord marc de mobilitat sostenible 

amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.07) 

 

Segon.- Aprovar la contractació amb l’empresa adjudicatària  ALPHABET ESPANYA 

FLEET MANAGER MANAGEMENT S.A amb CIF A-91001438 dels bens següents: 

 

Modalitat arrendament: 

 

 

Lot 

Tipus vehicle 

(marca / model) 

Tipus de servei 

Quantitat Quotes 

(mesos) 

Import 

Unitat 

(sense IVA) 

Import 

Total 

(sense IVA) 

84-23 VEHICLE P1 AMB 

MAMPARA 

FORD KUGA ST-Line X 

2.5 Híbrid no endollable 

1 48 56.787,84 € 56.787,84 € 

 

S’ha contractat amb un quilometratge de 35.000 quilòmetres/any. 

 

L’import per quilòmetre consumit de més és de  0,03666 € . 

 

L’import per quilòmetre consumit de menys és de  0,03666 € . 

 

I el valor estimatiu del bé al finalitzar el període d’arrendament serà de 12.961,60 € . 

 

 



 
 
 

 

Lot 

Tipus vehicle 

(marca / model) 

Tipus de servei 

Quantitat Quotes 

(mesos) 

Import Unitat 

(sense IVA) 

Import Total 

(sense IVA) 

84-23 VEHICLE P2 SENSE 
MAMPARA 
FORD KUGA ST-Line X 

2.5 Híbrid no endollable 

1 48 57.545,76 € 57.545,76 € 

 

S’ha contractat amb un quilometratge de 50.000 quilòmetres/any. 

 

L’import per quilòmetre consumit de més és de 0,04126 € . 

 

L’import per quilòmetre consumit de menys és de 0,04126 € .  

 

I el valor estimatiu del bé al finalitzar el període d’arrendament serà de 10.358,26 € . 

 

Tercer.-Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import de (114.333,60 €) de 

pressupost net més (24.010,06 €) corresponent a l’IVA calculat al 21% i un total de 

(138.343,66 €)  que s'imputarà, dins del pressupost municipal dels anys 2023 – 2024 – 

2025 – 2026 – 2027, finançats amb renting a raó de 48 quotes , a càrrec de l'aplicació 

pressupostària RENTING POLICIA en la part corresponent a cada any, segons la 

següent distribució. 

VEHICLE 1 AMB MAMPARA 
 

ANY  Núm. 
MESOS 

QUOTES 

QUOTA 
MENSUAL 
AMB IVA 

TOTAL 
ANY 

COMPRA 
RESIDUAL 

2023 10 1.431,53 14.315,3 0 

2024 12 1.431,53 17.178,36 0 

2025 12 1.431,53 17.178,36 0 

2026 12 1.431,53 17.178,36 0 

2027 2 1.431,53 2.863,06 12.961,60 

TOTALS 48 -  68.713,28  

 

VEHICLE 2 SENSE MAMPARA 
 

ANY Núm. 
MESOS 

QUOTES 

QUOTA 
MENSUAL 
AMB IVA 

TOTAL 
ANY 

COMPRA 
RESIDUAL 

2023 10 1.450,65 14.506,5 0 

2024 12 1.450,65 17.407,8 0 

2025 12 1.450,65 17.407,8 0 

2026 12 1.450,65 17.407,8 0 

2027 2 1.450,65 2.901,3 10.358,26 

TOTALS 48 -  69.630,37  



 

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

200220  Despeses 99999 14315.30 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 99999 17178.36 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 99999 17178.36 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 99999 17178.36 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 99999 2863.06 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 99999 14506.50 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 99999 17407.80 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 99999 17407.80 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 99999 17407.80 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 99999 2901.30 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

La Disposició addicional tercera de la LCSP, contempla en relació a la contractació 

pública a les entitats locals, que es podran tramitar anticipadament el contractes els 

quals l’execució material hagi de començar a l’exercici següent o aquells en què el 

finançament depengui d’un préstec, un crèdit sometent l’adjudicació a la condició 

suspensiva de l’efectiva consolidació dels recursos que han de finançar el contracte. 

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 

Quart.- Notificar l’adopció d’aquest acord a l’empresa adjudicatària ALPHABET 

ESPANYA FLEET MANAGER MANAGEMENT S.A , al  CCDL (preferentment a través 

d’EACAT) i a l’ACM (preferentment a través d’EACAT) així com a la resta d’interessats 

que s’escaigui, i donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius. 

 

Cinquè.- Nomenar responsable del contracte a Sr. Ignasi López Clevillé, com a 

sotsinspector en cap de la Policia Municipal d’Olot. 

 

S’aprova per unanimitat. 

