
 
 
 

ACTA NÚM. 26 
JUNTA DE GOVERN LOCAL  

EL DIA 7 DE JULIOL DE 2022. 
 
 

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 7 de juliol 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 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: Agustí Arbós i Torrent, 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 30 de juny: 
 

- Dijous 30 de juny va presidir la Comissió per a la Variant, que va tenir lloc al Saló 
de Sessions.  

- Divendres 1 de juliol a la tarda, es va desplaçar fins al Pavelló Firal per saludar 
als representats del club i les famílies del Club Gimnàstica Osona que celebraven 
la jornada de final de temporada. 

- Dissabte 2 de juliol va assistir a la 2a edició del Festival Varietats Autòctones que 
va tenir lloc al Parc Nou. A continuació, es va desplaçar a la plaça del Carme on 
donava inici la rua LGTBI que organitzava l’Associació Alliberem-nos en el marc 
del festival “Rebentem els armaris”. Al vespre, i també acompanyat de la regidora 
Mariona Camps, van participar de la festa del barri de Sant Cristòfor Masbernat. 

- Dilluns 4 de juliol va participar de la inauguració del RCR Summer Workshop 
2022 organitzat per l’estudi d'arquitectura RCR Arquitectes, que aquest any 
recupera la presencialitat.  



 

- Dimarts 5 de juliol va presentar als mitjans de comunicació l’activitat Fart@ 
d’avorrir-me’; una activitat creada a través de la fusió de les Àrees de Cultura i 
Educació i que s’emmarca dins les activitats de l’Estiu Riu d’enguany. L’atenció 
als mitjans es va realitzar a la Carbonera. 

- Dimecres 6 de juliol va tenir lloc la reunió de coordinació de grups municipals 
sobre el projecte de construcció de la piscina municipal.  

 
 

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 DEL PRESSUPOST CTO 
 
Núm. de referència : X2022016122     
 
En relació a l’expedient SAL32022000001 de 30/03/22, 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 Obres de millora instal·lacions club, per un import de 10000 euros, 
comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 22 330 341 78003 en fase “AD” 
2202176001, 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 2202176001 Despeses 22330  341  78003 10000 SUBV. CLUB TENNIS OLOT (MILLORA 
EQUIPAMENT) 

100 001 999 065 999 999 

 

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



 
 
 

5.1. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 

Núm. de referència : X2022016820     
 
Vista la sol·licitud presentada per l’ORFEÓ POPULAR OLOTÍ, amb NIF G171127267 
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 SIC22022000009, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.-  Procedir a l’avançament de la bestreta de 4.000 € a l’entitat ORFEÓ 
POPULAR OLOTÍ en concepte d’avançament de la subvenció atorgada, destinada a 
diverses activitats  durant 2022. 
 
SEGON.- Aquest avançament es correspon al 40% de l’import atorgat en virtut del que 
estableix l’article 16 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament d’Olot, 
modificada i revisada segons acord de Ple de 20 de maig de 2021. 
 
 

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

200400 2200831 Despeses 22400  334  480020 4000 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 001 070 065 053 008 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

5.2. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 
Núm. de referència : X2022019472     
 
 
Vista la sol·licitud presentada per l’AGRUPACIÓ SARDANISTA OLOT, amb NIF 
G17064908 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 23.000 €. 
 
En relació a l’expedient SIC22022000033 , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.-  Procedir a l’avançament de la bestreta de 9.200 € a l’entitat AGRUPACIÓ 
SARDANISTA OLOT en concepte d’avançament de la subvenció atorgada, destinada 
a diverses activitats sardanistes durant 2022. 
 
SEGON.- Aquest avançament es correspon al 40% de l’import atorgat en virtut del que 
estableix l’article 16 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament d’Olot, 
modificada i revisada segons acord de Ple de 20 de maig de 2021. 
 
 



 

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

200400 2200831 Despeses 22400  334  480020 9200 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 001 070 065 011 008 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.1. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 
Núm. de referència : X2022019467     
 
En relació a l’expedient SIC22022000032, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Subvenció 
nominativa del pressupost a favor de l’entitat ASSOCIACIO CENTRE CATÒL.LIC 
D'OLOT, amb NIF:G1711823-3, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot 
amb el número FEN12013000127, per un import de 32000 euros. Autoritzar i Disposar 
la despesa de 32000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 
22.400.334.4802038 - SUBVENCIÓ CENTRE CATÒLIC (segons el conveni de 
referència adjunt). 
 

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

200220  Despeses 22400  334  480038 32000 SUBVENCIO CENTRE CATOLIC 400 030 070 065 013 008 

 

 
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. 
 

6.2. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 
Núm. de referència : X2022015865     
 
En relació a l’expedient SIC22022000002 , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Subvenció 
nominativa del pressupost a favor de l’entitat RCR BUNKA FUNDACIÓ PRIVADA, amb 
NIF:G5517032-8, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12021000021, per un import de 20000 euros. Autoritzar i Disposar la 
despesa de 20000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 22.400.334.480033 - 
SUBVENCIÓ RCR BUNKA (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200220  Despeses 22400  334  480033 20000 SUBVENCIO RCR BUNKA 400 030 070 065 007 008 

 

 
 
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. 
 
 

6.3. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 
Núm. de referència : X2022018223     
 
 
En relació a l’expedient SIC22022000018, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Subvenció 
nominativa del pressupost a favor de l’entitat LLUÊRNIA ASSOCIACIÓ CULTURAL, 
amb NIF:G5518087-1, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12020000059, per un import de 60000 euros. Autoritzar i Disposar la 
despesa de 60000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 22.400.334.480037 - 
SUBVENCIÓ LLUÈRNIA ASSOC. CULTURAL (segons el conveni de referència 
adjunt). 
 

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

200220  Despeses 22400  334  480037 60000 SUBVENCIO LLUERNIA ASSOCIACIO 
CULTURAL LLAC 

400 030 070 065 007 008 

 

 
 
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 nominativa 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. 
 
 

6.4. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 
Núm. de referència : X2022019549     
 
 
En relació a l’expedient SIC22022000040,  vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Subvenció 
nominativa del pressupost a favor de l’entitat ASSOCIACIO OLOT FOTOGRAFIA, amb 
NIF:G1756051-7, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12013000172, per un import de 16000 euros. Autoritzar i Disposar la 
despesa de 16000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 22.400.334.480032 - 
SUBVENCIO OLOT FOTOGRAFIA (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200220  Despeses 22400  334  480032 16000 SUBVENCIO OLOT FOTOGRAFIA 400 030 070 065 007 008 

 

 
 



 

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. 
 
 

7.1. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 

Núm. de referència : X2022028064     
 
 
En relació a l’expedient SIC22022000062, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la 
subvenció Obres de conservació i restauració urgents de la coberta, aïllaments i 
canalitzacions, a favor del Casino Olotí, amb NIF G17054180, per un import de 55000 
euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 22100.924.78002 en fase “AD” 



 
 
 

2200858, 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 

200300 2200858004 Despeses 22100  924  78002 55000.00 TRANSFERENCIES CASALS I ENTITATS 
(PR22-60000) 

400 010 070 099 999 999 

 

 
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. 
 
 
 

8.1. - APROVAR UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT 
D’OLOT I IES BOSC DE LA COMA PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS 

CULTURALS I EDUCATIVES FORA DEL CENTRE I AMB IMPLICACIÓ DE LA 
CIUTADANIA 

 

Núm. de referència : X2022033935     
 
 
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 Bosc de la Coma 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 ED012022000030 d’educació, vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d'Educació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’IES Bosc de la 
Coma per a la realització del projecte UAP23, activitat educativa amb un alt component 
cultural, protagonitzada pels alumnes de diferents instituts d’Olot i la Garrotxa i oberta 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 Bosc de la Coma la quantitat de 7.500 euros en concepte de 
despeses del projecte,  de material de les activitats i comunicació, amb càrrec a la 
partida “2022 599 326 480039” Convenis IES de la Garrotxa” del pressupost 2022 de 
l’Ajuntament d’Olot. 
 
 
Quart.- Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

9.1. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST 
 
Núm. de referència : X2022017061     
 
En relació a l’expedient SD012022000006 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Promoció de la ciutat, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Subvenció 
nominativa del pressupost a favor de l’entitat ASSOCIACIÓ PER AL FOMENT DEL 
CONSUM LOCAL DE LA GARROTXA, amb NIF:G0497549-6, inscrita en el Registre 
d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12021000008, per un import de 
9.000 euros. Autoritzar i Disposar la despesa de 9.000 euros amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària: 22 200 433 480002 (segons el conveni de referència adjunt). 
 
2n) Procedir a la bestreta de 3.600 euros a l’ASSOCIACIÓ PER AL FOMENT DEL 
CONSUM LOCAL DE LA GARROTXA, en concepte d’avançament de la subvenció 
atorgada per un import de 9.000 euros, destinada a l’organització d’activitats de 
promoció de la ciutat: gestió de les xarxes socials (instagram i web), millores 
tecnològiques de l’app Garrotxa Approp, publicitat i comunicació a diferents mitjans de 



 
 
 

l’app. Aquest avançament es correspon al 40% de l’import total 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 

200220  Despeses 22200  433  480002 3600 SUBV.ASSOC.FOMENT CONSUM GARROTXA 
APPROP 

100 001 001 001 000 000 

 

 
 
3r) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
4t) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El 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. 
 
5è) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
6è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
7è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
8è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

10.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 
 

Núm. de referència : X2022034276     
 
En relació a l’expedient CPG22022000041 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 22/026 per un import de 
327.232,76 euros. 
 

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

200240  Despeses 99999 327232.76 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

S’aprova per unanimitat. 
 
 
 

11.1. - APROVAR AVANÇAMENT DE L'APORTACIÓ A LA JUNTA VEINAL BATET 
DE LA SERRA 

 
Núm. de referència : X2022034309     
 
En relació a l’expedient CPG12022000008 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: 
 
Vista la sol·licitud presentada per la JUNTA VEINAL DE BATET DE LA SERRA en la 
que demana el pagament parcial de l’aportació municipal, per un import total de 
25.000,00 euros. 
 
Primer: procedir a la bestreta  per un import de 10.000 euros a la JUNTA VEINAL DE 
BATET DE LA SERRA en concepte d’avançament del 40% de l’aportació municipal per 
un import de 25.000 euros. 
 
