ACTA NÚM.31
JUNTA DE GOVERN LOCAL
EL DIA 11 D’AGOST DE 2022

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 11 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. Immaculada Muñoz i
Díaz, 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 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 4 d’agost:
-

-

Dijous 4 d’agost, es va fer la presentació del cartell de Festes d’enguany. El
regidor de Festes, Agustí Arbós, i representants de la Comissió de Festes i
l’autor del disseny van descobrir el cartell de Festes del Tura 2022, obra de
l’artista Eloi Casanovas Gilabert.
Dimecres 10 d’agost es va desplaçar al Camp Municipal d’Esports on va
disputar el partut UE OLOT contra el Nàstic de Tarragona.

2.1. - AVANÇAMENT 40% SUBVENCIÓ ESCOLA FUTBOL GARROTXA
Núm. de referència

: X2022017346

En relació a l’expedient SAL32022000003, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:

Procedir a la bestreta de 1800 euros a l’Escola Futbol Garrotxa en concepte
d’avançament de la subvenció atorgada per un import de 4500 euros, per tal de donar
suport a l’activitat realitzada pel club durant el 2022, en base a la informació de la que
es disposa. 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
200400
2202851001

Tipus
Partida
Despeses 22330 341 480017

Import
1800

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIO ESCOLA FUTBOL GARROTXA
100 001 999 065 999 999

S’aprova per unanimitat.
3.1. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST CLUB HOQUEI
Núm. de referència

: X2022039880

En relació a l’expedient SAL32022000007, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r. Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de subvenció
nominativa del pressupost a favor de l’entitat CLUB PATI HOQUEI OLOT, amb
NIF:G1734979-6, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número
FEN12013000005, per un import de 14.000 euros. Autoritzar i Disposar la despesa de
14.000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 22 330 341 480005 "Subvenció
Club Hoquei Olot" (segons el conveni de referència adjunt).
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 22330 341 480005

Import
14000

Descripció
SUBVENCIO CLUB HOQUEI OLOT

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 999 065 999 999

2n. Procedir a la bestreta de 5.600 euros a l’entitat CLUB PATI HOQUEI OLOT en
concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import de 14.000
euros, destinada a la celebració de la Supercopa d’Espanya 2022 que organitza el Club.
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
200240

Tipus
Partida
Despeses 22330 341 480005

Import
5600

Descripció
SUBVENCIO CLUB HOQUEI OLOT

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 999 065 999 999

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.
4rt. 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.
4.1. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST CLUB BÀSQUET OLOT
Núm. de referència

: X2022040150

En relació a l’expedient SAL32022000008 de 8 d’agost de 2022, vist l’expedient
administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat d'Esports, proposa a la
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r. Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Subvenció
nominativa del pressupost a favor de l’entitat CLUB BASQUET OLOT, amb
NIF:G1714591-3, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número
FEN12013000006, per un import de 3.510 euros. Autoritzar i Disposar la despesa de
3.510
euros
amb
càrrec
a
l’aplicació
pressupostària:
22 330 341 480004 Subvenció Club Bàsquet Olot (segons el conveni de referència
adjunt).

Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 22330 341 480004

Import
3510

Descripció
SUBVENCIO CLUB BASQUET OLOT

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 999 065 999 999

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

: X2022040187

En relació a l’expedient SAL32022000009, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:

1r. Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Subvenció
nominativa del pressupost a favor de l’entitat CASINO OLOTI, amb NIF:G1705418-0,
inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número
FEN12022000007, per un import de 5.000 euros. Autoritzar i Disposar la despesa de
5.000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 22 100 924 78004 " Subvenció
Casino Olotí" (segons el conveni de referència adjunt).
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 22100 924 78004

Import
5000

Descripció
SUBVENCIO CASINO OLOTI

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 999 065 999 999

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

6.1. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST A L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I
COMERCIANTS DEL BARRI DE SANT FERRIOL
Núm. de referència

: X2022040576

En relació a l’expedient SAL32022000010, 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:
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Subvenció
nominativa del pressupost a favor de l’entitat ASSOCIACIÓ DE VEINS I
COMERCIANTS DEL BARRI DE SANT FERRIOL, amb NIF:G1759730-3, inscrita en el
Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12013000052, per un
import de 1660 euros. Autoritzar i Disposar la despesa de 1660 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària: 22 100 924 480000 "Subvenció Assoc. Veins Barri Sant
Ferriol" (segons el conveni de referència adjunt).
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 22100 924 480000

Import
1660

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIO ASSOC. VEINS BARRI100SANT
001 999 065 999 999
FERRIOL

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

6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada
electrònic, mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord.
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable
i a la secció de comptabilitat i pressupostos.
S’aprova per unanimitat.
7.1. - CONVENI SPONSORS FESTES DEL TURA 2022- BELLAPART SAU
Núm. de referència

: X2022039159

1.- L’Empresa BELLAPART SA SOCIEDAD UNIPERSONAL, 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 BELLAPART SA SOCIEDAD UNIPERSONAL, 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-2022-800043 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 BELLAPART SA SOCIEDAD UNIPERSONAL 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.
7.2. - CONVENI SPONSORS FESTES DEL TURA 2022 - CERVEZAS MORITZ
Núm. de referència

: X2022040259

En relació a l’expedient FE022022000037 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 CERVEZAS MORITZ SA, 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:
· Patrocini d’un concert a Plaça Major
· Presència a Plaça Major · Banderoles
· Programa de festes
· Pantalla digital
· App de festes i xarxes socials.
3.- L’Empresa CERVEZAS MORITZ SA, amb motiu de les prestacions que li atorga el
present conveni, ingressarà a l’Ajuntament la quantitat de: 6500€.
És per això que s’aprova la liquidació núm: BFL -2022-800044 per l’esmentat import de:
6500€.
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 CERVEZAS MORITZ SA 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.
8.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES
Núm. de referència

: X2022040382

En relació a l’expedient CPG22022000047 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:
Aprovar relació d’ordenacions de despeses annexada número 22/031 per un import de
547.244,64 euros.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

S’aprova per unanimitat.

