ACTA NÚM.30
JUNTA DE GOVERN LOCAL
EL DIA 4 D´AGOST DE 2022.

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 4 d´agost 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 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 Jaume Mir Bagó
Hi assisteix l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí
Actua com a secretari, el Secretària Accidental, Sr. Miquel Torrent i Compte.
1. - 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 28 de juliol:
-

-

Divendres al matí i acompanyat del regidor Aniol Sellabona, es va desplaçar
al camp Municipal d’Esports per conèixer a tot l’equip i desitjar-los-hi molta
sort en aquesta nova temporada.
A la tarda, a l’Hospici, va inaugurar la Biennal Olot Fotografia.
Diumenge al migdia va acompanyar als veïns del Nucli Antic en el dinar que
varen celebrar a Santa Magdalena. A la tarda es va desplaçar fins a la Sala
Torin on va fer entrega dels trofeus als guanyadors de XXI Obert
Internacional Ciutat d’Olot d’Escacs

2.1. – APROVAR JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CULTURAL A LA
CARNAVALESCA D’OLOT - GARROTXINA
Núm. de referència

: X2022018218

En relació a l’expedient SIC22022000017, 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 la Carnavalesca d’Olot- Garrotxa, amb NIF G1757892-3, per un
import de 6300.00 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 22400334480020
en fase “AD” 2200831047, 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
2200831047

Tipus
Partida
Despeses 22400 334 480020

Import
6300.00

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES
400 012 070 099 014 008

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.
3.1. – APROVAR JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CULTURAL A
L’ASSOCIACIÓ MÚSICA ALS MASOS
Núm. de referència

: X2022019475

En relació a l’expedient SIC22022000035, 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 Música als Masos, amb NIF G5533494-0, per un import
de 6000.00 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 22400334480020 en fase
“AD” 2200831022, 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
2200831022

Tipus
Partida
Despeses 22400 334 480020

Import
6000.00

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES
400 012 070 099 014 008

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.
4.1. – APROVAR JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CULTURAL A
L’ASSOCIACIÓ JOVES GOS DE SANT ROC
Núm. de referència

: X2022019528

En relació a l’expedient SIC22022000037, 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 de Joves Gos de Sant Roc, amb NIF 43635787-A,
per un import de 3600.00 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària
22400334480020 en fase “AD” 2200831009, 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
2200831009

Tipus
Partida
Despeses 22400 334 480020

Import
3600.00

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES
400 012 070 099 014 008

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.

5.1. - ESPORTS. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LES BASES DELS AJUTS
DESTINATS A ENTITATS ESPORTIVES A FI DE BECAR QUOTES
D'ESPORTISTES
Núm. de referència : X2022039010
En relació a l’expedient SP022022000003, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar les bases per a la sol·licitud d’ajuts destinats a entitats esportives a fi
de becar les quotes d’alguns esportistes per a la temporada 2021-2022. Es fixa un import
màxim a concedir de cinc mil cinc-cents euros (5.500,00€) amb càrrec a la partida 2022
399 341 480001 BEQUES ESPORTIVES del pressupost municipal per a l’any 2022.
Operació Referència
200300
2022 399 341 480

Tipus
Despeses

Partida
22399 341 480001

Import
5500

Descripció
BEQUES ESPORTIVES

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
330 015 167 073 045 025

Segon.- Publicar l’anunci d’aprovació de les bases al Butlletí Oficial de la Província de
Girona i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament d’Olot i exposar-ho al públic per un termini
de vint dies hàbils, comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP,
perquè s’hi puguin presentar reclamacions.
Si no es presenten reclamacions, aquestes quedaran aprovades definitivament sense
necessitat de cap més tràmit.
Tercer.- Així mateix, s’acorda obrir la convocatòria pública d’ajuts destinats a les entitats
esportives a fi de becar les quotes d’alguns esportistes durant la temporada 2021-2022,
amb el benentès que aquesta no tindrà eficàcia ni es publicarà fins que les bases hagin
quedat definitivament aprovades.
Quart.- Comunicar la convocatòria d’aquests ajuts, un cop les bases hagin quedat
aprovades definitivament, a la base de dades nacional de subvencions. D’acord amb
l’article 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aquesta
comunicació de l’obertura de la convocatòria serà prèvia a qualsevol altra publicació que
es pugui fer d’aquesta convocatòria.
Cinquè.- El període de presentació de sol·licituds serà de 30 dies naturals, a comptar a
partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOP.
Sisè.- El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà
excedir de tres mesos a comptar del termini de presentació de sol·licituds. El venciment
d’aquest termini màxim sense haver-se notificat la resolució legítima als interessats farà
que s’hagi d’entendre desestimada per silenci administratiu.
S’aprova per unanimitat.

6.1. - CONVENI SPONSORS FESTES DEL TURA 2022 - PUIG ALDER SL
Núm. de referència

: X2022038893

En relació a l’expedient FE022022000034 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 PUIG ALDER SL, 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 :
Programa de festes, pantalla digital i a xarxes socials.
3.- L’Empresa PUIG ALDER SL, amb motiu de les prestacions que li atorga el present
conveni, ingressarà a l’Ajuntament la quantitat de: 1000€.
És per això que s’aprova la liquidació núm: BFL-2022-800042 per l’esmentat import de:
1000€.
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 PUIG ALDER 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.

6.2. - CONVENI SPONSORS FESTES DEL TURA 2022 - GERMANS SAGUÉS
Núm. de referència : X2022038914

En relació a l’expedient FE022022000035 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 GERMANS SAGUES VILA SL, 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 :
Programa de festes, pantalla digital i xarxes socials.
3.- L’Empresa GERMANS SAGUES VILA SL, amb motiu de les prestacions que
liatorga el present conveni, ingressarà a l’Ajuntament la quantitat de: 1000€.
És per això que s’aprova la liquidació núm: BPL-2022-800041 per l’esmentat import de:
1000€
El lloc, terminis, forma de pagament i recursos que es podem interposar contra
l’actede liquidació, són els que es determinen a la liquidació que s’adjunta a l’acord.
4.- L’Empresa GERMANS SAGUES VILA 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.
7.1. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST
Núm. de referència

: X2022027864

En relació a l’expedient SD012022000017 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 ASSOCIACIO DE COMERCIANTS
D'OLOT, amb NIF:G1784017-4, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot
amb el número FEN12020000046, per un import de 34.200 euros. Autoritzar i Disposar
la despesa de 34.200 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 22 220 433 480050
SUBVENCIÓ ACO - DINAMITZACIÓ COMERCIAL (segons el conveni de referència
adjunt).
2n) Procedir a la bestreta de 13.680 euros a l’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS
D’OLOT en concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import de 34.200
euros, destinada a l’organització d’activitats de promoció i dinamització comercial de la
ciutat: campanya de rebaixes d’hivern i d’estiu, campanya de la Botiga al carrer,
campanya “Tot el que busques ho trobes a Olot”, campanya Emprimavera’t,
esdeveniment Olot shopping nit, impuls a la web Olot.shop, campanya “Ens reconeixes’,
campanya “I per reis regals dels comerços” i la gran cagada del Tió. 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 i el pla estratègic de subvencions, revisat i
modificat en sessió plenària de 16 de juny de 2022
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 22220 433 480050

Import
13680

Descripció
SUBVENCIO
COMERCIAL

ACO

-

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
DINAMITZACIO
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 i el pla estratègic de subvencions,
revisat i modificat en sessió plenària de 16 de juny de 2022
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.

8.1. - SUBVENCIÓ PEL PROJECTE DE CENTRALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ
DE FRED INDUSTRIAL DE LA PLAÇA MERCAT - NEXT GENERATION EU
Núm. de referència

: X2022038679

Vista l’ordre ICT/949/2021, de 10 de setembre per la que s’estableixen les bases
reguladores de les línies d’ajudes pel suport a mercats, zones urbanes comercials,
comerç no sedentari i canals curts de comercialització, en el marc del Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) finançat per la Unió Europea
mitjançant el programa Next Generation EU.
Vista la resolució de la Secretaria d’estat de Comerç per la que s’aprova la convocatòria
2022 de la referida línia d’ajudes.
Vist l’apartat de despeses subvencionables relatives a la sostenibilitat i economia
circular, i en concret, les solucions tecnològiques per millorar l’eficiència en el consum
energètic dels establiments comercials.
Vist que l’Ajuntament d’Olot té interès en concórrer en aquesta línia de subvencions per
l’execució del projecte de centralització de la instal·lació de fred industrial de la Plaça
Mercat d’Olot, per import de 315.974,05€.
En relació a l’expedient SG102022000016, 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:
PRIMER.- SOL·LICITAR al Ministeri d’Industria, Comerç i Turisme una subvenció per
import de 252.779,24€ per a l’execució del projecte de centralització de la instal·lació de
fred industrial de la Plaça Mercat d’Olot.
SEGON.- ASSUMIR el compromís, en cas de concessió de l’ajut, d’executar el referit
projecte i que es disposarà dels recursos tècnics i econòmics necessaris.
TERCER.- FACULTAR l’Alcalde per la firma de tota la documentació necessària.
QUART.- DELEGAR les competències de representació, referides concretament a la
firma de la sol·licitud de la subvenció i a la tramitació de la mateixa, a l’empleada Sra.
Anna Amargant Benitez.
CINQUÈ.- TRASLLADAR aquest acord al Ministeri d’Industria, Comerç i Turisme, amb
tota la documentació necessària per a la sol·licitud.
S’aprova per unanimitat.

