
 
 
 

ACTA NÚM. 27 
JUNTA DE GOVERN LOCAL  

EL DIA 14 DE JULIOL DE 2022. 
 
 

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 14 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, Immaculada Muñoz i Díaz, Jordi Güell i 
Güell, Maria Assumpció Camps i Bosch, Aniol Sellabona i Aguilera i Gemma 
Canalias i Rafel. 
 
També hi assisteixen com a regidors delegats expressament convidats per tal de 
presentar els assumptes de la seva àrea, sense poder intervenir, en cap cas, en la part 
resolutiva ni en la resta d’assumptes que no afectin a la seva àrea ni prendre part en la 
votació, i segons informe dels Serveis de Secretaria del dia 1 de juliol de 2003, els 
Srs./es: Agustí Arbós i Torrent, 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 secretari, el Secretària Accidental, Sr. Miquel Torrent i Compte. 
 
 

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, 
el Secretari llegeix l'acta de la sessió anterior, que s'aprova per unanimitat. 
 
 

2. - DESPATX OFICIAL 
 
El Sr. Alcalde dona compte als membres de la Junta de Govern dels actes i reunions a 
les quals ha assistit, des de la sessió celebrada el dia 7 de juliol: 
 

- Dijous 7 de juliol es va desplaçar a l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa 
per saludar a la directora del Servei Català de la Salut, Gemma Craywinckel, que 
va visitar el centre i es va reunir amb l’equip directiu i personal de l’Hospital. 
Seguidament, a la Sala d’Actes del mateix Hospital va donar la benvinguda als 
participants dels Encontres Internacionals Walking Art and Relational 
Geographies organitzats pel Centre de Creació Contemporània Nau Côclea. 

 
 

A continuació es va reunir amb els representants la Plataforma No és un Vial és 
un Carrer. Al vespre va assistir a l’Hospici a la conferència del fotògraf Hisao 
Suzuki en el marc del Workshop RCR Arquitectes. 
 



 

- Dissabte 9 de juliol es va desplaçar al Recinte Firal per saludar els organitzadors 
de la 8a concentració de camions coincidint amb la festivitat de Sant Cristòfol. Al 
migdia va participar del dinar organitzat pels Amics de les Lletres Garrotxines. A 
la tarda va prendre part de la Diada del Soci organitzada pel Club Natació Olot, 
durant la qual es va col·laborar en el Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple i 
posteriorment del sopar de clausura de la jornada.  
Més tard al Firal, i en el marc del 59è Aplec de la Sardana, va fer entrega d’un 
reconeixement  al compositor olotí Joan Maria Riera.  
Per últim, va acompanyar l’Associació de Veïns del barri de la Caixa en l’estrena 
del gegant i en el sopar de la seva festa. 

- Diumenge 10 de juliol va assistir a diferents actes que l’Agrupació Sardanista 
Olot va organitzar al Parc Nou amb motiu del 59è Aplec de la Sardana: el dinar i 
l’Adéu Vila d’Olot. A la tarda es va traslladar a les Fonts de Sant Roc per assistir 
a la Festa del Xai organitzada per l’equip de dinamitzadores cíviques del 
Consorci d’Acció Social de la Garrotxa amb la col·laboració de l’Ajuntament 
d’Olot, Garrotxa Diversa, Suara Cooperativa, CEPAIM i altres entitats i 
empreses.  
Al vespre, va participar del sopar organitzat per l’Associació de Veïns del barri 
de les Fonts amb motiu de Sant Cristòfol.  

- Dilluns 11 de juliol, es va traslladar al Firal on va saludar els responsables de la 
pizzeria Restaurant ZZ, que acaba d’obrir portes.  

- Dimecres 13 de juliol, va assistir al partit de futbol entre la Unió Esportiva Olot i 
el Futbol Club Barcelona, coincidint amb el centenari del club olotí. 

 
 

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

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

4.1. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 

Núm. de referència : X2022016779     
 
 
En relació a l’expedient SIC22022000006, 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 cultural al Centre Excursionista d’Olot, amb NIF G17132747, per un import 
de 5500.00 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 22400334480020 en fase 
“AD” 2200831041, 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 2200831041 Despeses 22400  334  480020 5500.00 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 012 070 065 005 999 



 
 
 

 

 
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. - CULTURA: CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’AJUNTAMENT DE 

GIRONA PER LA CESSIÓ TEMPORAL EN RÈGIM DE COMODAT D’UNA OBRA 
D’ART PER UNA EXPOSICIÓ AL MUSEU GARROTXA 

 
Núm. de referència : X2022035101     
 
Vist que l’ Ajuntament d’Olot té  previst realitzar una exposició temporal que duu per títol 
“Anna Manel·la (1950 – 2019) Si jo pogués” del dia 3 de setembre de 2022 fins al dia 15 
de gener de 2023, que tindrà lloc a la Sala Oberta 1 i 2 del Museu de la Garrotxa d’Olot.  
  
Vist que l’Ajuntament de Girona té la voluntat de col·laborar en la realització de l'activitat 
esmentada amb la cessió temporal gratuïta d’una obra d’art de la qual és propietari. 
 
En relació a l’expedient CU012022000017 de cultura, vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Girona i l’Ajuntament 
d’Olot per a la cessió temporal en règim de comodat d’una obra d’art per una exposició 
a la Sala Oberta 1 i 2 del Museu de la Garrotxa: 
 
Anna Manel·la 
“L’abril és mort” 
1992 
162 x 130 cm. 
MHG 5095 

 
La vigència d’aquest conveni s’estableix des de l’1 d’agost de 2022 fins el 31 de gener 
de 2023, sense perjudici de la seva pròrroga per comú acord de les parts i instrumentada 
en signatura d’un protocol addicional, que caldrà sol.licitar amb una antelació mínima de 
quinze dies del venciment del termini 
 
Segon.- Facultar l’alcalde d’Olot i regidor de cultura, Josep Berga i Vayreda, com a 
representant legal de la corporació, per a la signatura del conveni entre les parts, assistit 
per la Secretària general de la Corporació, Maria Glòria Gou Clavera. 
 
S’aprova per unanimitat. 



 

 
6.1. - CONTRACTE DONACIÓ FONS FAMÍLIA GUINDULAIN 

 
Núm. de referència : X2022035466     
 
El mes de febrer de 2022, Pia, Clara, David SJ i Teresa Guindulain Rifà van ingressar a 
l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa (ACGAX) la documentació fotogràfica familiar que van 
trobar a la mort del seu pare, Jaume Guindulain Bosch, en el seu domicili del carrer del 
Camp, número 17, de Barcelona.  
 
Es tracta de 616 fotografies que, des de finals del segle XIX i fins als anys trenta del 
segle XX, ressegueixen la vida d’una família que, tot i està arrelada a Olot per vincles 
familiars i amb domicili a la plaça de Josep Clarà, número 4, va formar part de la colònia 
d’estiuejants que, des del mes de juliol i fins passades les Festes del Tura, s’establia 
cada any a Olot. 
 
L’Ajuntament d’Olot és coneixedor del valor cultural del ‘Fons Família Guindulain’, 
propietat dels germans Guindulain Rifà, alhora que reconeix l’interès públic col·lectiu 
que té i la conveniència de garantir-ne la conservació i la divulgació entre els 
investigadors i la societat en general. 
 
L’Ajuntament considera que pot garantir la conservació i difusió d’aquesta documentació 
a través de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa. 
 
Vist l’expedient AX032022000002 i els antecedents corresponents, que serveixen de 
motivació per a la proposta presentada, l'Alcalde proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Acceptar la donació i cessió dels drets d’explotació del ‘Fons Família 
Guindulain’ amb destí a l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa.  
 
Segon.- Facultar el Sr. Alcalde per fer les gestions per al compliment i desenvolupament 
d’aquests acords i per a la signatura del contracte de donació i cessió dels drets 
d’explotació del ‘Fons Família Guindulain’. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.1. - ESPORTS_PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA 
SUBVENCIÓ SUPORT D’ENTITATS DEL CLUB VOLEIBOL OLOT 

 

Núm. de referència : X2022019885     
 
 
En relació a l’expedient SP062022000036, 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 SUBVENCIÓ SUPORT ENTITATS, a favor del Club Voleibol Olot, per un 



 
 
 

import de 5327.99 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 2022 330 341 
480002 en fase “AD” 2200830012, 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 2200830012 Despeses 22330  341  480002 5327.99 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 015 167 065 999 999 

 

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

S’aprova per unanimitat. 
 

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

SUBVENCIÓ SUPORT D’ENTITATS DE L’ASSOCIACIÓ ESPORTIVA GASTANT KEKS 
 

Núm. de referència : X2022019900     
 
En relació a l’expedient SP062022000038, 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 SUBVENCIÓ SUPORT ENTITATS, a favor de l’Associació Esportiva 
Gastant Keks, per un import de 584.04 euros, comptabilitzada a l’aplicació 
pressupostària 2022 330 341 480002 en fase “AD” 2200830034, 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 2200830034001 Despeses 22330  341  480002 584.04 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 015 167 065 999 999 

 

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

 



 

8.1. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST 
 

Núm. de referència : X2022032697     
 
En relació a l’expedient SD012022000018 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 
45.000 euros. Autoritzar i Disposar la despesa de 45.000 euros amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària: 22 200 433 480028 SUBV. CAMPANYA GARROTXA APPROP (segons 
el conveni de referència adjunt). 
 
2n) Procedir a la bestreta de 18.000 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 45.000 euros, destinada a l’organització d’activitats de 
promoció de la ciutat: Campanya +30 a través de l’app Garrotxa Approp. La campanya 
+30 € consisteix a donar un xec de 30€ als ciutadans empadronats a Olot que facin una 
despesa prèvia de 30 € combinant establiments adherits al Garrotxa Approp de 2 
categories diferents del 12 de setembre al 27 de novembre. 
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  480028 18000 CONVENI CAMPANYA 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. 
 