Import
547244.64

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

9.1. - APROVAR CERTIFICACIONS D'OBRA
Núm. de referència

: X2022040700

En relació a l’expedient CPG22022000048 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:
Aprovar la certificació n.2 CONSTRUO CONTRUCCIONS GENERALS SL
corresponent a les obres de PROJECTE DE LES OBRES DE RESTAURACIÓ
DEL CAMÍ RAL DE BATET, DES DE CAN MASCLAT A CAN PERICOT FASE 2
amb càrrec a la partida 22 145 1532 61917 “RESTAURACIÓ CAMÍ RAL DE
BATET” per un import de 12.690,96 euros.
Aprovar la certificació n.4 JOSEP VILANOVA SA corresponent a les obres de
OBRES DE CONSREVACIÓ I MILLORA DE LA INFRAESTRUCTURA VIÀRIA
DIVERSOS CARRERS DE LA CIUTAT ANY 2022 FASE 1 amb càrrec a la partida
22 140 1532 61904 “SUPRESIO BARRERES ARQUITECTÒNIQUES” per un
import de 39.612.,85 euros.
Aprovar la certificació n.4 AGUSTI Y MASOLIVER SA corresponent a les obres
de D’URBANIZACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ 03.04 EN L’ENTORN
CARRER CARLES I amb càrrec a la partida 22 151 1276 60908 “R21
URBANITZACIÓ POLÍGON ACT. CARLES I” per un import de 82.162,67 euros.
S’aprova per unanimitat.
10.1. - OBRES DE PAVIMENTACIÓ AMB MESCLA BITUMINOSA ALS CARRER
MESTRE TURINA I AV. ONZE DE SETEMBRE
Núm. de referència : X2022037299
Tipus de Contracte: OB
Procediment
AD
Criteris
NO

D'OBRES
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar les obres de pavimentació amb mescla
bituminosa als carrers Mestre Turina i Onze de Setembre, com es desprèn de l’informe
de data 22 de juliol de 2022, emès pel Sr. Ramon Prat Molas, Cap de l’Àrea de Territori
de l’Ajuntament d’Olot.
Segon.- Atès que es tracta d’una obra amb una unitat funcional.
Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per executar obres de
pavimentació amb mescla bituminosa als carrers Mestre Turina i Onze de Setembre:
JOSEP VILANOVA SA

EXCAVACIONS I CANALITZACIONS VILALTA, SL
EXCAVACIONS COLL, SL
Quart.- D’acord amb l’informe de valoració emès pel Sr. Ramon Prat Molas, cap de
l’Àrea de Territori d’aquest Ajuntament en data 9 d’agost de 2022; s’han presentat
només dues ofertes dins el termini establert a l’efecte, subscrites per les empreses
“Josep Vilanova, SA” i “Excavacions i Canalitzacions Vilalta, SL”; i la millor proposta és
la presentada per JOSEP VILANOVA SA, per ésser l’oferta presentada amb un import
inferior al de la licitació.
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 JOSEP VILANOVA SA i atès que aquesta
compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del
contracte.
Fonament jurídic
La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant
LCSP) i correspon a la modalitat 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: CC012022000596 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar l’informe NI022022001612 emès pel Sr. Ramon Prat Molas, cap de
l’Àrea de Territori d’aquest Ajuntament de data 22 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 JOSEP VILANOVA SA, amb NIF núm. A17444092, el contracte
menor de les obres de pavimentació amb mescla bituminosa als carrers Mestre Turina i
Onze de Setembre; pel preu de disset mil tres-cents noranta-nou euros amb vuitanta
cèntims (17.399,80 €), IVA inclòs.

L’esmentat preu es desglossa en catorze mil tres-cents vuitanta euros (14.380 €) de
pressupost net i tres mil dinou euros amb vuitanta cèntims (3.019,80 €) d’IVA calculat
amb un tipus del 21%
Tercer.- El termini d’execució de les obres serà d’un mes a comptar des de la data de
notificació de l’acord d’adjudicació.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 17.399,80 €, IVA inclòs, amb càrrec
a la partida núm. 22.140.1532.619020 “paviments vies públiques barris” del Pressupost
municipal.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 22140 1532 61902

Import
17399.80

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
PAVIMENTS VIES PUBLIQUES BARRIS100
(PR22001 001 001 000 000
18150)

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
CC012022000596
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses : “Josep Vilanova, SA” i “Excavacions
i Canalitzacions Vilalta, SL”.
S’aprova per unanimitat.
10.2. - MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UN NOU
COL.LECTOR-INTERCEPTOR ALS CARRERS CASTANYER I GÍRGOLA. TRAM:
CARRER ROURE – AVINGUDA SANT JORDI.
Núm. de referència

: X2022004266

Antecedents
Per acord de Junta de Govern Local de data 15 d’octubre de 2020, es va aprovar el
projecte tècnic de les obres de construcció d’un nou col·lector - interceptor als carrers
Castanyer i Gírgola. Tram: Carrer Roure - Avinguda Sant Jordi
Per Acord de Junta de Govern Local de data 3 de febrer de 2022, es va aprovar
l’expedient de contractació administrativa de les “Obres de construcció d’un nou
col·lector - interceptor als carrers Castanyer i Gírgola. Tram: Carrer Roure - Avinguda
Sant Jordi.” mitjançant procediment obert simplificat, amb un pressupost de licitació de
159.926,39 € IVA inclòs (cent cinquanta-nou mil nou-cents vint-i-sis euros amb trentanou cèntims). Aquest import es desglossa en cent trenta-dos mil cent-setanta euros amb
cinquanta-set cèntims (132.170,57€) de pressupost net i vint-i-set mil set-cents
cinquanta-cinc euros amb vuitanta-dos cèntims (27.755,82€) en concepte d’IVA calculat
al tipus del 21%.
Per acord de Junta de Govern Local de 31 de març de 2022, es va adjudicar el contracte
“Obres de construcció d’un nou col·lector-interceptor als carrers Castanyer i Gírgola.
Tram: Carrer Roure - Avinguda Sant Jordi”, a favor de l’empresa Obres Meroca SLU,