9.1. - SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ – PROJECTE DE DINAMITZACIÓ
COMERCIAL, TURÍSTICA I URBANA DEL NUCLI ANTIC D’OLOT
Núm. de referència : X2022038671
Vista l’ordre ICT/951/2021, de 10 de setembre per la que s’estableixen les bases
reguladores de les línies d’ajudes per l’enfortiment de l’activitat comercial en zones
turístiques, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR)
finançat per la Unió Europea mitjançant el programa Next Generation EU.
Vista la resolució de la Secretaria d’estat de comerç per la que s’aprova la convocatòria
2022 de la línia d’ajudes per l’enfortiment de l’activitat comercial en zones turístiques, i
per la que es fixa el finançament en un 80 per cent sobre el pressupost del projecte.
Vist que l’Ajuntament d’Olot té interès en concórrer en aquesta línia de subvencions per
executar un projecte de dinamització comercial, turística i urbana del nucli antic d’Olot.
Vist que aquest projecte té un cost total de 1.234.583,79€ amb IVA inclòs, segons les
següents actuacions i costos:
-

Revitalització de l’eix transversal Plaça Major – Carrer Mulleras: 780.273,56 €
Gestió de residus: 256.051,73 €
Gestió de la circulació: 60.318,50 €
Digitalització del sector comercial amb tècniques d’analítica avançada: 137.940,00 €

En relació a l’expedient SG102022000015, 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:
PRIMER.- SOL·LICITAR al Ministeri d’Industria, Comerç i Turisme una subvenció per
import de 987.667,03€ per a l’execució del projecte de dinamització comercial, turística
i urbana del nucli antic d’Olot.
SEGON.- ASSUMIR el compromís, en cas de concessió de l’ajut, d’executar el referit
projecte, i que es disposarà dels recursos tècnics i econòmics necessaris.
TERCER.- DECLARAR responsablement que hi haurà crèdit suficient en el pressupost
de l’ens pel pagament del 20% del cost del projecte no cobert per la subvenció.
QUART.- FACULTAR l’Alcalde per la firma de tota la documentació necessària.
CINQUÈ.- DELEGAR les competències de representació, referides concretament a la
firma de la sol·licitud de la subvenció i a la tramitació de la mateixa, a l’empleada Sra.
Anna Amargant Benitez.
SISÈ.- TRASLLADAR aquest acord al Ministeri d’Industria, Comerç i Turisme, amb tota
la documentació necessària per a la sol·licitud.
S’aprova per unanimitat.

10.1. - COL·LABORACIÓ ENTRE TUPINAMBA I L'AJUNTAMENT D'OLOT PEL
PATROCINI DE LA FIRA ORÍGENS 2022.
Núm. de referència

: X2022038786

En relació a l’expedient IM032022000005 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 TUPINAMBA
S.A amb NIF A-08332975 (en endavant “TUPINAMBA”)
2n) TUPINAMBA, dins el marc del present conveni, es compromet a realitzar una
aportació econòmica de DOS MIL TRES-CENTS EUROS (2.300 €) en concepte de
col·laboració en la celebració de la Fira Orígens que tindrà lloc a Olot els dies 19 i 20 de
novembre de 2022.
3r) 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 Orígens 2022.
S’aprova per unanimitat.
11.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES
Núm. de referència

: X2022039477

En relació a l’expedient CPG22022000046 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Aprovar la relació d’ordenacions de despeses annexada número 22/030 per un import
de 655.815,13 euros.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 99999

S’aprova per unanimitat.

Import
655815.13

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

12.1. - SERVEI DE REDACCIÓ DE L'ACTUALITZACIÓ DE L'INVENTARI DE
CAMINS MUNICIPALS DEL MUNICIPI D'OLOT
Núm. de referència : X2022033698
Tipus de Contracte: SE
Procediment
Criteris

AD
NO

DE SERVEIS
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar el servei de redacció de l’actualització de
camins municipals del municipi d’Olot, com es desprèn de l’informe de data 14 de juny
de 2022, emès pel Sr. Josep Coromina Vilarrasa, Lletrat d’Urbanisme i el vist-i-plau del
Sr. Ramon Prat Molas, cap de l’Àrea de Territori .
Segon.- Atès que es tracta d’un servei esporàdic i puntual, i que en cas que es valori
que es repetirà aquesta mateixa necessitat, s’inclourà en la planificació de necessitats
de contractació, d’acord amb el que estableix l’article 28 de la LCSP.
Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar el servei de
redacció de l’actualització de camins municipals del municipi d’Olot:
-Xavier Campillo Besses “Camí General”
-Victor Ayala Rovira “Xilema”
-Jeroni Garcimartin
Quart.- D’acord amb l’informe de valoració emès pel Sr. Josep Coromina Vilarrasa ,
Lletrat d’Urbanisme, en data 2 d’agost de 2022; de les tres ofertes sol·licitades, s’han
presentat dues dins el termini establert, subscrites per Victor Ayala Rovira “Xilema” i
Xavier Campillo Besses “Camí General “; la millor proposta és la presentada pel Sr.
XAVIER CAMPILLO BESSES 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 del Sr. XAVIER CAMPILLO BESSES “Camí General” i
atès que aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la
prestació objecte del contracte.
Fonament jurídic
La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant
LCSP) i correspon a la modalitat de serveis regulada a l’article 17 de la mateixa.
Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de
l’expedient administratiu i les modificacions introduïdes pel Reial Decret Llei 3/2020, de
4 de febrer.
Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació.

Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions
efectuades pel cartipàs municipal.
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics
Vist l’expedient administratiu núm: CC012022000528 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar l’informe NI022022001288 emès pel Sr. Josep Coromina Vilarrasa,
Lletrat d’Urbanisme i el vist-i-plau del Sr. Ramon Prat Molas, cap de l’Àrea de Territori
de data 14 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 del Sr. XAVIER CAMPILLO BESSES “Camí General”, amb NIF núm. ****, el
contracte menor de servei de redacció de l’actualització de camins municipals del
municipi d’Olot; pel preu de deu mil vuit-cents noranta euros (10.890 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en nou mil euros (9.000 €) de pressupost net i mil vuitcents noranta euros (1.890 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 %
Tercer.- El termini per a l’execució dels serveis serà de 4 mesos, a partir de la data de
recepció de la notificació de l’adjudicació
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 10.890.€, IVA inclòs, amb càrrec
a la partida núm. 22.1512.151.61909 “actuacions barris” del Pressupost municipal.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 22140 1512 61909

Import
10890

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
ACTUACIONS BARRIS (PR22-178750) 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
CC012022000528
Sisè.- Notificar aquesta resolució a: Xavier Campillo Besses; Victor Ayala Rovira.
S’aprova per unanimitat.