 
9.1. - SUBVENCIÓ: APROVAR LES BASES PER A LA SOL·LICITUD D’AJUTS PER 

PAGAR L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA, ANY 2023. 
Núm. de referència : X2022035723     
 
En el darrers anys l’Ajuntament d’Olot amb la voluntat de fomentar la Fira de Sant Lluc 
i, molt especialment, la Fira del Vehicle d’Ocasió, ha atorgat ajuts per pagar l’impost 
sobre vehicles de tracció mecànica, en l’adquisició de vehicles d’ocasió en un dels 
concessionaris de la Fira del Vehicle d'Ocasió que s'organitzava en el marc de la Fira 
de Sant Lluc. 
 
Considerant que les competències atorgades als municipis als articles 25 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i 66 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  
 
De conformitat amb els articles 118 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i vist l'expedient 
administratiu IM052022000003 i antecedents corresponents, el regidor delegat de 
l’Àrea de promoció de la ciutat, comerç i turisme, proposa a la Junta de Govern Local 
l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar les bases per a la sol·licitud d’ajuts per pagar l’impost sobre vehicles 
de tracció mecànica de l’any 2023, en l’adquisició de vehicles d’ocasió en un dels 
concessionaris de la Fira del Vehicle d'Ocasió que s'organitza en el marc de la Fira de 
Sant Lluc 2022. 
 
Segon.- Sotmetre a informació pública l’aprovació d’aquestes bases mitjançant la 
publicació del corresponent anunci al BOP de Girona i al tauler d’anuncis de la 
corporació, per un període de vint dies, per tal que s’hi puguin presentar reclamacions i 
suggeriments. En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment les bases 
s’entendran aprovades definitivament. 
 
S’aprova per unanimitat. 



 

10.1. - COL·LABORACIÓ ENTRE AQUAMBIENTE I AJUNTAMENT D'OLOT PEL 
PATROCINI DE FIRA DE SANT LLUC 2022 

 
Núm. de referència : X2022035701     
 
En relació a l’expedient IM032022000004 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 el conveni de col·laboració entre l’AJUNTAMENT D’OLOT  i 
AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U amb NIF A-
08332975 ( en endavant “AQUAMBIENTE” ) 
 
2n) AQUAMBIENTE, dins el marc del present Conveni, es compromet a realitzar una 
aportació econòmica de SIS-CENTS EUROS (600 €), en concepte de col·laboració en 
la celebració de la Fira de Sant Lluc que tindrà lloc a Olot els dies 15 i 16 d’octubre de 
2022. 
 
3r) L’Ajuntament d’Olot es compromet a fer difusió de la participació d’AQUAMBIENTE, 
com a col·laborador, a les instal·lacions i/o al material publicitari de la Fira de Sant Lluc, 
per la qual cosa inclourà el logotip i el nom d’AQUAMBIENTE i la seva col·laboració a 
l’esmentat esdeveniment als programes, banderoles, anuncis en premsa local, 
provincial i nacional, així com en els diferents elements de senyalització de la ciutat que 
es generin en motiu de la Fira de Sant Lluc. 
 
4t) Atès que es tracta d’una col·laboració puntual, les parts acorden que la vigència 
d’aquest conveni s’iniciï amb la signatura del mateix i s’exhaureixi amb la finalització de 
la celebració de la Fira de referència.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
11.1. - MERCAT SETMANAL.- AUTORITZAR EL CANVI DE NOM DE LA PARADA 

DEL MERCAT SETMANAL NÚM. MS0038, DESTINADA A LA VENDA DE CALÇAT. 
 
Núm. de referència : X2022022695     
 
Vista la instància presentada en data 3 de maig de 2022 (Registre general de 
l’Ajuntament d’Olot E2022008955), per la Sra. **** , adjudicatària de la parada MS0038 
del mercat setmanal d’Olot, de 9 metres, destina a la venda de calçat,  en la que demana 
que s’autoritzi el canvi de nom a favor del seu fill, el Sr. **** . 
 
Considerant que la Sra. **** està al corrent del pagament de les taxes municipals de 
mercats. 
 
Considerant que el Sr. **** compleix els requisits assenyalats a l’article 10 del Reglament 
del mercat municipal de venda no sedentària (BOP, núms. 200/17-10-2018, 216/12-11-
2019 i 39/26-02-2021), per ser titular d’una autorització per a la venda en el mercat 
setmanal, segons s’acredita en la documentació que s’acompanya a l’escrit de petició. 
 



 
 
 

Considerant els articles 15 de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires i 
4, 10 i 17 del Reglament del mercat municipal de venda no sedentària; i vist l’expedient 
administratiu IM022022000011 i antecedents corresponents, que serveixen de 
motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de Promoció de la Ciutat, 
Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- AUTORITZAR el canvi de nom de la parada MS0038 del mercat setmanal del 
dilluns, de 9 metres, destinada a la venda de calçat, a favor del Sr. ****. 
 
Segon.- Aquest canvi de nom tindrà efectes a data 1 de juliol de 2022. 
 
Tercer.- Aquesta modificació en l’autorització de venda al mercat setmanal no comporta 
la imposició de taxes  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
12.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 

 
Núm. de referència : X2022035582     
 
En relació a l’expedient CPG22022000042 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 22/027 per un import de 
452.187,68 euros. 
 

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

200240  Despeses 99999 452187.68 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

13.1. - ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DINS EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA 
DIPUTACIÓ DE GIRONA -  ESDEVENIMENTS FIRALS - FIRA DEL PESSEBRE 2022 
 
 

Núm. de referència : X2022012493     
 
 
En relació a l’expedient SPR12022000003 d’acceptació de subvenció per a 
l’organització d’esdeveniments de caràcter firal, s’acorda: 
 
Primer- Acceptar la subvenció atorgada per DIPUTACIO DE GIRONA , amb destinació 
la fira del pessebre 2022 per un import de 4.000,00 euros. 
 
Segon.- Agrair a la Diputació de Girona, la concessió de l’esmentada subvenció. 

 



 

Tercer.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la qual 
donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als 
efectes de fiscalització. 
 
Quart.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de 
Seguretat Social. 
 
Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari 
vinculat amb l’expedient. 
 
Sisè.- Que Es procedeixi al reconeixement comptable d’aquesta subvenció. El dret 
reconegut s’anotarà a la partida del pressupost d’ingressos 2022 200 46101 SUBV. 
DIPUTACIO PLA AGENDA 2030. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.2. - ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ PER AL FINANÇAMENT DE LA 
IMPLEMENTACIÓ DELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE DE 

L'AGENDA 2030. 
 
Núm. de referència : X2022014945     
 
En relació a l’expedient SPR12022000005 d’acceptació de subvenció per al finançament 
de la implementació dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 
2030 als municipis de més de 5.000 habitants de la demarcació de Girona (anualitat 
2022), s’acorda: 
 
Primer- Acceptar la subvenció atorgada per DIPUTACIO DE GIRONA , amb destinació 
per al finançament de la implementació dels objectius de desenvolupament sostenible 
(ODS) de l’Agenda 2030 als municipis de més de 5.000 habitants de la demarcació de 
Girona (anualitat 2022), per un import de 8.000,00 euros. 
 
Segon.- Agrair a la Diputació de Girona, la concessió de l’esmentada subvenció. 

 
Tercer.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la qual 
donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als 
efectes de fiscalització. 
 
Quart.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de 
Seguretat Social. 
 
Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari 
vinculat amb l’expedient. 
 
Sisè.- Que Es procedeixi al reconeixement comptable d’aquesta subvenció. El dret 
reconegut s’anotarà a la partida del pressupost d’ingressos 2022 200 46103 SUBV. 
DIPUTACIO PLA AGENDA 2030. 



 
 
 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
13.3. - ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE GIRONA. FONS ECONÒMIC DE 

CARÀCTER EXTRAORDINARI 2022. 
 
Núm. de referència : X2022026832     
 
En relació a l’expedient SUR12022000009 d’acceptació de subvenció del fons econòmic 
de caràcter extraordinari, s’acorda: 
 
Primer- Acceptar la subvenció atorgada per DIPUTACIO DE GIRONA , amb destinació 
a la compra de local oficines OAC i habitatge per un import de 139.707,23 euros. 
 
Segon.- Agrair a la Diputació de Girona, la concessió de l’esmentada subvenció. 

 
Tercer.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la qual 
donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als 
efectes de fiscalització. 
 
El termini de justificació de la subvenció finalitza el 31 d’octubre del 2022 per a despeses 
corrents i el 30 de setembre de 2023 per a despeses d’inversió. 
 
Quart.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de 
Seguretat Social. 
 
Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari 
vinculat amb l’expedient. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 

 
 

13.4. - ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ PM07 DE DIPSALUT 
 
Núm. de referència : X2022007039     
 
En relació a l’expedient SES12022000001 d’acceptació de subvenció de condicions i 
estils de vida per a ajuntaments, organismes dependents i entitats municipals 
descentralitzades de la demarcació (Pm07), s’acorda: 
 
Primer- Acceptar la subvenció atorgada per DIPUTACIO DE GIRONA , amb destinació 
Olot fa salut per un import de 10.000 euros. 
 
Segon.- Agrair a la Diputació de Girona, la concessió de l’esmentada subvenció. 



 

 
Tercer.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la qual 
donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als 
efectes de fiscalització. 
 
Quart.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de 
Seguretat Social. 
 
Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari 
vinculat amb l’expedient. 
 
Sisè.- Que Es procedeixi al reconeixement comptable d’aquesta subvenció. El dret 
reconegut s’anotarà a la partida del pressupost d’ingressos 2022 330 46103 SUBV. 
DIPSALUT FOMENT SALUT PM07 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
14.1. - APROVACIÓ PREUS PÚBLICS ACTIVITATS ORGANITZADES PER L'ÀREA 

D'EDUCACIÓ DE L'AJUNTAMENT D'OLOT DINS EL PROGRAMA RECURSOS 
EDUCATIUS PER AL CURS 2022-2023 

 
Núm. de referència : X2022035222     
 
 
El projecte Recursos Educatius és un servei que ofereix l’Ajuntament d’Olot des del curs 

1997-1998. A través d’aquest projecte s’afavoreix la presa de responsabilitat i la 

complicitat de tota la ciutat vers l’educació dels infants i joves, en coherència amb la 

Carta de Ciutats Educadores. La complicitat de tots els agents educadors és primordial 

a l’hora de fomentar actituds i valors que són bàsics en el desenvolupament de 

l’autonomia, la responsabilitat i el respecte. 