amb NIF. B-55268973 pel preu de 141.353,83 € Iva Inclòs (cent quaranta-un mil trescents cinquanta-tres euros amb vuitanta-tres cèntims), que es desglossa en cent setze
mil vuit-cents vint-i-un euros amb trenta-cinc cèntims (116.821,35 €) de pressupost net
i vint-i-quatre mil cinc-cents trenta-dos euros amb quaranta-vuit cèntims (24.532,48 €)
d’IVA calculat al 21%.
El contracte es va formalitzar amb efectes a 20 d’abril de 2022.
Vist l’informe NI022022001497 emès pel Sr. Ramon Prat Molas, cap d’Àrea de Territori
de l’Ajuntament d’Olot i responsable del contracte, en què informa i justifica la necessitat
de modificar el contracte per causes que no eren previsibles amb antel.lació.
Vista la necessitat de modificar el contracte i segons la clàusula 44 del plec de clàusules
administratives particulars de la licitació preveu que les causes de modificació no
previstes segueixin l’article 205 de la LCSP.
Fonaments legals
L’article 205 de la LCSP inclou les modificacions de contracte que no preveu el plec de
clàusules administratives particulars: prestacions addicionals, circumstàncies
imprevisibles i modificacions no substancials en els termes següents:
Quan la necessitat de modificar un contracte vigent derivi de circumstàncies
sobrevingudes i que siguin imprevisibles en el moment en què va tenir lloc la licitació
del contracte, sempre que es compleixin les tres condicions següents:
1r. Que la necessitat de la modificació derivi de circumstàncies que una Administració
diligent no hauria pogut preveure.
2n. Que la modificació no alteri la naturalesa global del contracte.
3r. Que la modificació del contracte impliqui una alteració en la seva quantia que no
excedeixi, aïlladament o conjuntament amb altres modificacions acordades de
conformitat amb aquest article, el 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclòs.
Quan les modificacions no siguin substancials. En aquest cas se n’ha de justificar
especialment la necessitat, i s’han d’indicar les raons per les quals aquestes prestacions
no es van incloure en el contracte inicial. Una modificació d’un contracte es considera
substancial quan tingui com a resultat un contracte de naturalesa materialment diferent
del subscrit en un principi
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12022000004 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar la modificació del contracte d’obres de construcció d’un nou col.lectorinterceptor als carrers Castanyer i Gírgola. Tram: Carrer Roure – Avda Sant Jordi ,
adjudicat a l’empresa OBRES MEROCA, SLU, amb NIF B55268973.
Segon.- L’increment de despesa prevista en la modificació del contracte anirà a càrrec
de la partida: 22 140.160. 61905 ACTIVITAT CLAVEGUERAM BONAVISTA

Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 22140 160 61905

Import
14419.19

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
ACTUACIONS CLAVEGUERAM BONAVISTA
100 001 001 001 000 000
(PR22)

Tercer.- El cost d’aquesta modificació serà de catorze mil quatre-cents dinou euros amb
dinou cèntims (14.419,19 €) IVA inclòs, desglossat en onze mil nou-cents setze euros
amb seixanta nou cèntims (11.916,69 €) de pressupost net i dos mil cinc-cents dos euros
amb cinquanta-cèntims (2.502,50 €) corresponents a l’IVA calculat al 21%.
Quart.- L’increment total del contracte 14.419,19 € (Iva Inclòs) i representa un 10,2% del
pressupost d’adjudicació.
S’aprova per unanimitat.
10.3. - ADJUDICAR DEL CONTRACTE MIXT DEL SERVE DE COMUNICACIONS
DE VEU FIXA, MÒBILS, I DE DADES I ACCÉS A INTERNET I SUBMINISTRAMENT
D'APARELLS DE TELEFONIA MÒBIL O DE DADES PER AVARIA, RENOVACIÓ O
OBSOLESCÈNCIA.
Núm. de referència : X2022008404
Tipus
Contracte
Procediment
Criteris

SE

DE SERVEIS

AB
MU

PROCEDIMENT OBERT
MULTIPLICITAT DE CRITERI

Antecedents

Per acord de Junta de Govern Local de 24 de febrer de 2022 es va aprovar l’expedient
de contractació administrativa, plecs de clàusules i inici de la licitació del contracte mixt
del servei de comunicacions de veu fixa, mòbil, i dades i accés a internet i
subministrament d’aparells de telefonia mòbil o de dades per avaria, renovació o
obsolescència
El pressupost base de licitació, és de 252.648,00 € IVA inclòs, desglossat en 208.800,00
€ de base imposable més 43.848,00 € d’IVA calculat al 21%.
Anys de contracte
Any 1
Any 2
Any 3
Total

Pressupost base de
licitació
69.600,00 €
69.600,00 €
69.600,00 €
208.800,00 €

IVA 21 %
14.616,00 €
14.616,00 €
14.616,00 €
43.848,00 €

Pressupost base de
licitació IVA inclòs
84.216,00 €
84.216,00 €
84.216,00 €
252.648,00 €

El termini de presentació de proposicions va finalitzar el dia 5 d’abril de 2022, havent
presentat oferta i havent estat admeses a la licitació les següents empreses:
-

TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU
PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS SA

En data 19 de maig 2022 es reuní la Mesa de Contractació per donar compte de l’informe
emès pel Sr. Joan Prat relatiu als criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de
valor de les ofertes presentades pels licitadors, i obrir el Sobre C corresponent als criteris
automàtics.
El resum de les puntuacions obtingudes per les empreses pel que fa als
d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor, és el següent:
Criteri
Solució tècnica proposada
Model d'implantació
Model d'operació
TOTAL

Puntuació
màxima
30
5
5
40

criteris

Puntuació Telefónica Puntuació Parlem
21,9
4,5
5
31,4

27,1
4,5
4,5
36,1

L’informe emès pel Sr. Joan Prat Espuña, cap de l’àrea d’Informàtica i Noves
Tecnologies de l’Ajuntament d’Olot, en relació a la valoració dels criteris avaluables
automàticament, determinava que l’oferta presentada per l’empresa “Parlem Telecom
Companyia de Telecomunicacions SA” incorria en presumpció d’anormalitat, d’acord
amb els paràmetres establerts en l’article 149.2.a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP), i l’article 85 del RGLCAP.
En data 3 de juny de 2022 es va requerir a PARLEM TELECOM COMPANYIA DE
TELECOMUNICACIONS SA per tal que justifiqués i desglossés raonadament i
detalladament el baix nivell del preu de l’oferta
En data 23 de juny 2022 es reuní novament la Mesa de Contractació per donar compte
de l’informe emès pel Sr. Joan Prat, relatiu als criteris d’adjudicació avaluables
automàticament o mitjançant fórmula i de l’informe tècnic de valoració de la justificació
d’oferta anormalment baixa i per fer la proposta d’adjudicació.
El resum de la puntuació obtinguda per les diferents empreses en els criteris avaluables
automàticament és el següent:

El resum de la puntuació total obtinguda, és el següent:

Seguidament es donà compte de l’informe de valoració de la justificació de l’oferta
anormalment baixa presentada per l’empresa “Parlem Telecom Companya de
Telecomunicacions SA”. L’informe considerava que es justificava adequadament el baix
preu de la seva oferta, i per tant aquesta es pot considerar vàlida.
Finalment es proposava a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte del servei
de comunicacions de veu fixa, mòbils i de dades i accés a internet i subministrament
d’aparells de telefonia mòbil o de dades per avaria, renovació o obsolescència a
l’empresa “Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions SA”.
En data 7 de juliol de 2022 es va requerir a l’empresa per tal que presentés tota la
documentació necessària per procedir a l’adjudicació del contracte i constituís les
garanties preceptives, en els termes de l’article 150 de la LCSP.
Atès que es va donar compliment al requeriment dins el termini establert a l’efecte.
De conformitat amb el punt 3 de l’article 150 de la LCSP i amb la Disposició Addicional
Segona de la LCSP.
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12022000008 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
Primer.- ADJUDICAR el contracte mixt del servei de comunicacions de veu fixa, mòbils,
i de dades i accés a internet i subministrament d’aparells de telefonia mòbil o de dades
per avaria, renovació o obsolescència, a favor de PARLEM TELECOM COMPANYIA
DE TELECOMUNICACIONS SA, amb NIF A65851446, per un preu total màxim de doscents cinquanta-dos mil sis-cents quaranta-vuit euros (252.648,00 €) desglossats en
208.800,00 € de base imposable i 43.848,00 € d’IVA calculat al 21%, d’acord amb els
preus unitaris detallats en la seva oferta.
Es tracta d’un contracte per preus unitaris, en què la despesa global no es pot concretar
anticipadament, ja que s’anirà determinant durant el període de vigència del contracte
i segons les necessitats.
La durada del contracte s’estableix per tres (3) anys, a comptar des de la data de
formalització del contracte, amb la possibilitat de dues (2) pròrrogues, de forma
acordada, d’un any cadascuna.

Segon.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de
clàusules administratives particulars i el plec de clàusules tècniques reguladores de la
contractació, aprovats per la Junta de Govern Local de data 24 de febrer de 2022, així
com amb l’oferta presentada per l’adjudicatària.
Tercer.- Les característiques i avantatges de l’oferta, queden acreditades a l’acta de la
Mesa de Contractació celebrada el dia 23 de juny de 2022.
Tota la informació necessària que justifica la present adjudicació es troba publicada en
el Perfil del contractant de l’Ajuntament d’Olot.
Quart.- Disposar el càrrec a la partida Telecomunicacions l’import de 21.108 €,
corresponents a l’import del contracte previst per a l’any 2022, d’acord amb la clàusula
5 del PCAP i amb l’informe NI022022001490 emès pel cap de l’àrea d’Informàtica i
Noves Tecnologies de l’Ajuntament d’Olot.
La despesa prevista per als anys 2023 i 2024, és d’un import màxim de 84.216,00 € (IVA
inclòs).
La despesa prevista per a l’any 2025 és de 63.10,00 € IVA inclòs.
Operació
200300
200300
200300
200300

Referència
2201359
2201359
2201359
2201359

Tipus
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses

Partida
22120 491 222000
99999
99999
99999

Import
21108
84216
84216
63108

Descripció
TELECOMUNICACIONS
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

CC1
100
100
100
100

CC2
001
001
001
001

CC3
001
001
001
001

CC4
001
001
001
001

En tractar-se d’una despesa plurianual, queda subordinada a l’existència de crèdit
adequat i suficinet en el pressupost dels exercicis respectius.
Cinquè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i als candidats, de conformitat
amb l’article 151 de la LCSP.
Sisè.- Publicar l’adjudicació del contracte mitjançant anunci en el Perfil del Contractant.
Setè.- En ser el contracte susceptible de recurs especial en matèria de contractació, i
d’acord amb el que estableix l’article 153.3 de la LCSP, la formalització no es podrà
efectuar abans que transcorrin quinze dies hàbils des que es remeti la notificació de
l’adjudicació als licitadors i candidats. Transcorregut aquest termini, es requerirà a
l'adjudicatari perquè formalitzi el contracte en un termini no superior a cinc dies, comptats
des del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment.
Vuitè.- PUBLICAR la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del
Contractant.
S’aprova per unanimitat.

CC5
000
000
000
000

CC6
000
000
000
000

10.4. - SERVEI DE VIGILÀNCIA I CONTROL D'ACCÉS PER FESTES DEL TURA 2022
Núm. de referència : X2022039491
Tipus de Contracte: SE
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SERVEIS
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar el servei de vigilància i control d’accés durant
les Festes del Tura 2022, com es desprèn de l’informe de data 29 de juliol de 2022,
emès pel Sr. Jordi Serrat Cruz, director de l’Àrea de Festes de l’Ajuntament d’Olot.
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.- Atès el pressupost presentat per l’empresa “Protecta Control 2005, SL” en data
21 de juliol de 2022 per a la prestació del servei de vigilància i control d’accés durant les
Festes del Tura 2022.
Quart.- Atès l’informe núm. NI022022001660 emès pel Sr. Jordi Serrat Cruza, director
de l’Àrea de Festes de l’Ajuntament d’Olot, favorable a la contractació del servei a favor
de l’empresa PROTECTA CONTROL 2005 S.L.
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 PROTECTA CONTROL 2005 S.L 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: CC012022000629 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar l’informe NI022022001660 emès pel Sr. Sr. Jordi Serrat Cruz, director
de 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 PROTECTA CONTROL 2005 S.L, amb NIF núm. B6402960-6, el
contracte menor dels serveis de vigilància i control d’accés durant les Festes del Tura
2022; pel preu de nou mil set-cents cinquanta-set euros amb quaranta-quatre cèntims
(9.575,44 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en vuit mil seixanta-quatre euros (8.064 €) de pressupost
net i mil sis-cents noranta-tres euros amb quaranta-quatre cèntims (1.693,44 €) d’IVA
calculat amb un tipus del 21 %.
Els serveis portaran a terme del 6 al 12 de setembre de 2022, en els espais, horaris, i
amb les necessitats de personal que es detallen a continuació:
SERVEI: DIMARTS 06
De 23h fins les 00h
De 23h a 00h
De 23h a 00h