Segon: Aquest avançament es correspon al 40% de l’import total atorgat en virtut del 
que estableix l’article 16 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament d’Olot. 
 

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

200220  Despeses 22160  943  468000 10000 JUNTA VEINAL DE BATET 100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

12.1. - APROVACIO LIQUIDACIONS TAXA ESCOMBRARIES PARTICULARS 
DERIVADES DEL PLA PILOT OBRES NO DECLARADES A CADASTRE 22ESL2 

 
 
Núm. de referència : X2022033251     
 

 
Vist l’expedient administratiu ES022022000024 i antecedents corresponents, la regidora 
delegada d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords; 
 
 
Primer.- Aprovar les liquidacions (relació 22ESL2) corresponents finques objecte de 
regularització arran del PLA PILOT – OBRES NO DECLARADES A CADASTRE, que 
importen la quantitat 27.984,30€. 
 

Exercici 2019 Exercici 2020 Exercici 2021 Exercici 2022 

680,00€ 877,00€ 1.087,70€ 25.339,60€ 
 
 

Segon.- El termini d’ingrés per aquestes liquidacions és el següent: 

A) Fins a la data límit especificada a l’anvers de la liquidació a qualsevol oficina de 
La Caixa o als terminals ServiCaixa. 

B) Des del dia següent a la data límit especificada a l’anvers de la liquidació i fins a 
la fi voluntària (*) a les oficines de recaptació al Pg. Bisbe Guillamet, 10-1r pis 
(mitjançant diners de curs legal, xec conformat o targeta de crèdit o dèbit) 

(*)Terminis LGT: 

** signatura de la notificació entre els dies 1 i 15 de cada mes, fins el dia 20 del mes 
següent o l’immediat hàbil posterior. 

** signatura de la notificació entre els dies 16 i últim de cada mes, fins els dia 5 del 
segon mes següent o immediat hàbil posterior. 

C) S’hi s’ha facilitat la domiciliació bancària, es farà el càrrec a partir de la data límit 
de pagament. 

 
Tercer.- Procedir a la notificació de les liquidacions individuals als interessats afectats. 
 
 

S’aprova per unanimitat. 
 
 
13.1. - SERVEI D'ALLOTJAMENT PER NECESSITATS SOCIALS DURANT EL MES 

DE JUNY DE 2022 
 

Núm. de referència : X2022033973     
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 



 

El Consorci d’Acció Social de la Garrotxa presta els serveis socials a tota la comarca de 
la Garrotxa, inclosa la ciutat d’Olot.  
 
L’Ajuntament d’Olot té delegades les polítiques de benestar social al Consorci d’Acció 
Social de la Garrotxa.  
 
El Consorci d’Acció Social de la Garrotxa es considera mitjà propi personificat de 
l’Ajuntament d’Olot i del Consell Comarcal de la Garrotxa, als efectes del què s’estableix 
a l’art. 32.2 de la Llei, 9/2017 de 8 de novembre (LCSP).  
 
Atès que ha estat necessari realitzar serveis d’allotjament a usuaris en risc d’exclusió 
social.  
 
Atès que es valora favorablement la capacitat de l’empresa NARCIS VILA SOMS i atès 
que aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació 
del servei.  
 
I vist l’informe de la Directora del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, de data 28  de 
juny de 2022.  
 
Fonaments jurídics  
 
La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article 
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant 
LCSP) i correspon a la modalitat de serveis regulada a l’article 17 de la mateixa.  
 
Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de 
l’expedient administratiu, i les modificacions introduïdes pel Reial Decret Llei 3/2020, de 
4 de febrer.  
 
Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació.  
Atesa la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions efectuades pel 
cartipàs municipal.  
 
Per tot això, i vistos els antecedents corresponents, i vist l’expedient administratiu núm: 
CC012022000534 i antecedents corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, 
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- APROVAR l’informe tècnic emès per la Sra. Teia Fàbrega Pairó, com a 
directora del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, de data 28 de juny  de 2022 en què 
es motiven les necessitats de contactar.  
 

Segon.- ADJUDICAR a favor de l’empresa NARCIS VILA SOMS , amb NIF núm. ****, 

el contracte pel servei d’allotjament per necessitats socials durant el mes de juny de  2022, 
per import de quinze mil vuit-cents quaranta-tres euros (15.843 €), IVA inclòs.                                 
 
L’esmentat preu es desglossa en  catorze mil quatre-cents dos euros amb setanta-tres 
cèntims (14.402,73 €) de base imposable i mil quatre-cents quaranta euros amb vint-
i.set cèntims (1.440,27) d’IVA calculat al 10%. 



 
 
 

  
Tercer.- Aprovar, Disposar i Ordenar la despesa per import de 15.843€ IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida 22.600.231.227999 “prestació socials (pensions i altres)” del 
pressupost municipal: 
 

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

200240  Despeses 22600  231  227999 15843 PRESTACIONS SOCIALS (PENSIONS I 
ALTRES) 

600 003 288 099 999 999 

 

 

S’aprova per unanimitat. 
 

 
13.2. - SERVEI D'ALLOTJAMENT PER NECESSITATS SOCIALS DEL MES DE 

MAIG DE 2022 
Núm. de referència : X2022034036     
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
 Antecedents  
El Consorci d’Acció Social de la Garrotxa presta els serveis socials a tota la comarca de 
la Garrotxa, inclosa la ciutat d’Olot.  
 
L’Ajuntament d’Olot té delegades les polítiques de benestar social al Consorci d’Acció 
Social de la Garrotxa.  
 
El Consorci d’Acció Social de la Garrotxa es considera mitjà propi personificat de 
l’Ajuntament d’Olot i del Consell Comarcal de la Garrotxa, als efectes del què s’estableix 
a l’art. 32.2 de la Llei, 9/2017 de 8 de novembre (LCSP). 
  
Atès que ha estat necessari realitzar serveis d’allotjament a usuaris en risc d’exclusió 
social.  
 
Atès que es valora favorablement la capacitat de l’empresa COS RIBERA SL i atès que 
aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació del 
servei. 
  
I vist l’informe de la Directora del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, de data 3  de 
juny de 2022.  
 
Fonaments jurídics  
 
La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article 
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant 
LCSP) i correspon a la modalitat de serveis regulada a l’article 17 de la mateixa.  
 
Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de 
l’expedient administratiu, i les modificacions introduïdes pel Reial Decret Llei 3/2020, de 
4 de febrer.  



 

 
Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació.  
 
Atesa la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions efectuades pel 
cartipàs municipal.  
 
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  
I vist l’expedient administratiu núm: CC012022000536 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords:  
 
Primer.- APROVAR l’informe tècnic emès per la Sra. Teia Fàbrega Pairó, com a 
directora del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, de data 3 de juny  de 2022 en què 
es motiven les necessitats de contactar.  
 
Segon.- ADJUDICAR a favor de l’empresa COS RIBERA SL , amb NIF núm. 
B17928516, el contracte pel servei d’allotjament per necessitats socials durant el mes 
de maig de 2022, per import de set mil tres-cents euros amb setanta cèntims 
(7.300,70 €) IVA inclòs.  
 
L’esmentat preu es desglossa en sis mil sis-cents trenta-set euros (6.637 €) de base 
imposable i sis-cents seixanta-tres euros amb setanta cèntims (663,70 €) d’IVA calculat 
al 10%  
 
Tercer.- Aprovar, Disposar i Ordenar la despesa per import de 7.300,70€ IVA inclòs, 
amb càrrec a la partida 22.600.231.227999 “prestació socials (pensions i altres)” del 
pressupost municipal: 
 

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

200240  Despeses 22600  231  227999 7300.70 PRESTACIONS SOCIALS (PENSIONS I 
ALTRES) 

600 003 288 099 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
13.3. - APROVACIÓ EXPEDIENT, PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONCURS DE PROJECTES PER A 
LA REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU I LA DIRECCIÓ 

FACULTATIVA DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UNA PISCINA COBERTA 
CLIMATITZADA D’ÚS PÚBLIC I DE TITULARITAT MUNICIPAL SITUADA A 

L’AVINGUDA SANT JORDI D’OLOT; I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ 
 

Núm. de referència : X2022034565    
 

Tipus contracte SE DE SERVEIS 

Procediment AB CONCURS DE PROJECTES I POSTERIOR ADJUDICACIÓ 
MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT RESTRINGIT  

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

  
 
Antecedents  
 
Atès que és necessari dur a terme un concurs de projectes per adjudicar els serveis de 
redacció del projecte bàsic i executiu i la direcció facultativa, per les obres d’ampliació 
de la piscina municipal existent amb una nova piscina coberta climatitzada d’ús públic i 
de titularitat municipal, situada a l’Avinguda Sant Jordi d’Olot.  
 
El contracte inclou la contractació dels treballs de redacció de l’avantprojecte, projecte 
bàsic i executiu, la certificació d’eficiència energètica, l’estudi de seguretat i salut, la 
llicència ambiental, el projecte d’incendis, el projecte de les instal·lacions i la seva 
corresponent legalització, les visualitzacions i la direcció d’obres de l’ampliació de les 
instal·lacions de la piscina municipal d’Olot. S’exclouen del present contracte la 
coordinació de seguretat i salut de les obres de construcció, la direcció d’execució de 
les obres i l’estudi geotècnic i topogràfic de l’àmbit d’actuació. 
 
No es preveu la divisió del contracte en lots atès que les tasques necessàries per la 
redacció del projecte són la totalitat dels treballs i serveis a realitzar inclosos; i per motius 
de coordinació i responsabilitat no és possible subdividir o lotitzar aquest contracte de 
serveis d'assistència tècnica. 
 
Pel que fa al procediment d’adjudicació, la Llei 12/2017, de 6 de juny, de l’arquitectura, 
imposa per a la contractació de projectes relatius al procés arquitectònic la utilització de 
la tipologia de concurs amb premis o pagaments als participants i posterior adjudicació 
del contracte de serveis, mitjançant procediment negociat sense publicitat amb els 
guanyadors del concurs, en el cas d’aquesta licitació amb els tres seleccionats de la 
primera Fase. 
 