 

 
16.6. - SUBMINISTRAMENT DE PILONES PER A LA VIA PÚBLICA DE LA CIUTAT 

D’OLOT 
 
Núm. de referència : X2022027170     
 

Tipus de Contracte: SU DE SUBMINISTRAMENT 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 
 
Primer.- Atès que és necessari executar el subministrament de pilones per a la via 
pública d’Olot, per tal de substituir les que es van destrossant a causa d’accidents de 
circulació, les que s’han d’instal·lar de nou segons indicacions del departament 
d’Infraestructures o Obra Pública i/o les que s’han fet malbé pel pas del temps, com es 
desprèn de l’informe de data 25 de maig de 2022, emès pel Sr. Xevi Canal Molas, 
director tècnic de la Brigada Municipal de l’Ajuntament d’Olot. 



 
 
 

Segon.-  Atès que es tracta d’un subministrament 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.- 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 BENITO URBAN SLU i atès que aquesta 
compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del 
contracte i donat que aquest proveïdor és l’únic que ofereix el tipus de pilones que 
necessitem per a la seva reposició per tal de guardar la relació estètica i homogènia 
amb les existents. 

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 subministrament regulada a l’article 16 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. CC012020000426 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 

Primer.-  Aprovar l’informe emès pel Sr. Xevi Canal Molas, director tècnic de la Brigada 
Municipal de l’Ajuntament d’Olot, de data 25 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 de l’empresa BENITO URBAN SLU, amb NIF núm. B59987529, el contracte 
menor de subministrament de pilones per a la reposició de les mateixes, pel preu de vuit 
mil nou-cents vint-i-un euros amb vuit cèntims (8.921,08 €), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en set mil tres-cents setanta-dos euros amb setanta-nou 
cèntims (7.372,79 €) de pressupost net i mil cinc-cents quaranta-vuit euros amb vint-i-
nou cèntims (1.548,29 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 %. 
 



 

Tercer.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 8.921,08 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida 22142 1532 61914 “Renovació mob. urbà vies públiques” del Pressupost 
municipal: 
 

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

200220  Despeses 22142  1532 61914 8921.08 RENOVACIO MOB URBA VIES PUBLIQUES 
(PR22:20.000) 

100 001 001 001 000 000 

 
Quart.- 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 
CC012020000426. 
 
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa: BENITO URBAN SLU  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

16.7. - ADJUDICACIÓ,  MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT 
ABREUJAT, DEL SUBMINISTRAMENT DE LLICÈNCIES DE L’APLICACIÓ 

MILESTONE XPROTECT PROFESSIONAL+. 
 

Núm. de referència : X2022026504     
 

Tipus 
Contracte 

SU DE SUBMINISTRAMENT 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris UN ÚNIC CRITER 

 
 
Antecedents 

Per Acord de Junta de Govern Local de data 25 de març de 2021 , es va aprovar 
l’expedient de contractació administrativa del “Subministrament de llicències de 
l’aplicació Milestone Xprotect Professional +” mitjançant procediment obert simplificat 
abreujat , amb un pressupost de nou mil sis-cents vuitanta euros (9.680,00 €) IVA inclòs. 
Aquest import es desglossa en vuit mil euros (8.000,00 €) de pressupost net i mil sis-
cents vuitanta euros (1.680,00 €) en concepte d’IVA calculat al tipus del 21%. 

En data 16 de juny de 2022  finalitzà el termini de presentació de proposicions, havent  
participat en la licitació, per haver presentat la seva oferta dins el termini fixat i en la 
forma pertinent, una empresa. 

− APLICACIONES ELECTRICAS ENE, SA   (A08668022) 

 

En data 20 de juny de 2022 es , procedint a l’obertura del sobre únic. 

En data  21 de juny de 2022  es reuneix la Mesa de Contractació , en sessió privada, 
per donar compte de l’informe de valoració de les ofertes presentades emès pel Sr. Joan 
Prat Espuña, com a responsable de l’Àrea d’Informàtica i Noves Tecnologies i la Mesa 
acorda elevar a la Junta de Govern Local la proposta d’adjudicació del contracte de  



 
 
 

“Subministrament de llicències de l’aplicació Milestone Xprotect Professional +” a 
l’empresa APLICACIONES ELECTRICAS ENE, SA   (A08668022) 

De conformitat amb l’article 151 de la LCSP 

D’acord amb els antecedents i de conformitat amb el punt 1 de la Disposició Addicional 
2a.  

Atès que la competència per a l’adopció del present acord és de Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per Decret de l’Alcaldia de dates 25 i 26 de juny 
de 2019. 