- Barraques Firal
- Escenari firal
- Barraques i escenari camp d'en mas

1 auxiliar
1 auxiliar
1 auxiliar

SERVEI: DIMECRES 07
De 21h a 22:30h
De 21h a 06h
De 21h a 03h
De 22h a 03h
De 22:30h a 06h
De 00h fins les 10h
De 00h fins les 10h
De 00h fins les 11h

- Escenari Firal
- Barraques
- Escenari Plaça Major
- Escenari Camp d'en Mas
- Escenari Firal
- Barraques Firal
- Escenari firal
- Barraques i escenari camp d'en mas

1 controlador d'accés
2 auxiliars
1 controlador d'accés
2 controladors d'accés
2 controladors d'accés
1 auxiliar
1 auxiliar
1 auxiliar

SERVEI: DIJOUS 08
De 06h a 18h
De 21h a 06h
De 18h a 22h
De 18:30h a 03h
De 22:30h a 06h
De 23h a 05h
De 22h a 06h
De 06h fins les 18h
De 03h fins les 18h
De 04h fins les 10h

- Barraques Firal
- Barraques
- Escenari Firal
- Escenari Plaça Major
- Escenari Camp d'en Mas
- Escenari Muralla
- Escenari Firal
- Escenari firal
- Barraques i escenari camp d'en mas
- Escenari Plaça Major

1 auxiliar
2 auxiliars
1 controlador d'accés
1 controlador d'accés
2 controladors d'accés
2 controladors d'accés
2 controladors d'accés
1 auxiliar
1 auxiliar
1 auxiliar

SERVEI: DIVENDRES 09
De 06h a 18h

- Barraques Firal

1 auxiliar

De 21h a 06h
De 19h a 22:30h
De 21:30h a 03h
De 22h a 03h
De 22:30h a 06h
De 06h a 18h
De 06h a 18h
De 03h fins les 12h
De 05h fins les 12h

- Barraques
- Escenari Firal
- Escenari Plaça Major
- Escenari Camp d'en Mas
- Escenari Firal
- Escenari firal
- Barraques i escenari camp d'en mas
- Escenari plaça menjador
- Escenari Muralla

2 auxiliars
1 controlador d'accés
1 controlador d'accés
2 controladors d'accés
2 controladors d'accés
1 auxiliar
1 auxiliar
1 auxiliar
1 auxiliar

SERVEI: DISSABTE 10
De 06h a 18h
De 21h a 06h
De 17:30h a 19:30h
De 23h a 04h
De 22h a 03h
De 23h a 05h
De 19:30h a 06h
De 06h fins les 18h
De 3h fins les 18h
De 03h fins les 12h
De 02h fins les 12h

- Barraques Firal
- Barraques
- Escenari Firal
- Escenari Plaça Major
- Escenari Camp d'en Mas
- Escenari Muralla
- Escenari Firal
- Escenari firal
- Barraques i escenari camp d'en mas
- Escenari plaça major
- Escenari Muralla

1 auxiliar
2 auxiliars
1 controlador d'accés
1 controlador d'accés
2 controladors d'accés
2 controladors d'accés
2 controladors d'accés
1 auxiliar
1 auxiliar
1 auxiliar
1 auxiliar

SERVEI: DIUMENGE 11
De 06h a 18h
De 03h fins les 18h

- Barraques Firal
- Barraques i escenari camp d'en mas

1 auxiliar
1 auxiliar

SERVEI: DILLUNS 12
De 00h a 15h
De 00h fins les 15h

- Barraques Firal
- Barraques i escenari camp d'en mas

1 auxiliar
1 auxiliar

Tercer.- Els serveis es portaran a terme durant el període del 6 al 12 de setembre de
2022.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de9.757,44 €, IVA inclòs, amb càrrec
a la partida núm.22.410.338.227995 “Festes del Tura” del Pressupost municipal.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 22410 338 227995

Import
9757.44

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
CC012022000629.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa PROTECTA CONTROL 2005 S.L
S’aprova per unanimitat.

10.5. - SUBMINISTRAMENT DE GOTS REUTILITZABLES PER A LES FESTES DEL
TURA
Núm. de referència : X2022039329
Tipus de Contracte: SU
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SUBMINISTRAMENT
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar el subministrament de 36.000 ecogots de 330ml
Natural reutilitzables i seragrafiats amb els motius de les Festes del Tura. Enguany
perseguint l’objectiu de fer de les festes el màxim de sostenibles es fa un pas endavant
canviant el plàstic per la pellofa d’arròs, passant a tenir uns gots 100% biodegradables
i lliures de residus, com es desprèn de l’informe de data 1 d’agost de 2022, emès pel Sr.
Jordi Serrat Cruz, director de 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.- Es contracta directament a l’empresa Retolprom 2017SL atès que actualment
és la única empresa que pot oferir aquest tipus de producte que ofereix sota la marca
registrada d’Ecogots.
Quart. Atès que es valora favorablement l’oferta presentada per l’empresa
RETOLPROM 2017 SL.
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 RETOLPROM 2017 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. CC012022000624 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. Jordi Serrat Cruz, director de l’àrea de Festes
de l’Ajuntament d’Olot, de data 1 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 RETOLPROM 2017 SL, amb NIF núm. B66896648, el contracte
menor del subministrament de 36.000 ecogots de 330ml Natural seragrafiats amb els
motius de les Festes del Tura, pel preu de onze mil cent trenta-tres euros amb norantaquatre cèntims (11.133,94 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en nou mil dos-cents un euros amb seixanta cèntims
(9.201,60 €) de pressupost net i mil nou-cents trenta-dos euros amb trenta-quatre
cèntims (1.932,34 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 %.
Tercer.- El termini màxim previst per al subministrament del material serà el dia 1 de
setembre de 2022.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 11.133,94 €, 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
11133.94