La licitació s’articularà doncs, mitjançant dos procediments consecutius: un concurs de 
projectes i el procediment d’encàrrec del projecte. En la primera fase del concurs de 
projectes, qualsevol licitador interessat podrà presentar la documentació, i d’entre totes 
les propostes presentades, a resultes del veredicte del Jurat, en sortiran tres 
guanyadores. En la segona fase corresponent a l’encàrrec del projecte, es convidarà els 
tres guanyadors de la fase anterior en un procediment negociat restringit i amb 
intervenció del Jurat, per a la posterior adjudicació del contracte del servei de redacció 



 

del projecte bàsic i executiu i la direcció facultativa de les obres. 
 
El pressupost base de licitació, d’acord amb l’article 100 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP), comprèn l’import total 
per la durada del contracte i té el desglossament següent:           

 

 Any 2022 Anys 2023 i 
2024 

Total 

Pressupost parcial dels 
treballs de redacció del 
projecte bàsic i executiu 

48.060,61 € 48.060,61 € 96.121,22 € 

Pressupost parcial dels 
treballs de direcció facultativa 
de les obres, incloent tots el 
projectes i certificats de 
legalització de les 
instal·lacions 

0,00 € 80.437,34 € 80.437,34 € 

Subtotal 48.060,61 € 128.497,95 € 176.558,56 € 

IVA 21% 10.092,73 € 26.984,57 € 37.077,30 € 

Pressupost de licitació IVA 
inclòs 

58.153,34 € 155.482,52 € 213.635,86 € 

 

Als tres finalistes seleccionats a participar en el procediment negociat se’ls abonaran els 
següents premis: 
 

  Base IVA Total premi 

Primer classificat de la fase de concurs 5.000 € 1.050 € 6.050 € 

Segon classificat de la fase de concurs 4.000 € 840 € 4.840 € 

Tercer classificat de la fase de concurs 3.000 € 630 € 3.630 € 

Total premis 12.000 € 2.520 € 14.520 € 

 

Aquests imports s’incrementaran si s’escau amb les retencions que procedeixin segons 
la normativa que regula l’IRPF. 

La durada del contracte s’estableix en: 
- Redacció de les 3 propostes finalistes: 2 mesos des de la resolució del Jurat. 
- Redacció del projecte bàsic i executiu: 6 mesos des de la signatura del contracte. 
- Direcció facultativa de les obres: igual al termini d’execució de l’obra a la que es 

vincula més el termini necessari per la certificació final i liquidació de les obres, i 
un altre mes addicional pel lliurament dels plànols i documents de l’obra 
executada ‘as-built’. 

 
No es preveuen pròrrogues. 
 
D’acord amb l’article 183.4 de la LCSP, aplicable als concurs de projectes, el valor 
estimat s’ha calculat tenint en compte el valor dels premis que s’atorgaran als tres 
primers classificats en la fase de concurs i el valor  estimat del contracte de servei de 



 
 
 

redacció del projecte bàsic i executiu i la direcció facultativa de les obres.  
 
El Valor Estimat (VE) del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i 
concordants de la LCSP, vist que no es preveuen pròrrogues ni modificacions, és el 
següent: 
 
 

 

Fase de 
concurs 

Servei de 
redacció del 

projecte bàsic i 
executiu i 
direcció 

facultativa 

Total valor 
estimat del 
contracte 

Premi primer classificat de la fase de 
concurs 

5.000,00 €   

Premi segon classificat de la fase de 
concurs 

4.000,00 €   

Premi tercer classificat de la fase de 
concurs 

3.000,00 €   

Pressupost parcial dels treballs de redacció 
del projecte bàsic i executiu 

 96.121,22 €  

Pressupost parcial dels treballs de direcció 
facultativa de les obres, incloent tots el 
projectes i certificats de legalització de les 
instal·lacions 

 80.437,34 €  

Valor estimat del contracte 12.000,00 € 176.558,56 € 188.558,56 € 

 
En tractar-se d’un concurs de projectes en el marc d’un procediment d’adjudicació d’un 
contracte de serveis, en què el contracte de serveis resultant del concurs de projectes 
també tindrà per objecte la direcció facultativa de les obres, aquesta licitació es regirà 
per les normes de la subsecció 7a de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (en endavant LCSP). 
 
Aquest contracte, de conformitat amb el que determina l’article 25.1 de la LCSP, té 
naturalesa de contracte administratiu. Es qualifica com a contracte de serveis, de 
conformitat amb el que disposa l’article 17 de la LCSP.  
 
La contractació es tramitarà de forma ordinària, d’acord amb el que disposa l’article 116 
de la LCSP. 
 
No està subjecte a regulació harmonitzada, d’acord amb l’article 22.1.b) de la LCSP i 
l’Ordre HFP/1499/2021, de 28 de desembre, per la qual es publiquen els límits dels 
diferents tipus de contractes a efectes de la contractació del sector pública partir de l’1 
de gener de 2022. 
 
És susceptible de recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb el que 
disposa l’article 44.1 de la LCSP. 
 
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, 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.CCS12022000040 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 concurs de projectes per adjudicar els 
serveis de redacció del projecte bàsic i executiu i la direcció facultativa, per les obres 
d’ampliació de la piscina municipal existent amb una nova piscina coberta climatitzada 
d’ús públic i de titularitat municipal, situada a l’Avinguda Sant Jordi d’Olot. 
 
Segon.- APROVAR, de conformitat amb l’article 117 de la LCSP, l'expedient de 
contractació del concurs de projectes per adjudicar els serveis de redacció del projecte 
bàsic i executiu i la direcció facultativa, per les obres d’ampliació de la piscina municipal 
existent amb una nova piscina coberta climatitzada d’ús públic i de titularitat municipal, 
situada a l’Avinguda Sant Jordi d’Olot,  amb un pressupost màxim de licitació de dos-
cents tretze mil sis-cents trenta-cinc euros amb vuitanta-sis cèntims (213.635,86 €) IVA 
inclòs, desglossat en 176.558,56 € de base imposable i 37.077,30 € d’IVA calculat al 
21%. 
 
Tercer.- Pel que fa al procediment d’adjudicació, la Llei 12/2017, de 6 de juny, de 
l’arquitectura, imposa per a la contractació de projectes relatius al procés arquitectònic 
la utilització de la tipologia de concurs amb premis o pagaments als participants i 
posterior adjudicació del contracte de serveis, mitjançant procediment negociat sense 
publicitat amb els guanyadors del concurs, en el cas d’aquesta licitació amb els tres 
seleccionats de la primera Fase. 
 
La licitació s’articularà doncs, mitjançant dos procediments consecutius: un concurs de 
projectes i el procediment d’encàrrec del projecte. En la primera fase del concurs de 
projectes, qualsevol licitador interessat podrà presentar la documentació, i d’entre totes 
les propostes presentades, a resultes del veredicte del Jurat, en sortiran tres 
guanyadores. En la segona fase corresponent a l’encàrrec del projecte, es convidarà els 
tres guanyadors de la fase anterior en un procediment negociat restringit i amb 
intervenció del Jurat, per a la posterior adjudicació del contracte del servei de redacció 
del projecte bàsic i executiu i la direcció facultativa de les obres. 



 
 
 

 
Quart.- La durada del contracte s’estableix en: 

- Redacció de les 3 propostes finalistes: 2 mesos des de la resolució del Jurat. 
- Redacció del projecte bàsic i executiu: 6 mesos des de la signatura del contracte. 
- Direcció facultativa de les obres: igual al termini d’execució de l’obra a la que es 

vincula més el termini necessari per la certificació final i liquidació de les obres, i 
un altre mes addicional pel lliurament dels plànols i documents de l’obra 
executada ‘as-built’. 

 
No es preveuen pròrrogues. 
 
Cinquè.- 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. 

 
Sisè.- La distribució anual de l’import del contracte per anualitats és: 
 

 Any 2022 Anys 2023 i 2024 Total 

Premis 12.000,00 € 0,00 € 12.000,00 € 

IVA 21% 2.520,00 € 0,00 € 2.520,00 € 

Premis IVA inclòs 14.520,00 € 0,00 € 14.520,00 € 

 
Distribució anual del contracte de serveis: 
 

 Any 2022 Anys 2023 i 2024 Total 

Pressupost parcial 
dels treballs de 
redacció del 
projecte bàsic i 
executiu 

96.121,22 € 0,00 € 96.121,22 € 

Pressupost parcial 
dels treballs de 
direcció facultativa 
de les obres, 
incloent tots el 
projectes i 
certificats de 
legalització de les 
instal·lacions 

0,00 € 80.437,34 € 80.437,34 € 

Subtotal 105.121,22 € 80.437,34 € 176.558,56 € 

IVA 21% 22.075,46 € 16.891,84 € 37.077,30 € 

Pressupost de 
licitació IVA inclòs 

127.196,68 € 97.329,18 € 213.635,86 € 

 
 
 



 

Els premis s’abonaran amb càrrec a l’aplicació pressupostària del capítol II del 
pressupost municipal de 2022;  partida núm. 22.140.342.226990 “premis projecte 
piscina”. 
 
El preu de contracte de l’anualitat 2022 s’abonarà a càrrec de la partida pressupostària:  
22 330 342 64002 “Piscina municipal. Projecte” 
 

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

200200  Despeses 22140  342  226990 14520 PREMIS PROJECTE PISCINA 100 001 001 001 000 000 
200200  Despeses 22140  342  64002 96121.22 PROJECTE PISCINA MUNICIPAL (PR22) 100 001 001 001 000 000 
200200  Despeses 99999 97329.18 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. 
 
Setè.- CONVOCAR el concurs de projectes que es tramitarà de forma ordinària, pel 
procediment de concurs de projectes i posterior adjudicació del contracte de serveis 
mitjançant procediment negociat sense publicitat amb els guanyadors del concurs, que 
es durà a terme atenent diversos criteris d’adjudicació. Tot això de conformitat amb la 
Llei 12/2017, de 6 de juny, de l’arquitectura, i amb el que disposen els articles 183.4 i 
les normes de la subsecció 7a de la LCSP, i procedir a la seva publicació en el Perfil del 
Contractant de l’Ajuntament d’Olot.  
 
Vuitè.- El contracte és susceptible de recurs especial en matèria de contractació, d’acord 
amb el que disposa l’article 44.1 de la LCSP. 
 
Novè.- PUBLICAR la licitació en el Perfil del Contractant, de conformitat amb l’article  
135 de la LCSP. 
 