12.2. - SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM DE LLOGUER, INSTAL·LACIÓ I
DEMUNTATGE D'UN ESCENARI AMB COBERTA PER A L'ESCENARI FIRAL PER
FESTES DEL TURA 2022
Núm. de referència : X2022035384
Vist l’expedient administratiu núm: CC012022000563 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Tipus de Contracte: SU
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SUBMINISTRAMENT
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar el subministrament en règim de lloguer,
instal·lació i desmuntatge d’un escenari amb coberta per a l’escenari Firal per Festes
del Tura 2022, com es desprèn de l’informe de data 29 de juliol de 2022, emès pel Sr.
Jordi Serrat Cruz, tècnic adscrit a l’àrea de Festes 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 en
règim de lloguer, instal·lació i desmuntatge d’un escenari amb coberta per a l’escenari
Firal per Festes del Tura 2022:
-

Casamayor Inmuebles SL
Mecatubs SL
Midnight Logistics SL
Mogas Soldevila SLP

Quart.- Atès que s’ha presentat una única oferta dins del termini establert, subscrita per
l’empresa Midnight Logistics SL amb el nom de MIDNIGHT BARCELONA SL, i aquesta
compleix els criteris establerts segons informe de valoració favorable.
Cinquè.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les
regles generals de contractació.
Sisè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa MIDNIGHT BARCELONA 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 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. CC012022000563 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 S Sr. Jordi Serrat Cruz, tècnic adscrit a l’àrea de
Festes de l’Ajuntament d’Olot, de data 29 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 MIDNIGHT BARCELONA SL, amb NIF núm. B55262547, el
contracte menor del subministrament en règim de lloguer, instal·lació i desmuntatge d’un
escenari amb coberta per a l’escenari Firal per Festes del Tura 2022, pel preu de disset
mil cinc-cents trenta-dos euros amb noranta cèntims (17.532,90 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en catorze mil quatre-cents noranta euros (14.490,00 €)
de pressupost net i tres mil quaranta-dos euros amb noranta cèntims (3.042,90 €) d’IVA
calculat amb un tipus del 21 %.
Tercer.- l’Escenari haurà d’estar instal·lat correctament el dia 5 de setembre, havent-se
de procedir al desmuntatge de la instal·lació el dia 12 de setembre i com a màxim fins
al dia 16 de setembre de 2022.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 17.532,90 €, IVA inclòs, amb
càrrec a la partida 22410 3381 227995 “FESTES DEL TURA” del Pressupost municipal:
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 22410 338 227995

Import
17532.90

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
CC012022000563.
S’aprova per unanimitat.

12.3. - ACORD DE CONTINUAR EL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT DELS SISTEMES D’INFORMACIÓ, ELS SISTEMES DE
COMUNICACIÓ DE DADES LAN I ELS SERVEIS ASSOCIATS A L’AJUNTAMENT
D’OLOT I EL SEU MANTENIMENT
Núm. de referència

: X2021011611

Antecedents
Per acord de Junta de Govern Local de data 28 de gener de 2021, es va aprovar l’expedient
de contractació administrativa del “Subministrament de Sistemes d’Informació, els
sistemes de comunicació de dades Lan i els Serveis associats a l’Ajuntament d’Olot i el
seu manteniment.”
El pressupost base de licitació, comprèn la totalitat de prestacions pels 5 anys de durada
del contracte és de 325.000,00 € (IVA inclòs) , amb el desglossament següent:
268.595,04 € de pressupost net sense IVA, i 56.404,96 € corresponent al 21% d’IVA.
En data 30 de març finalitzà el termini de presentació de proposicions, havent participat
en la licitació un total de 4 empreses.
-

ESTANYS BLAUS SL (B17496738)
UNITRONICS COMUNICACIONES SA (A81356313)
IN2IN SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES SL (B55109144)
PUNT INFORMÀTIC I CREATIU SL (B64161250)

En data 20 de maig de 2021 l’empresa Estanys Blaus, SL presenta al·legacions (Reg.
Entrada E2021008960) i sol·licita l’exclusió de la licitació de l’Empresa Punt Informàtic i
Creatiu, SL.
En data 26 de maig de 2021 l’empresa Estanys Blaus, SL presenta al·legacions (Reg.
Entrada E2021009261) i sol·licita l’exclusió de la licitació de l’Empresa Unitronics
Comunicacions, SA
En data 16 de juny de 2021 l’empresa In2In Solucions Tecnològiques, SL presenta
al·legacions (Reg. Entrada E20210011107) i sol·licita l’exclusió de la licitació de
l’Empresa Estanys Blaus, SL
En data 6 de juliol de 2021 es reuneix la Mesa de Contractació , per donar compte de
l’informe tècnic que inclou la valoració de les al·legacions presentades i la proposta
d’adjudicació.
Per acord de Junta de Govern Local de data 19 d’agost de 201 es va adjudicar la licitació
del “Subministrament de Sistemes d’Informació, els sistemes de comunicació de dades
Lan i els Serveis associats a l’Ajuntament d’Olot i el seu manteniment.” a l’empresa
ESTANYS BLAUS, SL amb NIF: B17496738 com a proposta amb una major puntuació
pel preu de dos-cents vuitanta-vuit mil set-cents trenta euros amb vint cèntims
(288.730,20 €) iva inclòs, que es desglossa en: dos-cents trenta-vuit mil sis-cents vint

euros (238.620,00 €) més cinquanta mil cent-deu euros amb vint cèntims (50.110,20 €)
corresponents a l’iva calculat al 21%.
En data 16 de setembre de 2021 l’empresa In2In Solucions Tecnològiques, SL interposa
un Recurs Especial en matèria de Contractació contra la resolució de l’adjudicació
davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, quedant suspesa la licitació.
En data 17 de juliol de 2022 el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic resol
desestimar el Recurs especial presentat per l’empresa In2In Solucions Tecnològiques,
SL i aixecar la suspensió automàtica de l’adjudicació. Resolució 160/2022 (N2021_0448) rebuda mitjançant instància electrònica amb reg. entrada E2022014593.
De conformitat amb l’article 151 de la LCSP
D’acord amb els antecedents i de conformitat amb el punt 1 de la Disposició Addicional
2a.
Atès que la competència per a l’adopció del present acord és de Junta de Govern Local,
en virtut de les delegacions efectuades per Decret de l’Alcaldia de dates 25 i 26 de juny
de 2019.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS1202100025 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següent acord:
Primer.- CONTINUAR amb la tramitació de l’expedient de contractació .
Segon.- FORMALITZAR el contracte de “Subministrament de Sistemes d’Informació, els
sistemes de comunicació de dades Lan i els Serveis associats a l’Ajuntament d’Olot i el
seu manteniment.” segons les condicions de la seva adjudicació , amb efectes de 15
d’agost de 2022.
Tercer.- Disposar la despesa per import de 288.730,20 € amb càrrec a les següents
partides: 22.120.920.20600 Rèntings Equipament Informàtica
Any
2022

Any 1 (15/08- 31/12)

Total (IVA
inclòs)
21.654,77 €

2023

Any 2 (01/01 – 31/12)

57.746,04 €

2024

Any 3 (01/01 – 31/12)

57.746,04 €

2025

Any 4 (01/01 – 31/12)

57.746,04 €

2026

Any 5 (01/01 – 31/12)

57.746,04 €

2027

Any 6 (01/01 – 14/08)

36.091,27 €
288.730,20 €

Operació Referència
200230
2200095
200220
200220

Tipus
Despeses
Despeses
Despeses

Partida
22120 920 20600
99999
99999

Import
-6109.27
57746.04
36091.27

Descripció
CC1
RENTINGS EQUIPAMENT INFORMATICA
100
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA
100
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA
100

CC2
001
001
001

CC3
001
001
001

CC4
001
001
001

CC5
000
000
000

CC6
000
000
000

Quart.- Notificar l’acord a l’empresa adjudicatària i a l’empresa que ha presentat el recurs
Especial en matèria de contractació i es publicarà en el Perfil del Contractant, de
conformitat amb l’article 151.1 de la LCSP.
Cinquè.- Requerir a l’adjudicatària la formalització del contracte, de conformitat amb
l’article 153.3 LCSP.
S’aprova per unanimitat.
12.4. - SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE JOCS INFANTILS A L'ESPAI LLIURE
SITUAT ENTRE ELS CARRERS XALOC I GARBÍ
Núm. de referència : X2022036432
Tipus de Contracte: SU
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SUBMINISTRAMENT
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar el subministrament i instal·lació de jocs infantils
al nou parc infantil ubicat entre els carrers Xaloc i Garbí (Fase I), per tal que els infants
de la zona puguin jugar i relacionar-se entre ells així com potenciar la cohesió social i el
bon veïnatge atès que actualment no es disposa de cap espai al barri. Amb aquest fi es
preveu dotar-lo de diversos elements de joc (gronxador, jocs de 12 troncs i porteria de
troncs), com es desprèn de l’informe de data 8 de juliol de 2022, emès pel Sr. Ramon
Prat Molas, enginyer de camins, canals i ports, i cap d’àrea del departament 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 i
instal·lació de jocs infantils al nou par infantil ubicat entre els carrers Xaloc i Garbí (Fase
I):

-

Benito Urban SLU
Troncsijoc-Estructures de fusta SCP
Happyludic Playground and urban equipment SL

Quart.- D’acord amb l’informe de valoració emès en data 3 d’agost de 2022, s’han
presentat 2 ofertes dins del termini establert a l’efecte, però únicament 1 s’ajusta a les
condicions establertes al Capítol 3 del pressupost Fase 1: “TRONCSIJOCESTRUCTURES DE FUSTA SCP”; i vist l’informe de valoració s’informa favorablement

l’oferta presentada per l’empresa TRONCSIJOC-ESTRUCTURES DE FUSTA SCP, per
haver presentat l’oferta que s’ajusta a les condicions establertes en el projecte aprovat.
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 TRONCSIJOC-ESTRUCTURES DE
FUSTA SCP 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. CC012022000585 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, enginyer de camins, canals
i ports, i cap d’àrea del departament de Territori de l’Ajuntament d’Olot de data 3 d’agost
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 TRONCSIJOC-ESTRUCTURES DE FUSTA SCP, amb NIF núm.
J55291066, el contracte menor del subministrament i instal·lació de jocs infantils al nou
parc infantil ubicat entre els carrers Xaloc i Garbí (Fase I), pel preu de deu mil tres-cents
noranta-nou euros amb noranta-cinc cèntims (10.399,95 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en vuit mil cinc-cents noranta-cinc euros (8.595,00 €) de
pressupost net i mil vuit-cents quatre euros amb noranta-cinc cèntims (1.804,95 €) d’IVA
calculat amb un tipus del 21 %.
Tercer.- El termini màxim per al subministrament i instal·lació dels jocs serà de 3 mesos,
a partir de la data de recepció de la notificació de l’adjudicació.

Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 10.399,95 €, IVA inclòs, amb càrrec
a la partida 2022 140 171 61908 “Parcs urbans” del Pressupost municipal:
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 22140 171 61908

Import
10399.95

Descripció
PARCS URBANS (PR22-133730,98)

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
CC012022000585.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa: TRONCSIJOC-ESTRUCTURES DE
FUSTA SCP.
S’aprova per unanimitat.
12.5. - ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MATERIAL
DE VIDEO, IL·LUMINACIÓ I SO AL TEATRE PRINCIPAL D’OLOT-EN EL MARC
DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA (PRTR)FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA-NEXT GENERATION EU
Núm. de referència
Tipus
Contracte
Procediment
Criteris

: X2022032022
SU

DE SUBMINISTRAMENT

AB
MU

PROCEDIMENT OBERT
MULTIPLICITAT DE CRITERI

Antecedents
Per Acord de Junta de Govern Local de data 23 de juny de 2022 , es va aprovar
l’expedient de contractació administrativa del “Subministrament i instal·lació de material
de vídeo, il·luminació i so al Teatre Principal d’Olot.En el marc del Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència (PRTR)-Finançat per la Unió Europea-Next Generation”
mitjançant procediment obert simplificat abreujat, amb un pressupost de quaranta-dos
mil tres-cents cinquanta euros (42.350,00 €) IVA inclòs. Aquest pressupost és el
sumatori del pressupost net de trenta-cinc mil euros (35.000,00 €) més l’import de l’IVA
de set mil tres-cents cinquanta euros (7.350,00 €) al tipus del 21 %.
En data 13 de juliol 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:
-

BTM SOUND SL (B17571175)
CLIP SO LLUM IMATGE, SL (B55362578)

En data 21 de juliol de 2022 es reuneix la Mesa de Contractació, procedint a l’obertura
del sobre únic, documentació administrativa i proposta avaluable amb criteris
automàtics, declarant admeses totes les empreses participants .
En data 28 de juliol de 2022 es reuneix la Mesa de Contractació, per tal que se li doni
compte de l’informe tècnic de valoració subscrit per Susanna Alsina Coll, i acorda
proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte a l’empresa CLIP SO LLUM
IMATGE, SL per haver estat la licitadora amb millor puntuació amb un total de 100 punts.
Comprovada la inscripció de l’empresa CLIP SO LLUM IMATGE, SL al Registre
Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) resulta que sí està inscrita.
D’acord amb el que està previst a l’article 159.6 LCSP i a les clàusules 11 i 19 dels
PCAP, s’eximeix als licitadors de l’acreditació de la solvència econòmica i financera i
tècnica o professional i de prestar garantia definitiva, per tractar-se d’un procediment
obert simplificat abreujat.
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. CCS12022000035 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 i instal·lació de material de vídeo,
il·luminació i so al Teatre Principal d’Olot. En el marc del Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència (PRTR)-Finançat per la Unió Europea-Next Generation”, a
favor de l’empresa CLIP SO LLUM IMATGE, SL, amb NIF. B55362578 pel preu de
TRENTA-NOU MIL TRES-CENTS DOTZE EUROS I NORANTA CÈNTIMS (39.312,90
€) IVA inclòs , que es desglossa en:
TRENTA-DOS MIL QUATRE-CENTS NORANTA EUROS (32.490,00 €) MÉS SIS MIL
VUIT-CENTS VINT-I-DOS EUROS I NORANTA CÈNTIMS (6.822,90 €) 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 23 de juny de 2022, així com amb l’oferta presentada
per l’adjudicatari.
Inclou
Reducció del termini de subministrament 45 dies naturals (3 intervals de 15 dies
cadascun)
Termini de garantia: 5 anys addicionals.

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 28 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 39.312,90 € amb càrrec a la
següent partida:
2022 400NG 33363214 Adequació Equipament Teatre Next Generation.
Operació Referència
200300
2204012

Tipus
Partida
Despeses 22400NG333 63214

Import
39312.90

200210

Despeses 22400NG333 63214

-3037.10

2204012

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

Quart.- NOMENAR, com a Responsable del Contracte, el Sr. Ricard Sargatal i Pont,
cap de l’àrea de Cultura i Educació 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.
12.6. - DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER GARANTIR LA
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM DE LLOGUER DE
L'ENLLUMENAT ORNAMENTAL NADALENC 2018 A LA CIUTAT D'OLOT
Núm. de referència

: X2018025147

La Junta de Govern Local de data 11 d’octubre de 2018 va acordar adjudicar el contracte
de subministrament en règim de lloguer de l’enllumenat ornamental nadalenc a la ciutat
d’Olot, a favor de l’empresa XIMENEZ CATALUNYA, SLU, amb NIF. B-65848889, per
un import de cinquanta-sis mil cinc-cents euros (56.500 €), IVA exclòs; per un termini
fins el 6 de gener de 2019.
Per tal de garantir la correcte execució del contracte l’empresa XIMENEZ CATALUNYA,
SLU, amb NIF. B-65848889, va dipositar una fiança de 2.852 € ,segons liquidació FIA
2018000060013.
Atès l’informe emès pel Sr. Xevi Canal Molas, director tècnic de a Brigada Municipal de
data 28 de juliol de 2022, favorable al retorn de la fiança esmentada.

I vist l’expedient administratiu núm. CCS12018000020 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
PROCEDIR a la devolució de la fiança , d’import dos mil vuit-cents cinquanta-dos
euros (2.852 €) dipositada per l’empresa l’empresa XIMENEZ CATALUNYA, SLU, amb
NIF. B-65848889, per tal de garantir el contracte de subministrament en règim de lloguer
de l’enllumenat ornamental nadalenc a la ciutat d’Olot, 2018.
S’aprova per unanimitat.
12.7. - DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER GARANTIR EL
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT, EN RÈGIM DE LLOGUER , DE
L'ENLLUMENAT NADALENC DE LA CIUTAT D'OLOT
Núm. de referència

: X2019016638

La Junta de Govern Local de data 8 d’agost de 2019 va acordar adjudicar el contracte
de subministrament en règim de lloguer de l’enllumenat ornamental nadalenc a la ciutat
d’Olot, a favor de l’empresa XIMENEZ CATALUNYA, SLU, amb NIF. B-65848889, per
un import de cinquanta-sis mil cinc-cents euros (56.500 €), IVA exclòs; per un termini de
5 mesos a partir del dia 1 d’octubre de 2019.
Per tal de garantir la correcte execució del contracte l’empresa XIMENEZ CATALUNYA,
SLU, amb NIF. B-65848889, va dipositar en data 12 de juliol de 2019 una fiança de
2.825 €
Per Decret de l’Alcaldia núm. 2020LDEC001423 de data 8 de juny de 2020 es va
prorrogar el contracte de subministrament en règim de lloguer de l’enllumenat
ornamental nadalenc a la ciutat d’Olot, corresponent a l’any 2020 tot finalitzant el dia 28
de febrer de 2021
Atès l’informe emès pel Sr. Xevi Canal Molas, director tècnic de a Brigada Municipal de
data 28 de juliol de 2022, favorable al retorn de la fiança esmentada.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12019000009 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
PROCEDIR a la devolució de la fiança , d’import dos mil vuit-cents vint-i-cinc euros
(2.825 €) dipositada per l’empresa l’empresa XIMENEZ CATALUNYA, SLU, amb NIF.
B-65848889, en data 12 de juliol de 2019, per tal de garantir el contracte de
subministrament en règim de lloguer de l’enllumenat ornamental nadalenc a la ciutat
d’Olot, el qual finalitzà el dia 28 de febrer de 2021.
S’aprova per unanimitat.