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
CC012022000624.
S’aprova per unanimitat.
10.6. - ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT
ABREUJAT, DEL SUBMINISTRAMENT DE LLICÈNCIES DE L’APLICACIÓ
MANAGE ENGINE PATCH MANAGER PER L’AJUNTAMENT D’OLOT
Núm. de referència
Tipus
Contracte
Procediment

: X2022031759
SU

DE SUBMINISTRAMENT

AD

ADJUDICACIÓ DIRECTA

Criteris

NO

SENSE 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 de llicències de
l’aplicació Patch Manager” mitjançant procediment obert simplificat abreujat , amb un
pressupost de set mil divuit euros (7.018.00 €), IVA inclòs. Aquest import es desglossa
en cinc mil vuit cents euros 5.800,00 € de pressupost net i mil dos cents divuit euros
1.218,00 € en concepte d’IVA calculat al 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, un total d’una empresa: ESTANYS BLAUS, SL ( B17496738 )
En data 22 de juliol de 2022 es procedeix a obrir el sobre únic per la licitació per la
contractació del subministrament de llicències de l’aplicació Manage Engine Patch
Manager per l’Ajuntament d’Olot i es sol·licita informe de valoració a la persona
responsables del contracte.
En data 28 de juliol de 2022 es reuneix la Mesa de Contractació en sessió privada , per
donar compte de l’informe de valoració de les ofertes presentades emès pel Sr. Joan Prat
Espuña, com a responsable de l’Àrea d’Informàtica i Noves Tecnologies i la Mesa acorda
elevar a la Junta de Govern Local la proposta d’adjudicació del contracte de
“Subministrament de llicències de l’aplicació Manage Engine Patch Manager ” a l’empresa
ESTANYS BLAUS, SL ( B17496738 )
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. CCS12022000033 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següent acord:
Primer.- ADJUDICAR el contracte de “Subministrament de llicències de l’aplicació Manage
Engine Patch Manager”, a favor de l’empresa ESTANYS BLAUS, SL amb NIF.
B17496738 pel preu de SIS MIL SIS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB TRENTA-DOS
CÈNTIMS (6.660,32 €) Iva Inclòs , que es desglossa en:
Cinc mil cinc-cents quatre amb quaranta cèntims (5.504,40 €) més mil cent cinquantacinc euros amb noranta-dos cèntims (1.155,92 €) 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.
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 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 6.660,32 € amb càrrec a la següent
partida:2022.120.920.227994 MANTENIMENT I SUPORT INFORMÀTIC.
Exercici
2022
2023

Operació Referència
200300
2203988
200210
2203988
200220

Preu sense IVA
2.752,20
2.752,20

Tipus
Despeses
Despeses
Despeses

Partida
22120 920 227994
22120 920 227994
99999

IVA
577,96
577,96

Import
3330.16
-3687.84
3330.16

Preu total
3.330,16
3.330,16

Descripció
CC1
MANTENIMENT I SUPORT INFORMATIC
100
MANTENIMENT I SUPORT INFORMATIC
100
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA
100

CC2
001
001
001

CC3
001
001
001

En tractar-se d’una despesa plurianual, queda subordinada a l’existència de crèdit
adequat i suficient en el pressupost dels exercicis respectius.
Quart .- La durada del contracte de subministrament és de 2 anys, amb efectes de data
12 de juliol de 2022 a 11 de juliol de 2024.
Cinquè.- NOMENAR, com a Responsable del Contracte, el Sr. Joan Prat Espuña, com
a cap d’Àrea d’Informàtica i Noves Tecnologies de l’Ajuntament d’Olot, amb les facultats
determinades a l’article 62 de la LCSP.
Sisè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a la resta de licitadors que han
participat a la licitació i es publicarà en el Perfil del Contractant, de conformitat amb
l’article 151.1 de la LCSP.
Setè.- Requerir a l’adjudicatària per tal que, si ho considera, en el termini màxim de 3
dies hàbils des de la seva notificació presenti l’acceptació de la resolució de
l’adjudicació en els termes de la clàusula 21 del Plec de Clàusules administratives
particulars.
Vuitè.- Publicar la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del
Contractant de l’Ajuntament d’Olot, de conformitat amb l’article 154 de la LCSP.
S’aprova per unanimitat.

CC4
001
001
001

CC5
000
000
000

CC6
000
000
000

10.7. - SEGONA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE
CONSUMIBLES HIGIÈNICS ALS CENTRES MUNICIPALS D’OLOT.
Núm. de referència

: X2021035880

Antecedents
Per Acord de Junta de Govern Local de data 29 de juliol de 2021 , es va aprovar
l’expedient de contractació administrativa del “Subministrament de consumibles
higiènics als centres Municipals d’Olot” mitjançant procediment obert simplificat abreujat
, amb un pressupost màxim de 16.732,34 € IVA inclòs, amb el desglossament següent:
13.828,38 € de pressupost net i 2.903,96 € corresponent al 21% d’IVA .

La Junta de govern local, en sessió ordinària celebrada el dia 9 de desembre de
2021, va aprovar l’adjudicació, mitjançant procediment simplificat abreujat el
subministrament de de consumibles higiènics als centres municipals d’Olot, a
l’empresa INDUSTRIAS LINDAMER, SL (B17016718) amb la previsió de
16.732,34 € de despesa màxima pel 2022:
L’Ajuntament no està obligat a exhaurir l’esmentat import atès que els
subministrament
s’executarà en funció de les demandes d’acord al consum
necessari i per tant es pot donar el cas que a fi del contracte l’import contractat
sigui
inferior
a les previsions realitzades per a la contractació.
La durada del contracte és d’un any amb efectes de 1 de gener de 2022 o fins
esgotament del pressupost i possibilitat d’una pròrroga d’un any.
Vist l’informe NI022022001749 emès pel Sr. Xavier Viñolas Boix, com a enginyer tècnic
de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot i responsable del contracte, en què informa
i justifica la necessitat de modificar el contracte per causes que no eren previsibles amb
antelació.
Vista la necessitat de modificar el contracte i segons la clàusula 31 del plec de clàusules
administratives particulars de la licitació preveu que les causes de modificació no
previstes segueixin l’article 205 de la LCSP.
Fonaments legals
L’article 205 de la LCSP inclou les modificacions de contracte que no preveu el plec de
clàusules administratives particulars: prestacions addicionals, circumstàncies
imprevisibles i modificacions no substancials en els termes següents:
Quan la necessitat de modificar un contracte vigent derivi de circumstàncies
sobrevingudes i que siguin imprevisibles en el moment en què va tenir lloc la licitació
del contracte, sempre que es compleixin les tres condicions següents:

1r. Que la necessitat de la modificació derivi de circumstàncies que una Administració
diligent no hauria pogut preveure.
2n. Que la modificació no alteri la naturalesa global del contracte.
3r. Que la modificació del contracte impliqui una alteració en la seva quantia que no
excedeixi, aïlladament o conjuntament amb altres modificacions acordades de
conformitat amb aquest article, el 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclòs.
Quan les modificacions no siguin substancials. En aquest cas se n’ha de justificar
especialment la necessitat, i s’han d’indicar les raons per les quals aquestes prestacions
no es van incloure en el contracte inicial. Una modificació d’un contracte es considera
substancial quan tingui com a resultat un contracte de naturalesa materialment diferent
del subscrit en un principi
Vist l’expedient administratiu CCS12021000056 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar la modificació del contracte subministrament de consumibles higiènics
als centres municipals d'Olot, adjudicat a l’empresa INDUSTRIAS LINDAMER, SL, amb
NIF B17016718
Segon.- L’increment de despesa prevista en la modificació del contracte anirà a càrrec
de les partides:
Partida origen
Import AD
2022 144 323 212001 MANTENIMENT EDIFICIS EDUCACIO (ALTRES)

1.100,00 €

2022 144 920 212001 MANTENIMENT EDIFICIS CORPORACIO (ALTRES)

1.200,00 €
2.300,00 €

Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 22144 323 212001

Import
1100

200220

Despeses 22144 920 212001

1200

Descripció
MANTENIMENT
(ALTRES)
MANTENIMENT
(ALTRES)

EDIFICIS
EDIFICIS

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

001

Tercer.- L’import de la modificació serà de dos mil tres-cents euros (2.300,00 €) IVA
inclòs, desglossat en mil nou cents euros amb vuitanta-tres cèntims (1.900,83 €) de
pressupost net i tres-cents noranta-nou euros amb disset cèntims (399,17 €)
corresponents a l’IVA calculat al 21%.
Quart.- L’increment total del contracte és de 1.900,83 € base imposable i representa
un 13,75% del pressupost d’adjudicació.
Cinquè.- La variació total del contracte contemplant les dues modificacions és del 19,73
% ( 5,98 % + 13,75 % )
S’aprova per unanimitat.

001

000

000

10.8. - MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT DE
CARBURANT DESTINAT A VEHICLES I MAQUINÀRIA DEL PARC MÒBIL DE
L'AJUNTAMENT D'OLOT
Núm. de referència

: X2020034944

Antecedents
Per acord de la Junta de Govern Local de data 15 d’octubre de 2020, es va iniciar
l’expedient de contractació del subministrament de carburant destinat a vehicles i
maquinària del parc mòbil de l’Ajuntament d’Olot, mitjançant procediment negociat
sense publicitat, es va aprovar l’expedient i el plec de clàusules administratives
particulars (PCAP), el plec de condicions tècniques, es va aprovar la despesa i es va
convidar a l’empresa “Bon Preu SAU”, amb NIF A08665838
Per acord de Junta de Govern Local de 3 de desembre de 2020 es va adjudicar el
contracte del subministrament de carburant destinat a vehicles i maquinària del parc
mòbil de l’Ajuntament d’Olot a favor de “Bon Preu SAU”, amb NIFA08665838, per un
import màxim de vuitanta-nou mil euros (89.000,00 €) IVA inclòs, desglossats en
setanta-tres mil cinc-cents cinquanta-tres euros amb setanta-dos cèntims(73.553,72 €)
de pressupost net, i quinze mil quatre-cents quaranta-sis euros amb vint-i-vuit cèntims
(15.446,28 €) en concepte d’IVA calculat al 21 %.
L’Ajuntament no està obligat a exhaurir l’esmentat import atès que els subministrament
s’executarà en funció de les demandes de combustible de vehicles, d’acord al consum
necessari i per tant es pot donar el cas que a fi del contracte l’import contractat sigui
inferior a les previsions realitzades per a la contractació.
El contracte te una durada de 24 mesos, i es va formalitzar amb efectes de 1 de gener
de 2021 o fins exhaurir el pressupost màxim de licitació.
Vist l’informe NI022022001753 emès pel Sr. Xavier Viñolas Boix, com a enginyer tècnic
de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot i responsable del contracte, en què informa
i justifica la necessitat de modificar el contracte per causes que no eren previsibles amb
antelació.
Vista la necessitat de modificar el contracte i segons la clàusula 22 del plec de clàusules
administratives particulars de la licitació preveu que les causes de modificació no
previstes segueixin l’article 205 de la LCSP.
Fonaments legals
L’article 205 de la LCSP inclou les modificacions de contracte que no preveu el plec de
clàusules administratives particulars: prestacions addicionals, circumstàncies
imprevisibles i modificacions no substancials en els termes següents:
Quan la necessitat de modificar un contracte vigent derivi de circumstàncies
sobrevingudes i que siguin imprevisibles en el moment en què va tenir lloc la licitació
del contracte, sempre que es compleixin les tres condicions següents:

1r. Que la necessitat de la modificació derivi de circumstàncies que una Administració
diligent no hauria pogut preveure.
2n. Que la modificació no alteri la naturalesa global del contracte.
3r. Que la modificació del contracte impliqui una alteració en la seva quantia que no
excedeixi, aïlladament o conjuntament amb altres modificacions acordades de
conformitat amb aquest article, el 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclòs.
Quan les modificacions no siguin substancials. En aquest cas se n’ha de justificar
especialment la necessitat, i s’han d’indicar les raons per les quals aquestes prestacions
no es van incloure en el contracte inicial. Una modificació d’un contracte es considera
substancial quan tingui com a resultat un contracte de naturalesa materialment diferent
del subscrit en un principi
Vist l’expedient administratiu CCS12020000034 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar la modificació del contracte subministrament de carburant destinat a
vehicles i maquinària del parc mòbil de l’Ajuntament d’Olot, adjudicat a l’empresa BON
PREU, SAU, amb NIF A08665838.
Segon.- L’increment de despesa prevista en la modificació del contracte anirà a càrrec
de les partides:
2022.142.1511.221030
2022.180.132.221030
2022.140.151.221030
2022.330.340.221030