Desè.- NOMENAR, com a Responsable del Contracte, el Sr. Ramon Prat i Molas, Cap 
de l’Àrea de Territori, Espai Públic i Medi Ambient de l’Ajuntament d’Olot, amb les 
facultats determinades a l’article 62 de la LCSP, i haurà de supervisar  la seva execució, 
adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la 
correcta realització de la prestació pactada dins de l’àmbit de facultats que l’òrgan de 
contractació li atribueixi. 
 
Onzè.- DELEGAR  a l’Alcaldia la competència per aprovar tots els actes de tràmit que 
s’hagin de dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des del seu inici fins a 
la seva definitiva finalització o resolució.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

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

EN RÈGIM D’ARRENDAMENT AMB OPCIÓ DE COMPRA D’UN VEHICLE 
FURGONETA MIXTA (PIK UP) PER LA POLICIA MUNICIPAL; I CONVOCATÒRIA 

DE LICITACIÓ 
Núm. de referència : X2022034079    
 
 

Tipus contracte SU DE SUBMINISTRAMENT 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

  

Atès que és necessari contractar el subministrament  d’un vehicle furgoneta mixta 
(anomenada comunament Pick Up), destinada als serveis de la policia municipal, en la 
modalitat d’arrendament amb opció de compra, en substitució d’un vehicle que finalitza 
el seu renting . 

Vist l’informe emès pel Sr. Ignasi López Clevillé, sotsinspector en cap de la Policia 
Municipal d’Olot, en el qual es proposa l’inici de l’expedient del contracte referit. 

La durada del contracte s’estableix per una durada de 60 mesos (5 anys) a iniciar-se el 
mes següent del lliurament del vehicle , previst entre  els dies 15 de novembre de 2022 
i el 15 de desembre de 2022  

El pressupost base de licitació és de quaranta-nou mil cinc-cents euros (49.500 €) de 
base, més deu mil tres-cents noranta-cinc euros(10.395 €) en concepte d’Impost sobre 
el Valor Afegit (IVA) al tipus del 21%  %.i un total de cinquanta-nou mil vuit-cents noranta-
cinc euros (59.895,00 €) Iva Inclòs, corresponent a 60 quotes de 825,00 de base 
imposable, 173,25 corresponents a l’Iva calculat al 21% i un total de 998,25  € . 

Als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat subjecte a la 
licitació, el valor estimat del contracte és de quaranta-nou mil cinc-cents euros  
(49.500,00 €), IVA exclòs. 

De conformitat amb el que disposa l’article 116 de la LCSP, la celebració de contractes 
per part de les administracions púbiques requerirà la prèvia tramitació de l’expedient, 
que s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els 
termes previstos a l’article 28 de l’esmentada LCSP. 

Vist que a l’expedient s’han incorporat el Plec de clàusules administratives particulars i 
el Plec de Prescripcions Tècniques d’acord amb el que disposa l’article 116.3 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP). 

Atès que el procediment a seguir per a l’adjudicació del contracte és l’obert simplificat , 
d’acord amb l’article 159 de la LCSP, i que la tramitació de l’expedient serà ordinària, de 
conformitat amb l’article 116 i següents de la LCSP. 

Vist que a l’expedient consta l’informe emès per la Secretària general de l’Ajuntament, 
en compliment de la Disposició Addicional Tercera de la LCSP. 

Vist el que disposa l’apartat 1 de la Disposició Addicional Segona de la LCSP i atès que 



 

l’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local per la delegació conferida per 
l’Alcaldia en data 26 de juny de 2019, i vist el decret de delegació de competències de 
data 25 de juny de 2019. 

I vist l’expedient administratiu núm. CCS12022000039 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 administrativa que ha de regir la licitació pel 
subministrament mitjançant la modalitat d’arrendament amb opció de compra, d’un 
vehicle furgoneta mixta (Pik Up) per la Policia Municipal  d’Olot, , incorporant-hi la 
documentació que fa a què fa referència l’article 116 de la LCSP.  

Segon. APROVAR, de conformitat amb l’article 117 de la LCSP, l’expedient de 
contractació administrativa que ha de regir la licitació pel subministrament mitjançant la 
modalitat d’arrendament amb opció de compra, d’un vehicle furgoneta mixta (Pik Up) 
per la Policia Municipal  d’Olot pel preu de  quaranta-nou mil cinc-cents euros (49.500 
€) de base, més deu mil tres-cents noranta-cinc euros(10.395 €) en concepte d’Impost 
sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus del 21%  %.i un total de cinquanta-nou mil vuit-cents 
noranta-cinc euros (59.895,00 €) Iva Inclòs, corresponent a 60 quotes de 825,00 de base 
imposable, 173,25 corresponents a l’Iva calculat al 21% i un total de 998,25  € . 

La durada del contracte s’estableix per una durada de 60 mesos (5 anys) a iniciar-se el 
mes següent del lliurament del vehicle , previst entre  els dies 15 de novembre de 2022 
i el 15 de desembre de 2022  
 
Tercer. APROVAR el Plec de clàusules administratives que han de regir la contractació 
del subministrament abans esmentat, tal i com determina l’article 122 i 124 de la LCSP. 
 
Quart.- La despesa màxima prevista  amb càrrec a la partida:   

 

22.180.132.204000  RENTING VEHICLES SEGURETAT 
 

Segons la següent distribució: 

 Quotes Total 

2022 2 1.996,50 € 

2023 12 11.979,00 € 

2024 12 11.979,00 € 

2025 12 11.979,00 € 

2026 12 11.979,00 € 

2027 10 9.982,50 € 
 

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

200200  Despeses 22180  132  204000 1996.50 RENTINGS VEHICLES SEGURETAT 100 001 001 001 000 000 
200200  Despeses 99999 11979 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200200  Despeses 99999 11979 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200200  Despeses 99999 11979 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200200  Despeses 99999 11979 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200200  Despeses 99999 9982.50 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 

 



 
 
 

Cinquè.- DISPOSAR l’obertura del procediment d’adjudicació que es tramitarà de forma 
ordinària, pel procediment obert simplificat , i es durà a terme  atenent a diversos criteris 
d’adjudicació;  d’acord amb el que disposen els articles 145 i 146 de la LCSP, i procedir 
a la seva publicació en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament d’Olot.  
 
Sisè. NOMENAR, com a Responsable del Contracte, el Sr. Sr. Ignasi López Clevillé , 
com a  sotsinspector en Cap de la Policia Municipal de l’Ajuntament d’Olot, amb les 
facultats determinades a l’article 62 de la LCSP, i haurà de supervisar  la seva execució, 
adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la 
correcta realització de la prestació pactada dins de l’àmbit de facultats que l’òrgan de 
contractació li atribueixi. 
 
Setè. DELEGAR a l’Alcaldia la competència per aprovar tots els actes de tràmit que 
s’hagin de dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des del seu inici fins a 
la seva definitiva finalització o resolució. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

13.5. - CULTURA - CONTRACTAR DIFERENTS ESPECTACLES ESCÈNICS I 
MUSICALS A PORTAR TERME DURANT LA TEMPORADA TARDOR 22 

 
 

Núm. de referència : X2022034336     

 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 

Antecedents:  

 

Primer.- Atès que és necessària la contractació de MARE DE SUCRE de la companyia 

ESCENARIS ESPECIALS dins la programació de TARDOR 22, que realitza l'empresa 

ASSOCIACIÓ ESCENARIS ESPECIALS com es desprèn de l'informe de data 04-07-

2022 , emès per Susanna Alsina, Direcció Adjunta de l’Àrea de Cultura i Educació, amb 

el vist-i-plau de Ricard Sargatal Direcció de l’Àrea de Cultura i Educació. 

 

Codi CPV: 92312110-5 Serveis artístics de productors de teatre. 

 

Segon.- Atès que la necessitat a satisfer s'integra dins les competències de l'Ajuntament 

d'Olot.  

 

Tercer.- Vista la capacitat d'obrar de l'empresa ASSOCIACIÓ ESCENARIS ESPECIALS 

i atès que aquesta compta amb l'habilitació professional necessària per realitzar la 

prestació objecte del contracte.  



 

 

Quart.- Atès que hi ha crèdit suficient a la partida 22 499 333 226092 PROGRAMACIÓ 

TEATRE DANSA CIRC i pot ordenar-se la despesa proposada.  

 

Cinquè.- Atès que ens trobem davant d'un contracte de serveis artístics, aquesta 

contractació ha de considerar-se de caràcter privat de conformitat amb allò que disposa 

l'article 25.1.a).1º de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 

(en endavant LCSP).  

 

Fonament Jurídic:  

Article 25.1 a) 1er de la LCSP pel que fa als contractes privats.  

Article 26.2 i 168.2 169 i 170 pel que fa a la tramitació del procediment.  

Article 28 LCSP pel que fa a la motivació de la necessitat.  

Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions 

efectuades pel cartipàs municipal. 

Atès el Reial Decret Llei 3/2020 de 4 de febrer.  

 

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics.  

 

PROPOSA  

Primer.- Adjudicar a favor de l’ASSOCIACIÓ ESCENARIS ESPECIALS, amb CIF. 

G55291751, de BANYOLES, GIRONA, ESPANYA el contracte privat que té per objecte 

l'espectacle MARE DE SUCRE pel preu de NOU MIL euros 9.000 €, IVA exempt. 

 

Aquest preu es desglossa en els conceptes que es relacionen a continuació i que hauran 

de constar en la/les factura/es corresponent/s: 

Caixet actuació: 9.000€  

IVA (exempt)%: 0€  

 

Segon.- MARE DE SUCRE es portarà a terme el dia/dies 18-11-2022  

 

Tercer.- Aprovar i Disposar la despesa d'import 9.000€, IVA inclòs, i efectuar-ne el 

pagament a l'empresa ASSOCIACIÓ ESCENARIS ESPECIALS en els termes que 

consten en el contracte que se signarà entre les parts.  

 

Amb càrrec a la partida 22 499 333 226092 PROGRAMACIÓ TEATRE DANSA CIRC 

del Pressupost de l'Ajuntament d'Olot.  

 

Quart.- Informar a l'adjudicatari que el pagament s'efectuarà contra presentació de la 

factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació.  

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

200220  Despeses 22499  333  226092 9000 PROGRAMACIO TEATRE, DANSA I CIRC 400 010 070 099 000 000 



 
 
 

 

Cinquè.-Facultar el director de l'àrea de Cultura per a la signatura del contracte 

d'actuació entre les parts.  

 

Sisè.- Notificar aquest acord a l'empresa ASSOCIACIÓ ESCENARIS ESPECIALS.  
 