La ciutat i el seu entorn ens proporcionen experiències i vivències que incideixen al llarg 

de tota la vida i configuren en certa mesura la forma de ser de cadascú de nosaltres. 

Per això cal que aquestes experiències i vivències siguin positives i que puguin arribar 

a tota la població per tal d’assegurar l’equilibri i la cohesió social. 

Els Recursos Educatius són el producte de la implicació i complicitat de tota la xarxa 

social i institucional que any rere any programen amb més de 200 activitats 

pedagògiques que, de mica en mica, van ocupant un espai dins els projectes curriculars 

dels centres. 

Algunes d’aquestes propostes educatives estan organitzades directament pels diversos 

organismes de l’Ajuntament d’Olot o per entitats que col·laboren directament amb el 

consistori. 

Atès que la majoria d’activitats de la guia de Recursos Educatius estan finançades per 

les mateixes entitats o administracions i no tenen cap cost pels centres o pels alumnes. 



 
 
 

Atès que algunes activitats de la guia de Recursos Educatius no reben un finançament 

total i estableixen un preu per activitat o per alumne que han de pagar els centres 

educatius de la comarca que hi participen. 

Atès que l’àrea de cultura i educació de l’Ajuntament com cada any ha estudiat els preus 

de les activitats directament organitzades per l’àrea per al proper curs escolar 2022-

2023. 

Atès que algunes de les activitats organitzades directament per l'Àrea d’Educació de 

l’Ajuntament d’Olot estableixen un preu per activitat o per alumne que han de pagar els 

centres educatius de la comarca que hi participen.  

Atès que, d’acord amb el previst als articles 41 i següents del Reial Decret Legislatiu 

2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les Hisendes 

Locals (TRLRHL), cal l’aprovació del preus públics corresponents. 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Loca, l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Formular la proposta d’aprovació dels preus públics de les activitats educatives 

organitzades directament per l’Àrea de Cultura i Educació dins el projecte Recursos 

Educatius pel curs 2022-2023: 

1. Descoberta de l’entorn de l’escola: 1€ per alumne/a 

2. Descoberta de la flora i la fauna: 30€ per taller 

3. Audicions a l’aula (centres educatius d’Olot): 40€ la sessió 

4. Audicions a l’aula (centres educatius comarca): 50€ la sessió 

5. Quilometratge audicions a l’aula (centres educatius comarca): 0,20€/km des de 

l’EMMO fins a l’escola on es realitza l’activitat, anada i tornada. 

6. Project yourself: gratuïta 
 

Segon.- Publicar aquests preus públics al BOP, d’acord a la normativa reguladora. 
 
 

S’aprova per unanimitat. 
 

 
15.1. - APROVAR ELS PREUS DELS LLOGUERS 2022 I NORMES DE GESTIÓ PER 

A LA UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DELS CLAUSTRES DEL CARME 
Núm. de referència : X2022033358     
 
Els Claustres del Carme són un bé propietat de l’Ajuntament d’Olot. Actualment 
l'edifici és seu de L'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Olot i l’ajuntament ha cedit 
la utilització dels claustres per a desenvolupar les activitats pròpies de l’escola. 
L’Ajuntament podrà utilitzar aquest espai per a desenvolupar activitats amb 
concurrència de públic o internes de la institució. També pot cedir aquest espai a 
entitats i organitzacions que vulguin portar-hi a terme activitats culturals i de 
caràcter públic.  



 

Per la cessió a tercers es proposa el cobrament d’un lloguer i el pagament d’una 
fiança per garantir l’ús responsable dels mateixos. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord: 
 
Aprovar els preus de lloguer de les instal·lacions dels claustres del Carme que es 
detallen: 
 
A) PREUS LLOGUER I FIANÇA 
 

PREUS DE LLOGUER 
 

• Preu activitats sense ànim de lucre organitzades per administracions i 
institucions públiques o entitats locals : 0€ dia 

• Preu activitats sense ànim de lucre organitzades per entitats no locals: 
100€ dia 

• Preu activitats amb ànim de lucre organitzades per empreses o entitats: 
300€ dia 

* A aquests preus caldrà afegir-hi l’IVA 
 

FIANÇA: 450€ (preu únic independentment de la tipologia d’activitat, entitat i 

nombre de dies) 

 
B) NORMES DE GESTIÓ PER A LA UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 

DELS CLAUSTRES DEL CARME. 
 
Per portar a terme qualsevol activitat no organitzada per l’Ajuntament s’haurà de 
demanar autorització i sotmetre’s a les condicions que s’indiquen en aquestes normes 
PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD 
Les sol·licituds per utilitzar els Claustres del Carme es faran amb quatre setmanes 
d’antelació a la data d’utilització, preferiblement de manera telemàtica mitjançant 
instància genèrica de l’ajuntament d’Olot. Si es volen tramitar presencialment s’ha 
de fer als locals de l’Àrea de Prosperitat Econòmica de l’Ajuntament d’Olot, al 
carrer Tomàs Lorenzana, 15, detallant com a mínim: 
 

• Nom de l’entitat organitzadora, amb la designació expressa d’un 
responsable. 

• Tipus d’acte pel qual es demanen els Claustres del Carme. 

• Dia o dies i horari pel qual es demana els Claustres del Carme distingint, 
si s’escau, quins dies són pròpiament d’actuació i quins dies són de 
muntatge. 

• Altres serveis o instal·lacions que es demanin o es vulguin col·locar dins 
dels claustres (escenari, decorats, etc.) 

 
DADES TÈCNIQUES 

• L’Escola d’Art d’Olot té cedida en aquests moments la utilització de l’edifici per 
a desenvolupar les activitats pròpies de l’escola, per tant, qualsevol activitat 



 
 
 

que es  vulgui portar a terme als Claustres haurà de ser fora de l’horari lectiu. 
L’horari lectiu actual és: de dilluns a divendres de 7h45 a 15h15. 

• El claustre consta de quatre galeries de dues plantes cada una i un pati central 
descobert. Només s’autoritza l’ús de la planta baixa. 

• La seva superfície total és de 841,31 m2, 379,5 m2 sota voltes i 461,81 m2 del 
pati central exterior. 

• L’aforament màxim autoritzat és de 150 persones.   

• No disposa d’elements propis per organitzar activitats (tarimes, cadires, etc.) 
que en cas de ser necessaris, s’han de sol·licitar a la Brigada municipal 
mitjançant instància. 

• Disposa de lavabos a la mateixa planta baixa, que habitualment són tancats al 
públic. En cas que es vulguin utilitzar caldrà especificar-ho a la sol·licitud i 
garantir la seva neteja un cop finalitzada l’activitat. 

 
 
NORMES D’UTILITZACIÓ DELS CLAUSTRES 
 
CONSERVACIÓ DELS CLAUSTRES 

• El cost del muntatge, seguretat i instal·lació elèctrica, tant fixa com supletòria 
de l’acte i les despeses que per aquest concepte es derivin, aniran a càrrec de 
l’Entitat organitzadora. Dins dels claustres del Carme només podrà manipular 
la instal·lació elèctrica el personal que l’Ajuntament té contractat per aquest fi.  

• Les instal·lacions complementàries que es vulguin col·locar dintre dels 
Claustres del Carme hauran d’estar expressament autoritzades, detallant-se 
en cada cas les condicions a què estan sotmeses. Hauran de complir les 
normatives del sector, especialment temes elèctrics i d'incendis.  

• Els organitzadors es faran responsables de qualsevol desperfecte que es 
pugui produir en els Claustres i assumiran el cost de la seva reparació. En cap 
cas no es podran clavar objectes ni a parets ni a columnes, ni a pavimanets o 
voltes, i hauran de vetllar per la integritat i conservació dels elements de 
l’edifici. 

 
SEGURETAT 

• En cap cas es podrà superar l’aforament màxim dels Claustres del Carme, que 
es determina aplicant a la superfície útil existent en cada acte la ràtio “4 
persones per m2” (NBE CPI-91)   

• L’Ajuntament es reserva el dret de controlar el número d’entrades venudes i la 
quantitat de persones assistents a l’acte en qüestió. 

• L’Ajuntament, en atenció a l’acte que es tracti i sense perjudici del que 
estableixi l’autorització governativa corresponent, podrà exigir a l’Entitat 
organitzadora la contractació de serveis especials de seguretat, d’extinció 
d’incendis, d’assistència sanitària, d’assegurances complementàries, etc. 

• Tots els actes previstos han de disposar de personal de control d'accés i 
vigilància.  

 
TIPOLOGIA D’ACTIVITATS 

• Les activitats a realitzar als Claustres hauran de ser preferentment de caràcter 
cultural. 



 

• No està permesa la venda de cap tipus de producte sense el permís explícit. 

• No està permès, en cap cas, cuinar als Claustres. 

• No s’acceptaran sol·licituds de particulars per activitats privades. 
 
NETEJA 

• Els organitzadors de l’activitat es faran responsables de la neteja dels 
Claustres i els lavabos (si s’ha sol·licitat que es mantinguin oberts), un cop 
finalitzada l’activitat. Caldrà deixar-ho net abans de les 8h del matí del dia 
següent. Si no es compleix aquesta condició, l’Ajuntament s’encarregarà de la 
neteja, que cobrarà als organitzadors o anirà a compte de la fiança, si aquesta 
és suficient. 