 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12022000027, la regidora delegada 
d’Hisenda, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següent acord: 

Primer.- ADJUDICAR el contracte de “Subministrament de llicències de l’aplicació 
Milestone Xprotect Professional +”, a favor de l’empresa APLICACIONES 
ELECTRICAS ENE, SA   amb NIF. A08668022 pel preu de VUIT MIL QUATRE EUROS 
AMB QUINZE CÈNTIMS (8.004,15 €)  IVA inclòs , que es desglossa en: 

Sis mil cent quinze euros (6.115,00 €) de base imposable i mil tres-cents vuitanta nou 
euros amb quinze cèntims (1.389,15 €)  d’IVA calculat al 21 %. 
 

Segon.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de 
clàusules administratives particulars reguladores de la contractació, aprovat per Acord 
de Junta de Govern Local de data 26 de maig de 2022,  així com amb l’oferta presentada 
per l’adjudicatari. 

Les característiques i avantatges de l’oferta adjudicatària respecte de l’altra oferta 
presentada, queden acreditades e l’acta valoració efectuada per la Mesa de 
Contractació, en sessió celebrada en data 21 de juny de 2022.. 

Tota la informació necessària que justifica la present adjudicació es troba publicada en 
el Perfil del contractant de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Tercer.- Aprovar i disposar la despesa per import de 8.004,15  € per la totalitat del 
contracte amb càrrec a la següent partida: 

2022.141.132.213003  MANTENIMENT CÀMERESS DE VIGILÀNCIA ESPAI PÚBLIC 
  Any Import total 

Any 1 5.445,00 € 

Any 2 2.559,15 € 

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

200210 2203353 Despeses 22120  920  227994 -6534 MANTENIMENT I SUPORT INFORMATIC 100 001 001 001 000 000 
200210 23000048 Despeses 99999 -3146 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 22141  132  213003 5445 MANTENIMENT CAMERES VIGILANCIA ESPAI 

PUBLIC 
100 001 001 001 000 000 

200220  Despeses 99999 2559.15 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 



 

En tractar-se d’una despesa plurianual, queda subordinada a l’existència de crèdit 
adequat i suficient en el pressupost dels exercicis respectius.  

Quart .- La durada del contracte de subministrament és de 2 anys, a comptar des de 
l’acceptació de l’adjudicació. 
 
Cinquè.- NOMENAR, com a Responsable del Contracte, el Sr. Joan Prat Espuña, com 
a cap d’Àrea d’Informàtica i Noves Tecnologies de l’Ajuntament d’Olot, amb les facultats 
determinades a l’article 62 de la LCSP. 
 
Sisè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a la resta de licitadors que han 
participat a la licitació  i es publicarà en el Perfil del Contractant, de conformitat amb 
l’article 151.1 de la LCSP.  
 
Setè.- Requerir a l’adjudicatària per tal que, si ho considera, en el termini màxim de 3 
dies hàbils des de la seva notificació presenti l’acceptació de la resolució de 
l’adjudicació en els termes de la clàusula 21 del Plec de Clàusules administratives 
particulars.  
 

Vuitè.- Publicar la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del 
Contractant de l’Ajuntament d’Olot, de conformitat amb l’article 154 de la LCSP.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

16.8. - APROVACIÓ EXPEDIENT, PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 
PARTICULARS I PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA 
CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, DEL 

SERVEI DE GESTIÓ DE LES XARXES SOCIALS, MANTENIMENT WEB I CREACIÓ 
DE CONTINGUTS DE L’ÀREA DE CULTURA I EDUCACIÓ; I CONVOCATÒRIA DE 

LICITACIÓ 
Núm. de referència : X2022032846    
 

Tipus contracte SE DE SERVEIS 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

  
 
Vista la necessitat de portar a terme el contracte del servei de gestió de les xarxes 
socials, manteniment web i creació de continguts de l’àrea de cultura i educació 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 per dos anys s’estableix en SEIXANTA 
MIL SETZE EUROS  (60.016,00.-€) IVA inclòs amb el següent detall: quaranta-nou mil 
sis-cents euros de base (49.600,00.-€) i cinc mil dos-cents vuit euros (5.208,00.-€) d’IVA 
calculats al tipus del 21%. 
 
El valor estimat del contracte (VEC) és de NORANTA-NOU MIL DOS-CENTS EUROS 
(99.200,00.-€)  IVA exclòs als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la 
publicitat incloses les pròrrogues. 
 



 
 
 

La durada del contracte serà de dos anys a comptar a partir de l’endemà de la 
formalització del contracte, amb possibilitat de dues pròrrogues de un any cadascuna. 
 
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. CCS12022000037 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 del servei de gestió de les xarxes socials, 
manteniment web i creació de continguts de l’àrea de cultura i educació, incorporant-hi 
la documentació a què fa referència l’article 116 del LCSP. 
 