Setè.- ASSOCIACIO ESCENARIS ESPECIALS adjuntarà una còpia d’aquest acord a la 
factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012022000542. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
13.6. - CULTURA - CONTRACTAR DIFERENTS ESPECTACLES ESCÈNICS I 

MUSICALS A PORTAR TERME DURANT LA TEMPORADA TARDOR 22 
 
Núm. de referència : X2022034349     
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 

Antecedents:  

 

Primer.- Atès que és necessària la contractació de BOIRA de la companyia CIA VOËL 

dins la programació de TARDOR 22, que realitza l'empresa ASSOCIACIÓ LA 

PERSIANA com es desprèn de l'informe de data 04-07-2022, emès per Susanna Alsina, 

Direcció Adjunta de l’Àrea de Cultura i Educació, amb el vist-i-plau de Ricard Sargatal 

Direcció de l’Àrea de Cultura i Educació. 

 

Codi CPV: 92312110-5 Serveis artístics de productors de teatre. 

 

Segon.- Atès que la necessitat a satisfer s'integra dins les competències de l'Ajuntament 

d'Olot.  

 

Tercer.- Vista la capacitat d'obrar de l'empresa ASSOCIACIÓ LA PERSIANA i atès que 

aquesta compta amb l'habilitació professional necessària per realitzar la prestació 

objecte del contracte.  

 

Quart.- Atès que hi ha crèdit suficient a la partida 22 499 333 226092 PROGRAMACIÓ 

TEATRE DANSA CIRC i pot ordenar-se la despesa proposada.  

 

Cinquè.- Atès que ens trobem davant d'un contracte de serveis artístics, aquesta 

contractació ha de considerar-se de caràcter privat de conformitat amb allò que disposa 



 

l'article 25.1.a).1º de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 

(en endavant LCSP).  

 

Fonament Jurídic:  

Article 25.1 a) 1er de la LCSP pel que fa als contractes privats.  

Article 26.2 i 168.2 169 i 170 pel que fa a la tramitació del procediment.  

Article 28 LCSP pel que fa a la motivació de la necessitat. 

Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions 

efectuades pel cartipàs municipal.  

Atès el Reial Decret Llei 3/2020 de 4 de febrer.  

 

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics.  

 

PROPOSA  

Primer.- Adjudicar a favor de l’ASSOCIACIÓ LA PERSIANA, amb CIF. G66262304, de 

BARCELONA, ESPANYA el contracte privat que té per objecte l'espectacle BOIRA pel 

preu de SET MIL DOS-CENTS SEIXANTA euros (7.260 €), IVA inclòs.  

Aquest preu es desglossa en els conceptes que es relacionen a continuació i que hauran 

de constar en la/les factura/es corresponent/s:  

Caixet actuació: 6.000€  

IVA (21)%: 1.260€  

 

Segon.- BOIRA es portarà a terme el dia 17-12-2022. 

 

Tercer.- Aprovar i Disposar la despesa d'import 7.260€, IVA inclòs, i efectuar-ne el 

pagament a l'empresa ASSOCIACIÓ LA PERSIANA en els termes que consten en el 

contracte que se signarà entre les parts. 

  

Amb càrrec a la partida 22 499 333 226092 PROGRAMACIÓ TEATRE DANSA CIRC 

del Pressupost de l'Ajuntament d'Olot.  

 

Quart.- Informar a l'adjudicatari que el pagament s'efectuarà contra presentació de la 

factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació.  

 

Cinquè.-Facultar el director de l'àrea de Cultura per a la signatura del contracte 

d'actuació entre les parts.  
 
Sisè.- Notificar aquest acord a l'empresa ASSOCIACIÓ LA PERSIANA. 
 

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

200220  Despeses 22499  333  226092 7260 PROGRAMACIO TEATRE, 
DANSA I CIRC 

400 012 070 099 000 000 



 
 
 

 
Setè.- ASSOCIACIO LA PERSIANA adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura 
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012022000543. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

13.7. - CULTURA - CONTRACTAR DIFERENTS ESPECTACLES ESCÈNICS I 
MUSICALS A PORTAR TERME DURANT LA TEMPORADA/FESTIVAL TARDOR 

22. 
 
Núm. de referència : X2022034362     
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
 

Primer.- Atès que és necessària la contractació de ORPHEUS de la companyia 

INSECTOTRÒPICS dins la programació de TARDOR 22, que realitza l'empresa 

HOTARU SCP com es desprèn de l'informe de data 04-07-2022 , emès per Susanna 

Alsina, Direcció Adjunta de l’Àrea de Cultura i Educació, amb el vist-i-plau de Ricard 

Sargatal Direcció de l’Àrea de Cultura i Educació. 

 

Codi CPV: 92312110-5 Serveis artístics de productors de teatre 

 

Segon.- Atès que la necessitat a satisfer s'integra dins les competències de l'Ajuntament 

d'Olot.  

 

Tercer.- Vista la capacitat d'obrar de l'empresa HOTARU SCP i atès que aquesta 

compta amb l'habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del 

contracte.  

 

Quart.- Atès que hi ha crèdit suficient a la partida 22 499 333 226092 PROGRAMACIÓ 

TEATRE DANSA CIRC i pot ordenar-se la despesa proposada.  

 

Cinquè.- Atès que ens trobem davant d'un contracte de serveis artístics, aquesta 

contractació ha de considerar-se de caràcter privat de conformitat amb allò que disposa 

l'article 25.1.a).1º de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 

(en endavant LCSP).  

 

Fonament Jurídic:  

 

Article 25.1 a) 1er de la LCSP pel que fa als contractes privats.  



 

 

Article 26.2 i 168.2 169 i 170 pel que fa a la tramitació del procediment.  

 

Article 28 LCSP pel que fa a la motivació de la necessitat. 

  

Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions 

efectuades pel cartipàs municipal.  

 

Atès el Reial Decret Llei 3/2020 de 4 de febrer.  

 

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics.  

 

PROPOSA  

 

Primer.- Adjudicar, a favor de HOTARU SCP, amb CIF. J67166959, de BARCELONA, 

ESPANYA el contracte privat que té per objecte l'espectacle ORPHEUS pel preu de 

NOU MIL SIS-CENTS DINOU AMB CINQUANTA euros (9.619,50 €), IVA inclòs.  

 

Aquest preu es desglossa en els conceptes que es relacionen a continuació i que hauran 

de constar en la/les factura/es corresponent/s:  

 

Caixet actuació: 7.950€  

IVA (21)%: 1.669,50€  

 

Segon.- ORPHEUS es portarà a terme el dia 10-11-2022  

 

Tercer.- Aprovar i Disposar la despesa d'import 9.619,50€, IVA inclòs, i efectuar-ne el 

pagament a l'empresa HOTARU SCP en els termes que consten en el contracte que se 

signarà entre les parts.  

Amb càrrec a la partida 22 499 333 226092 PROGRAMACIÓ TEATRE DANSA CIRC 

del Pressupost de l'Ajuntament d'Olot.  

 

Quart.- Informar a l'adjudicatari que el pagament s'efectuarà contra presentació de la 

factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació.  

 

Cinquè.-Facultar el director de l'àrea de Cultura per a la signatura del contracte 

d'actuació entre les parts.  
 
Sisè.- Notificar aquest acord a l'empresa HOTARU SCP. 
 

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

200220  Despeses 22499  333  226092 9619.50 PROGRAMACIO TEATRE, DANSA I CIRC 400 012 070 099 000 000 



 
 
 

Setè.- HOTARU, SCP adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi 
farà constar el número d’expedient CC012022000544. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

14.1. - PAGAMENT GRATIFICACIÓ EXTRAORDINÀRIA A UN TREBALLADOR 
ADSCRIT A VIA PÚBLICA PELS SERVEIS REALITZATS EL DIA 6 DE JUNY DE 

2022 
Núm. de referència : X2022033532     
 
Vist l’expedient administratiu RH132022000095 i antecedents corresponents, la regidora 
delegada d'Organització i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció del següent acord: 
 
Vist que ****, funcionari interí d’aquest Ajuntament, amb la categoria d’assentador de 
mercats, inclòs en el Grup E, va realitzar 8,37 hores en motiu de la organització del 
mercat setmanal el dia 6 de juny dia festiu (Dilluns de Pasqua Granada),  d’acord amb 
el calendari laboral d’aquest Ajuntament  
  
Primer.- Pagament d’una gratificació extraordinària per treball en dia festiu (06/06/2022) 
a **** per un total de 8,37 hores per import de 173,93 euros. 
 
 

Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:  
 
 

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

0  Despeses 22130  4313 13001 173.93 HORES EXTRAORDINARIES ASSENTADOR 
MERCATS 

130 001 999 999 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

15.1. - PAGAMENT DELS SERVEIS EXTRAORDINARIS AL PERSONAL DE LA 
BRIGADA MUNICIPAL PER LES HORES EXTRES REALITZADES DEL 16 DE 

MAIG AL 15 DE JUNY DE 2022 
 
 

Núm. de referència : X2022033452     
 
Vist l’expedient administratiu RH132022000091 i antecedents corresponents i atès 
l’informe del Director tècnic de la Brigada Municipal amb número NI022022001311 de 
data de 16 de juny de 2022, la Regidora delegada d'Organització i Atenció al ciutadà, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 

Pagament de serveis extraordinaris al personal de la Brigada Municipal que es relaciona 
a continuació, per les hores extres realitzades des del dia 16 de maig al 15 de juny de 
2022: 

 



 

Cognoms i Nom Data 
Brigada / Tipus 
servei 

Hores  Import 

****  Oficial 1º 13,89  306,39€ 

De  15:58 a 19:10 h - Plaça de braus - 

Cornamusam - Muntar escenari  
 

26/05/2022 S. Diürn  3,02 60,85€ 

De 15:47 a 19:01 h - Llocs diversos - Actes 

diversos - Transport i muntatge i 

desmuntatge elements  
 

08/06/2022 S. Diürn 3,23  65,08€ 

 De 08:57 a 10:49 h - Firal - Matinal 
d'escacs (Esports) - Recollir material  

 

29/05/2022 S. Diürn Festiu 1,87 44,17€ 

De 06:51 a 11:46 h - Llocs diversos - Actes 

diversos - Transport i muntatge i 
desmuntatge elements  

 