12.8. - DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER L'ADJUDICACIÓ DEL
SERVEI DE GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES UNITATS
D'ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA (UEC) . CURS 2021-2022.
Núm. de referència

: X2021037175

La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 16 de setembre de 2021 va acordar
adjudicar el contracte del servei de gestió i desenvolupament de les unitats
d’escolarització compartida (UEC), a favor de l’empresa AULA FORMAT, SL, amb NIF
B55077754, pel preu total de seixanta-quatre mil sis-cents quaranta euros (64.640,00 €)
Exempt d’IVA, i per una durada del contracte des de la data de formalització del
contracte fins al 30 de juny de 2022
Per tal de garantir la correcte execució del contracte l’empresa AULA FORMAT, SL en
data 15 de setembre de 2022 va dipositar una fiança de 3.232 €, segons liquidació
FMA.20210000600080.
Atesa la sol·licitud presentada per “Aula Format, SL” en data 29 de juny de 20222,
registre d’Entrada E2022013017, en la qual sol·licita la devolució de la fiança
esmentada.
Atès l’informe emès per la Sra. Montserrat Riera Torrecillas, tècnica d’educació, en data
27 de juliol favorable al retorn de la garantia.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12021000059 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
Procedir a la devolució de la fiança dipositada per l’empresa AULA FORMAT, SL amb
NIF B55077754 en data 15 de setembre de 2021, d’import tres mil dos-cents trenta-dos
euros (3.232 €) dipositada per garantir el contracte del servei de gestió i
desenvolupament de les unitats d’escolarització compartida (UEC), el qual finalitzà el
data 30 de juny de 2022.
S’aprova per unanimitat.
12.9. - APROVAR EXPEDIENT, APROVAR PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGEIX L’ATORGAMENT D’UNA
AUTORITZACIÓ PER A L’US PRIVATIU DEL DOMINI PÚBLIC PER INSTAL·LAR I
EXPLOTAR UNA PARADA XURRERIA DURANT LES FESTES DEL TURA 2022, I
CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ
Núm. de referència

: X2022038782

Tipus contracte
Procediment
Criteris

SE
AB
MU

DE SERVEIS
PROCEDIMENT OBERT
MULTIPLICITAT DE CRITERI

Antecedents.
De conformitat amb la pràctica dels darrers anys d’instal·lar una parada de xurreria al
passeig de Blay, durant les Festes el Tura s’inicia la tramitació per la concessió de
l’autorització administrativa d’us privatiu del domini públic per instal·lar i explotar una
parada destinada a xurreria durant les Festes del Tura 2022.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12022000047 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d’Hisenda, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
Primer.- INICIAR l'expedient de contractació de l’autorització administrativa d’ús privatiu
del domini públic per instal·lar i explotar una parada destinada a xurreria durant les
Festes del Tura 2022.
Segon.- APROVAR l'expedient de contractació administrativa de l’autorització
administrativa d’ús privatiu del domini públic per instal·lar i explotar una parada
destinada a xurreria durant les Festes del Tura 2022 per urgència, i amb una proposta
de cànon de sortida de MIL EUROS AMB VUITANTA-CÈNTIMS (1.000,80 €),
l’abonament d’aquest cànon no està subjecte a IVA.
La durada de l’ús del domini públic s’estableix entre els dies 7 i 11 de setembre de 2022,
ambdós inclosos.
Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir de
l’autorització administrativa d’ús privatiu del domini públic per instal·lar i explotar una
parada destinada a xurreria durant les Festes del Tura 2022.
Quart.- CONVOCAR la licitació i tramitar l'expedient de contractació de l’autorització
administrativa d’ús privatiu del domini públic per instal·lar i explotar una parada
destinada a xurreria durant les Festes del Tura 2022, que es tramitarà pel procediment
obert 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.
Cinquè.- NOMENAR, com a Responsable del Contracte, el Sr. Sr. Miquel Torrent
Compte, Tècnic d’Administració General., 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
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.

13.1. - PAGAMENT DELS SERVEIS EXTRAORDINARIS AL PERSONAL DE LA
BRIGADA MUNICIPAL PER LES HORES EXTRES REALITZADES DEL 16 DE
JUNY AL 15 DE JULIOL DE 2022
Núm. de referència : X2022038749
Vist l’expedient administratiu RH132022000111 i antecedents corresponents i atès
l’informe del Director tècnic de la Brigada Municipal amb número NI022022001557 de
data de 18 de juliol de 2022, la Regidora delegada d'Organització i Atenció al ciutadà,
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Pagament de serveis extraordinaris al personal de la Brigada Municipal que es relaciona
a continuació, per les hores extres realitzades des del dia 16 de juny al 15 de juliol de
2022:

Cognoms i Nom

Data

****
De 06:57 a 10:11 h – IES Montsacopa/
Casa cultural de Andalucía – Final de curs/
Celebració del Rocío – Desmuntatge/
Transport elements

18/06/2022

/

Tipus

Hores

Import

Oficial 1º

3,23

76,29€

S. Diürn Festiu

3,23

76,29€

ELECTRICISTES
1º

****
De 19:30 a 21:00 h – Morrot (carrer
Bestracà) - Festa del Barri – Connexió
corrent
De 15:33 a 17:12 h – Plaça del Mig – Actes
Engresca’t – connexió a Internet

Brigada
servei

Oficial

14,06

327,19 €

1,53

30,83 €

14/07/2022

S. Diürn

14/07/2022

S. Diürn

1,65

33,25 €

De 21:32 a 22:00 h – Plaça del Carme –
Festa del Carme (ball del Drac) – Apagar
faroles
De 14:50 a 16:22 h -Firal – Balls Country
Line Dance – Connexió corrent
De 22:00 a 23:31 h – Plaça del Carme – Festa
del Carme (ball del Drac) – Apagar faroles

15/07/2022

S. Diürn

0,47

9,47 €

15/07/2022

S. Diürn

1,52

30,63 €

15/07/2022

S. Nocturn

1,52

34,31 €

De 18:02 a 20:07 h – Plaça Rector Ferrer –
Shopping Night Olot- Connexió corrent +
Posar focus + Pancarta

18/06/2022

S. Diürn Festiu

2,08

49,13 €

De 21:22 a 22:00 h – Firal- Festival Nomad –
Desmuntar tires bombetes

19/06/2022

S.Diürn Festiu

0,63

14,88€

De 22:30 a 23:59 h – Plaça Rector Ferrer –
Shopping Night Olot – Desconnexió corrent +
Retirar elements + Obir llums Firal Petit
Festival Nomad

18/06/22

S. Nocturn Festiu

1,48

39,60€

De 0:00 a 01:02 h – Plaça Rector Ferrer Shopping Night Olot – Desconnexió corrent +
Retirar elements + Obrir llums Firal Petit
Festival Nomad

19/06/22

S. Nocturn Festiu

1,03

27,56€

De 22:00 a 23:59 h – Firal – Festival Nomad –
Desmuntar tires bombetes

19/06/22

S.Nocturn Festiu

1,98

52,98€

De 00:00 a 00:10 h – Firal – Festival Nomad –
Desmuntar tires bombetes

20/06/22

S. Nocturn Festiu

0,17

4,55€

FUSTERS Oficial 1º

3,47

81,96 €

S. Diürn Festiu

3,47

81,96 €

OPERATIVA OFICIAL 1º

4,22

99,67 €

18/06/22

S. Diürn Festiu

3,52

83,14 €

19/06/22

S. Diürn Festiu

0,70

16,53 €

OPERATIVA OFICIAL 1º

3,50

82,67 €

S. Diürn Festiu

3,50

82,67€

****
De 06:59 a 10:27 h - Llocs diversos - Actes
diversos - Muntatge faldilles escenaris

10/06/22

****
De 06:40 a 10:11 h - IES Montsacopa / Casa
cultural de Andalucía - Final de curs /
Celebració del Rocío - Desmuntatge / Transport
elements
De 08:22 a 09:04 h - Casa cultural de
Andalucía - Celebració del Rocío Desmuntatge i transport elements

****
De 06:41 a 10:11 h - IES Montsacopa / Casa
cultural de Andalucía - Final de curs / Celebració
del Rocío - Desmuntatge / Transport elements

18/06/22

TOTAL

667,78€

Segon.-Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:
Operació Referència
0