 
ORGANITZACIÓ 

• Amb una setmana d’antelació, com a mínim, caldrà que els organitzadors 
passin per les dependències de de l’Àrea de prosperitat econòmica per acabar 
de concretar els detalls relatius a l’ús dels Claustres i recollir-ne les claus. Els 
organitzadors hauran d’especificar qui se’n farà responsable i s’haurà de 
comprometre a no cedir-les a tercers ni fer-ne còpies. Únicament es disposarà 
d'un joc de claus, no podent-se fer còpies per les entitats que organitzin actes 
al claustre.  

• En cas de renunciar a la celebració de l’activitat cal comunicar-ho 
immediatament a l’Àrea de prosperitat econòmica de l’Ajuntament d’Olot per 
tal de deixar disponible l’espai per una altra activitat. 

 
MATERIAL 

• Els Claustres no disposen d’elements propis per a l’organització d’activitats 
(tarimes, cadires, megafonia, etc.), per tant serà l’entitat organitzadora qui 
haurà de procurar per aquest material, ja sigui demanant-lo a la Brigada 
Municipal o a una empresa externa. Finalitzada l’activitat, l’entitat s’ha de fer 
càrrec de retirar tot el material abans de les 8h del matí del dia següent.  

• En el cas de necessitar els serveis de la Brigada Municipal o de qualsevol altra 
àrea de l’Ajuntament caldrà demanar-ho directament a les esmentades àrees. 
En cap cas, l’Àrea de Prosperitat Econòmica de l’Ajuntament ni l'escola d'Art 
es faran responsables de cap gestió, seguiment o control del material dipositat. 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

16.1. - OBRES A L'ANTIC PIS DE CONSERGERIA PER A ESPAI POLIVALENT AL 
CEIP VOLCÀ BISAROQUES FASE 2 (PAVIMENTS, ACABATS I INSTAL·LACIONS) 
 
 

Núm. de referència : X2022033701     
 

Tipus de Contracte: OB D'OBRES 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar les les obres  a l’antic pis de consergeria per a 
espai polivalent al CEIP Volcà Bisaroques Fase 2 (paviments, acabats i instal·lacions),, 
com es desprèn de l’informe de data 22 de juny de 2022,  emès pel Sr. Sr. Ramon Prat 
Molas, cap de l’Àrea de Territori  

Segon.- Atès que es tracta d’una obra amb una unitat funcional tal i com es desprèn de 
la  memòria valorada redactada pels Serveis Tècnics Municipals i aprovada per la Junta 
de Govern Local del dia 9 de juny de 2022.   

Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per executar l’obra  a : 
-Construccions Josep Molas, SL  
-Construccions Sala-Les Preses, SL 
-Construccions J. Pallàs, SL 

Quart.- D’acord amb l’informe de valoració emès pel Sr. Ramon Prat Molas, cap de 
l’Àrea de Territori en data 12 de juliol de 2022; han estat presentades dues ofertes 
subscrites per les empreses “Construccions Josep Molas, SL “ i “Construccions J. Pallàs, 
SL”; i la millor proposta és la presentada per CONSTRUCCIONS J. PALLÀS, SL, per 
ser l’oferta més econòmica. 

Cinquè.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals 
de contractació. 
 
Sisè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa CONSTRUCCIONS J PALLAS SL  i atès 
que aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació 
objecte del contracte. 

Fonament jurídic 

La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article 
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant 
LCSP) i correspon a la modalitat d’obres regulada a l’article 13 de la mateixa. 

Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de 
l’expedient administratiu i les modificacions introduïdes pel Reial Decret Llei 3/2020, de 
4 de febrer.Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment 
d’adjudicació. 



 

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

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics 

 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012022000529 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 

Primer.-  Aprovar l’informe  NI022022001364 emès pel Sr. Ramon Prat Molas, cap de 
l’Àrea de Territori de data 22 de juny de 2022,  en el que es motiven les necessitats de 
contractar. 

Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a 
favor de l’empresa CONSTRUCCIONS J PALLAS SL, amb NIF núm. B17046160, el 
contracte menor de les obres  a l’antic pis de consergeria per a espai polivalent al CEIP 
Volcà Bisaroques Fase 2 (paviments, acabats i instal·lacions), d’acord amb la memòria 
valorada redactada pels Serveis Tècnics Municipals i aprovada per la Junta de Govern 
Local del dia 9 de juny de 2022;  pel preu de trenta-quatre mil nou-cents seixanta-
nou euros (34.969 €), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en vint-i-vuit mil nou-cents euros (28.900 €) de pressupost 
net i  sis mil seixanta-nou euros (6.069 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 % 
 
Tercer.- El termini d’execució de les obres serà d’un mes a comptar de la data de 
recepció de l’acord d’adjudicació. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 34.969,00 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida núm. 22.140.320.63202 “actuacions edificis educació” del Pressupost 
municipal. 
 

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

200220  Despeses 22140  320  63202 34969 ACTUACIONS EDIFICIS EDUCACIO (PR22-
60000) 

100 001 001 001 000 000 

 
Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació i adjuntarà 
una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient 
CC012022000529 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses :“Construccions J. Pallàs,SL” i 
“Construccions Josep Molas, SL”.  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 



 
 
 

16.2. - ADJUDICACIÓ,  MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, DE 
LES OBRES DE  CONSTRUCCIÓ D’UN CARRIL BICI A LA CARRETERA DE LES 

TRIES. 
 

Núm. de referència : X2022021131     
 

Tipus 
Contracte 

OB D'OBRES 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

 
Antecedents 

Per acord de Junta de Govern Local de data 31 de març de 2022 es va aprovar el 
projecte tècnic de les obres de construcció del carril bici a la carretera de  les Tries i 
l‘avinguda  Girona. 

Per Acord de Junta de Govern Local de data 28 d’abril de 2022 , es va aprovar 
l’expedient de contractació administrativa de les “Obres de construcció d’un carril bici a 
la carretera de les Tries” (Fase 1)  mitjançant procediment obert simplificat, amb un 
pressupost de cent noranta-tres mil set-cents sis euros amb noranta-dos cèntims 
(193.706,92 €) de pressupost net i quaranta mil sis-cents setanta-vuit euros amb 
quaranta-cinc cèntims (40.678,45 €) en concepte d’IVA calculat al tipus del 21% i un 
total de dos cents trenta-quatre mil tres-cents vuitanta cinc euros amb trenta-set cèntims 
(234.385,37 €)  

 
Aquesta licitació s’acull al finançament amb fons procedents del Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència (PRTR) , resolució provisional de la “Secretaria general de 
transporte y mobilidad de concesión de las ayudas a municipios para la implantación de 
zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano“ 
(PRTRMU-21-00080) . 
L’adjudicació i execució de la licitació queda condicionada a la resolució definitiva de 
concessió positiva de la subvenció sol·licitada. 

En data 19 de maig de 2022 finalitzà el termini de presentació de proposicions, havent  
participat en la licitació, per haver presentat la seva oferta dins el termini fixat i en la 
forma pertinent, la següents empreses: 

- PROSEÑAL, SLU (B59720987) 
- SEGÚ MOVIMENT TERRES, SL (B67163972) 

En data 31 de maig de 2022 es reuneix la Mesa de Contractació en sessió privada, per 
donar compte de l’informe tècnic emès pel responsable del contracte en relació a la 
proposta de subcontractació, i excloent per incompliment a l’empresa  SEGÚ 
MOVIMENT TERRES, SL  

En data  2 de juny de 2022 es reuneix la Mesa de Contractació , procedint a l’obertura 
del sobre B amb  criteris de judici de valor procedint a la sol·licitud de l’informe de 
valoració als serveis tècnics. 



 

En data  16 de juny de 2022 es reuneix la Mesa de Contractació per donar compte de 
l’informe tècnic de valoració dels criteris de judici de valor amb la següent puntuació  

 

DESCRIPCIÓ 
PROCÈS 

EXECUCIÓ DE 
L’OBRA 

TITULACIÓ I 
EXPERIÈNCIA 
CAP D’OBRA  

TITULACIÓ I 
EXPERIÈNCI

A 
ENCARREGA

T D’OBRA 

PUNTUACI
Ó JUDICI 

DE VALOR 
PROSEÑAL, 
SLU 5,10 0,00 2,00 7,10 punts 

Procedint a continuació a  l’obertura del sobre C  amb  criteris automàtics . 

En data  23 de juny de 2022  es reuneix la Mesa de Contractació , per donar compte de 
l’informe de valoració de criteris automàtics i proposta d’adjudicació emès pel Sr. Ramon 
Prat Molas, Cap d’àrea d’Infraestructures, Obra Pública i Brigada i la Mesa acorda elevar 
a la Junta de Govern Local la proposta d’adjudicació del contracte de “Obres de 
construcció d’un carril bici a la carretera de Les Tries” a l’empresa PROSEÑAL, SLU  
amb NIf. B59720987. 

En  30 de juny de 2022 es  requereix a l’empresa PROSEÑAL, SLU  , la presentació de 
la documentació justificativa relativa a la informació inclosa a la  declaració responsable  
i d’haver constituït la  garantia definitiva d’import  8.697,44 €. 

Atès que l’empresa PROSEÑAL, SLU  , presentà la documentació requerida dins del 
termini atorgat a l’efecte. 

De conformitat amb l’article 151 de la LCSP 

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

Per tot això, en exercici de les competències conferides en virtut de la delegació 
efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret de data 25 de juny de 
2019. 

 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12022000020 i antecedents corresponents la 
regidora delegada d’Hisenda, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següent acord: 

Primer.- ADJUDICAR el contracte “Obres de construcció d’un carril bici a la carretera 
de Les Tries” a favor de l’empresa PROSEÑAL, SLU,  amb NIF. B59720987 pel preu de 
DOS-CENTS DEU MIL QUATRE-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB SET CÈNTIMS 
(210.478,07 €) IVA inclòs. 

Aquest preu es desglossa en  CENT SETANTA-TRES MIL NOU-CENTS QUARANTA-
VUIT EUROS AMB  VUITANTA-UN CÈNTIMS (173.948,81 €)  de pressupost net més 
TRENTA-SIS MIL CINC-CENTS VINT-I-NOU AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS (36.529,25 
€) d’IVA calculat al 21%. 



