ACTA NÚM.29
JUNTA DE GOVERN LOCAL
EL DIA 28 DE JULIOL DE 2022.

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 28 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.
Hi assisteix l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí
Actua com a secretària, el Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera
1. - ACTA.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Essent l'hora assenyalada - les vuit del matí- l'Alcalde declara obert l'acte i del seu ordre,
la Secretària llegeix l'acta de la sessió anterior, que s'aprova per unanimitat.
2. - DESPATX OFICIAL
El Sr. Alcalde dona compte als membres de la Junta de Govern dels actes i reunions a
les quals ha assistit, des de la sessió celebrada el dia 21 de juliol (des del 18 i fins al 24
de juliol el regidor Estanis Vayreda ha estat alcalde accidental):
-

Divendres 22 de juliol els alumnes del taller de faràndula de l’Estiu Riu van visitar
l’Ajuntament. Van ser rebuts per les regidores Imma Muñoz i Mariona Camps. A
la tarda, el regidor Estanis Vayreda va assistir a l’Hospici a la clausura del
Workshop d’RCR Arquitectes. I al vespre, el regidor Agustí Arbós amb la regidora
Imma Muñoz van assistir a la presentació del gegantó de les Planotes.

-

Dissabte 23 de juliol la regidora Imma Muñoz va participar de l’inici de la jornada
senegalesa que va tenir lloc al Torín i a la tarda van saludar els organitzadors
del Sant Roc Festival.

-

Dimarts 26 de juliol acompanyat del regidor de Festes, Agustí Arbós, ha
presentat el pregó d’aquestes Festes del Tura. Tavi Algueró i Angel Rigall
s’encarregaran d’obrir oficialment les Festes el dimecres 7 de setembre a les 9
del vespre des del balcó de Can Joanetes.

-

Dimecres 27 de juliol va visitar la Biblioteca Pilarín Bayés que l’Ajuntament de
Vic està construint a la ciutat. Junt amb els tècnics de Cultura i Educació i la
regidora Mariona Camps van fer un recorregut amb l’Alcaldessa de Vic, Anna
Erra, per conèixer aquest nou equipament.

3. - DISPOSICIONS.- ASSABENTATS DE LES DISPOSICIONS PUBLICADES EN
ELS BUTLLETINS OFICIALS
Tot seguit la Secretària dona compte a la Junta de Govern dels edictes i anuncis de
l'Ajuntament d'Olot apareguts als Butlletins Oficials BOE, BOP i DOGC, des de la darrera
sessió. I se n'acorda l'assabentat.
4.1. - APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A L’EXECUCIÓ DEL
PROJECTE “RESILIÈNCIA TERRITORIAL” DE L’ASSOCIACIÓ PER AL
DESENVOLUPAMENT RURAL INTEGRAL DE LA ZONA NORD-ORIENTAL DE
CATALUNYA (ADRINOC)
Núm. de referència

: X2022036894

Vista la voluntat del territori i entitats signants de seguir amb l’execució del projecte
“RESILIÈNCIA TERRITORIAL. Un pas més enllà del Territori Socialment
Responsable”.
Vista la Resolució del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Acció Rural de
la Generalitat de Catalunya, d’ara en endavant DACC, de data 12 de juliol de 2022,
per l’execució del projecte “RESILIÈNCIA TERRITORIAL. Un pas més enllà del
Territori Socialment Responsable”, amb número d’expedient 52 02102 2022 15,
amb una inversió total de 18.333,33 euros i una subvenció total aprovada de
13.500,00 euros que es correspon amb un percentatge d’ajut del 90%. L’import de
la subvenció atorgada es finança en un 43% a càrrec del FEADER (5.805,00 euros)
i en un 57% a càrrec del DACC (7.695,00 euros), i la data límit per executar l’actuació
i per justificar les despeses derivades és el 31 d’octubre de 2023.
L’objecte del present conveni és establir un marc de col·laboració entre les entitats
signants per regular la participació en l’execució, desenvolupament i confirmació del
projecte “RESILIÈNCIA TERRITORIAL. Un pas més enllà del Territori
Socialment Responsable”
En relació a l’expedient CON12022000010 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, l’alcalde, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:

Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració per a l’execució del projecte “Resiliència
territorial” de l’Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la Zona NordOriental de Catalunya (ADRINOC).
Segon.- Facultar a l’alcalde d’Olot per a la signatura del conveni.
Que es traslladi aquest acord als interessats de l’expedient
S’aprova per unanimitat.
5.1. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS
Núm. de referència

: X2022019342

En relació a l’expedient SIC22022000030, 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 a l’Associació Robolot Team, amb NIF G5524573-2, per un import de
22400.00 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 22400334480020 en fase
“AD” 2200831029, 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
200300
2200831029

Tipus
Partida
Despeses 22400 334 480020

Import
22400.00

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES
400 012 070 099 014 999

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.
5.2. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS
Núm. de referència

: X2022021682

En relació a l’expedient SIC22022000059, 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 a el Til·ler, amb NIF G1730495-7, per un import de 18000.00 euros,
comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 22400334480020 en fase “AD”
2200831001, 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
200300
2200831001

Tipus
Partida
Despeses 22400 334 480020

Import
18000.00

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES
400 012 999 099 013 008

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.
6.1. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS
Núm. de referència

: X2022015897

Vista la sol·licitud presentada per l’ASSOCIACIÓ CULTURAL SARDANISTA FLOR DE
FAJOL, amb NIF G1716046-6, en la que es demana un primer avançament del 40% de
la subvenció atorgada per la Junta de Govern Local de 23/5/2022, per un import total de
6.000€.
En relació a l’expedient SIC22022000005, 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) Procedir a l’avançament de la bestreta de 2.400€ a l’entitat ASSOCIACIÓ
CULTURAL SARDANISTA FLOR DE FAJOL en concepte d’avançament de la
subvenció atorgada, destinada a diverses activitats realitzades durant el 2022.
2n) Aquest avançament es correspon al 50% de l’import atorgat en virtut del que
estableix l’article 16 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament d’Olot,
modificada i revisada segons l’acord de Ple de 20 de maig de 2021.
Operació Referència
200300
2200831040

Tipus
Partida
Despeses 22400 334 480020

S’aprova per unanimitat.