Tipus
Partida
Despeses 22142 1522 13001

Import
158.25

0

Despeses 22142 165 13001

327.19

0

Despeses 22142 1532 13001

182.34

Descripció
CC1 CC2
HORES
EXTRAORDINARIES
BRIGADA
142 002
EDIFICIS
HORES
EXTRAORDINARIES
BRIGADA
142 002
ENLLUMENAT
HORES EXTRAORDINARIES BRIGADA
142 VIES
002
PUBLIQUES

CC3 CC4 CC5 CC6
999 999 999 999
999

999

999

999

999

999

999

999

S’aprova per unanimitat.
14.1. - PAGAMENT DELS SERVEIS EXTRAORDINARIS A DIVERS PERSONAL DE
L'AJUNTAMENT PER LES HORES EXTRES REALITZADES DEL 16 DE JUNY AL
15 DE JULIOL DE 2022
Núm. de referència : X2022038762
Vist l’expedient administratiu RH132022000112 i antecedents corresponents, la regidora
delegada d'Organització i Atenció al ciutadà proposa a la Junta de Govern Local
l’adopció dels següents acords:
Pagament dels serveis extraordinaris a divers personal de l’Ajuntament que es relaciona
a continuació per les hores extres realitzades des del 16 de juny al 15 de juliol de 2022:
Nom i Cognoms
****

Subàrea

Data

Dinamig

18-19/06/22

Esports

17-18-19/06/22

****

****

Educació

18/06/22

Serveis
Control i seguiment
Festival Nomad
Necessitat
sobrevinguda en la
posta apunt de la
Piscina Municipal
Assistència casament

Núm/
hores

Import €

6,52

212,05 €

12,27

239,02 €

1

44,56 €

****

Secretaria

25/06/22

Assistència casament

1

44,56 €

TOTAL

540,19€

Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:
Operació Referència
0

Tipus
Partida
Despeses 22330 342 13001

Import
239.02

0

Despeses 22200 4311 13001

212.05

0

Despeses 22500 326 13001

44.56

0

Despeses 22130 920 13001

44.56

Descripció
CC1 CC2
HORES
EXTRAORDINARIES
ESPORTS
330 017
INSTAL.
HORES EXTRAORDINARIES PROM.ECON.
230 009
FIRES
HORES EXTRAORDINARIES ENSENYAMENT
500 010
SERV.COMPL.
HORES EXTRAORDINARIES ADMINISTRACIO
130 001
GENERAL

CC3 CC4 CC5 CC6
999 999 999 999
999

999

999

999

999

999

999

999

999

999

999

999

15.1. - PAGAMENT DE SERVEIS EXTRAORDINARIS AL PERSONAL DE LA
POLICIA MUNICIPAL PER LES HORES EXTRES REALITZADES DEL DIA 16 DE
JUNY AL 15 DE JULIOL DE 2022
Núm. de referència

: X2022038837

Atès l’informe del Sotsinspector de la Policia Municipal de data 15 de juliol de 2022, amb
número d’expedient PS032022000007.
Vist l’expedient administratiu RH132022000117 i antecedents corresponents, la regidora
delegada d'Organització i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció del següent acord:
D’acord amb l’acta número 1/2018 de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament
d’Olot de data 12 de juny de 2018, sobre la modificació del import de les hores
extraordinàries i les condicions laborals de la Policia Municipal.
Primer.- Pagament de serveis extraordinaris al personal de la Policia Municipal que es
relaciona a continuació realitzats des del 16 de juny al 15 de juliol de 2022:
Nom i Cognoms / Data / Servei

Hores

Import (€)

****– Agent
15/07/22 REFORÇ TORN - 952

2

45,14 €

8,50

273,02 €

8,50

273,02 €

8
1

323,44 €
31,59 €

****– Agent
23/06/22 REFORÇ TORN - 253

****– Agent
23/06/22 REFORÇ TORN – 253

****– Sergent
23/06/22 REFORÇ TORN – 253
26/06/22 TASQUES FORA DE SERVEI – 963

****– Agent
18/06/22 REFORÇ TORN – 963
19/06/22 REFORÇ TORN – 964

4
8

94,48€
214,08 €

2
6
1,50

53,52 €
160,56 €
30,23 €

8,50

273,02 €

4
2
1

103,68 €
58,56 €
25,92 €

4
8
4
8

103,68
234,24
103,68
234,24

****– Agent
24/09/22 REFORÇ TORN – 964
25/06/22 REFORÇ TORN – 964
13/07/22 REFORÇ TORN – 951

****– Agent
23/06/22 REFORÇ TORN – 253

****– Caporal
18/06/22 REFORÇ TORN – 963
19/06/22 REFORÇ TORN – 964
18/06/22 REFORÇ TORN – 963

****– Caporal
25/06/22
26/06/22
02/07/22
02/07/22

REFORÇ
REFORÇ
REFORÇ
REFORÇ

TORN
TORN
TORN
TORN

–
–
–
–

963
964
963
964

€
€
€
€

****– Caporala
01/07/22 REFORÇ TORN – 952
02/07/22 REFORÇ TORN – 964
02/07/22 REFORÇ TORN – 963

2
6
2,50

49,54 €
175,68 €
64,80 €

8

256,96 €

1
1
1
1

31,59
31,59
31,59
31,59

****– Agent
23/06/22 REFORÇ TORN – 253

****– Sergent
09/07/22
09/07/22
10/07/22
10/07/22

TASQUES
TASQUES
TASQUES
TASQUES

FORA
FORA
FORA
FORA

DE
DE
DE
DE

SERVEI
SERVEI
SERVEI
SERVEI

–
–
–
–

963
963
963
963

€
€
€
€

****– Caporal
13/07/22 REFORÇ TORN – 951

1,50

33,23 €

TOTAL

119

3.342,67 €

Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:
Operació Referència
0

Tipus
Partida
Despeses 22180 132 13001

S’aprova per unanimitat.

Import
3342.67

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
HORES EXTRAORDINARIES SEGURETAT
180 001 999 999 999 999

16.1. - PAGAMENT D'UN COMPLEMENT DE NOCTURNITAT AL PERSONAL DE
LA POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS DEL 16 DE JUNY AL 15 DE
JULIOL DE 2022
Núm. de referència

: X2022038783

Atès l’informe del Sotsinspector de la Policia Municipal PS052022000006 de data de 1
de juliol de 2022 i l’informe PS052022000008 de data de 15 de juliol de 2022.
Vist l’expedient administratiu RH132022000113 i antecedents corresponents, la regidora
delegada d'Organització i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
D’acord amb el que estableix l’annex 1, aprovat pel Ple d’aquesta Corporació en la
sessió celebrada el dia 26 de març de 1992, sobre els serveis de nocturnitat de la Policia
Municipal.
D’acord amb l’acta número 1/2018 de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament
d’Olot de data 12 de juny de 2018, sobre la modificació del import de les hores
extraordinàries i les condicions laborals de la Policia Municipal.
Primer.- Pagament d’un complement de nocturnitat al personal de la Policia Municipal
que es relaciona a continuació pels serveis realitzats des del dia 16 de juny al 15 de
juliol de 2022:
Nom i Cognoms

Dies

Serveis

4

Nocturnitat

7

Nocturnitat

5
7

Nocturnitat

8
6
7
7
4
4
4
4
5
2
4

Nocturnitat

Import (€)

CAPORALS

****
****
****
****

Nocturnitat

109,16 €
191,03 €
136,45 €
191,03 €

AGENTS

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

Nocturnitat
Nocturnitat
Nocturnitat
Nocturnitat
Nocturnitat
Nocturnitat
Nocturnitat
Nocturnitat
Nocturnitat
Nocturnitat

151,20 €
113,40 €
132,30 €
132,30 €
75,60 €
75,60 €
75,60 €
75,60 €
94,50 €
37,80 €
75,60 €

****
****
****
****
****
****

11
7
7
7

Nocturnitat

6

Nocturnitat
Nocturnitat

7

TOTAL

123

207,90 €
132,30 €
132,30 €
132,30 €

Nocturnitat
Nocturnitat
Nocturnitat

113,40 €

132,30 €
2.517,67 €

Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:
Operació Referència
0

Tipus
Partida
Despeses 22180 132 121031

Import
2517.67

Descripció
ALTRES
COMPLEMENTS
SEGURETAT

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
NOCTURNITAT
180 008 999 999 999 999

S’aprova per unanimitat.
17.1. - PAGAMENT PAGA EXTRAORDINÀRIA D'UN COMPLEMENT DE
NOCTURNITAT AL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS
REALITZATS DURANT EL PERÍODE DE GENER A JUNY DE 2022
Núm. de referència