04/06/2022 S. Diürn Festiu 4,92 116,21€ 

De 20:08 a 20:59 h - Llocs diversos - Actes 

diversos - Transport i muntatge i 
desmuntatge elements  

 

10/06/2022 S. Diürn Festiu 0,85 20,07€ 

****  ELECTRICISTES Oficial 
1º 

18,72 431,67 € 

De 21:33 a 22:00 h - Plaça del Carme - 
Final de curs Escola d'Art - Desconnexió 

corrent  
 

03/06/2022 S. Diürn 
0,45 9,07  € 

De 19:50 a 21:21 h - Parc Miquel Martí i 

Pol - Teatre per a joves (Olot Cultura) - 
Desconnexió corrent / Connectar 

enllumenat barri Sant Cristòfor  
 

03/06/2022  S. Diürn  1,52 

 

30,63 € 

De 16:42 a 18:14 h - Plaça del Carme - 
Final de curs Escola d'Art - Connexió 

corrent  
 

03/06/2022 S. Diürn 1,53 30,83 € 

De 14:33 a 16:33 h – Parc Miquel Martí i 

Pol - Teatre per a joves (Olot Cultura) - 
Connexió corrent / Desconnectar faroles i 

focus  
 

03/06/2022 S. Diürn 2,00 40,30 € 

De 21:38 a 22:00 h - Plaça del Carme - Cinema 
a la        fresca (Núria Social) - Desconnexió 

corrent / Encendre enllumenat  

 

04/06/2022  
 

S. Diürn Festiu 0,37 8,74 € 

De 20:05 a 21:35 h - Parc Miquel Martí i Pol - 
Mapping Olot Cultura - Connectar enllumenat 

barri Sant Cristòfor  
 

04/06/2022  
 

S. Diürn Festiu 1,50 35,43 € 

De 15:55 a 17:30 h - Parc Miquel Martí i Pol - 

Mapping Olot Cultura - Connexió corrent  

 

04/06/2022 S.Diürn Festiu  

 

1,58 37,32 € 

De 18:00 a 20:00 h – Plaça del Carme – 

Cinema a la fresca (Núria Social) – Connexió 

corrent/ apagar enllumenat 

 

04/06/2022 S. Diürn Festiu 2,00 47,24€ 

De 07:00 a 09:01 h - Pista skate - Festival 

skate Olot - Connexió corrent / Programar 

focus pista fins a les 00:00 h  
 

04/06/2022 S. Diürn Festiu 2,01 47,48€ 

De 12:06 a 13:36 h - Parc Miquel Martí i Pol - 

Teatre per a joves (Olot Cultura) - Connexió 
faroles i focus  

 

05/06/2022 S.Diürn Festiu  

 

1,50 35,43€ 

De 08:30 a 10:02 h - Pista skate - Festival 

skate Olot -Programar focus pista a l'horari 
normal  

 

05/06/2022 S.Diürn Festiu  

 

1,53 36,14€ 

De 22:00 a 23:06 h - Plaça del Carme - Final 
de curs Escola d'Art - Desconnexió corrent  

 

03/06/2022 S. Nocturn Festiu 1,1 29,44€ 



 
 
 

De 22:00 a 23:38 h - Plaça del Carme - Cinema 
a la fresca (Núria Social) - Desconnexió 

corrent / Encendre enllumenat  

 

04/06/2022 S. Nocturn Festiu 1,63 43,62€ 

****  OPERATIVA Oficial 1º 4,27 210,10 € 

De 15:58 a 19:09 h - Plaça de braus - 

Cornamusam - Muntar escenari  

 

26/05/2022  

 

S. Diürn  

 

3,18 64,08 € 

De 16:08 a 18:37 h - Llocs diversos - Actes 

diversos - Transport i muntatge i desmuntatge 

elements  
 

8/6/2022  

 

S. Diürn  

 

2,48 49,97€ 

De 15:22 a 19:08 h - Llocs diversos - Actes 

diversos - Transport i muntatge i desmuntatge 
elements  

 

09/06/2022 Diürn 3,77 75,97€ 

De 20:08 a 20:59 h - Llocs diversos - Actes 

diversos - Transport i muntatge i desmuntatge 
elements  

 

10/06/2022 S.Diürn Festiu  

 

0,85 20,08€ 

****  OPERATIVA OFICIAL 1º 3,28 66,09 € 

De 15:53 a 19:10 h - Plaça de braus - 

Cornamusam - Muntar escenari  
 

26/05/2022 S. Diürn 3,28 66,09 € 

****  OPERATIVA OFICIAL 1º 9,87 212,07 € 

De 15:58 a 19:10 h - Plaça de braus - 

Cornamusam - Muntar escenari  

 

26/05/2022  

 

S. Diürn 3,20 64,48€ 

De 16:08 a 19:00 h - Llocs diversos - Actes 

diversos - Transport i muntatge i desmuntatge 

elements  
 

08/06/2022 S. Diürn 2,87  57,83€ 

De 08:54 a 10:48 h - Firal - Matinal d'escacs 

(Esports) - Recollir material  

 

29/05/2022 S. Diürn Festiu 1,90 44,88 € 

De 11:54 a 13:48 h - Llocs diversos - Actes 

diversos - Transport i muntatge i desmuntatge 

elements  
 

05/06/2022 S. Diürn Festiu 1,90 44,88 € 

TOTAL 
  

 1.226,32€ 

 

Segon.-Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 

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

0  Despeses 22142  1522 13001 306.39 HORES EXTRAORDINARIES BRIGADA 
EDIFICIS 

142 002 999 999 999 999 

0  Despeses 22142  165  13001 431.67 HORES EXTRAORDINARIES BRIGADA 
ENLLUMENAT 

142 002 999 999 999 999 

0  Despeses 22142  1532 13001 488.26 HORES EXTRAORDINARIES BRIGADA VIES 
PUBLIQUES 

142 002 999 999 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 



 

 
 
16.1. - PAGAMENT DELS SERVEIS EXTRAORDINARIS A DIVERS PERSONAL DE 
L'AJUNTAMENT PER LES HORES EXTRES REALITZADES DEL 16 DE MAIG AL 

15 DE JUNY DE 2022 
Núm. de referència : X2022033533     
 
Vist l’expedient administratiu RH132022000096 i antecedents corresponents, la regidora 
delegada d'Organització i Atenció al ciutadà proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents acords: 
 
 
Pagament dels serveis extraordinaris a divers personal de l’Ajuntament que es relaciona 
a continuació per les hores extres realitzades des del 16 de maig al 15 de juny de 2022: 
 
 

Nom i Cognoms Subàrea Data Serveis 
 Núm/  

hores 
Import € 

**** Notificador 16/06/22 Ple municipal 3,62 64,22 € 

**** Notificador 19/06/22 Sardana de Corpus 2,50 51,95 € 

**** Notificador 16/06/22 Ple municipal 3 53,22 € 

**** Notificador 19/06/22 Sardana de Corpus 2,25 46,76€ 

**** Educació 04/06/22 Assistència casament 1  44,56€ 

TOTAL      260,71€ 

 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 

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

0  Despeses 22130  920  13001 216.15 HORES EXTRAORDINARIES ADMINISTRACIO 
GENERAL 

121 001 999 999 999 999 

0  Despeses 22500  320  13001 44.56 HORES EXTRAORDINARIES ADM. GRAL 
EDUCACIO 

500 010 999 999 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

17.1. - PAGAMENT DE SERVEIS EXTRAORDINARIS AL PERSONAL DE LA 
POLICIA MUNICIPAL PER LES HORES EXTRES REALITZADES DEL DIA 16 DE 

MAIG AL 15 DE JUNY DE 2022 
 
Núm. de referència : X2022033487     
 
 
Atès l’informe del Sotsinspector de la Policia Municipal de data 16 de juny de 2022, amb 
número d’expedient PS032022000006. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132022000092 i antecedents corresponents, la regidora 
delegada d'Organització i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció del següent acord: 
 



 
 
 

D’acord amb l’acta número 1/2018 de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament 
d’Olot de data 12 de juny de 2018, sobre la modificació del import de les hores 
extraordinàries i les condicions laborals de la Policia Municipal. 
 
Primer.- Pagament de serveis extraordinaris al personal de la Policia Municipal que es 
relaciona a continuació realitzats des del 16 de maig al 15 de juny de 2022: 
 

Nom i Cognoms / Data / Servei Hores Import (€) 

****– Sergent   

22/05/22 TAQUES FORA DE SERVEI - 963 1 31,59 € 

06/06/22 TASQUES FORA DE SERVEI – 963 1 31,59 € 

10/06/22 TASQUES FORA DE SERVEI – 951 1 27,08 € 

11/06/22 TASQUES FORA DE SERVEI – 963 2 63,18 € 

11/06/22 TASQUES FORA DE SERVEI – 963 1 31,59 € 

   

****– Agent   

17/05/22 REFORÇ TORN - 951 5 100,75 € 

   

****– Agent   

11/06/22 REFORÇ TORN – 963 2 47,24 € 

12/06/22 REFORÇ TORN – 964 8 214,08 € 

   

****– Sergent   

03/06/22 TASQUES FORA DE SERVEI – 951 1 27,08 € 

04/06/22 TASQUES FORA DE SERVEI – 963 1 31,59 €  

04/06/22 TASQUES FORA DE SERVEI – 963 1 31,59 € 

05/06/22 TASQUES FORA DE SERVEI - 963 1 31,59 € 

   

****– Caporal   

02/06/22 REFORÇ TORN – 951 8 177,20 € 

   

****– Caporal   

29/05/22 REFORÇ TORN – 963 12 311,04 € 

   

****– Agent   

18/05/22 CLASSES DE MOBILITAT SEGURA – 951 2,50 50,38 € 

28/08/22 REFORÇ DEL TORN – 963 12 283,44 € 

25/05/22 CLASSES DE MOBILITAT SEGURA – 951 2,75 55,41 € 

11/06/22 REFORÇ DEL TORN – 963 2 47,24 € 

12/06/22 REFORÇ DEL TORN – 964 8 214,08 € 

TOTAL 72,25 1.807,74 € 

 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:  
 

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

0  Despeses 22180  132  13001 1807.74 HORES EXTRAORDINARIES SEGURETAT 180 008 999 999 999 999 

 

S’aprova per unanimitat. 