Segon.- APROVAR l’expedient de contractació administrativa de serveis per a la gestió 
de les xarxes socials, manteniment web i creació de continguts de l’àrea de cultura i 
educació, per dos anys, amb un import de licitació SEIXANTA MIL SETZE EUROS  
(60.016,00.-€) IVA inclòs amb el següent detall: quaranta-nou mil sis-cents euros de 
base (49.600,00.-€) i cinc mil dos-cents vuit euros (5.208,00.-€) d’IVA calculats al tipus 
del 21% i un termini d’execució  del contracte de 2 anys a comptar des de l’endemà de 
la formalització del contracte amb possibilitat de dues pròrrogues d’un any cadascuna, 
una vegada emès l’informe preceptiu del secretari, d’acord amb el previst al punt 8 de la 
Disposició Addicional Tercera de la LCSP. 
 
L’import total de la despesa per a 2022 ascendeix a DEU MIL DOS EUROS AMB 
SEIXANTA-SIS CÈNTIMS (10.002,66 €) IVA  inclòs.  
. 
Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions 
tècniques particulars que ha de regir la contractació. 
 
Quart.- APROVAR l’autorització de la  despesa de la present contractació pel que fa a 
l’exercici 2022 que es finançarà amb càrrec a les següents partides del pressupost de 
l’Ajuntament d’Olot:  
-22 499 334 226020 Comunicació, Promoció i Xarxes Olot Cultura: 5.001,33 € 
-22 400 334 2279901 Actuacions Sismògraf : 5001,33 € 
 
La resta 50.013,34 € es pagaran amb càrrec a. 
-Pressupost exercici 2023: 30.008,00 € 
-Pressupost exercici 2024: 20.005,28 €  



 

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

200200  Despeses 22499  334  226020 5001.33 COMUNICACIO, PROM. I XARXES OLOT 
CULTURA 

100 001 001 001 000 000 

200200  Despeses 22400  334  2279901 5001.33 ACTUACIONS SISMOGRAF 100 001 001 001 000 000 
200200  Despeses 99999 15004 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200200  Despeses 99999 15004 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200200  Despeses 99999 10002.64 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200200  Despeses 99999 10002.64 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 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 de 
gestió de les xarxes socials, manteniment web i creació de continguts de l’àrea de 
cultura i educació, 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. 
 

17.1. - AUTORITZAR LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES A UN ALUMNE DE 
L’ESCOLA L’EMPORDÀ PER FER LES PRÀCTIQUES D’ACTIVITATS 

D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE INFANTIL I JUVENIL 
 
Núm. de referència : X2022032463     
 
 
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 RH142022000029 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 l’Empordà, durant el període comprès entre el 04/07/2022 i el 
29/07/2022 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 monitora d’activitats d’estiu, entre 
d’altres, i sense percebre cap remuneració. 
 



 
 
 

Segon.- Incloure a l’alumna **** a l’assegurança de responsabilitat civil d’aquest 
Ajuntament el temps que estigui realitzant les pràctiques. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

18.1. - AUTORITZAR LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES A UN ALUMNE DE 
L’ESCOLA PIA D'OLOT PER FER LES PRÀCTIQUES D’ACTIVITATS ESPORTIVES 

D'ESTIU RIU 
 
Núm. de referència : X2022032476     
 
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’Esports i Lleure 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 RH142022000030 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 formatiu de grau superior d’Ensenyament i animació socioeducativa 
a l’Escola Pia d’Olot, durant el període comprès entre el 01/07/2022 i el 29/07/2022 i 
amb l’horari de 9 a 13 i de 17 a 18:30 de dilluns a divendres, segons estableix el Conveni 
de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’Escola Pia d’Olot, per a la realització de 
pràctiques relacionades amb activitats físico-esportives, 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. 
 
 

19.1. - APROVAR LES BASES I LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU 
PER PROVEIR SIS LLOCS DE TREBALL D'OFICIAL 1A PEL SISTEMA DE 

CONCURS DE MOBILITAT INTERNA 
 
Núm. de referència : X2022032691     
 
A la plantilla de personal de l’Ajuntament d’Olot per a l’any 2022 consten vacants sis 
llocs de treball d’oficial 1a, personal laboral, grup C2, adscrits a la secció de la Brigada 
Municipal  (operativa, paleteria, pintura, jardineria, escoles i fusteria). 
 



 

Aquests llocs de treball estan afectats per l’estabilització de l’ocupació temporal i d’acord 
amb l’article 2.4 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per la 
reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, abans de convocar les places en obert 
s’ofereixen aquests llocs per concurs de mobilitat, essent els llocs de treball que resultin 
vacants després d’aquest concurs de mobilitat els que s’oferiran  en la convocatòria 
d’estabilització de l’ocupació temporal. 
 