Import
2400.00

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES
400 012 070 099 014 999

7.1. - ENT_ARXIUSN
Núm. de referència

: X2022036092

En relació a l’expedient SBCO2022000001 d’atorgament d’una subvenció nominativa
del pressupost al Col·lectiu de Cinema Independent de la Garrotxa, vist l’expedient
administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada d'Hisenda proposa a la
Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de subvenció
nominativa del pressupost a favor de l’entitat COL·LECTIU DE CINEMA INDEPENDENT
DE LA GARROTXA, amb NIF número G1748141-7, inscrita en el Registre d’entitats de
l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12013000171, per un import de 2.000 euros.
Autoritzar i Disposar la despesa de 2.000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària
22.400.3322.480019 (segons el conveni de referència adjunt).
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 22400 3322 480019

Import
2000.0

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
TRANSF. COL.LECTIU CINEMA INDEPENDENT
100 005 001 001 000 000

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

7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable
i a la secció de comptabilitat i pressupostos.
S’aprova per unanimitat.
8.1. - CULTURA: CONVENI CESSIÓ PLAÇA DE BRAUS PER 50È. ANIVERSARI
PENYA TAURINA DE LA GARROTXA 03/09/2022
Núm. de referència

: X2022037872

Vist que la Plaça de Braus d’Olot és un bé propietat de l’Ajuntament d’Olot, qualificat de
domini públic amb destí a serveis públics i culturals.
Vist que la PENYA TAURINA DE LA GARROTXA ha demanat poder fer ús de la Plaça
de Braus d’Olot el dia 3 de setembre de 2022 per portar a terme el 50è aniversari de
la Penya (registre d’entrada Ajuntament d’Olot núm. E2022014063 de 10/07/2022).
Vist que la Plaça de Braus està lliure aquest dia i és una de les activitats que encaixa
amb el tipus d’equipament.
En relació a l’expedient CU012022000029 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 CESSIÓ DE LA PLAÇA DE BRAUS ENTRE
L’AJUNTAMENT D’OLOT I LA PENYA TAURINA DE LA GARROTXA el dia 3 de
setembre de 2022.
Segon.- Facultar l’alcalde i regidor de cultura de l’Ajuntament d’Olot per la signatura
d’aquest conveni.
S’aprova per unanimitat.
9.1. - CULTURA: PRÒRROGA CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB
L’AJUNTAMENT DE GIRONA PER “FESTIVAL MOT”
Núm. de referència

: X2021047307

Vist que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot, en sessió ORDINÀRIA
celebrada el dia 14 d´octubre de 2021, va aprovar per unanimitat el conveni de
col·laboració amb l’Ajuntament de Girona per a la realització del Festival de Literatura
MOT.
Vist que la clàusula sisena del conveni establia que la vigència serà des de la data de
la seva signatura fins al 31 d’agost de 2022 i que a partir d’aquella data, si cap de les

parts manifesta la voluntat de donar-lo per finalitzat, s’entendrà prorrogat, per períodes
anuals, fins a un màxim de dos anys.
Vist que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot, en sessió ORDINÀRIA
celebrada el dia 31 de març de 2022 va aprovar novament el conveni per incloure a la
clàusula sisena el següent text: Aquesta renovació caldrà que sigui realitzada de manera
expressa, no tàcita, segons la llei 40/2015.
En relació a l’expedient CU012021000033 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 la renovació del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Girona
per a la realització del Festival de Literatura MOT, per un any a partir del dia 31 d’agost
de 2022.
S’aprova per unanimitat.
10.1. - EDUCACIÓ : NOMENAMENT DIRECTOR ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
D'OLOT "XAVIER MONTSALVATGE" CURS 2022-2023
Núm. de referència

: X2022012210

Atès que la convocatòria del procés de selecció del director de l’Escola de Música d’Olot
“Xavier Montsalvatge” va quedar deserta donat que no es va presentar cap candidatura,
i que la comissió de selecció va proposar elevar petició a la regidora de l’àrea d’Educació
de l’Ajuntament d’Olot, per tal que proposés i nomenés un candidat.
Vist que per al correcte funcionament de l’Escola Municipal de Música d’Olot, resulta
necessària la figura del director.
En relació a l’expedient ED032022000002 d’Educació, vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d'Educació, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Nomenar al Sr. Albert Carbonell Miquel, per tal que exerceixi com a director de
l’Escola Municipal de Música d’Olot “Xavier Montsalvatge”, amb efectes 1 d’agost de
2022 i durant tot el curs 2022-2023.
S’aprova per unanimitat.

11.1. - ESPORTS_PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA
SUBVENCIÓ SUPORT D’ENTITATS DEL CLUB HOSEBALL GARROTXA
Núm. de referència

: X2022015365

En relació a l’expedient SP062022000005, 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 ENTITTATS, a favor del Club Horseball Garrotxa,
per un import de 892.09 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 2022 330
341 480002 en fase “AD” 2200830031, 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
200400
2200830031

Tipus
Partida
Despeses 22330 341 480002

Import
892.09

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES
330 015 167 065 999 999

2n) Procedir als tràmits escaients per a ordenar el pagament (fase “P”) de la despesa
esmentada en funció de les disponibilitats i previsions del Pla de tresoreria de la
Corporació i atenent al que disposa la normativa vigent i l’Ordenança general de
subvencions de l’Ajuntament d’Olot (article 16)
3r) Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i
pressupostos.
S’aprova per unanimitat.
11.2. - ESPORTS_PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA
SUBVENCIÓ SUPORT D’ENTITATS DEL CLUB TENIS TAULA OLOT
Núm. de referència

: X2022019168

En relació a l’expedient SP062022000017, 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 Tenis Taula Olot, per
un import de 4219.01 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 2022 330 341
480002 en fase “AD” 2200830020, 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
200400
2200830020

Tipus
Partida
Despeses 22330 341 480002

Import
4219.01

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES
330 015 167 065 999 999

2n) Procedir als tràmits escaients per a ordenar el pagament (fase “P”) de la despesa
esmentada en funció de les disponibilitats i previsions del Pla de tresoreria de la
Corporació i atenent al que disposa la normativa vigent i l’Ordenança general de
subvencions de l’Ajuntament d’Olot (article 16)
3r) Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i
pressupostos.
S’aprova per unanimitat.
11.3. - ESPORTS_PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA
SUBVENCIÓ SUPORT D’ENTITATS DEL CLUB TRIATLÓ NAN OLIVERAS TEAM
Núm. de referència

: X2022019992

En relació a l’expedient SP062022000046, 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 ENTITATS ESPORTIVES, a favor del Club Triatló Nan
Oliveras Team per un import de 768.87 euros, comptabilitzada a l’aplicació
pressupostària 2022 330 341 480002 en fase “AD” 2200830042, 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
200400
2200830042

Tipus
Partida
Despeses 22330 341 480002

Import
768.87

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
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.

12.1. - CONVENI SPONSORS FESTES DEL TURA 2022 MARLEX
Núm. de referència : X2022037181

Ateses les circumstàncies especials que concorren a l’expedient FE022022000032
S’acorda:
Substituir l’acord aprovat per junta de Govern de data 19/07/2022, a nom de MARLEX
GESTIÓ ETT SL pel que es detalla:
1.- L’Empresa MARLEX GESTIO ETT SL, serà col·laboradora empresarial de les
Festes del Tura
2.- La col·laboració de les Festes del Tura 2022 queda establert en les següents
contraprestacions de l`Àrea de Festes:
Presència a :
· A les lones del lateral de l’escenari del firal
· Programa de festes
· Banderoles
· Pantalla digital
· App de festes
· Al programa com a possibilitadors de dos dels principals concerts de festes.
3.- L’Empresa MARLEX GESTIO ETT SL, amb motiu de les prestacions que li atorga
el present conveni, ingressarà a l’Ajuntament la quantitat de: 8500€.
És per això que s’aprova la liquidació núm: BFL-2022-800039 per l’esmentat import de:
8500€.
El lloc, terminis, forma de pagament i recursos que es podem interposar contra l’acte de
liquidació, són els que es determinen a la liquidació que s’adjunta a l’acord.
4.- L’Empresa MARLEX GESTIO ETT SL haurà de fer arribar a l’Àrea de Festes de
l’Ajuntament d’Olot, o bé a festes@olot.cat el logotip o imatge que vulgui que aparegui
en els llocs especificats en l’apartat 2n.S’aprova per unanimitat.
12.2. - CONVENI SPONSORS FESTES DEL TURA 2022- NOEL
Núm. de referència : X2022037207