: X2022038810

D’acord amb el que estableix l’annex 1, aprovat pel Ple d’aquesta Corporació en la
sessió celebrada el dia 26 de març de 1992, sobre els serveis de nocturnitat de la Policia
Municipal.
Atès l’informe del Sotsinspector en Cap de la Policia Municipal de data 1 de juliol de
2022, amb número d’expedient PS052022000007.
Vist l’expedient administratiu RH132022000115 i antecedents corresponents, la regidora
delegada d'Organització i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Pagament de la paga extraordinària per les jornades de nit del personal de la Policia
Municipal que es relaciona a continuació pels serveis extraordinaris realitzats des del
mes de gener fins al juny de 2022:
Nom i Cognoms

****
****
****
****
****
****

Nits Serveis

35
35
26
29
31
26

Paga extraordinària estiu 22
Paga extraordinària estiu 22
Paga extraordinària estiu 22
Paga extraordinària estiu 22
Paga extraordinària estiu 22
Paga extraordinària estiu 22

Import (€)

74,20 €
74,20 €
55,12 €
61,48 €
65,72 €
36,92 €

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

23
2
28
13
31
35
30
7
35
25
2
66
34
32
2
40
14
34
34
35
27
29
34
29

Paga extraordinària estiu 22
Paga extraordinària estiu 22
Paga extraordinària estiu 22
Paga extraordinària estiu 22
Paga extraordinària estiu 22
Paga extraordinària estiu 22
Paga extraordinària estiu 22
Paga extraordinària estiu 22
Paga extraordinària estiu 22
Paga extraordinària estiu 22
Paga extraordinària estiu 22
Paga extraordinària estiu 22
Paga extraordinària estiu 22
Paga extraordinària estiu 22
Paga extraordinària estiu 22
Paga extraordinària estiu 22
Paga extraordinària estiu 22
Paga extraordinària estiu 22
Paga extraordinària estiu 22
Paga extraordinària estiu 22
Paga extraordinària estiu 22
Paga extraordinària estiu 22
Paga extraordinària estiu 22
Paga extraordinària estiu 22

823

TOTAL

32,66 €
2,84 €
39,76 €
18,46 €
44,02 €
49,70 €
42,60 €
9,94 €
49,70 €
35,50 €
2,84 €
93,72 €
48,28 €
45,44 €
2,84 €
56,80 €
19,88 €
48,28 €
48,28 €
49,70 €
38,34 €
41,18 €
48,28 €
41,18 €
1.277,86€

Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a la partida:
Tercer.- En cap cas, les quantitats assignades com a complement de nocturnitat, durant
un període de temps, originarà cap dret individual respecte a les variacions o
apreciacions corresponents a períodes successius.
Operació Referència
0

Tipus
Partida
Despeses 22180 132 121031

S’aprova per unanimitat.

Import
1277.86

Descripció
ALTRES
COMPLEMENTS
SEGURETAT

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
NOCTURNITAT
180 008 999 999 999 999

18.1. - PROPOSTA PAGAMENT DELS SERVEIS DE RETENS REALITZATS DEL 13
DE JUNY AL 17 DE JULIOL DE 2022
Núm. de referència

: X2022038822

Atès els informes del director de l’àrea d’Infraestructura i Urbanisme de data de 19 de
juliol de 2022 amb número d’expedient NI022022001573, l’informe del cap d’àrea
d’Informàtica de data de 8 de juliol de 2022 amb número d’expedient NI022022001508,
l’informe del director tècnic de la Brigada Municipal de data de 18 de juliol de 2022 amb
número d’expedient NI022022001556 i l’informe del cap d’àrea d’Esports de data de 18
de juliol de 2022 d’expedient NI022022001568.
D’acord amb el que estableix el punt 7 de l’acta de la Comissió de seguiment del conveni
número 66, de data 14 de maig de 2018, i la seva ratificació per la Mesa General de
Negociació de l’Ajuntament d’Olot en data 12 de juny de 2018 sobre els retens de
Brigada Municipal, Informàtica i tècnics d’Urbanisme.
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot de data 28/01/2022 amb
número d’expedient RH132022000009 en la qual signava l’import unitari de les hores de
serveis extraordinaris i altres conceptes de personal de l’Ajuntament d’Olot i organismes
autònoms per a l’any 2022.
Vist l’expedient administratiu RH132022000116 i antecedents corresponents, la regidora
delegada d'Organització i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

Sortida
reten acte
programat
Hores
excedent
sortida

Servei

Sortida
reten
laborable
Sortida
reten festiu

Nom i Cognoms

Reten
setmana

Primer.- Pagament d’un complement en concepte de reten al personal de la Brigada
Municipal, d’informàtica, dels serveis tècnics d’urbanisme i d’esports que es relaciona a
continuació pels serveis de reten realitzats del 13 de juny al 17 de juliol de 2022:

Import
(€)

Brigada

1

-

-

-

-

141,72 €

Brigada

1

1

-

-

-

199,45 €

Brigada

1

1

-

-

-

199,45 €

Brigada

1

-

-

-

-

141,72 €

-

-

199,45 €

Brigada

1

1

-

Informàtica

1

1

-

-

-

199,45 €

Informàtica

1

1

-

-

-

199,45 €

Informàtica

1

2

-

-

0,33

266,57 €

2

-

-

-

-

283,44 €

1

-

-

-

-

141,72 €

1

-

-

-

-

141,72 €

Infra. i
Urbanisme
Infra. i
Urbanisme
Infra. i
Urbanisme

Infra. i
Urbanisme
Esports

****
****
****
****
****

1

-

-

-

-

141,72 €

1

-

-

-

141,72 €

-

1,60

227,83 €

-

141,72 €

Esports

1

1

Esports

1

-

-

-

Esports

2

1

-

-

TOTAL

341,17 €
3.108,30€

Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:
Operació Referència
0
0
0
0
0

Tipus
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses

Partida
22142 165
22120 920
22140 151
22141 134
22330 342

15300
15300
15300
15300
15300

Import
881.79
665.47
566.88
141.72
852.44

Descripció
RETENS ENLLUMENAT BRIGADA
RETENS INFORMATICA
RETENS URBANISME
RETENS MOBILITAT
RETENS
PERSONAL
INSTAL.LACIONS

CC1 CC2
142 002
120 001
140 001
140 001
ESPORTS
330 017

CC3
999
999
999
999
999

S’aprova per unanimitat.
19.1. - LLICENCIA D'OBRES OMA32021000101
Núm.- LLICENCIA D’OBRES
POUCANTO, SL- PTGE MURRIA N. 10 PRESES, LES
Núm. de referència : X2021062471
AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de POUCANTO, SL per
CONSTRUCCIÓ D'EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE 6 HABITAGES,
7 PLACES D'APARCAMENT I 4 TRASTERS, al : C DEL NOTARI CLOSELLS N.0020
, del municipi d’Olot.
Identificació de l’expedient: OMA32021000101
Situació: C DEL NOTARI CLOSELLS N.0020
UTM: : 7301707
1.- En data 10/12/2021, POUCANTO, SL amb DNI: B5501737-0, representat per **** ,
presenta projecte d’obres majors per CONSTRUCCIÓ D'EDIFICI PLURIFAMILIAR
ENTRE MITGERES DE 6 HABITAGES, 7 PLACES D'APARCAMENT I 4 TRASTERS,
amb situació al carrer C DEL NOTARI CLOSELLS N.0020 , d’Olot, d’acord amb el
projecte redactat per Dani Felez Xutgla
2.- En data 12/7/2022 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.