 
 
 

Amb aportació a fons perdut d’una oferta de control de qualitat valorada en 4.000 € més 
Iva calculat al 21%. 

 
Segon.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de 
clàusules administratives particulars reguladores de la contractació, aprovat per Acord 
de Junta de Govern Local de data 28 d’abril de 2022  ,així com amb l’oferta presentada 
per l’adjudicatari. 

Les característiques i avantatges de l’oferta adjudicatària queden acreditades a l’acta 
valoració efectuada per la Mesa de Contractació, en sessió celebrada en data 23 de juny  
de 2022. 

Tota la informació necessària que justifica la present adjudicació es troba publicada en 
el Perfil del contractant de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Tercer.- Aprovar i disposar la despesa per import de 210.478,07 € € amb càrrec a les 
següents partides: 
 
 

Denominació Any Econòmic Programa Orgànic 

Actuacions Bici Carril Olot Pedala 22 140 NG151 61916 

 
 
 

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

200300 223099 Despeses 22140NG151  61916 210478.07 ACT. BICIC -OLOT PEDALA (PR22-81.000) 
NEXT G 

100 001 001 001 000 000 

200210 223099 Despeses 22140NG151  61916 -23907.30 ACT. BICIC -OLOT PEDALA (PR22-81.000) 
NEXT G 

100 001 001 001 000 000 

 

 
Aquesta licitació s’acull al finançament amb fons procedents del Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència (PRTR) , resolució provisional de la “Secretaria general de 
transporte y mobilidad de concesión de las ayudas a municipios para la implantación de 
zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano“ 
(PRTRMU-21-00080) 
L’adjudicació i l’execució de la licitació queda condicionada a la resolució definitiva de 
concessió de la subvenció sol·licitada. 

Quart.- El termini d’execució de les obres és de 2,5 mesos, a comptar des del dia 
següent a la signatura de l’acta de comprovació del replanteig i el termini de garantia 
serà de 5 anys. 
 

Cinquè.-  La direcció facultativa anirà a càrrec del Sr. Ramon Prat Molas, cap de l’Àrea 
d’Infraestructura i Obra Pública de l’Ajuntament d’Olot. La coordinació de seguretat i 
salut i la direcció de l’execució de les obres anirà a càrrec de l’empresa SANENGI , SL. 
 



 

Sisè.- Nomenar responsable del contracte al Sr. Ramon Prat Molas, cap de l’Àrea 
d’Infraestructura i Obra Pública de l’Ajuntament d’Olot.  
 
Setè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a la resta de licitadors que han 
participat a la licitació  i es publicarà en el Perfil del Contractant, de conformitat amb 
l’article 151.1 de la LCSP.  
 
Vuitè.- La formalització del contracte haurà d’efectuar-se en el termini màxim de 15 dies 
hàbils següents a aquell en què es realitzi la notificació de l’adjudicació als licitadors.  
 
 
Novè.- Publicar la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del 
Contractant de l’Ajuntament d’Olot, de conformitat amb l’article 154 de la LCSP.  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

16.3.- ADJUDICAR EL SERVEI DE CONTROL D’ACCÉS DE L’EDIFICI DE CAN 
JOANETES, SEU MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT D’OLOT. 

 
 
La junta de Govern Local acorda deixar aquest punt sobre la taula. 

 
 

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

CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT, DELS 
SERVEIS TÈCNICS DE SONORITZACIÓ I IL·LUMINACIÓ DELS ESCENARIS I 

ACTES DE FESTES DEL TURA 2022; I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ 
 
Núm. de referència : X2022035462    
 

Tipus contracte SE DE SERVEIS 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

  
Antecedents  
 
Atès que és necessari contractar els serveis de sonorització i il·luminació dels escenaris 
i actes de les Festes del Tura 2022.   
 
Vist l’informe emès pel Sr. el Sr. Jordi Serrat Cruz director de les Festes del Tura 2022, 
en el qual es proposa l’inici de l’expedient del contracte referit.  
 

El contracte es dividirà en els següents lots: 
Lot 1:  Escenari Firal, escenari passeig de la Muralla i plaça Clarà 
Lot 2:  Escenari de la plaça Major, carrer del Tura, escenari plaça Campdenmàs, espai 
claustres del Carme, balcó de l’Ajuntament per al pregó i la sonorització de la sardana 
final al Firal 
 



 
 
 

Els licitadors poden optar només a un lot. 
 

El pressupost base de licitació del Lot 1 es fixa en la quantitat de vint-i-sis mil sis-cents 
vint euros (27.467,00€), IVA inclòs. Aquesta quantitat queda desglossada de la següent 
manera: 22.700,00€ de pressupost net i 4.767,00€, en concepte d’IVA calculat al tipus 
del 21%. 
 
El pressupost base de licitació del Lot 2 es fixa en la quantitat de vint-i-set mil vuit-cents 
trenta euros (28.435,00€), IVA inclòs. Aquesta quantitat queda desglossada de la 
següent manera: 23.500,00€ de pressupost net i 4.935,00€, en concepte d’IVA calculat 
al tipus del 21%. 
 

 Any del contracte 
(sense IVA) 

IVA  
(21 %) 

Total  

Lot 1 22.700 € 4.767 € 27.467 € 

Lot 2 23.500 € 4.935 € 28.435 € 

Total 46.200 € 9.702 € 55.902 € 

 
La durada del contracte es fixa en 5 dies (del 7 a l’11 de setembre de 2022), coincidint 
amb la celebració de les Festes del Tura 2022. No es preveuen pròrrogues.  
 
El Valor Estimat (VE) del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i 
concordants de la LCSP és de  cinquanta-cinc mil quatre-cents quaranta euros (55.440 
€), IVA exclòs.  
 

 Any del contracte 
(sense IVA) 

Modificació  
(fins 20 %) 

Total VEC 

Lot 1 22.700,00 € 4.540,00 €  

Lot 2 23.500,00 € 4.700,00 €  

Total 46.200,00 € 9.240,00 € 55.440,00 € 

 
Aquest contracte, de conformitat amb el que determina l’article 25.1 de la LCSP, té 
naturalesa de contracte administratiu, i es qualifica com a contracte mixt, atès que conté 
prestacions de serveis i de subministraments. D’acord amb l’article 18 LCSP, quan un 
contracte mixt comprengui prestacions de més d’un caràcter, cal atenir-se al caràcter de 
la prestació principal, essent aquesta la de serveis considerant que el contracte és el 
servei de sonorització i il·luminació, de conformitat amb el que disposa l’article 17 de la 
LCSP. 
 
El procediment a seguir per a l'adjudicació del contracte és l’obert simplificat abreujat, 
de conformitat amb el que disposen els articles 145, 146, 159.6 i concordants de la LCSP 
i la tramitació de l’expedient serà l’ordinària. 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 116 de la LCSP, la celebració de contractes 
per part de les administracions públiques requerirà la prèvia tramitació de l’expedient 
que s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els 
termes previstos a l’article 28 de l’esmentada Llei. 
 
Vist que a l’expedient s’han incorporat el Plec de clàusules administratives particulars i 
el Plec de condicions tècniques, d’acord amb el que disposa l’article 116.3 de la LCSP. 



 

 
Atès que d’acord amb la informació d’Intervenció hi ha crèdit suficient a la partida 
consignada. 
 
Vist que a l’expedient hi consta l’informe emès pel Secretari accidental de l’Ajuntament, 
en compliment d’allò establert a la Disposició Addicional Segona de la LCSP. 
 
Vist el que disposa la Disposició Addicional Segona de la LCSP i atès que l’òrgan de 
contractació és la Junta de Govern Local per la delegació conferida per l’Alcaldia en data 
26 de juny de 2019. 
 

Vist l’expedient administratiu núm. CCS12022000041 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 

Primer.- INICIAR l'expedient de contractació dels serveis de sonorització i il·luminació 
dels escenaris i actes de les Festes del Tura 2022, incorporant-hi la documentació a què 
fa referència l'article 116 del LCSP. 
 
Segon.- APROVAR, de conformitat amb l’article 117 de la LCSP, l'expedient de 
contractació administrativa dels serveis de sonorització i il·luminació dels escenaris i 
actes de les Festes del Tura 2022, amb uns imports màxims de licitació de: 
 

- Lot 1:  27.467,00 € IVA inclòs, desglossat en 22.700,00 € de pressupost net i 
4.767,00 € en concepte d’IVA calculat al 21% 

- Lot 2: 28.435,00 € IVA inclòs, desglossat en 23.500,00 € de pressupost net i 
4.935,00 € en concepte d’IVA calculat al 21% 

 
La durada del contracte serà del 7 a l’11 de setembre de 2022, coincidint amb la 
celebració de les Festes del Tura 2022. No es preveuen pròrrogues. 
 
Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el Plec de clàusules 
tècniques que han de regir la contractació del servei abans esmentat, tal i com 
determinen els articles 122 i 124 de la LCSP. 
 

Quart.- La despesa prevista per a l’any 2022 es pagarà amb càrrec a la següent partida, 
per assegurar l’existència de crèdit adequat i suficient per atendre la despesa: 2022 410 
3381 227995 FESTES DEL TURA 
 

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

200200  Despeses 22410  338  227995 27467 FESTES DEL TURA 100 001 001 001 000 000 
200200  Despeses 22410  338  227995 28435 FESTES DEL TURA 100 001 001 001 000 000 

 
Cinquè.- CONVOCAR la licitació que es tramitarà de forma ordinària, pel procediment 
obert simplificat abreujat, de conformitat amb el que disposen els articles 145, 146, 159.6 
i concordants de la LCSP, i procedir a la seva publicació en el Perfil del Contractant de 
l’Ajuntament d’Olot.  
 
Sisè.- NOMENAR, com a Responsable del Contracte, el Sr. Jordi Serrat Cruz director 
de les Festes del Tura 2022,  amb les facultats determinades a l’article 62 de la LCSP, i 



 
 
 

haurà de supervisar  la seva execució, adoptar les decisions i dictar les instruccions 
necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta realització de la prestació pactada 
dins de l’àmbit de facultats que l’òrgan de contractació li atribueixi. 
 