En relació a l’expedient FE022022000033 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat de Festes, proposa a la Junta de Govern
Local, l’adopció dels següents acords:

1.- L’Empresa NOEL ALIMENTARIA SAU, serà col·laboradora empresarial de les
Festes del Tura
2.- La col·laboració de les Festes del Tura
contraprestacions de l`Àrea de Festes:

2022

queda establert en les següents

Presència a :
· A les lones del lateral de l’escenari del firal
· Programa de festes
· Banderoles
· Pantalla digital
· App de festes
· Al programa com a possibilitadors de dos dels principals concerts de festes.
3.- L’Empresa NOEL ALIMENTARIA SAU, amb motiu de les prestacions que li atorga
el present conveni, ingressarà a l’Ajuntament la quantitat de: 8500€.
És per això que s’aprova la liquidació núm: BFL-2022-800039 per l’esmentat import de:
8500€.
El lloc, terminis, forma de pagament i recursos que es podem interposar contra l’acte de
liquidació, són els que es determinen a la liquidació que s’adjunta a l’acord.
4.- L’Empresa NOEL ALIMENTARIA SAU haurà de fer arribar a l’Àrea de Festes de
l’Ajuntament d’Olot, o bé a festes@olot.cat el logotip o imatge que vulgui que aparegui
en els llocs especificats en l’apartat 2n.S’aprova per unanimitat.
13.1. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIONS PER L'ORGANITZACIÓ,
PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT ACTIVITATS VEÏNALS
Núm. de referència

: X2022024204

Vista la sol·licitud presentada per l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT ROC, amb NIF
G17041658 en l que es demana un primer avançament de la subvenció atorgada per la
Junta de Govern Local de 16/06/22, per un import de 4.300€.
En relació a l’expedient SBS22022000015 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Procedir a l’avançament de la bestreta de 1.720€ a l’entitat ASSOCIACIÓ
DE VEÏNS DE SANT ROC en concepte d’avançament de la subvenció atorgada,
destinada a diverses activitats durant el 2022.

SEGON.- Aquest avançament es correspon al 40% de l’import atorgat en virtut del que
estableix l’article 16 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament d’Olot,
modificada i revisada segons acord de Ple de 20 de maig de 2021
Operació Referència
200400
2200844020

Tipus
Partida
Despeses 22160 924 480003

Import
1720

Descripció
SUBVENCIONS BARRIS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
160 999 999 065 999 999

S’aprova per unanimitat.
14.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES
Núm. de referència

: X2022038034

En relació a l’expedient CPG22022000045 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 núm. 22/029 per un import de
145.512,67 euros.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
145512.67

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

S’aprova per unanimitat.
15.1. - ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ FESTIVAL SISMÒGRAF 2022
Núm. de referència : X2022017566
En relació a l’expedient SCU12022000013 d’acceptació de subvenció per les ajudes a
la dansa, la lírica i la música, s’acorda:
Primer- Acceptar la subvenció atorgada per MINISTERIO DE CULTURA, amb destinació
al festival sismògraf 2022, per un import de 15.000 euros.
Segon.- Agrair al Ministerio de Cultura, 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 400 420901 SUBV.
MINISTERI CULTURA SISMOGRAF.
S’aprova per unanimitat.
15.2. - ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ PER AL FINANÇAMENT DEL SERVEI DE
SOCORRISME A LES PISCINES D'ÚS PÚBLIC (PT15)
Núm. de referència : X2022016002

En relació a l’expedient SES12022000006 d’acceptació de subvenció per al finançament
del servei de socorrisme a les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal
(Pt15), s’acorda:
Primer- Acceptar la subvenció atorgada per DIPUTACIO DE GIRONA , amb destinació
a socorrisme a les piscines municipals per un import de 3.750,00 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.
El termini de justificació de la subvenció finalitza el 13 d’octubre de 2022.
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 46106 SUBV.
DIPSALUT SOS A LES PISCINES PT15.
S’aprova per unanimitat.

16.1. - SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER L’IMPULS I FOMENT DE
L’ACCESSIBILITAT ALS ESPAIS D’ATENCIÓ A LA CIUTADANIA DELS ENS
LOCALS
Vista l’ordre DSO/109/2022, de 13 de maig per la que s’aproven les bases que han de
regir les convocatòries de subvencions del Departament de Drets Socials de la
Generalitat de Catalunya en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
(PRTR) finançat per la Unió Europea mitjançant el programa Next Generation UE.
Vista l’ordre DSO/2054/2022, de 28 de juny corresponent a l’obertura de la convocatòria
de subvencions de la línia 6 del Departament de Drets Socials en el referit marc del Pla
de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), en règim de concurrència no
competitiva, relativa a l’impuls i foment de l’accessibilitat als espais d’atenció a la
ciutadania dels ens locals de Catalunya.
A l’efecte, la línia 6 promou subvencions als ens locals de Catalunya, per que en els
edificis de la seva titularitat implementin millores d’accessibilitat en els espais d’atenció
ciutadana, així com sistemes de comunicació accessibles, d’acord amb la normativa
vigent en aquesta matèria.
Vist que l’Ajuntament d’Olot té interès en concórrer en aquesta línia de subvencions per
execucions de millores d’accessibilitat d’espais municipals destinats a ús públic i en
concret; adaptació d’un lavabo de l’equipament municipal de l’Unió Esportiva Olot, per
import de 25.198,69€; creació d’un lavabo adaptat al local social del carrer Proa 16, per
import de 23.238,05€; i adaptació/substitució de l'ascensor de les instal·lacions de
l’Hospici, per import de 57.174,46€.
En relació a l’expedient SG102022000012, i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Serveis Urbans, proposa a la Junta de Govern
Local, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- SOL·LICITAR al Departament de Drets Socials de la Generalitat de
Catalunya una subvenció per a la millora de l’accessibilitat d’espais municipals diversos,
destinats a l’ús públic.
SEGON.- ASSUMIR el compromís d’executar les diferents actuacions de millora
d’accessibilitat en equipaments municipals per les quals es demana la subvenció, en
cas d’obtenir-la.
TERCER.- DECLARAR responsablement que hi ha crèdit suficient en el pressupost de
l’ens per al pagament de la part de l’actuació no coberta per la subvenció.
QUART.- FACULTAR l’Alcalde per signar tota la documentació necessària.
CINQUÈ.- TRASLLADAR aquest acord al Departament de Drets Socials de la
Generalitat de Catalunya, amb tota la documentació necessària per a la seva sol·licitud.
S’aprova per unanimitat.