La Comissió del Pla d’Estabilització, composta per representants de l’Ajuntament i 
representants dels treballadors, va acordar en la reunió del 9 de maig de 2022 que, per 
garantir els drets de mobilitat dels treballadors laborals fixes i funcionaris de carrera, 
prèviament a la convocatòria d’estabilització s’oferiran per concurs de mobilitat interna 
les places de les categories d’oficial primera i auxiliar administratiu vacants i les noves 
vacants que generi aquest procés seran les que es convocaran per estabilització.  
 
En relació a l’expedient RH122022000065, la regidora delegada d’Organització i 
Atenció Ciutadana, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents 
acords:  
 
Primer.- Aprovar les bases i la convocatòria del procés selectiu per proveir sis llocs de 
treball d’oficial 1a, personal laboral, grup C2, adscrits a la secció de la Brigada Municipal 
(operativa, paleteria, pintura, jardineria, escoles i fusteria) pel sistema de concurs de 
mobilitat interna del personal laboral fix o del personal funcionari de carrera de 
l’Ajuntament d’Olot. 
 
Segon.- Publicar un anunci sobre l’aprovació les bases i la convocatòria en el tauler 
d’anuncis electrònic de l’Ajuntament d’Olot. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

20.1. - APROVAR LES BASES I LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU 
PER PROVEIR SIS LLOCS DE TREBALL D'AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA PEL 

SISTEMA DE CONCURS DE MOBILITAT INTERNA 
 
Núm. de referència: X2022032603     
 
A la plantilla de personal de l’Ajuntament d’Olot per a l’any 2022 consten vacants sis 
llocs de treball d’auxiliar administratiu/iva, personal funcionari, grup C2, adscrits a les 
àrees de Progrés Econòmic (2 llocs), Comptabilitat/Arxiu (1 lloc), Recursos Humans (1 
lloc), Esports (1 lloc) i Alcaldia (1 lloc). 
 
Aquests llocs de treball estan afectats per l’estabilització de l’ocupació temporal i d’acord 
amb l’article 2.4 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per la 
reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, abans de convocar les places en obert 
s’ofereixen aquests llocs per concurs de mobilitat, essent els llocs de treball que resultin 
vacants després d’aquest concurs de mobilitat els que s’oferiran  en la convocatòria 
d’estabilització de l’ocupació temporal. 
 



 
 
 

La Comissió del Pla d’Estabilització, composta per representants de l’Ajuntament i 
representants dels treballadors, va acordar en la reunió del 9 de maig de 2022 que, per 
garantir els drets de mobilitat dels treballadors laborals fixes i funcionaris de carrera, 
prèviament a la convocatòria d’estabilització s’oferiran per concurs de mobilitat interna 
les places de les categories d’oficial primera i auxiliar administratiu vacants i les noves 
vacants que generi aquest procés seran les que es convocaran per estabilització.  
 
En relació a l’expedient RH122022000064, la regidora delegada d’Organització i 
Atenció Ciutadana, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents 
acords:  
 
Primer.- Aprovar les bases i la convocatòria del procés selectiu per proveir sis llocs de 
treball d’auxiliar administratiu/iva, personal funcionari, grup C2, adscrits a les àrees de 
Progrés Econòmic (2 llocs), Comptabilitat/Arxiu (1 lloc), Recursos Humans (1 lloc), 
Esports (1 lloc) i Alcaldia (1 lloc) pel sistema de concurs de mobilitat interna del personal 
laboral fix o del personal funcionari de carrera de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Segon.- Publicar un anunci sobre l’aprovació les bases i la convocatòria en el tauler 
d’anuncis electrònic de l’Ajuntament d’Olot. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

21.1. - APROVAR LES BASES I LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU 
PER A LA COBERTURA DEFINITIVA DE TRES PLACES DEL GRUP A: 
ARQUITECTE A1, ARQUITECTE TÈCNIC A2 I ENGINYER TÈCNIC A2 

 
Núm. de referència : X2022032696     
 
 
La Junta de Govern Local en la sessió ordinària del 19 de maig de 2022 va acordar 
l’aprovació de l’oferta d’ocupació pública de l’Ajuntament d’Olot per a l’any 2022 que 
conté tres places vacants de personal funcionari de carrera, escala administració 
especial, categories arquitecte/a, grup A1, arquitecte/a tècnic/a, grup A2, i enginyer/a 
tècnic/a, grup A2, pel sistema de selecció de concurs oposició en torn lliure.  
 
Atès que l’acord d’aprovació de l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2022 es va publicar 
al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 100 de 25 de maig de 2022 i al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8680 de 1 de juny de 2022.  
 