CC4
999
999
999
999
999

CC5
999
999
999
999
999

CC6
999
999
999
999
999

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. Zona d’eixampla urbà d’intensitat 2
(clau 10.2)
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 POUCANTO, SL amb DNI: B5501737-0, representat per DANIEL
**** , llicència d’obres (OMA32021000101), per CONSTRUCCIÓ D'EDIFICI
PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE 6 HABITAGES, 7 PLACES D'APARCAMENT
I 4 TRASTERS, amb situació al C DEL NOTARI CLOSELLS N.0020 , del municipi d’Olot,
d’acord amb el projecte redactat per ****
SEGON. Informar que no podran iniciar-se les obres en tant no es doni compliment als
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències d’Urbanisme
d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran les
corresponents actuacions sancionadores.
TERCER. El termini per començar les obres és de 12 mesos i el termini per acabar-les
és de 36 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 autoliquidació/ns que es detalla/en
seguidament:
Liquidació de Drets i Garanties:
Drets

Per:
Un pressupost de: 703849.09 euros
6 Connexions desguassos habitatges
1 Guals
2 Tanca provisional

Base liquidable Drets
(3)
703849.09

%
Drets definitius Taxes
bonifica
ció
28153.96
0
28153.96

Total Drets
1118.05

292720.01

Garanties:
Garantia per reposició de paviments 300.00 euros

Total Liquidació
Per Drets

Euros
292720.01

Per Garanties

300

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. D'acord amb l'establert a l'art. 1 del Decret 282/1991, no es poden iniciar les obres de
construcció si no s'ha presentat prèviament a l'Ajuntament el corresponent projecte
executiu i el programa de control de qualitat. El projecte executiu haurà d’estar visat pel
col·legi d’arquitectes en aplicació del Reial Decret 1000/2010, sobre visat col·legial
obligatori. També caldrà presentar informe subscrit pel redactor del projecte sobre
l’adequació del projecte executiu al projecte bàsic autoritzat, o de modificació del
projecte en el seu cas.
3. Abans de l’inici de l’obra d’acabats de façanes, caldrà presentar mostra de color, que
haurà d’obtenir la conformitat dels Serveis tècnics municipals si s’ajusta a les condicions
de l’article 36 de les Ordenances de l’edificació del Pla General d’Olot.
4. El Pla de seguretat de l’obra subscrit pel contractista i aprovat per la direcció
facultativa de l’obra haurà de contenir la documentació referida a les prescripcions que
dimanen de la normativa del Ministeri de Sanitat, establertes al document anomenat
“Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente
a la exposición al Sars-Cov-2”.
5. Els responsables de l’obra es faran càrrec de comunicar amb antelació l’inici de l’obra
a la Policia Municipal i s’observaran les indicacions que pugui disposar en relació a les
condicions de seguretat i senyalització de l’ocupació de la via pública prevista, que
correrà a càrrec del promotor i contractista de l’obra. Es compliran les normes de
l’Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública aprovada el 27/04/95. Altres condicions
d’ocupació: - Senyalització: s’hauran de col·locar els següents 2 parells de discs: un
senyal de limitació de la velocitat a 20 km/h i un de perill per obres als accessos de la
rotonda, provenint, tant del carrer Nonet Escubòs com del carrer Marià Jolis Pellicer.
L’ocupació s’haurà de senyalitzar amb llums vermells encesos durant la nit. - La vorera
del perímetre de l’obra estarà delimitada per tanques. Atès que això impedeix el pas de
vianants de 0,90 m d’amplada mínima, caldrà posar 2 tanques
- Senyalització: s’hauran de col·locar els següents 2 parells de discs: un senyal de
limitació de la velocitat a 20 km/h i un de perill per obres als accessos de la rotonda,
provenint, tant del carrer Nonet Escubòs com del carrer Marià Jolis Pellicer. L’ocupació
s’haurà de senyalitzar amb llums vermells encesos durant la nit.

- La vorera del perímetre de l’obra estarà delimitada per tanques. Atès que això
impedeix el pas de vianants de 0,90 m d’amplada mínima, caldrà posar 2 tanques
informatives amb rètol groc, i amb lletres negres, amb el text: “Vianants per l’altre
vorera”. Una tanca a la vorera del carrer Pou del Glaç i l’altra a la vorera del carrer
Closells. - Si és necessària la reserva d’aparcament, caldrà col·locar els discs de
prohibició amb almenys 24 hores d’antelació. Prèviament caldrà comunicar-ho a la
Policia Municipal que anotarà les matrícules dels vehicles que ja hi hagi estacionats.
- Aquesta llicència no autoritza la instal·lació de rètols comercials visibles des de la via
pública.
6. Caldrà justificar la disponibilitat dels contenidors de deixalles homologats previstos en
el projecte presentat mitjançant document acreditatiu de la seva adquisició. Aquest
requisit serà indispensable per obtenir la llicència de primera utilització. (Ordenança
general de Gestió de Residus aprovada el 15/03/2002 i modificada el 28/07/2005). El
contenidor de rebuig haurà de ser de 1.100 litres, de plàstic verd, amb tapa corbada i de
càrrega posterior. El contenidor de matèria orgànica haurà de ser de 240 litres, de plàstic
de color beige amb tapa plana marró i de càrrega posterior. L’espai previst al projecte
pels contenidors és considera suficient però no l’obertura d’accés al carrer. Aquesta
haurà de tenir una amplada superior a la del contenidor de rebuig (1,30 metres), ja que
aquest contenidor s’estira pels laterals en la maniobra de desplaçament per efectuar-ne
el buidatge. En aquest espai no hi pot haver forts pendents o graons i caldrà que hi hagi
un rebaix en la vorera de davant el tancament, per tal de facilitar les tasques de
desplaçament dels contenidors. Pel que fa al tancament, aquest haurà d’estar obert en
tot moment per tal que hi puguin accedir els veïns i els serveis de recollida de deixalles.
7. 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’Ordre TMA/851/2021, de 23 de juliol, per la qual
es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no
discriminació per a l’accés i la utilització dels espais públics urbanitzats. També segons
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).
El
rebaix de la vorera es prolongarà per facilitar les operacions de càrrega de deixalles, de
forma que la distància entre el rebaix i el local de contenidors sigui de 5 metres.
8. S’imposa una fiança de 300,00 € per garantir la neteja i/o reposició de paviments de
la via pública que puguin afectar-se per l’execució de l’obra, especialment pels treballs
de moviment i transport de terres o runes previstos.
9. 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.
10. Prèviament a la concessió de la llicència de primera utilització dels habitatges caldrà
la presentació d’un butlletí de la instal·lació de la infraestructura comuna a l’edifici per a
l’accés als serveis de telecomunicació, segons Orden CTE/1296/2003.
11. 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
S’aprova per unanimitat.
20.1. - PROPOSANT DONAR COMPTE DE LES COMUNICACIONS D’INICI
D’ACTIVITAT I DELS DECRETS DICTATS ENTRE ELS DIES 27 DE JUNY I 14 DE
JULIOL RELATIUS A L’ÀREA DE MEDI AMBIENT
Núm. de referència

: X2022037892

En relació a l’expedient AG012022000016, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Prevenció i control ambiental de les activitats,
proposa a la Junta de Govern Local, adoptar els següents acords:
Tràmit
Activitats

Nom / comercial

Concepte

Adreça

Decret

Assabentat
inici

Sandra
López

Centre de depilació

C/Fontfreda 6

27/06/2022

Assabentat
inici

OSAM 1992 SL

Habitatge
turístic

Ctra. de Santa Pau 29 1r
1a

13/07/2022

Assabentat
inici

Establiments Cucut
SL

Venda al detall de
pintures i derivats

C/Alacant 24

13/07/2022

Assabentat
inici

Edgardo
Berrios

Venda de peces de
vestir

C/Sant Ignasi 5 B

13/07/2022

Assabentat
inici

Abou
Tarworeh
Gumaneh

Venda
comestibles

de

C/del Puig Roig 14 B 1

13/07/2022

Assabentat
inici

Abid
Riaz

Venda
de
cosmètica capil·lar

C/Bisbe Lorenzana 4 B

13/07/2022

Assabentat
inici

Ramon Font Vila

Venda
comestibles
degustació

C/Sant Rafel 34 B

13/07/2022

Delgado

Navas

Mohammad

d’ús

de
amb

Assabentat
inici

Plat Preu SL

Venda d’articles per
a la llar

C/Sant Rafel 14 B

Assabentat
inici

Zeba
SL

Agència
productora
audiovisual

i

C/del Bisbe Lorenzana 14/07/2022
18 1 porta 8

Assabentat
inici

Om Lata

Venda
comestibles

de

Av. Girona 37 B 1 14/07/2022
(trasllat
des
del
c/Esgleiers 7 B B 3)

Assabentat
inici

Baozhu Zhang

Centre d’estètica

C/Mulleras 26 B

14/07/2022

Assabentat
inici

Weiyin Shen

Venda de peces de
vestir

C/Pare Roca 7 B

14/07/2022

Assabentat
inici

Paula
Morera

C/Sant Rafel 20 B 2

14/07/2022

Assabentat
inici

José Riera Sala

Venda
de
productes
cosmètics
Serveis fotogràfics

Pg. de Barcelona 1 B 3

14/07/2022

Assabentat
canvi
de
titularitat
Assabentat
canvi
de
titularitat
Assabentat
canvi
de
titularitat

José Antonio Abad
Castaño

Bar-restaurant

Ctra. de les Tries 79 B

27/06/2022

José
Montero

Bar-restaurant

C/de la Proa 19 B

27/06/2022

Bar

Pg. d’en Blay 46 B

27/06/2022

Produccions

Zhiwen Sun

Coderch

Barroso

14/07/2022

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

EL SECRETARI ACCIDENTAL