16.2. - SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ RELATIVA A LA INVERSIÓ I REMODELACIÓ
DE CENTRES RESIDENCIALS - NEXT GENERATION EU
Núm. de referència

: X2022036247

Vista l’ordre DSO/109/2022, de 13 de maig per la que s’aproven les bases que han de
regir les convocatòries de subvencions del Departament de Drets Socials de la
Generalitat de Catalunya en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
(PRTR) finançat per la Unió Europea mitjançant el programa Next Generation UE.
Vista l’ordre DSO/2055/2022, de 28 de juny corresponent a l’obertura de la convocatòria
de subvencions de la línia 1 del Departament de Drets Socials en el referit marc del Pla
de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), en règim de concurrència
competitiva, relativa a la inversió per a nous centres residencials i d’atenció diürna i
remodelació de centres existents.
Vista la línia 1 que té per objectiu finançar projectes i actuacions de rehabilitació de
centres residencials per a persones grans, entre d’altres, que millorin l’atenció centrada
en la persona i l’adaptació al nou model de promoció de l’autonomia i l’atenció a les
persones grans, incloent la millora de la qualitat de l’aire interior.
Vist que la Residencia Montsacopa té un projecte relatiu a la instal·lació de plaques
fotovoltaiques i climatització dels espais interiors per import de 274.898,24 euros.
Vist que l’Ajuntament d’Olot té interès en concórrer en aquesta línia de subvencions per
tal d’executar el referit projecte de millora de l’eficiència energètica de la Residència
Geriàtrica Montsacopa.
En relació a l’expedient SG102022000013, i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- SOL·LICITAR al Departament de Drets Socials de la Generalitat de
Catalunya una subvenció per al projecte d’instal·lació de plaques fotovoltaiques i
climatització dels espais interiors a la Residència Geriàtrica Montsacopa.
SEGON.- APROVAR el compromís d’executar el projecte de millora de l’eficiència
energètica i de qualitat de l’aire interior de la Residència Geriàtrica Montsacopa, pel qual
es demana la subvenció, en cas d’obtenir-la.
TERCER.- FACULTAR l’Alcalde per signar tota la documentació necessària.
QUART.- TRASLLADAR aquest acord al Departament de Drets Socials de la
Generalitat de Catalunya, amb tota la documentació necessària per a la seva sol·licitud.
S’aprova per unanimitat.

16.3. - AUTORITZACIÓ D'OBRES A LA RESIDÈNCIA SANT JAUME - FUNDACIÓ
ANTIC HOSPITAL SANT JAUME D'OLOT
Núm. de referència

: X2022037055

Considerant que l’Ajuntament d’Olot és titular de la finca núm. 419 del Registre de la
Propietat d’Olot, finca urbana o edifici anomenat Hospital Sant Jaume, en el carrer Sant
Rafel 21 de la ciutat d’Olot, amb referència cadastral 7702101DG5770S0001DQ. Consta
inscrita al volum 80, llibre 11, foli 14, inscripció 2ª del Registre de la Propietat d’Olot.
Vist que el Ple de l’Ajuntament d’Olot en sessió celebrada el 24 de febrer de 2005 va
acordar cedir l’ús, amb caràcter indefinit, de la finca registral 419, a favor de la Fundació
Privada Hospital Sant Jaume d’Olot per a continuar present els serveis assistencials.
Vist que aquesta cessió d’ús es va formalitzar per escriptura pública de 25 de juliol de
2005, del notari senyor Manuel Faus i Pujol, amb protocol 1354, entre l’alcalde de
l’Ajuntament en aquell moment, intervenint en nom i representació de l’entitat Hospital
de Sant Jaume d’Olot, i el legal representant de la Fundació Privada Hospital de Sant
Jaume d’Olot.
Vist que la referida Fundació – en l’actualitat Fundació antic Hospital Sant Jaume d’Olot,
té com a finalitat l’atenció sociosanitària integral de totes les persones grans en situació
de dependència, i que la finca 419 allotja les dependències de la Residència Sant
Jaume.
Considerant que la Fundació antic Hospital Sant Jaume d’Olot vol realitzar obres de
millora i d’adequació en el referit edifici on s’ubica la Residència Sant Jaume, amb càrrec
a la línia 1 de la convocatòria de subvencions del Departament de Drets Socials en el
marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea
mitjançant el programa Next Generation EU. En concret es vol executar la segona fase
del projecte executiu existent, substitució dels tancaments de les balconeres interiors
del claustre, i millora de l’eficiència energètica de l’edifici.
En relació a l’expedient SG102022000014, i 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.- AUTORITZAR a la Fundació Antic Hospital de Sant Jaume d’Olot, amb CIF
G17811886 la realització d’obres d’adequació i millora de les instal·lacions en la finca
registral 419 on s’ubiquen les dependències de la Residència Sant Jaume.
SEGON.- FACULTAR l’Alcalde per signar tota la documentació necessària.
TERCER.- TRASLLADAR aquest acord d’autorització a la Fundació antic Hospital

Sant Jaume d’Olot, als efectes legals oportuns.
S’aprova per unanimitat.

17.1. - TREBALLS D'INSTAL·LACIÓ I DESMUNTATGE DE LES ESTRUCTURES
METÀL·LIQUES DE LES BARRAQUES DE FESTES DEL TURA
Núm. de referència : X2022035849
Tipus de Contracte: OB
Procediment
AD
Criteris
NO

D'OBRES
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar els treballs d’instal·lació i desmuntatge de les
estructures metàl·liques de les barraques de Festes del Tura com es desprèn de
l’informe de data 7 de juliol de 2022; emès pel Sr. Jordi Serrat Cruz, director de l’Àrea
de Festes
Segon.- Atès que es tracta d’una obra amb una unitat funcional.
Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per executar els treballs
d’instal·lació i desmuntatge de les estructures metàl·liques de les barraques de Festes
del Tura:
-Serralleria Roca, SL
-Xavier Comellas Ventulà
-Aluminis i Serralleri Deri SL
Quart.- D’acord amb l’informe de valoració emès pel Sr. Jordi Serrat Cruz, director de
l’Àrea de Festes, en data 26 de juliol de 2022; han presentat oferta dins el termini
establert a l’efecte: Serralleria Roca, SL i Auliminis Deri,SL a nom de Cimmetall, SL ; i
s’informa favorablement la proposta presentada per l’empresa CIMMETALL, SL per
haver presentat l’oferta més econòmica.
Cinquè.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals
de contractació.
Sisè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa CIMMETALL 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: CC012022000569 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar l’informe NI022022001501 emès pel Sr.Jordi Serrat Cruz, director de
l’Àrea de Festes de data 7 de juliol 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 CIMMETALL, SL , amb NIF núm. B1723198-6, el contracte menor
dels treballs d’instal·lació i desmuntatge de les estructures metàl·liques de les barraques
de Festes del Tura; pel preu de vuit mil quatre-cents quaranta-quatre euros i vint-idos cèntims (8.448.22€), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en sis mil nou-cents vuitanta-dos euros (6.982 €) de
pressupost net i mil quatre-cents seixanta-sis euros amb vint-i-dos cèntims (1.466.22€)
en concepte d’IVA calculat al 21%.
Tercer.- Les barraques hauran d’estar instal·lades correctament el dia 1 de setembre
de 2022, havent de procedir al desmuntatge de la instal·lació el dia 13 de setembre i
com a màxim fins el dia 16 de setembre de 2022.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 8.448,22 €, IVA inclòs, amb càrrec
a la partida núm. 22.410.3381.227995 “Festes de Tura” del Pressupost municipal.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 22410 338 227995

Import
8448.22

Descripció
FESTES DEL TURA

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
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
CC012022000569
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses: Cimnetal, SL; Serralleria Roca, SL;i
Xavier Comellas Ventulà.
S’aprova per unanimitat.