Setè.- DELEGAR a l’Alcaldia la competència per aprovar tots els actes de tràmit que 
s’hagin de dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des del seu inici fins a 
la seva definitiva finalització o resolució.  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
16.5. - ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D’UN PARC DE 
CAL.LISTÈNIA I PAVIMENTACIÓ AMB CAUTXÚ DE LA SEVA BASE AL PARC DE 

LES MORES. 
 
Núm. de referència : X2022019229     
 

Tipus 
Contracte 

SU DE SUBMINISTRAMENT 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

 
Antecedents 
 
Per Acord de Junta de Govern Local de data 21 d’abril de 2022 , es va aprovar 
l’expedient de contractació administrativa del “Subministrament i instal·lació d’un parc 
esportiu de Cal.listenia al Parc de les Mores” mitjançant procediment obert simplificat, 
amb un pressupost de vint-i-quatre mil vuit-cents deu euros amb dotze cèntims  
(24.810,12 €) IVA inclòs. Aquest pressupost és el sumatori del pressupost net de vint 
mil cinc-cents quatre euros amb vint-i-tres cèntims (20.504,23 €)  més l’import de l’IVA 
de quatre mil tres-cents cinc amb vuitanta-nou cèntims (4.305,89 €)  al tipus del 21 %. 

En data 9 de maig de 2022 finalitzà el termini de presentació de proposicions, havent  
participat en la licitació, per haver presentat la seva oferta dins el termini fixat i en la 
forma pertinent, les a següent empresa: 

- PARK’S 3000, SLU  (B17708009) 
- LA CARRASCA, SL  (B03249356) 

En data 10 de maig de 2022 es reuneix la Mesa de Contractació , procedint a l’obertura 
del sobre A, documentació administrativa, declarant admeses totes les empreses 
participants . 

En data 19 de maig de 2022 es reuneix la Mesa de Contractació , procedint a l’obertura 
del sobre B amb criteris de judici de valor i procedint a la sol·licitud de l’informe de 
valoració als serveis tècnics. 



 

En data  9 de juny de 2022 es reuneix la Mesa de Contractació , per donar compte de 
l’informe de valoració dels criteris avaluables mitjançant judici de valor emès per pel Sr. 
Albert Pons i Clutaró, arquitecte de la secció d’Urbanisme de l’Àrea del Territori de 
l’Ajuntament d’Olot, pel qual s’exclou l’empresa LA CARRASCA, SL  (B03249356) per 
no oferir la totalitat dels elements licitats, i es procedeix a l’obertura del Sobre C i es 
demana informe de valoració als serveis tècnics. 

En data 16 de juny de 2022 es reuneix la Mesa de Contractació , per donar compte de 
l’informe de valoració dels criteris automàtics i fer proposta emès per pel Sr. Albert Pons 
i Clutaró, arquitecte de la secció d’Urbanisme de l’Àrea del Territori de l’Ajuntament 
d’Olot del contracte de “Subministrament i instal·lació d’un parc esportiu de Cal.listenia 
al Parc de les Mores” a l’empresa PARK’S 3000, SLU , amb NIF B17708009 

En data 30 de juny de 2022 es  requereix a l’empresa PARK’S 3000, SLU, la presentació 
de la documentació justificativa de la informació inclosa a la declaració responsable i la 
documentació justificativa d’haver constituït la  garantia definitiva d’import 991,50  € 

Atès que l’empresa PARK’S 3000, SLU, presentà la documentació requerida dins del 
termini atorgat a l’efecte. 

De conformitat amb l’article 151 de la LCSP 

D’acord amb els antecedents i de conformitat amb el punt 1 de la Disposició Addicional 
2a.  
De conformitat amb la Disposició Addicional 2a de la LCSP, i amb les delegacions 
efectuades per Decret de l’Alcaldia de dates 25 i 26 de juny de 2019. 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12022000019 i antecedents corresponents, 
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següent acord: 
 
Primer.- ADJUDICAR el contracte “Subministrament i instal·lació d’un parc esportiu de 
Cal.listenia al Parc de les Mores”, a favor de l’empresa PARK’S 3000, SLU,  amb NIF. 
B17708009 pel preu de VINT-I-TRES MIL NOU-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS 
AMB TRENTA CÈNTIMS (23.994,30 €) IVA inclòs , que es desglossa en: 

DINOU MIL VUIT-CENTS TRENTA EUROS (19.830,00 €) MÉS QUATRE MIL CENT 
SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS (4.164,30 €) corresponents a 
l’IVA calculat al 21%. 
 
Segon.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de 
clàusules administratives particulars reguladores de la contractació, aprovat per Acord 
de Junta de Govern Local de data  21 d’abril de 2022, així com amb l’oferta presentada 
per l’adjudicatari. 

Inclou cartells amb codi QR a cada element 
12 inspeccions oculars i revisions funcionals trimestrals 
3 manteniments anuals 
Termini de subministrament 50 dies naturals 
Termini de garantia: 4,5 anys  



 
 
 

Les característiques i avantatges de l’oferta adjudicatària respecte de l’altra oferta 
presentada, queden acreditades a l’acta valoració efectuada per la Mesa de 
Contractació, en sessió celebrada en data  16 de juny de 2022. 

Tota la informació necessària que justifica la present adjudicació es troba publicada en 
el Perfil del contractant de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Tercer.- Aprovar i disposar la despesa per import de 23.994,30 € amb càrrec a la 
següent partida:  

2022 330 342 63207  INVERSIONS ESPORTIVES (PR22) 

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

200300 2202501 Despeses 22330  342  63207 23994.30 INVERSIONS ESPORTIVES (PR22:40.000) 100 001 001 001 000 000 
200210 2202501 Despeses 22330  342  63207 -815.82 INVERSIONS ESPORTIVES (PR22:40.000) 100 001 001 001 000 000 

 

 

Quart.- NOMENAR, com a Responsable del Contracte, el Sr. Albert Pons i Clutaró, 
arquitecte municipal de l’Ajuntament d’Olot, amb les facultats determinades a l’article 62 
de la LCSP. 
 
Cinquè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a la resta de licitadors que han 
participat a la licitació  i es publicarà en el Perfil del Contractant, de conformitat amb l’article 
151.1 de la LCSP.  
 
Sisè.- La formalització del contracte haurà d’efectuar-se en el termini màxim de 15 dies hàbils 
següents a aquell en què es realitzi la notificació de l’adjudicació als licitadors.  
 
Setè.- Publicar la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del 
Contractant de l’Ajuntament d’Olot, de conformitat amb l’article 154 de la LCSP.  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

16.6. - ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE 8 CÀMERES  
UNIPERSONALS PER AL SERVEI DE LA POLICIA MUNICIPAL I LLICÈNCIES 

CORRESPONENTS DURANT 5 ANYS 
 

Núm. de referència : X2022022371     
 

Tipus 
Contracte 

SU DE SUBMINISTRAMENT 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

 
 
Antecedents 
 

Per Acord de Junta de Govern Local de data  05 de maig se 2022 , es va aprovar 
l’expedient de contractació administrativa del “Subministrament de 8 càmeres 
unipersonals per al servei de la policia municipal i les llicències corresponents durant 5 
anys “ mitjançant procediment obert simplificat abreujat , amb un pressupost de dotze 



 

mil cent euros (12.100,00 €) IVA inclòs. Aquest import es desglossa en deu mil euros 
(10.000,00 €) de pressupost net i dos mil cent euros (2.100,00 €) corresponent a l’IVA 
calculat al tipus del 21%. 

En data 23 de maig de 2022 finalitzà el termini de presentació de proposicions, havent  
participat en la licitació, per haver presentat la seva oferta dins el termini fixat i en la 
forma pertinent, les següents empreses: 

− TEDITRONIC, SL (B30665400) 
− ALPHANET SECURITY SYSTEMS, SL (B65265415) 
− TELEFONICA INGENIERIA DE SEGURIDAD, SAU (A28980910) 
− DEXTRON. SA (A08685273) 
− MERCURY BARCELNA, SL (B60838216) 
− UBERCROS SEGURIDAD, SL (B63367924) 
− EUROCOP SECURITY SYSTEMS, SL (B84137470) 
− CESECAT SAFETY & SECURITY SYSTEMS, SL (B01928100) 
− NIDEC, SLU (B61293841) 

En data 30 de maig  de 2021 es reuneix la Mesa de Contractació en sessió privada  
,procedint a l’obertura del sobre únic , declarant admeses les empreses participants 

En data 2 de juny de 2022, revisada la documentació es demana aclariments a tres empreses, 
que responen dins el termini establert.  
 

- UBERCROS SEGURIDAD, SL 
- MERCURY BARCELONA, SL 
- DEXTRON, SA 

 
Vis informe tècnic, les tres empreses queden excloses de la licitació per no ajustar-se a 
les condicions de la mateixa. 

En data 20 de juny de 2022 es reuneix la Mesa de Contractació en sessió privada  ,per 
donar compte de l’informe emès per Sr. Sr. Ignasi López Clevillé, com sotsinspector en 
cap de la Policia Municipal d’Olot i responsable del contracte, de valoració dels criteris 
automàtics i proposta d’adjudicació a l’empresa CESECAT SAFETY & SECURITY 
SYSTEMS, SL. 

En data 27 de juny de 2022  es  requereix a l’empresa CESECAT SAFETY & SECURITY 
SYSTEMS, SL amb NIF: B01928100, la presentació de la documentació justificativa de 
les dades aportades a la declaració responsable. 

Atès que l’empresa CESECAT SAFETY & SECURITY SYSTEMS, SL (B01928100), presentà 
la documentació requerida dins del termini atorgat a l’efecte (Registre d’Entrada núm. 
E2022013539 de 4/07/2022). 