Atès que l’oferta d’ocupació pública s’ha d’executar en el termini de tres anys des de la 
seva publicació en els butlletins oficials.  
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’Organització i Atenció Ciutadana proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords:  
 
Primer.- Aprovar les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la cobertura 
definitiva de tres places vacants de personal funcionari de carrera, escala administració 



 

especial, categories arquitecte/a, grup A1, arquitecte/a tècnic/a, grup A2, i enginyer/a 
tècnic/a, grup A2, pel sistema de selecció de concurs oposició en torn lliure, vacants a 
la plantilla de personal de l’Ajuntament d’Olot i incloses a l’oferta d’ocupació pública per 
a l’any 2022.  
 
Segon.- Publicar el text íntegre de les bases i de la convocatòria en el Butlletí Oficial de 
la Província de Girona i en extracte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
 

S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
22.1.- MEMÒRIA VALORADA DE RESTAURACIÓ DEL CAMÍ RAL DE BATET DES 
DEL CARRER DE SANT CRISTÒFOR FINS AL CAMÍ PRIVAT DE MAS MASCLET .- 

PROPOSANT APROVAR DEFINITIVAMENT. 
 
 
La junta de Govern Local acorda deixar aquest punt sobre la taula. 
 
 
 
 
23.1. - CONCEDIR LLICÈNCIA D'ENDERROC DELS VOLUMS DISCONFORMES DE 

LA NAU CTRA VELLA DE LA CANYA, 10 
 

Núm.- LLICENCIA D’OBRES 
SOLE RECUPERACIONS SL-CTRA VELLA DE LA CANYA N.0010 

 
Núm. de referència : X2022006925 

 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de SOLE RECUPERACIONS SL per 
ENDERROC PARCIAL d'EDIFICI INDUSTRIAL AÏLLAT, a la CTRA VELLA DE LA 
CANYA N.10, del municipi d’Olot.  

 
Identificació de l’expedient: OMA32022000014   
Situació: CTRA VELLA DE LA CANYA N.0010  
 

1.- En data 9/02/2022, SOLE RECUPERACIONS SL amb DNI: ****, representat per **** 
, presenta projecte d’obres majors per ENDERROC PARCIAL d'EDIFICI INDUSTRIAL 
AÏLLAT, amb situació al carrer CTRA VELLA DE LA CANYA N.0010, d’Olot. 
 
2.- En data 27/04/2022 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.  
 
FONAMENT DE DRET 
 
1. Vist el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per 
acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 18 de juny de 
2003 i quin Text Refós fou aprovat pel mateix òrgan en sessió de data 25 de setembre 



 
 
 

de 2003, havent estat publicada la seva normativa al Diari Oficial de la Generalitat de 
data 2 de febrer de 2004, i posteriors modificacions, qualifica la finca on es situa 
l’edificació existent de sòl URBÀ NO CONSOLIDAT ESPAIS DE PROTECCIÓ I 
SERVITUD. 
 
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, 
estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les llicències d’obres. 
És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme. 
 
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local, 
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, que va delegar 
aquesta competència en aquest òrgan municipal. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Atorgar a SOLE RECUPERACIONS SL amb DNI: ****, representat per **** , 
llicència d’obres (OMA32022000014), per ENDERROC PARCIAL d'EDIFICI 
INDUSTRIAL AÏLLAT, amb situació al CTRA VELLA DE LA CANYA N.0010, del municipi 
d’Olot. 
 
SEGON. Informar que no podran iniciar-se les obres en tant no es doni compliment als 
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències d’Urbanisme 
d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran les 
corresponents actuacions sancionadores.  
 
TERCER. El termini per començar les obres és de 2 mesos i el termini per acabar-les 
és de 8 mesos. La llicència urbanística caducarà a tots els efectes si, en finir qualsevol 
d’aquests terminis o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no s’han acabat 
les obres, essent necessari sol·licitar nova llicència ajustada a l’ordenament urbanístic 
vigent.  
 

QUART. Donar compte de la liquidació de l'ingrès de l'/les autoliquidacions que es 
detalla/m seguidament. 
 
 Num liquidció  Import 
 CRA2022600031   1244.82 
 
Liquidació de Drets i Garanties: 
 

Drets 
 
Per: Un pressupost de: 21915.53 euros  
   
1 Núm Tanques 
 
  
Base liquidable (3) Drets % 

bonificació 
Drets definitius Taxes Total Drets 



 

21915.53 876.62 0 876.62 68.20 944.82 

 
Garanties: 

    
   Garantia reposició paviments  300 euros 

 

Total Liquidació Euros 

Per Drets 944.82 

Per Garanties  300.00 

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



 
 
 

9.- No es permet que com a conseqüència de l’execució de les obres, s’embrutin els 
embornals de la via pública, essent obligació del promotor l’adopció de les mesures 
adequades per evitar-ho. L’incompliment d’aquesta condició comportarà la retenció de 
la fiança dipositada en concepte de moviment de terres o runes i reposició de paviments. 
 