17.2. - APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT, DEL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS I DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT
OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT, SERVEIS TÈCNICS DE SONORITZACIÓ I
IL·LUMINACIÓ DELS ESCENARIS I ACTES DE FESTES DEL TURA 2022; I
CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ
Núm. de referència : X2022037869
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, carrer del Tura i plaça Clarà
Lot 2: Escenari de la plaça major, escenari passeig de la muralla, escenari plaça
Campdenmàs, espai claustres del Carme, balcó de l’ajuntament per al pregó i la
sonorització de la sardana final al firal
El pressupost base de licitació de la contractació del Lot 1 es fixa en la quantitat de vinti-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 de la contractació del Lot 2 es fixa en la quantitat de
trentat-dos mil seixanta-cinc euros (32.065,00€), IVA inclòs. Aquesta quantitat queda
desglossada de la següent manera: 26.500,00€ de pressupost net i 5.565,00€, en
concepte d’IVA calculat al tipus del 21%.

Lot 1
Lot 2
Total

Any del contracte
(sense IVA)
22.700 €
26.500 €
49.200 €

IVA
(21 %)
4.767 €
5.565 €
10.332 €

Total
27.467 €
32.065 €
59.532 €

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 59.040.440 €), IVA exclòs.

Lot 1
Lot 2
Total

Any del contracte
(sense IVA)
22.700 €
26.500 €
49.200 €

Modificació
(fins 20 %)
4.540
5.300
9.840

Total VEC

59.040

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. CCS12022000045 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: 32.065,00 € IVA inclòs, desglossat en 26.500,00 € de pressupost net i
5.565,00 € 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
200200
200200

Tipus
Partida
Despeses 22410 338 227995
Despeses 22410 338 227995

Import
27467
32065

Descripció
FESTES DEL TURA
FESTES DEL TURA

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 001 001 000 000
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.
17.3. - APROVACIÓ SUSPENSIÓ DE LA LICITACIÓ DELS SERVEIS TÈCNICS DE
SONORITZACIÓ I IL·LUMINACIÓ DELS ESCENARIS I ACTES DE FESTES DEL
TURA 2022
Núm. de referència : X2022035462
Tipus
Contracte
Procediment
Criteris

SE

DE SERVEIS

AB
MU

PROCEDIMENT OBERT
MULTIPLICITAT DE CRITERI

Antecedents
En data 14 de juliol de 2022, la Junta de Govern Local va aprovar l'expedient, el plec
de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques i convocatòria de
licitació per a la contractació dels serveis de sonorització i il·luminació dels escenaris i
actes de les Festes del Tura 2022. , mitjançant un procediment obert simplificat abreujat.
Vist l’informe emès per Sr. Jordi Serrat Cruz (NI022022001613) , com a director de les
Festes del Tura 2022, de data 22 de juliol de 2022, es detecta un error en la distribució
dels escenaris que corresponen a cada un dels lots i de l’import corresponent al Lot 2.
Vist l’expedient administratiu núm.CCS12022000041 antecedents corresponents, la
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del
següent acord:
Primer.- Retrotreure les accions iniciades i suspendre la licitació per a la contractació
dels serveis de sonorització i il·luminació dels escenaris i actes de les Festes del Tura
2022
Segon.- Alliberar l’import destinat a la despesa de la partida núm. 2022 410 3381
227995 “Festes del Tura” del pressupost municipal per un total de 55.902,00 €.
Operació Referència
200210
2204416
200210
2204415

Tipus
Partida
Despeses 22410 338 227995
Despeses 22410 338 227995

Import
-28435
-27467

Descripció
FESTES DEL TURA
FESTES DEL TURA

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

Tercer.- Convocar una nova licitació.
Quart.- Publicar aquest acord en el Perfil del Contractant.
S’aprova per unanimitat.
17.4. - ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT D'OLOT A L'ACORD MARC DE
SUBMINISTRAMENT DE MAQUINÀRIA TÈCNICA I ELEMENTS DE TRANSPORT I
DE SERVEIS DE MANTENIMENT (EXP. 2018.04)
Núm. de referència : X2022038112
ANTECEDENTS
1.- L’Ajuntament d’Olot, en data 11 d’octubre de 2018, va aprovar l’adhesió al sistema
d’adquisició centralitzada amb destinació als ens locals de Catalunya que l’ACM porta a
terme, conjuntament amb el Consorci Català pel Desenvolupament Local.
2.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació
Catalana de Municipis (ACM), i prèvia tramitació del corresponent procediment
administratiu de licitació de conformitat amb els plecs de clàusules administratives
particulars i prescripcions tècniques aprovats per Resolució de Presidència del CCDL
de data 4 de desembre de 2019 i publicats al perfil de contractant de l’entitat,

l’esmentada Comissió Executiva del CCDL, en la seva sessió de data 23 de juliol de
2020, va acordar adjudicar l’Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i
elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals
de Catalunya, d’acord amb el detall de les empreses que han resultat adjudicatàries en
l’Acord marc i que, seguidament, es relacionen:
1. AEBI SCHMIDT IBERICA SA – Lot 1.
2. DULECENTRE SA – Lot 2.
3. KRÜGER TECHNOLOGY SL – Lots 5, 6, 7 i 33.
4. GRAU MAQUINÀRIA I SERVEI INTEGRAL SA – Lot 8.
5. ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS SL – Lots 10, 15, 17, 19 i 22.
6. RENAULT RETAIL GROUP BARCELONA SA – Lot 11.
7. ROMACAR ABS SL – Lot 13.
8. BILBOTRUCK, SL – Lot 20.
9. CLEM ECOLOGIC SL – Lots 21, 24 i 27.
10. JMV SATYMAN SL – Lots 23, 25, 26 i 28.
11. DEXTRON INGENIERIA DE LA TELECOMUNICACION, SA – Lots 29, 30, 31, 34,
35, 37, 39, 40, 41 i 42.
12. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA – Lots 44, 47,i 48.
13. ALD AUTOMOTIVE SAU – Lots 50, 51, 52, 53, 54, 55 i 57.
14. CRONORENT SL – Lots 56, 58, 60 i 62.
15. TRANSTEL SA – Lot 61.
3.- En data 7 de setembre de 2020, es va formalitzar, entre el CCDL i les diferents
entitats mercantils seleccionades, el corresponent contracte com a adjudicatàries de
l’Acord marc de mobilitat sostenible, licitat per part del CCDL.
4.- Atès l’informe emès pel Sr. Xevi Canal Molas, Director de la Brigada Municipal de
l’Ajuntament d’Olot, de data 25 de juliol de 2022 que figura a l’expedient.