De conformitat amb l’article 151 de la LCSP 

D’acord amb els antecedents i de conformitat amb el punt 1 de la Disposició Addicional 
2a.  
De conformitat amb la Disposició Addicional 2a de la LCSP, i amb les delegacions 
efectuades per Decret de l’Alcaldia de dates 25 i 26 de juny de 2019. 
 



 
 
 

I vist l’expedient administratiu núm. CCS12022000022 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següent acord: 
 
Primer.- ADJUDICAR el contracte de “Subministrament de  8 càmeres unipersonals per 
al servei de la policia municipal i les llicències corresponents durant 5 anys“  a favor de 
l’empresa CESECAT SAFETY & SECURITY SYSTEMS, SL , amb NIF. B01928100 pel 
preu de nou mil quatre-cents sis euros amb cinquanta-quatre cèntims (9.406,54 €)  
IVA Inclòs. que es desglossa en : 

Set mil set-cents setanta-quatre euros de base imposable (7.774,00 €) de base 
imposable i mil sis-cents trenta-dos euros amb cinquanta-quatre cèntims ( 1.632,54 €)  
d’IVA calculat al 21 %. 
 
Segon.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de 
clàusules administratives particulars reguladores de la contractació, aprovat per Acord 
de Junta de Govern Local de data  5 de maig de 2022, així com amb l’oferta presentada 
per l’adjudicatari. 

Les característiques i avantatges de l’oferta adjudicatària respecte de l’altra oferta 
presentada, queden acreditades a l’acta valoració efectuada per la Mesa de 
Contractació, en sessió celebrada en sessió privada en data  20 de juny de 2022.. 

Tota la informació necessària que justifica la present adjudicació es troba publicada en 
el Perfil del contractant de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Tercer.- Aprovar i disposar la despesa per import de 8.075,54 € corresponents a 
l’exercici 2022 amb  càrrec a la següent partida:2022 180. 132 63903 EQUIPAMENTS 
SERVEI SEGURETAT: 

 

EQUIPAMENT 6.399 € IVA 21% 1.343,79 € TOTAL → 7.742,79 € 

LLICÈNCIA 2022 275 € IVA 21% 57,75 € TOTAL → 332,75 € 

LLICÈNCIA 2023 275 € IVA 21% 57,75 € TOTAL →     332,75 € 

LLICÈNCIA 2024 275 € IVA 21% 57,75 € TOTAL → 332,75 € 

LLICÈNCIA 2025 275 € IVA 21% 57,75 € TOTAL → 332,75 € 

LLICÈNCIA 2026 275 € IVA 21% 57,75 € TOTAL → 332,75 € 

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

200300 2202910 Despeses 22180  132  63903 7742.79 EQUIPAMENT SERVEI SEGURETAT (PR22-
25000) 

100 001 001 001 000 000 

200300 2202910 Despeses 22180  132  63903 332.75 EQUIPAMENT SERVEI SEGURETAT (PR22-
25000) 

100 001 001 001 000 000 

200210 2202910 Despeses 22180  132  63903 -539.66 EQUIPAMENT SERVEI SEGURETAT (PR22-
25000) 

100 001 001 001 000 000 

200220 2202910 Despeses 99999 332.75 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200220 2202910 Despeses 99999 332.75 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200220 2202910 Despeses 99999 332.75 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200220 2202910 Despeses 99999 332.75 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

La realització de les despeses de caràcter plurianual, es subordinarà al crèdit que per a 
cada exercici autoritzin els respectius pressupostos. Pel que cal condicionar la despesa 
a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost per a les anualitats que 
correspongui. 



 

Quart.- NOMENAR, com a Responsable del Contracte, al  Sr. Ignasi López Clevillé, com 
sotsinspector en cap de la Policia Municipal d’Olot, amb les facultats determinades a 
l’article 62 de la LCSP. 
 
Cinquè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a la resta de licitadors que 
han participat a la licitació  i es publicarà en el Perfil del Contractant, de conformitat amb 
l’article 151.1 de la LCSP.  
 
Sisè.- La formalització del contracte es farà amb l’acceptació de l’adjudicació en un 
màxim de 3 dies des de la notificació  de l’adjudicació als licitadors.  
 
Setè.- Publicar la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del 
Contractant de l’Ajuntament d’Olot, de conformitat amb l’article 154 de la LCSP.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

16.7. - SUBMINISTRAMENT LLUMINÀRIES PER A LA RENOVACIÓ DE 
LLUMINÀRIES EN DIVERSOS CARRERS D'OLOT 

 
Núm. de referència : X2022033118     
 

Tipus de Contracte: SU DE SUBMINISTRAMENT 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 
 
Primer.- Atès que és necessari executar el subministrament de lluminàries per a la 
renovació en diversos carrers de la ciutat, com es desprèn de l’informe de data 22 de 
juny de 2022, emès pel Sr. Ramon Prat Molas, cap de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament 
d’Olot. 

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

Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per el subministrament de 
lluminàries per a la renovació en diversos carrers de la ciutat: 

 

- Montajes Tecnicos para la Construccion SCOOP 

- DICONA SA 

- SALTOKI VIC SA 

 
Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada per 
l’empresa SALTOKI VIC SA, per haver presentat l’oferta més econòmica. 

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



 
 
 

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

Fonament jurídic 

La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article 
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant 
LCSP) i correspon a la modalitat de subministrament regulada a l’article 16 de la 
mateixa. 

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

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

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

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics 
 
Vist l’expedient administratiu núm. CC012022000517 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 

Primer.-  Aprovar l’informe emès pel Sr. Ramon Prat Molas, cap de l’Àrea de Territori 
de l’Ajuntament d’Olot, de data 22 de juny de 2022, en el que es motiven les necessitats 
de contractar. 

Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a 
favor de l’empresa SALTOKI VIC SA, amb NIF núm. A64718877, el contracte menor de 
subministrament de lluminàries per a la renovació en diversos carrers de la ciutat, pel 
preu de disset mil quatre-cents setanta-sis euros amb tres cèntims (17.476,03 €), IVA 
inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en catorze mil quatre-cents quaranta-tres euros 
(14.443,00 €) de pressupost net i tres mil trenta-tres euros amb tres cèntims (3.033,03 
€) d’IVA calculat amb un tipus del 21 %. 
 
Tercer.- El termini de lliurament serà de trenta dies a partir de la data de recepció de la 
notificació de l’adjudicació. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 17.476,03 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida 22140 1721 63301 “Estalvi energètic” del Pressupost municipal: 
 

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

200220  Despeses 22140  1721 63301 17476.03 ESTALVI ENERGETIC (PR22) 100 001 001 001 000 000 

 



 

Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació i adjuntarà 
una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient 
CC012022000517. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa: SALTOKI VIC SA. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

16.8. - CANVI DE NOM CONCESSIÓ D'ÚS DEL LOT NÚM. 15 DE LA PLAÇA 
MERCAT, DEDICAT A "LLEGUMS I CUINATS" 

 
Núm. de referència : X2022035511    
 

 
 L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 20 de febrer de 2014 va adjudicar al Sr. 

**** amb NIF **** , la concessió administrativa d’ús del LOT 15 de la Plaça Mercat 
dedicat a “llegums i cuinats” .  
 
Atès l’escrit de data 31 de maig de 2022 (Registre d’Entrada núm. E20220010939) 

subscrita per la Sra. **** amb el NIF núm. **** , en la qual manifesta que el seu cònjuge 

Sr. **** li adjudica en herència la concessió d’ús del lloc de venda de la Plaça Mercat, 
del qual n’era titular. .  
 
Considerant que l’article 16.3 del Reglament del Mercat Municipal d’Olot (RMMO), 
aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament , en sessió de data 31 d’octubre de 2013 
(BOP núm. 1/02-01-2014) i modificat per acord del plenari de data 25 de setembre de 
2014 (BOP núm. 203/23-10-2014), assenyala que els drets que corresponguin als 
titulars dels llocs de venda podran cedir-se a altres persones, sempre que es compleixin 
les condicions establertes en l’esmentat article.  
 

Considerant que la Sra. **** compleix els requisits per obtenir una autorització per a la 
venda en la Plaça Mercat d’Olot, segons s’acredita en l’escriptura  d’acceptació 
d’herència  núm. 1268 de 24 de maig de 2022, així com manifesta que coneix i accepta 
tots els drets i deures fixats al plec de clàusules administratives particulars i tècniques 
aprovades definitivament pel ple de l’Ajuntament de data 19 de desembre de 2013 
(PCAPT) i regulats en el Reglament del Mercat Municipal d’Olot .  
 
De conformitat amb el plec de clàusules administratives particulars i tècniques 
aprovades pel Ple de l’Ajuntament de data 19 de desembre de 2013; el Reglament del 
Mercat Municipal d’Olot, la Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya, la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques,, i la llei 10/82015 d, 1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i vist l’expedient administratiu núm. 
CCS12022000042, i antecedents corresponents, la regidora -delegada d’Hisenda, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:  
 



 
 
 

PRIMER.- Autoritzar el  canvi de nom del lloc de venda LOT núm. 15 de la Plaça Mercat 

d’Olot, dedicat a “llegums i cuinats”, a favor de la Sra. **** amb NIF núm**** , amb 
efectes del dia 1 de  gener de 2022.  
 
L’activitat prevista és la descrita en el mix comercial del LOT 15 i està comprès per les 
denominacions següents: 
 
“Denominació principal. FRESC (article 28.6.1):  
3.2.“llegums i conserves de vegetals i sucs envasats”  
3.4 “cuinats de llegums i verdura i hortalitsses”  
 

TERCER . -  La Sra. **** es subroga en les obligacions econòmiques de l’antic 
adjudicatari pel que fa al pagament de l’import de la concessió que encara resta pendent 
de pagar, fixant-se en dotze mil sis-cents cinquanta-vuit euros amb vuitanta-dos 
cèntims (12.658,82 €) 
  
L’esmentada quantitat es fraccionarà en 36 mensualitats d’igual import (351,634€) , amb 
efectes del dia 1 de gener  de 2022, la darrera setmana de cada mes.  
 