10.- El titular de la llicència haurà de construir al seu càrrec la vorera, segons el model, 
rasant i amplada que figurin a les condicions particulars de la llicència o a la 
corresponent ordenança reguladora. Per construir un gual per a l’entrada i sortida de 
vehicles, s’haurà de disposar de l’oportuna llicència. 
 
11.- Quan per causes imperioses de l’obra emparada per la present llicència, s’hagi 
d’ocupar la via pública amb materials, grues, instal·lacions, etc, així com interrompre la 
normal circulació pel carrer o vorera, s’haurà de sol·licitar el corresponent permís, 
quedant el contractista sotmès a la legislació vigent en la matèria i a les ordres que en 
aquest sentit li transmeti la Policia Municipal. 
 
12.- El davant de l’edifici o del solar on es realitzin les obres de nova construcció, o que 
afectin la façana o part anterior de la coberta, es tancaran sempre amb un clos de 
protecció d’acord amb les condicions de l’Ordenança d’obres a la via pública. Les 
bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació 
vigent. 
 
13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les 
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà 
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les 
prestacions de la Seguretat Social. 
 
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la corresponent 
llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals que causi. 
 
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li 
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En cas 
d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les sancions 
que corresponguin. 
 
Condicions particulars 
 
1. Abans de l’inici de les obres caldrà presentar un document signat per contractista 
assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra i document que l’acrediti (model 36, 
certificat d’alta a l’epígraf corresponent o altra documentació equivalent).  
2. L’enderroc s’executarà d’acord amb les condicions determinades a la vigent 
Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública.  
3. Aquesta llicència no autoritza l’ocupació de la via pública amb materials o altres 
elements propis de l’obra.  
4. Els responsables de l’obra es faran càrrec de comunicar amb antelació l’inici de l’obra 
a la Policia Municipal i s’observaran les indicacions que pugui disposar en relació a les 
condicions de seguretat i senyalització de l’ocupació de la via pública prevista, que 
correrà a càrrec del promotor i contractista de l’obra. Es compliran les normes de 
l’Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública aprovada el 27/04/95.  



 

5. Mentre s’executin obres que afectin les façanes de carrer o la coberta de l’edifici caldrà 
disposar d’una tanca de protecció a la via pública que permeti un pas de vianants de 
0,90 m d’amplada mínima.  
6. Com a mínim 48 hores abans de qualsevol operació de càrrega o de descàrrega que 
impliqui ocupació de la via pública caldrà comunicar-ho a la Policia Municipal per tal de 
preveure la senyalització necessària.  
7. El Pla de seguretat de l’obra subscrit pel contractista i aprovat per la direcció 
facultativa de l’obra haurà de contenir la documentació referida a les prescripcions que 
dimanen de la normativa del Ministeri de Sanitat, establertes al document anomenat 
“Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente 
a la exposición al Sars-Cov-2”.  
8. S’imposa una fiança de 300,00 € per garantir la neteja i/o reposició de paviments de 
la via pública que puguin afectar-se per l’execució de l’obra, especialment pels treballs 
de moviment i transport de terres o runes previstos. La fiança s’haurà de dipositar en el 
termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de la data de notificació de la concessió 
de la llicència d’obres. L’efectivitat d’aquesta llicència queda supeditada a l’ingrés de la 
fiança en el termini esmentat.  
9. El termini per declarar les obres davant el Cadastre, és de 2 mesos a partir de la data 
de l’acabament que consta en el Certificat Final d’Obra. Cal presentar el formulari 900D 
disponible a la seu electrònica de la Direcció General de Cadastre on trobareu també 
l’assistent de declaracions cadastrals. Les persones jurídiques, personal tècnic col·legiat 
o gestors, estan obligats a presentar la declaració per mitjans telemàtics. Si no es 
disposa de mitjans informàtics es pot tramitar a l’oficina del cadastre de l’Ajuntament 
d’Olot.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 

24.1. - PROPOSANT DONAR COMPTE DE LES COMUNICACIONS D’INICI 
D’ACTIVITAT I DELS DECRETS DICTATS ENTRE ELS DIES 2 DE MAIG I 22 DE 

JUNY DE 2022, RELATIUS A L’ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
Núm. de referència : X2022032280     
 
En relació a l’expedient AG012022000013, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Prevenció i control ambiental de les activitats, 
proposa a la Junta de Govern Local, adoptar el següent acord: 
 