FONAMENTS DE DRET
Disposició addicional 3a. de la LCSP, en relació a la Disposició addicional 5a de la LBRL,
en la redacció donada per la LRSAL.
Articles 227 i ss. de la LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i
règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.
Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc.
Article 153 i 220 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius
mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents
contractuals.
L’Acord marc es licitarà i executarà en els termes de l’article 33.4 de la Directiva 2014/24
UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació
pública que deroga la Directiva 2004/18/CEE (en endavant, DN) i l’article 221.4 de la
LCSP.
L’Acord en qüestió i els seus contractes basats tenen caràcter administratiu i es regeixen
per aquest PCAP i pel PPT, els quals tenen caràcter contractual, així com per la resta
de normativa concordant aplicable que resulti d’aplicació en matèria de contractació dels
ens locals.
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret
assenyalats anteriorment, la regidora d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
ACORDS
Primer.- Disposar l’adhesió de l’Ajuntament d’Olot a l’Acord marc de subministrament
de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.04)
Segon.- Aprovar la contractació a l’empresa adjudicatària ROCAMAR ABS, SL, amb
CIF B63002901 dels bens següents:

Lot

12

Tipus vehicle
Quantita
(marca / model) t
Tipus
de
subministrame
nt
TRANSIT
2
COURIER VAN
TREND
1,5
TDCI
75KW
(100CV)

Import
Unitat
(sense IVA)

Import
Total
(sense
IVA)

IVA (21%)

TOTAL
(IVA inclòs)

14.790,05 €

29.580,10
€

6.211,82 €

35.791,92 €

Tercer.-Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import de 35.791,92 € que
s'imputarà, dins del pressupost municipal de l'any 2022, a càrrec de l'aplicació
pressupostària 22.142.1511.63901 – Equipament Brigada Municipal.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 22142 1511 63901

Import
35791.92

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
EQUIPAMENT BRIGADA MUNICIPAL 100 001 001 001 000 000
(PR22:25.000)

Quart.- Notificar l’adopció d’aquest acord a l’empresa adjudicatària ROCAMAR ABS,
SL, al CCDL (preferentment a través de l’EACAT) i a l’ACM (preferentment per e-notum
al NIF G66436064 i correu electrònic centraldecompres@acm.cat ) així com a la resta
d’interessats que s’escaigui, i donar-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.
Cinquè.- Nomenar responsable del contracte el Sr. Xevi Canal Molas, com a Director
de la Brigada Municipal de l’Ajuntament d’Olot.
S’aprova per unanimitat.
17.5. - ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, DEL
SUBMINISTRAMENT, EN RÈGIM DE LLOGUER, DE L'ENLLUMENAT NADALENC
DE LA CIUTAT D'OLOT.
Núm. de referència
Tipus
Contracte
Procediment
Criteris

: X2022022346
SU

DE SUBMINISTRAMENT

AB
MU

PROCEDIMENT OBERT
MULTIPLICITAT DE CRITERI

Antecedents
Per Acord de Junta de Govern Local de data 5 de maig de 2022 , es va aprovar
l’expedient de contractació administrativa del “Subministrament en règim de lloguer de
l’enllumenat nadalenc de la ciutat d’Olot” mitjançant procediment obert simplificat, amb
un pressupost de setanta-mil euros (70.000,00 €) IVA inclòs. Aquest import es desglossa

en cinquanta-set mil vuit-cents cinquanta-un euros amb vint-i-quatre cèntims
(57.851,24€) de pressupost net i dotze mil cent-quaranta vuit euros amb setanta-sis
euros (12.148,76 €) en concepte d’IVA calculat al tipus del 21%.
En data 25 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 següent empresa:
-

XIMENEZ CATALUNYA, SL (B65897084)

En data 26 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 31 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 16 de juny de 2022 es reuneix la Mesa de Contractació , per donar compte de
l’informe de valoració dels criteris de judici de valor de les ofertes presentades emès pel
Sr. Sr. Xevi Canal Molas, com a Cap de la Brigada Municipal i es procedeix a l’obertura
del sobre C (Criteris automàtics)
En data 7 de juliol de 2022 es reuneix la Mesa de Contractació , per donar compte de
l’informe de valoració dels criteris automàtics de les ofertes presentades emès pel Sr.
Sr. Xevi Canal Molas, com a Cap de la Brigada Municipal i es procedeix a l’obertura del
sobre C (Criteris automàtics) i la Mesa acorda elevar a la Junta de Govern Local la
proposta d’adjudicació del contracte de “Subministrament en règim de lloguer, de
l’enllumenat nadalenc de la Ciutat d’Olot, a l’empresa XIMENEZ CATALUNYA, SL
En data 14 de juliol de 2022 es requereix a l’empresa XIMENEZ CATALUNYA, SL , la
presentació de la documentació justificativa d’haver constituït la garantia definitiva
d’import 2.890,00 €.
Atès que l’empresa XIMENEZ CATALUNYA, SL , presentà la documentació requerida
dins del termini atorgat.
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. CCS12022000021 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d’Hisenda, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següent acord:

Primer.- ADJUDICAR el contracte “Subministrament en règim de lloguer, de
l’enllumenat nadalenc de la Ciutat d’Olot”, a favor de l’empresa XIMENEZ CATALUNYA,
SL , amb NIF. B65897084 pel preu de SEIXANTA-NOU MIL NOU-CENTS TRENTAVUIT EUROS (69.938,00 €) IVA inclòs , que es desglossa en:
CINQUANTA-SET MIL VUIT-CENTS EUROS (57.800,00 €) MÉS DOTZE MIL CENT
TRENTA-VUIT EUROS (12.138,00 €) 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 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 e l’acta valoració efectuada per la Mesa de
Contractació, en sessió celebrada en data 7 de juliol 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 69.938,00 € amb càrrec a la
següent partida:2022 142 165 2279901 ENLLUMENAT NADAL
Operació Referència
200300
2202911
200210
2202911

Tipus
Partida
Despeses 22142 165 2279901
Despeses 22142 165 2279901

Import
69938
-62

Descripció
ENLLUMENAT NADAL
ENLLUMENAT NADAL

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

Quart.- NOMENAR, com a Responsable del Contracte, el Sr. XAVIER CANAL MOLAS
arquitecte tècnic de la secció d’Urbanisme de l’Àrea de territori 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.

17.6. - APROVACIÓ EXPEDIENT, PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
PARTICULARS I PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN
L'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, DELS
SERVEIS DE GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES UNITATS
D'ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA (UEC) CURS. 2022-2023; I CONVOCATÒRIA
DE LICITACIÓ
Núm. de referència : X2022037931
Tipus contracte
Procediment
Criteris

SE
AB
MU

DE SERVEIS
PROCEDIMENT OBERT
MULTIPLICITAT DE CRITERI

Vista la necessitat de portar a terme el contracte de serveis per a la gestió i
desenvolupament de les Unitats d’Escolarització Compartida (UEC) pera al curs 20222023 atès que l’ Ajuntament d’Olot no disposa de serveis interns per a l’execució del
mateix.
Vist que el pressupost base de licitació del servei pel curs 2022-2023 s’estableix en
SEIXANTA-QUATRE MIL SIS-CENTS QUARANTA EUROS (64.640,00.-€) IVA
exempt.
El valor estimat del contracte (VEC) és de SEIXANTA-QUATRE MIL SIS-CENTS
QUARANTA EUROS (64.640,00.-€) IVA exempt, als efectes de determinar el
procediment d’adjudicació i la publicitat.
La durada del contracte s’estableix des de 1 de setembre de 2022 fins a 30 de juny de
2023, data màxima de finalització del servei, sense possibilitat de pròrroga.
A l’expedient hi consta el plec de clàusules administratives particulars i prescripcions
tècniques i demés documentació prevista a l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre del 2017 (LCSP).
Atès que aquest contracte es tipifica com a contracte administratiu de serveis d’acord
amb allò previst a l’article 17 de la LCSP.
Tenint en compte el valor estimat del contracte i atès que el procediment a seguir per a
l’adjudicació del contracte és l’obert simplificat en virtut dels articles 131 i 159.1 de la
LCSP.
De conformitat amb els articles 116 i 117 de la LCSP.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12022000046 i antecedents corresponents, la
regidora-delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- INICIAR l’expedient del contracte de serveis per a la gestió i desenvolupament
de les Unitats d’ Escolarització Compartida (UEC) per al curs 2022-2023, incorporant-hi
la documentació a què fa referència l’article 116 del LCSP.
Segon.- APROVAR l’expedient de contractació administrativa de serveis per a la gestió
i desenvolupament de les Unitats d’Escolarització Compartida (UEC) per al curs 20222023, amb un import de licitació de SEIXANTA-QUATRE MIL SIS-CENTS QUARANTA-