 

 
 

18.1. - PAGAMENT D'UN COMPLEMENT DE NOCTURNITAT AL PERSONAL DE 
LA POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS DEL 16 DE MAIG AL 15 DE 

JUNY DE 2022 
Núm. de referència : X2022033495     
 
 
Atès l’informe del Sotsinspector de la Policia Municipal PS052022000005 de data 16 de 
juny de 2022. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132022000093 i antecedents corresponents, la regidora 
delegada d'Organització i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
D’acord amb el que estableix l’annex 1, aprovat pel Ple d’aquesta Corporació en la 
sessió celebrada el dia 26 de març de 1992, sobre els serveis de nocturnitat de la Policia 
Municipal. 
 
D’acord amb l’acta número 1/2018 de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament 
d’Olot de data 12 de juny de 2018, sobre la modificació del import de les hores 
extraordinàries i les condicions laborals de la Policia Municipal. 
 
Primer.- Pagament d’un complement de nocturnitat al personal de la Policia Municipal 
que es relaciona a continuació pels serveis realitzats des del dia 16 de maig al 15 de 
juny de 2022: 
 
 
 
 
 

Nom i Cognoms Dies Serveis Import (€) 

CAPORALS    
**** 3 Nocturnitat 81,87 € 
**** 7 Nocturnitat 191,03 € 
**** 2 Nocturnitat 54,58 € 

**** 6 Nocturnitat 163,74 € 
**** 7 Nocturnitat 191,03 € 
    

AGENTS    

**** 3 Nocturnitat 56,70 €  
**** 7 Nocturnitat 132,30 € 
**** 6 Nocturnitat 113,40 € 
**** 7 Nocturnitat 132,30 € 
**** 3 Nocturnitat 56,70 € 

**** 3 Nocturnitat 56,70 € 

**** 3 Nocturnitat 56,70 € 



 
 
 

**** 3 Nocturnitat 56,70 € 

**** 7 Nocturnitat 132,30 € 
**** 7 Nocturnitat 132,30 € 

**** 17 Nocturnitat 321,30 € 

**** 7 Nocturnitat 132,30 € 
**** 7 Nocturnitat 132,30 € 
**** 7 Nocturnitat 132,30 € 

**** 7 Nocturnitat 132,30€ 

**** 7 Nocturnitat 132,30 € 

**** 7 Nocturnitat 132,30 € 

**** 2 Nocturnitat 37,80 € 

**** 7 Nocturnitat 132,30 € 

**** 7 Nocturnitat 132,30 € 

TOTAL  149  3.025,85 € 

 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 

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

0  Despeses 22180  132  121031 3025.85 ALTRES COMPLEMENTS NOCTURNITAT 
SEGURETAT 

180 008 999 999 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 

 
19.1. - PROPOSTA PAGAMENT DELS SERVEIS DE RETENS REALITZATS DEL 16 

DE MAIG AL 15 DE JUNY DE 2022 
Núm. de referència : X2022033516     
 
Atès els informes del director de l’àrea d’Infraestructura i Urbanisme de data de 13 de 
maig de 2022 amb número d’expedient NI022022001274, l’informe del cap d’àrea 
d’Informàtica de data de 16 de juny de 2022 amb número d’expedient NI022022001314, 
l’informe del director tècnic de la Brigada Municipal de data de 16 de juny de 2022 amb 
número d’expedient NI022022001310 i l’informe del cap d’àrea d’Esports de data de 17 
de juny de 2022 d’expedient NI022022001331. 
 
D’acord amb el que estableix el punt 7 de l’acta de la Comissió de seguiment del conveni 
número 66, de data 14 de maig de 2018, i la seva ratificació per la Mesa General de 
Negociació de l’Ajuntament d’Olot en data 12 de juny de 2018 sobre els retens de 
Brigada Municipal, Informàtica i tècnics d’Urbanisme. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot de data 28/01/2022 amb 
número d’expedient RH132022000009 en la qual signava l’import unitari de les hores de 
serveis extraordinaris i altres conceptes de personal de l’Ajuntament d’Olot i organismes 
autònoms per a l’any 2022. 
 



 

Vist l’expedient administratiu RH132022000094 i antecedents corresponents, la regidora 
delegada d'Organització i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Pagament d’un complement en concepte de reten al personal de la Brigada 
Municipal, d’informàtica, dels serveis tècnics d’urbanisme i d’esports que es relaciona a 
continuació pels serveis de reten realitzats del 16 de maig al 15 de juny de 2022: 
 
 

Nom i Cognoms Servei 
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Import 
(€) 

**** Brigada 1 2 - - - 257,18 € 

**** Brigada 1 - - - - 141,72 € 

**** Brigada 1 3 - - - 314,91 € 

**** Brigada 1 - - - -  141,72 € 

**** Informàtica 1 1 - - -  199,45 € 

**** Informàtica 1 - - - - 141,72 € 

**** Informàtica 1 - - - - 141,72 € 

**** Informàtica 1 - - - - 141,72 € 

**** Infra. i 
Urbanisme 

1 - - - - 141,72 € 

**** Infra. i 
Urbanisme 

1 - 
- - 

- 
141,72 € 

**** Infra. i 
Urbanisme 

1 
- 

- - - 141,72 € 

**** Infra. i 
Urbanisme 

1 - - - -  141,72 € 

**** Esports 2 - - - -  283,44 € 

**** Esports 1 1 - - - 199,45 € 

**** Esports 1 - - - -  141,72 € 

**** Esports 1 1 - - - 199,45 € 

TOTAL       2.871,08€ 

 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 

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

0  Despeses 22142  165  15300 855.53 RETENS ENLLUMENAT BRIGADA 142 002 999 999 999 999 
0  Despeses 22120  920  15300 624.61 RETENS INFORMATICA 142 002 999 999 999 999 
0  Despeses 22140  151  15300 283.44 RETENS URBANISME 142 002 999 999 999 999 
0  Despeses 22141  134  15300 141.72 RETENS MOBILITAT 142 002 999 999 999 999 
0  Despeses 22140  165  15300 141.72 RETENS ENLLUMENAT 142 002 999 999 999 999 
0  Despeses 22330  342  15300 824.06 RETENS PERSONAL ESPORTS 

INSTAL.LACIONS 
142 002 999 999 999 999 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 



 
 
 

20.1. - APROVAR LES BASES I LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU 
PER A LA COBERTURA DEFINITIVA DE QUATRE PLACES D'AGENT DE POLICIA 

PEL SISTEMA D'OPOSICIÓ EN TORN LLIURE 
 
Núm. de referència: X2022033965     
 
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 quatre places vacants de personal funcionari de carrera, escala administració 
especial, subescala de serveis especials, policia local, categoria agent, grup C, subgrup 
C2, pel sistema de selecció d’oposició en torn lliure. 
 
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 d’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 quatres places de personal funcionari de carrera, escala administració 
especial, subescala de serveis especials, policia local, categoria agent, grup C, subgrup 
C2, pel sistema de selecció d’oposició en torn lliure. 
 
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. 
 
 

21.1. - APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 
QUE REGIRÀ L'ALIENACIÓ, MITJANÇANT CONCURS, D'UNA PARCEL·LA DEL 

CARRER GARBÍ NÚM. 36; I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ 
 
Núm. de referència : X2022032738     
 
Aquest Ajuntament és propietari del bé immoble pertanyent al patrimoni municipal del 
sòl, situat al carrer Garbí, 36, referència cadastral 8890302DG5689S0001KG i atès que 
és d’interès d’aquest Ajuntament procedir a la seva venda i vist l’expedient administratiu 
núm. SPT52022000004 i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Iniciar l’expedient per a l’alienació, mitjançant concurs públic, de la parcel·la 
situada al carrer Garbí, 36.   
 



 

Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que regiran l’esmentada 
licitació.  
 
Tercer.- Sol·licitar informe previ al Departament de Presidència -direcció general 
d’administració local-, de la Generalitat de Catalunya, atès que el valor del bé a 
subhastar excedeix de 100.000 euros. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

22.1. - PROJECTE D'ACTUACIONS DE MILLORA A LA PLAÇA DE SANT 
MIQUEL.- PROPOSANT APROVAR INICIALMENT 

 
Núm. de referència : X2022034570     
 
Vist el projecte d’actuacions de millora a la Plaça de Sant Miquel, redactat per 
unparelld’arquitectes, Eduard Callís i Guillem Moliner en data juliol de 2022, que té per 
objecte donar resposta als tres primers objectius del procés participatiu de tres espais 
públics del barri de Sant Miquel - Les Tries, que son potenciar l’espai de joc de nens i 
nenes i els àmbits d’estada per a gent gran, enverdir l’espai públic i millorar el confort i 
la seguretat. 
 
Vist l’informe emès pel cap de l’Àrea de Territori, Ramon Prat Molas, en data 6 de juliol 
de 2022, conforme al qual informa favorablement l’aprovació inicial del projecte. 
 
Vist l’art. 37, 38 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
En relació a l’expedient UPOM2022000022, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el projecte d’actuacions de millora a la Plaça de 
Sant Miquel, redactat per unparelld’arquitectes, Eduard Callís i Guillem Moliner en data 
juliol de 2022. 
 
SEGON.- SOTMETRE el present acord a informació pública pel termini de TRENTA 
DIES, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis de la 
corporació i al web de l’Ajuntament. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 



 
 
 

23.1. - PARC DELS GOSSOS A LA LLERA DEL RIU FLUVIÀ, AL PONT DE LA 
CREU.-PROPOSANT APROVAR DEFINITIVAMENT 

 
Núm. de referència : X2021046579     
 
Vist que per Junta de Govern Local de data 30 de setembre de 2021 es va adoptar, 
entre d’altres, l’acord d’aprovar Inicialment el projecte “Parc dels gossos a la llera del riu 
Fluvià, al Pont de la Creu” redactat per l’arquitecte Simon Roca Asperó. 
 
Vist que el referit projecte es va exposar al públic per un termini de trenta dies amb la 
inserció del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 212 
de data 5 de novembre de 2021. 
 
Vist que durant el referit termini no es van presentar al·legacions ni suggeriments de cap 
tipus. 
 
Vist que l’Agència Catalana de l’aigua va autoritzar a l’Ajuntament d’Olot l’execució de 
les obres corresponents al projecte “Parc dels gossos a la llera del riu Fluvià, al Pont de 
la Creu”. . 
 
Vist el projecte presentat per l’arquitecte Simó Roca i Asperó en data juny de 2022 que 
inclou modificacions no substancials respecte al projecte aprovat inicialment. 
 