Únic.- Donar compte de les comunicacions d’inici d’activitat i dels decrets dictats entre 
els dies 2 de maig i 22 de juny, relatius a l’Àrea de Medi Ambient, que es relacionen a 
continuació:  
 

Tràmit 
Activitats 

Nom / comercial Concepte Adreça Decret 
 

Assabentat 
inici 

Sergi Mayà Agustí Habitatge d’ús 
turístic 

C/Amargura 1 4t 13/06/2022 



 
 
 

Assabentat 
inici 

Iniciatives i Serveis 
Xahm SL 

Consultoria i 
assessoria a 
empreses 

Plaça Clarà 3 1 3  13/06/2022 

Assabentat 
inici 

Mohamed Lamrini El 
Bali 

Venda de vehicles Ctra. de la Canya 176 B 2 14/06/2022 

Assabentat 
inici  

Informa Síntesis 
Diària SL  

Oficina 
administrativa 

Av. Santa Coloma 14 1r  20/06/2022 

Assabentat 
inici  

David Becerra Rigart Llibreria Pl. del mig 12B 20/06/2022 

Assabentat 
inici  

Olot Instal·lacions 
SLU 

Lampisteria C/Joan Maragall 4 B  20/06/2022 

Assabentat 
inici 

L’Artiga Coop SCCL Supermercat C/Pare Antoni Soler 6 21/06/2022 

Assabentat 
inici 

Resurrección 
Herrera Moreno 

Centre d’estètica C/Iu Pascual 21 B 1  22/06/2022 

Assabentat 
certificats 
finals activitats 

Centre Catòlic Olot Bar – restaurant – 
teatre i sala 
d’exposicions 

C/Clivillers 7 1r pis 13/06/2022 

Assabentat 
canvi de 
titularitat 

Antonio Pozo García Herboristeria i 
dietètica 

C/Antoni Llopis núm. 15  02/06/2022 

Assabentat 
canvi de 
titularitat 

Anna Rigat Cererols Habitatge d’ús 
turístic 

C/Amargura 1, 3r  10/06/2022 

Assabentat 
canvi de raó 
social 

Maria Carmen Lòpez 
Gutiérrez 

Venda de joguines C/dels Sastres 13 13/06/2022 

Assabentat de 
canvi de 
titularitat 

Hayat Serroukh El 
Wahabi 

Fleca amb 
degustació 

Pg. Bisbe Guillamet 12 B 1 04/05/2022 

Acord de baixa 
d’ofici 

Electrotècnic Olot SL Bar C/Sant Ferriol 45 B  04/05/2022 

Assabentat de 
baixa 

Josefina Aulinas 
Guix 

Galeria d’art C/Sant Tomàs 4 B 18/05/2022 

Assabentat de 
baixa  

Alba Mercader Soler Habitatge d’ús 
turístic 

C/Rei Martí l’Humà 3 1 6  25/05/2022 

Estimar recurs 
contra decret 
canvi no 
substancial 
(canvi codi de 
residus) 

Consell Comarcal de 
la Garrotxa  

Planta de 
compostatge 

Ctra. de les Feixes 202 13/06/2022 

 
 
Horts municipals 



 

Baixa 
expedient per 
duplicitat 

**** Ús hort municipal Parc Nou o Desemparats 02/05/2022 

Baixa 
expedients per 
duplicitat 

**** Ús hort municipal Pou del Glaç o 
Desemparats 

02/05/2022 

Baixa 
expedient per 
duplicitat 

**** Ús hort municipal Les Mates 02/05/2022 

 
Llicències per a la tinença i conducció de gossos de raça potencialment perillosa 

Llicència **** American 
Staforshire Blue 

C/Mestre Toldrà 6 3 1  10/05/2022 

Llicència **** American 
Sttaffordshire 
Terrier 

Pujada Sant Valentí 9, 9  10/05/2022 

Llicència **** American 
Sttaffordshire 
Terrier 

Pujada Sant Valentí 9, 9 10/05/2022 

Llicència **** Rottweiler C/Estires 25, 3r 4 10/05/2022 

Llicència **** American 
Sttaffordshire 
Terrier 

Pg. d’en Blay núm. 48 1r 10/05/2022 

Llicència **** Akita Inu C/Llenyataire 50 08/06/2022 

 
Permisos d’abocaments a la xarxa d’aigües residuals  

Renovació  
permís 

Esteban Espuña 
SA 

Indústria d’embotits C/Mestre Turina 39-41 20/06/2022 

 
 
Altres 

Sol·licitud de 
cessió d’un 
inflable per 
reciclar saltant 

Agència de 
Residus de 
Catalunya 

Cessió de l’inflable Barris zona Nord 
Pressupostos participatius 

02/06/2022 

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

LA SECRETÀRIA 

 