EUROS (64.640,00.-€), IVA exempt, i un termini d’execució des de 1 de setembre de
2022 fins a 30 de juny de 2023, una vegada emès l’informe preceptiu del secretari,
d’acord amb el previst al punt 8 de la Disposició Addicional Tercera de la LCSP.
L’import total de la despesa ascendeix a SEIXANTA-QUATRE MIL SIS-CENTS
QUARANTA EUROS (64.640,00.-€), IVA exempt, dels quals VINT-I-CINC MIL VUITCENTS CINQUANTA-SIS EUROS (25.856,00.-€) IVA exempt, es pagaran a l’any 2022
amb càrrec a la partida 22 599 326 226995 DESPESES UEC i els restants TRENTAVUIT MIL SET-CENTS VUITANTA-QUATRE (38.784,00) euros, IVA exempt, es
pagaran amb càrrec al pressupost de 2023.
Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques particulars que ha de regir la contractació.
Quart.- APROVAR la despesa de la present contractació corresponent a l’exercici 2022,
que es finançarà amb càrrec a la següent partida del pressupost de l’Ajuntament d’Olot:
22 599 326 226995 “DESPESES UEC”.
Operació Referència
200200
200200

Tipus
Partida
Despeses 22599 326 226995
Despeses 99999

Import
25856
38784

Descripció
DESPESES UEC
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

Atès el caràcter plurianual de la despesa, la seva autorització o realització se subordina
al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos municipals.
Cinquè.- CONVOCAR la licitació i tramitar l’expedient de contractació dels serveis per a
la gestió i desenvolupament de les Unitats d’Escolarització Compartida (UEC) per al curs
2021-2022, que es tramitarà pel procediment obert simplificat i procedir a la seva
publicació, així com de la present resolució en el Perfil del Contractant de conformitat
amb els articles 117 i 135 de la LCSP.
Sisè.- Delegar a l’alcaldia la competència per aprovar tots els actes de tràmit que s’hagin
de dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des del seu inici fins a la seva
definitiva finalització o resolució.
S’aprova per unanimitat.
18.1. - PROJECTE MODIFICAT II URBANITZACIÓ D'UN TRAM DEL CARRER
NARCÍS PAULÍS.- PROPOSANT APROVAR DEFINITIVAMENT
Núm. de referència

: X2022029402

Vist que la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 9 de juny de 2022 va
adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovar inicialment el projecte modificat II urbanització
d’un tram del carrer Narcís Paulís, tram: carrer Hipòlit Làzaro – carrer Amadeu Vives,
redactat per Plana Hurtós enginyers en data novembre de 2021.

Vist que el referit projecte es va exposar al públic pel termini d’un mes amb la inserció
del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 117 de data 20
de juny de 2022, al Diari de Girona de data 22 de juny de 2022 i al e-tauler.
Vist que durant el període d’exposició al públic no s’han presentat al·legacions ni
suggeriments de cap tipus.
Vist l’article 89 i 119, ss i cc del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer i vist
el que disposa l’art. 125, ss i cc, del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
En relació a l’expedient UPL12022000006, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d' Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR DEFINITIVAMENT el projecte modificat II urbanització d’un tram
del carrer Narcís Paulís, tram: carrer Hipòlit Làzaro – carrer Amadeu Vives, redactat per
Plana Hurtós enginyers en data novembre de 2021.
SEGON.- PUBLICAR el present acord mitjançant la inserció del corresponent edicte al
Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis i al web de l’Ajuntament.
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
S’aprova per unanimitat.
19.1. - SUBSTITUCIÓ DEL SISTEMA D’ACTUACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ
PA 18.01 CARRETERA DE RIUDAURA, 1 I CONVENI URBANÍSTIC DE GESTIÓ.PROPOSANT APROVAR DEFINITIVAMENT
Núm. de referència

: X2022028430

Vist que el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Olot fixa com a sistema d’actuació
per al Polígon d’Actuació PA 18.01 “carretera de Riudaura, 1” del terme municipal d’Olot
el sistema de reparcel·lació per compensació bàsica.
Vist que per Junta de Govern Local de data 2 de juny de 2022 es va aprovar inicialment
la substitució del sistema d’actuació de reparcel·lació en la modalitat de compensació
bàsica pel d’expropiació del Polígon d’Actuació PA 18.01 carretera de Riudaura, 1, així
com es va aprovar inicialment el conveni urbanístic per la gestió del polígon 18.01 ctra.
de Riudaura, 1.
Vist que el referit expedient es va exposar al públic pel termini d’un mes al Butlletí Oficial
de la Província de Girona núm. 113 de data 14 de juny de 2022, al Diari de Girona de
15 de juny de 2022 i al e-tauler.

Vist que durant el referit termini no s’han presentat al·legacions ni suggeriments de cap
tipus.
En relació a l’expedient URG42022000005, 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 substitució del sistema d’actuació de
reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica pel d’expropiació del Polígon
d’Actuació PA 18.01 carretera de Riudaura, 1.
SEGON.- APROVAR DEFINITIVAMENT el conveni urbanístic per la gestió del polígon
18.01 ctra. de Riudaura, 1
TERCER- PUBLICAR el corresponent edicte d’aprovació definitiva al Butlletí Oficial de
la Província de Girona.
S’aprova per unanimitat.
20.1. - MEMÒRIA VALORADA URBANITZACIÓ DE L'AV. PERE BADOSA.PROPOSANT APROVAR DEFINITIVAMENT
Núm. de referència

: X2022001112

Vist que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot, en la sessió celebrada el dia
13 de gener de 2022 va adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovar inicialment la memòria
valorada d’urbanització de l’avinguda de Pere Badosa d’Olot, redactada per Josep
Colomer Oferil de l’enginyeria Colomer Rifà, en data desembre de 2021.
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. 28 de data 10 de febrer de 2022.
Vist que durant el termini en el qual ha estat exposat al públic no s’han presentat
al·legacions ni suggeriments de cap tipus.
Vist l’art. 37, 38 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
En relació a l’expedient UPOM2022000003, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de l’Àrea de Territori, proposa a la Junta de Govern
Local, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR DEFINITIVAMENT la memòria valorada d’urbanització de
l’avinguda de Pere Badosa d’Olot, redactada per Josep Colomer Oferil de l’enginyeria
Colomer Rifà, en data desembre de 2021.