Aquest import (351,634 €/mes) es revisarà , de manera acumulativa, d’acord amb l’IPC 
amb efectes del dia 1 de gener de 2023 d’acord amb l’establert a la clàusula 10 del 
PCAP.  
 
QUART.- La vigència d’aquesta autorització finalitzarà en la data què es compleixin els 
quaranta anys, comptats a partir de la data de finalització de les obres de construcció 
de la Plaça Mercat , el 24 de novembre de 2014, tal com preu la clàusula 5.1 del PCAP.  
 
CINQUÈ.- Els drets i deures de l’adjudicatari són els fixats al plec de clàusules 
administratives particulars i tècniques aprovades definitivament pel Ple de l’Ajuntament 
de data 19 de desembre de 2013 i regulats en el Reglament del Mercat Municipal d’Olot, 
aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament , en sessió de data 31 d’octubre de 2013 
(BOP núm. 1/02-01-2014), modificat per acord del plenari de data 25 de setembre de 
2014 (BOP, núm. 203/23-10/2014) i modificat per acord de l’Ajuntament Ple del dia 20 
de desembre de 2019 (BOP núm. 58/23-03-2021).  
 

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

 
 
 
 
 
 



 

17.1. - RECTIFICACIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON 
D’ACTUACIÓ PA 11.03B MOLÍ D’EN NOC.- PROPOSANT APROVAR 

DEFINITIVAMENT 
 
Núm. de referència : X2016003605     
 
Vist que per Junta de Govern Local de data 19 de mig de 2022 es va aprovar inicialment 
la rectificació del projecte de reparcel·lació Polígon d’actuació PA 11.03b Molí d’en Noc, 
aprovat definitivament per la Junta de Govern Local en la sessió celebrada en data 21 
de juliol de 2016 en el sentit d’entendre com a aportada a la reparcel·lació del Polígon 
d’actuació PA 11.03b Molí d’en Noc una peça segregada de la registral número 2.044, 
de superfície 3.727,56 metres quadrats, tenint el resta de finca una superfície de 2.448 
metres quadrats, sol·licitant una major cabuda de 1.675.56 metres quadrats. 
 
Vist que el referit acord es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 
109 de 8 de juny de 2022, al tauler d’anuncis de la Corporació i al web de l’Ajuntament.  
 
Vist que durant el referit termini d’informació pública no s’han presentat al·legacions ni 
suggeriments de cap tipus.  
 
En relació a l’expedient UPL12016000001, 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 la rectificació del projecte de reparcel·lació del 
Polígon d’actuació PA 11.03b Molí d’en Noc, en el sentit d’entendre com a aportada a 
la reparcel·lació del Polígon d’actuació PA 11.03b Molí d’en Noc una peça segregada 
de la registral número 2.044, de superfície 3.727,56 metres quadrats, tenint el resta de 
finca una superfície de 2.448 metres quadrats, sol·licitant una major cabuda de 1.675.56 
metres quadrats. 
 
SEGON. – NOTIFICAR el present acord a tots els propietaris i titulars de drets de les 
finques incloses en l’àmbit d’actuació a què fa referència el projecte de reparcel·lació 
del PA 11.03b Molí d’en Noc, i als que consten com a interessats en dit projecte de 
reparcel·lació.  
 
TERCER. - ORDENAR la publicació d'aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província 
de Girona, al tauler d'anuncis i al web de l'Ajuntament.  
 
QUART.- EMETRE la certificació administrativa corresponent per a la inscripció en el 
Registre de la Propietat d’Olot del projecte de reparcel·lació del PA 11.03b Molí d’en 
Noc 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 



 
 
 

18.1. - MEMÒRIA VALORADA DE RESTAURACIÓ DEL CAMI RAL DE BATET DES 
DEL CARRER DE SANT CRISTÒFOL FINS AL CAMÍ PRIVAT DEL MAS 

MASCLET.-PROPOSANT APROVAR DEFINITIVAMENT 
 
Núm. de referència : X2022016141     
 
Vist  que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot, en la sessió celebrada el dia 
5 de maig de 2022, va aprovar inicialment la memòria valorada de restauració del camí 
Ral de Batet des del carrer de Sant Cristòfol fins al camí privat del Mas Masclet, 
redactada per l’enginyer de camins, Josep Santandreu i Peralba de Sanengi, SL, en 
data febrer de 2022. 
 
Vist que el referit projecte es va exposar al públic pel termini de trenta dies en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona núm. 100 de data 25 de maig de 2022. 
 
Vist que durant el termini en el qual ha estat exposat al públic no s’han presentat 
al·legacions ni suggeriments de cap tipus. 
 
Vist l’informe favorable emès en data 20 de maig de 2022, pel Parc Natural de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa  
 
Vist l’art. 37 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 UPOM2022000012, 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 la memòria valorada de restauració del camí 
Ral de Batet des del carrer de Sant Cristòfol fins al camí privat del Mas Masclet. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

19.1. - CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES A NOM DE ****  PER REFORMA I 
AMPLIACIÓ D'HABITAGE UNIFAMILIAR APARELLAT, AL C DELS GERANIS N.90 
 

 
Núm.- LLICENCIA D’OBRES 

****- LLOC CASA MIRADOR N.0001 OLOT 
 
Núm. de referència : X2021060834 

 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per REFORMA I AMPLIACIÓ 
D'HABITAGE UNIFAMILIAR APARELLAT, al C DELS GERANIS N.90, del municipi 
d’Olot.  

 
Identificació de l’expedient: OMA32021000099   
Situació: C DELS GERANIS N.0090  
UTM: 7100406 
 
1.- En data 9/12/2022, **** amb DNI: **** , representat per ****, presenta projecte d’obres 
majors per REFORMA I AMPLIACIÓ D'HABITAGE UNIFAMILIAR APARELLAT, amb 
situació al carrer C DELS GERANIS N.90, d’Olot. 
 
2.- En data 22/06/2022 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 d’intensitat 
6 (clau 12.6). 
 
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 
(OMA32021000099), per REFORMA I AMPLIACIÓ D'HABITAGE UNIFAMILIAR 
APARELLAT, amb situació al C DELS GERANIS N.90, del municipi d’Olot. 
 
SEGON. Informar que no podran inciar-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 6 mesos i el termini per acabar-les 
és de 12 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 l’ingrès de les liquidació/ns que es detalla/en 
seguidament: CRA2022600045     
 
Liquidació de Drets i Garanties: 

Drets 
 
Per: Un pressupost de: 76760.41 euros  
 
Base liquidable (3) Drets % 

bonificació 
Drets definitius Taxes Total Drets 

76760.41 3070.42 0 3070.42 321.05 3391.47 

 
Garanties: 

    

Total Liquidació Euros 

Per Drets 3391.47 

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 l’obra caldrà aportar: Document signat per contractista o 
contractistes assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra, així com documentació 
que acrediti la seva condició de contractista. 
2. 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”. 
3. Els materials, textures i colors d’acabat de façanes hauran de coincidir amb els 
característics del conjunt edificat d’acord amb el criteri determinat a l’article 128 del Pla 
d’ordenació urbanística municipal. 
4. Com a mínim 48 hores abans de qualsevol operació de càrrega o de descàrrega que 
impliqui ocupació de la via pública caldrà comunicar-ho a la Policia Municipal per tal de 
preveure la senyalització necessària. Aquesta llicència no autoritza l’ocupació de la via 
pública amb materials o altres elements propis de l’obra. 
5. D’acord amb l’Estudi de gestió de residus del projecte, es preveu la reutilització de 
5,50 m3 de terres en altra obra autoritzada. Prèviament a l’inici dels treballs de moviment 
de terres, caldrà comunicar a l’Ajuntament el destí de les terres atès que els Serveis 
tècnics municipals n’hauran d’acreditar la gestió mitjançant visita de comprovació, 
d’acord amb l’establert a l’article 15.3 del Decret 89/2010 (PROGROC) (modificat pel 
Reial Decret 210/2018). També caldrà aportar fotografia de l’estat inicial del terreny on 
es dipositaran les terres. 
6. S’imposa una fiança de 300,00 € per garantir la neteja i/o reposició de paviments de 
la via pública que puguin afectar-se per l’execució de l’obra, especialment pels treballs 
de moviment i transport de terres o runes previstos. La fiança s’haurà de dipositar en el 
termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de la data de notificació de la concessió 
de la llicència d’obres. L’efectivitat d’aquesta llicència queda supeditada a l’ingrés de la 
fiança en el termini esmentat. 
7. D’acord amb l’article 75.1 del Decret 64/2014 pel qual s’aprova el Reglament sobre la 
protecció de la legalitat urbanística, per a la primera utilització i ocupació de l’edifici 
ampliat, la persona promotora ha de comunicar prèviament la finalització de les obres a 
l’ajuntament. La comunicació ha d’anar acompanyada del certificat final d’ obra expedit 
per la direcció facultativa de les obres en què han de constar els fets següents: a) Data 
de finiment de les obres. b) Que les obres han estat executades de conformitat amb el 
projecte tècnic autoritzat i, si s’escau, les seves modificacions i les condicions de la 



 

llicència urbanística atorgada. c) Que l’edificació està en condicions de ser utilitzada de 
conformitat amb l’ús autoritzat. 
8. El termini per declarar les obres davant el Cadastre, és de 2 mesos a partir de la data 
de l’acabament que consta en el Certificat Final d’Obra. Cal presentar el formulari 900D 
disponible a la seu electrònica de la Direcció General de Cadastre on trobareu també 
l’assistent de declaracions cadastrals. Les persones jurídiques, personal tècnic col·legiat 
o gestors, estan obligats a presentar la declaració per mitjans telemàtics. Si no es 
disposa de mitjans informàtics es pot tramitar a l’oficina del cadastre de l’Ajuntament 
d’Olot. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
i no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a dos quarts de nou i per constància del que s’hi ha tractat i 
dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura 
 
VIST I PLAU 
L’ALCALDE 

LA SECRETÀRIA 

 