En relació a l’expedient UPOM2021000031, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR DEFINITIVAMENT el projecte de Parc dels gossos a la llera del 
riu Fluvià, al Pont de la Creu, redactat per l’arquitecte Simó Roca i Asperó en data juny 
de 2022. 
 
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província i al web de 
l’ajuntament. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

24.1. - CONCEDIR LLICÈNCIA PER A INSTAL.LACIÓ D'ASCENSOR EN 
HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT 

 
 

Núm.- LLICENCIA D’OBRES 
****-PG DELS DESEMPARATS N.0093 

 
Núm. de referència : X2022002473 

 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per INSTAL.LACIÓ D'ASCENSOR 
EN HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, al PG DELS DESEMPARATS N.93, del 
municipi d’Olot.  

 
Identificació de l’expedient: OMA32022000007   
Situació: PG DELS DESEMPARATS N.0093  
 

1.- En data 7/01/2022, **** amb DNI ****, representat per ****, presenta projecte d’obres 
majors per INSTAL.LACIÓ D'ASCENSOR EN HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, amb 
situació al carrer PG DELS DESEMPARATS N.93, d’Olot. 
 
2.- En data 18/05/2022 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 CONSOLIDAT EDIFICACIÓ AÏLLADA UNIFAMILIAR 
12.5 
 
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, 
estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les llicències d’obres. 
És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme. 
 
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local, 
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, que va delegar 
aquesta competència en aquest òrgan municipal. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Atorgar a **** amb DNI: **** , representat per **** , llicència d’obres 
(OMA32022000007), per INSTAL.LACIÓ D'ASCENSOR EN HABITATGE 
UNIFAMILIAR AÏLLAT, amb situació al PG DELS DESEMPARATS N.93, del municipi 
d’Olot. 
 



 
 
 

SEGON. Informar que no podran iniciar-se les obres en tant no es doni compliment als 
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències d’Urbanisme 
d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran les 
corresponents actuacions sancionadores.  
 
TERCER. El termini per començar les obres és de 2 mesos i el termini per acabar-les 
és de 24 mesos. La llicència urbanística caducarà a tots els efectes si, en finir qualsevol 
d’aquests terminis o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no s’han acabat 
les obres, essent necessari sol·licitar nova llicència ajustada a l’ordenament urbanístic 
vigent.  
 
QUART. Donar compte de la liquidació de l'ingrès de l'/les autoliquidacions que es 
detalla/m seguidament 
 
 Num liquidció    2022 CRA 000060043   
 
Liquidació de Drets i Garanties: 

Drets 
 
Per: Un pressupost de: 73488.14 euros  
  
Base liquidable (3) Drets % 

bonificació 
Drets definitius Taxes Total Drets 

73488.14 2939.53 0 2939.53 331.00 3270.53 

 
Garanties: 

  

Total Liquidació Euros 

Per Drets 3270.53 

Per Garanties  0 

 
CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats. 
 
Condicions Generals aprovades per la Comissió de Govern en sessió celebrada 
el dia 13 de febrer de 1988, modificades per acord de la Junta de Govern Local en 
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 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. Aquesta  llicència  no  autoritza  l’ocupació  de  la  via  pública  amb materials 
o altres elements propis de l’obra. 

3. 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. 

4. 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”. 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

25.1. - SOL·LICITUD SUBVENCIÓ DESTINADES A LA PROMOCIÓ D'ESTILS DE 
VIDA SALUDABLE A TRAVÉS DE LA CREACIÓ O REHABILITACIÓ D'ENTORNS 

SALUDABLES EN EL MARC DEL PRTR 
 
Núm. de referència : X2022034628     
 
En relació a l’expedient SG102022000011 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Mobilitat, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
 Primer.- Sol·licitar la subvenció: 
 
 
Organisme: FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS 
Programa: PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE 

 



 

Segon.- Presentar a l’esmentada convocatòria el projecte: AMPLIACIÓ DE VORERES 
I NOVA ORDENACIÓ DE TRÀNSIT ALS CARRERS PINTOR DOMENGE I CARLES I, 
A L’ENTORN DE L’ESPAI CRATER. FASE 2 (Vorera Est Pintor Domenge Tram Av. 
Sant Joan – Cervantes) 
 
Tercer.- Facultar l’alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
26.1. - TAXIS: AUTORITZAR UNA PRÒRROGA DE LA SUSPENSIÓ PROVISIONAL 

DE LA LLICÈNCIA MUNICIPAL DE TAXI, NÚM. 10. 
 
Núm. de referència : X2022034381     
 
I.- En escrit de data 29 de juny de 2022 (Registre General núm. E2022013062/29-06-
2022), el Sr. **** , titular de la llicència municipal de taxi, núm. 10, demana la pròrroga 
de la suspensió provisional de la llicència de taxi per un període d’un any, atorgada a 
l’any 2021, en atenció a les especials situacions derivades del coronavirus i la seva 
incidència en l’activitat econòmica, que ha afectat molt especialment als treballadors 
autònoms, com són els taxistes. 
 
II.- El Sr. **** és titular de la llicència municipal de taxi núm. 10, la qual li fou concedida 
per resolució de l’Alcaldia de data 6 de juny de 2019. 
 
III.- La Junta de Govern Local, en sessió de data 23 de juny de 2021, va acordar 
autoritzar al  Sr. **** la suspensió provisional de la llicència municipal de taxi, núm. 10, 
pel període d’un any, a comptar des del dia 25 de juny de 2021; amb la possibilitat de 
reintegrar-se al servei del taxi o demanar la renovació de la suspensió provisional per 
un nou període. 
 
Aquesta resolució es fonamentava en la voluntat de l’Ajuntament d’Olot de mitigar 
l’impacte social i econòmic de la pandèmia de la Covid-19 i ajudar a ciutadans, 
microempreses, autònoms i pimes davant d’aquesta greu situació, mitjançant l’adopció 
de diverses mesures d’ajut que abasten a la totalitat dels sectors afectats, entre els quals 
s’hi troba el sector del taxi. 
 
IV.- El Reglament regulador del servei municipal del taxi d’Olot, aprovat pel ple de 
l’Ajuntament, en sessió de data 26 de gener de 2006 (BOP, núm. 74/18-04-2006), 
preveu la suspensió provisional de la llicència de taxi. A l’apartat primer de l’article 18 
s’assenyala que, prèvia sol·licitud del titular de llicència i baixa del vehicle que hi està 
aplicat, es podrà autoritzar la interrupció en l’explotació i prestació del servei, mitjançant 
la concessió d’una suspensió provisional per un període màxim de quatre anys. La 
suspensió s’autoritzarà per períodes d’un any renovables anualment, fins a arribar al 
màxim dels quatre anys, prèvia petició del interessat i sempre que continuï existint causa 
justificada. A l’apartat segon d’aquest mateix article s’assenyala que la suspensió 
provisional es farà efectiva per causa justificada i ha de ser autoritzada o denegada 
mitjançant resolució motivada. 



 
 
 

 
En idèntic sentit la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi, en el seu article 9, preveu la 
possibilitat d’autoritzar la suspensió provisional de les llicències de taxi, quan es donin 
causes justificades. 
 
De conformitat amb el Reglament regulador del servei de taxi del municipi d’Olot; la Llei 
19/2003, de 4 de juliol, del taxi; la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya; i la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; i vist 
l'expedient administratiu VTX22022000006 i antecedents corresponents, el regidor 
delegat  de Mobilitat, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- Autoritzar la petició del Sr. **** de prorrogar la suspensió provisional de la 
llicència municipal de taxi, núm. 10. 
 
Segon.- Aquesta prorroga de suspensió provisional és pel període d’un any, a comptar 
des del dia 26 de juny de 2022. 
 
Tercer.- Finalitzat el període de pròrroga de suspensió provisional el Sr. **** ha de 
reintegrar-se al servei del taxi o, si s’escau, demanar la renovació de la suspensió 
provisional per un nou període. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a la Policia Municipal i al representant del col·lectiu de 
taxistes d’Olot. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

27.1. - APROVACIÓ TORNS DEL SERVEI DE TAXI: NOCTURNS, CAPS DE 
SETMANA I FESTIUS (JULIOL 2022 A JULIOL 2023). 

 
 

Núm. de referència : X2022034184     
 
 
Ateses les competències atorgades als municipis en matèria de transport públic i, en 
especial, en relació al servei de taxi; així com la potestat de l’Ajuntament d’Olot per 
regular o organitzar aquest servei municipal, d’acord amb la Llei 19/2003, de 4 de juliol, 
del taxi.  
 
Atès el que disposa l’article 6.4 del Reglament regulador del servei de taxi del municipi 
d’Olot, aprovat per l’Ajuntament Ple, en sessió de data 26 de gener de 2008 i en 
compliment dels acords arribats amb la representació del col·lectiu de taxistes d’Olot, 
per establir un torn del servei de taxi a la ciutat per donar cobertura tant a les nits com 
als caps de setmana i festius; i vist l’expedient administratiu VTX22022000005 i 
antecedents corresponents, el regidor delegat de Mobilitat, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords:  
 



 

Primer.- Aprovar els torns setmanals, tant nocturns com de cap de setmana i festius, 
que regiran el servei del taxis a la ciutat d’Olot i que figuren com a annex a aquesta 
proposta. Aquests torns s’aplicaran durant el termini d’un any, que anirà del mes de juliol 
de 2022 al mes de juliol de 2023.  
 
Segon.- El torn setmanal comença a les 07.00 hores del matí del diumenge en què 
s’inicia el torn i acaba a les 07.00 hores del matí del diumenge següent en què s’acaba 
el torn, amb inclusió dels dissabtes a la tarda (a partir de les 15.00 hores) i els dies 
festius.  
 
Tercer.- Les peticions de servei del taxi durant el torn nocturn (de les 21.00 hores a les 
07.00 hores), els dissabtes (a partir de les 15.00 hores), els diumenges i els festius es 
realitzaran a través de la policia municipal.  
 
Que es traslladi aquest acord als interessats de l’expedient: Sr. Miguel Ángel Saló 
Padrosa (representant dels taxistes d’Olot) i Policia Municipal. 
 
 
 
 
 
 
i no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a  dos quart de nou i per constància del que s’hi ha tractat i 
dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura 
 
VIST I PLAU 
L’ALCALDE 

LA SECRETÀRIA 

 