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.
21.1. - PROJECTE TÈCNIC PARC URBÀ BARRI HOSTAL DEL SOL.- PROPOSANT
APROVAR INICIALMENT
Núm. de referència

: X2022038065

Vist el projecte tècnic de parc urbà al barri de l’Hostal del Sol redactat per l’arquitecte
senyor Jordi Moret Vayreda i Francesc Baquer Font en data juliol de 2022, que té per
objecte la creació d’un parc urbà al barri de l’Hostal del Sol, a Olot, amb una superfície
d’actuació aproximada de 1.400m² per donar servei als veïns del barri de l’Hostal del
Sol. Aquesta actuació es planteja amb la creació d’un talús enjardinat en forma circular
i obert per un extrem per generar l’entrada al parc.
Vist l’informe emès pel director de l’Àrea de Territori, Ramon Prat Molas, en data 27 de
juliol de 2022, que s’adjunta a l’expedient, conforme al qual informa favorablement
l’aprovació inicial del projecte, atès que s’observa que està ben redactat i és complert
en la definició dels elements que el conformen.
Vist l’art. 37, 38 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
En relació a l’expedient UPOM2022000023, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d' Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el projecte tècnic de parc urbà al barri de l’Hostal
del Sol, redactat per l’arquitecte senyor Jordi Moret Vayreda i Francesc Baquer Font en
data juliol de 2022.
SEGON.- SOTMETRE el present acord a informació pública pel termini de TRENTA
DIES, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis de la
corporació i al web de l’Ajuntament.
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
S’aprova per unanimitat.

22.1. - REFORMA I AMPLIACIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR APARELLAT I
CONSTRUCCIÓ DE PISCINA AL C DELS GERANIS N.44
Núm.- LLICENCIA D’OBRES
****- C DELS CLAVELLS N.0012 OLOT
Núm. de referència : X2021063219
AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per REFORMA I AMPLIACIÓ
D'HABITATGE UNIFAMILIAR APARELLAT, al REFORMA I AMPLIACIÓ
D'HABITATGE UNIFAMILIAR APARELLAT, C DELS GERANIS N.44, del municipi
d’Olot.
Identificació de l’expedient: OMA32021000102
Situació: C DELS GERANIS N.0044
UTM: 6803415
1.- En data 17/12/2021, **** amb DNI: **** , representat per **** , presenta projecte
d’obres majors per REFORMA I AMPLIACIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR
APARELLAT, amb situació al carrer C DELS GERANIS N.44, d’Olot
2.- En data 1/07/2022 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 (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: **** A, representat per **** , llicència d’obres
(OMA32021000102), per REFORMA I AMPLIACIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR
APARELLAT, amb situació al C DELS GERANIS N.44, 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 2 mesos i el termini per acabar-les
és de 24 mesos. La llicència urbanística caducarà a tots els efectes si, en finir qualsevol
d’aquests terminis o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no s’han acabat
les obres, essent necessari sol·licitar nova llicència ajustada a l’ordenament urbanístic
vigent.
QUART.Donar compte de l’ingrès de les liquidació/ns que es detalla/en
seguidament: CRA2022600041
Liquidació de Drets i Garanties:
Drets
Per:Un pressupost de: 93296.22 euros
1 Guals
Base liquidable Drets
(3)
93296.22

%
Drets definitius Taxes
bonifica
ció
3731.85
0
3731.85

Total Drets
321.05

Garanties:
Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties

Euros
4052.90
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.

4052.90

4.- Les obres hauran de concloure’s abans que s’esgoti el termini de vigència de la
llicència, que s’assenyalarà en concedir-se, almenys en la seva part exterior. Si no fos
així, l’Autoritat Municipal adoptarà les disposicions que calguin per posar-hi remei, i
podrà ordenar que se n’executin les indispensables pel personal al servei de
l’Ajuntament, amb càrrec a l’interessat.
5.- La Junta de Govern Local podrà autoritzar, una pròrroga del termini d’inici i/o final de
l’obra, sempre que l’interessat ho sol·liciti abans de finir el termini que correspongui. De
no existir pròrroga, la llicència restarà caducada en acabar el termini de vigència
assenyalat a l’esmentada llicència i caldrà sol·licitar una nova llicència per a finalitzar les
obres.
6.- L’obertura de portes i finestres de la planta baixa, tret d’una disposició en contra, no
podran envair l’espai públic.
7.- Els desguassos interiors de l’edifici hauran de contenir el corresponent sifó inodor.
8.- Es prohibeix practicar als soterranis qualsevol obra que afecti la via pública o terrenys
del seu domini.
9.- No es permet que com a conseqüència de l’execució de les obres, s’embrutin els
embornals de la via pública, essent obligació del promotor l’adopció de les mesures
adequades per evitar-ho. L’incompliment d’aquesta condició comportarà la retenció de
la fiança dipositada en concepte de moviment de terres o runes i reposició de paviments.
10.- El titular de la llicència haurà de construir al seu càrrec la vorera, segons el model,
rasant i amplada que figurin a les condicions particulars de la llicència o a la
corresponent ordenança reguladora. Per construir un gual per a l’entrada i sortida de
vehicles, s’haurà de disposar de l’oportuna llicència.
11.- Quan per causes imperioses de l’obra emparada per la present llicència, s’hagi
d’ocupar la via pública amb materials, grues, instal·lacions, etc, així com interrompre la
normal circulació pel carrer o vorera, s’haurà de sol·licitar el corresponent permís,
quedant el contractista sotmès a la legislació vigent en la matèria i a les ordres que en
aquest sentit li transmeti la Policia Municipal.
12.- El davant de l’edifici o del solar on es realitzin les obres de nova construcció, o que
afectin la façana o part anterior de la coberta, es tancaran sempre amb un clos de
protecció d’acord amb les condicions de l’Ordenança d’obres a la via pública. Les
bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació
vigent.
13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les
prestacions de la Seguretat Social.
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la corresponent
llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals que causi.

15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En cas
d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les sancions
que corresponguin.
Condicions particulars
1. Abans de l’inici de les obres caldrà presentar in document signat per contractista
assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra i document que l’acrediti (model 36,
certificat d’alta a l’epígraf corresponent o altra documentació equivalent).
2. Els materials, textures i colors d’acabat de façana 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.
3. Es recorda el que estableix l’article 546.7 del capítol VI, llibre V del Codi Civil Català,
on indica que “Ningú no pot, sens perjudici del que estableix la normativa urbanística,
excavar piscines, cisternes, rampes, soterranis o altres sots a menys de seixanta
centímetres del límit d'una finca veïna o d'una paret mitgera. Els propietaris que facin
l'excavació han de proporcionar al sòl, en tots els casos, una consolidació suficient
perquè la finca veïna tingui el suport tècnicament adequat per a les edificacions que hi
hagi o que permeti construir la normativa urbanística”
4. Aquesta llicència no autoritza l’ocupació de la via pública amb materials o altres
elements propis de l’obra.
5. El rebaix de la vorera per a la formació del gual d’accés de vehicles a la finca s’haurà
d’executar segons les condicions de l’Ordenança Municipal Reguladora de Guals,
aprovada
pel
Ple
Municipal
el
dia
21
de
juny
de
2018.
(http://www.olot.cat/FitxersWeb/29161/2018_ORD_REGULADORA_GUALS.pdf).
6. 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”.
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, 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