Partida 2022
COMBUSTIBLE BRIGADA
COMBUSTIBLE SERVEIS SEGURETAT
COMBUSTIBLE VEHICLES SERVEIS TECNICS
COMBUSTIBLE VEHICLES ESPORTS I LLEURE

Operació Referència
200220
200220

Tipus
Partida
Despeses 22142 1511 221030
Despeses 22180 132 221030

Import
8000
4000

200220
200220

Despeses 22140 151 221030
Despeses 22330 340 221030

500
500

Import
8.000 €
4.000 €
500 €
500 €

Descripció
CC1 CC2
COMBUSTIBLE BRIGADA
100 001
COMBUSTIBLE
VEHICLES
100
SERVEI
001
SEGURETAT
COMBUSTIBLE VEHICLES SERVEIS TECNICS
100 001
COMBUSTIBLE VEHICLES ESPORTS I 100
LLEURE
001

CC3 CC4 CC5 CC6
001 001 000 000
001 001 000 000
001
001

001
001

Tercer.- El cost d’aquesta modificació serà de tretze mil euros (13.000,00 €) IVA inclòs,
desglossat en deu mil set-cents quaranta-tres euros amb vuitanta cèntims (10.743,80 €)
de pressupost net i dos mil dos-cents cinquanta-sis euros amb vint cèntims (2.256,20 €)
corresponents a l’IVA calculat al 21%.
Quart.- L’increment total del contracte 11.570,25 € base imposable i representa un 14,61
% del pressupost d’adjudicació.
Cinquè.- REQUERIR a l’adjudicatària del contracte subministrament de carburant
destinat a vehicles i maquinària del parc mòbil de l’Ajuntament d’Olot, adjudicat a
l’empresa BON PREU, SAU, amb NIF A08665838 , per tal que en el termini màxim de
15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació del present acord, formalitzi la
modificació del contracte, prèvia ampliació de la garantia definitiva per import de 537,19
€, corresponent al 5% de l’import de la modificació sense IVA.

000
000

000
000

L’ingrés de la garantia definitiva podrà fer-se mitjançant transferència bancària al compte
Corrent núm. ES31 2100 0008 2502 0050 0013, fent constar que correspon a la
“Garantia definitiva modif. de contracte Subministrament de carburant destinat a
vehicles i maquinària del parc mòbil de l’Ajuntament d’Olot “, Expedient
CCS12020000034”. El justificant de l’ingrés s’adjuntarà a la instància electrònica
S’aprova per unanimitat.
10.9. - ACTUACIÓ "CONCERT SORPRESA" EN EL MARC DE LES FESTES DEL
TURA 2022
Núm. de referència : X2022040196
Antecedents
Dins la programació de les Festes del Tura 2022, que es durà a terme del 7 a l’11 de
setembre d’enguany, hi ha programada per al dia 10 de setembre a les 19:30 hores al
Firal Nou, l’actuació de CONCERT SORPRESA, representat per l’empresa ARTS
MANAGERS S L..
Atès que el contracte administratiu es tipifica com a contracte de serveis, d’acord amb
l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).
Atès que ens trobem davant d’un contracte de serveis artístics, aquesta contractació ha
de ser considerada de caràcter privat, de conformitat amb allò que disposen els articles
25.1.a)1r. i 26.2 de la LCSP, i l’article 28 de la LCSP pel que fa a la motivació de la
necessitat.
D’acord amb el previst als articles 118 i 131 de la LCSP.
Vist que la Junta de Govern Local de data 22 de juliol de 2021 aprovà el model de
pressupost acordat pel Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració
Local de Barcelona (CSITAL Barcelona) i l’Associació Professional de Representants,
Promotors i Mànagers de Catalunya (ARC), pel que fa als contractes privats a aplicar en
la contractació d’espectacles.
Atès que hi ha crèdit suficient a la partida núm. 22.410.338.227995 “Festes del tura” del
Pressupost municipal.
Ateses les competències de la disposició addicional segona de la LCSP i vistes les
delegacions del cartipàs municipal.
Vist l’expedient administratiu núm. CC012022000647 i antecedents corresponents la
regidora delegada d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del
següents acords:
Primer.- Aprovar l’informe emès pel Sr. Jordi Serrat Cruz, director de l’Àrea de Festes,
de data 2 d’agost de 2022, en que es motiven les necessitats de contractar.

Segon.- Adjudicar a favor de ARTS MANAGERS S L, amb NIF núm. B6073176-7, el
contracte privat que té per objecte l’actuació de CONCERT SORPRESA programat per
al dia 10 de setembre a les 19:30 hores al Firal Nou, en el marc de les Festes del Tura
2022; pel preu de vuit mil quatre-cents setanta euros (8.470 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en set mil euros (7.000 €) de pressupost net i mil quatrecents setanta euros (1.470 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21. %
Tercer.- Establir que les condicions econòmiques i forma de pagament del contracte,
segons model de pressupost acordat per CSITAL Barcelona i ARC i aprovat per la Junta
de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot de data 22 de juliol de 2021 a aplicar en els
contractes privats, són les següents:
1. CONDICIONS ECONÒMIQUES I FORMA DE PAGAMENT

1.1 Amb l’adjudicació del contracte s’entendrà iniciada la prestació del servei i es
generarà el dret de l’EMPRESA al cobrament del percentatge estipulat en
l’apartat a) del present Pressupost. Conseqüentment l’EMPRESA emetrà una
factura que l’ORGANITZADOR haurà d’abonar segons el que estipula la clàusula
1.4.
1.2 En finalitzar l’exhibició pública de l’actuació/espectacle es generarà el dret
de l’EMPRESA al cobrament del percentatge estipulat en l’apartat b) del present
pressupost. Conseqüentment
l’EMPRESA
emetrà
una
factura que
l’ORGANITZADOR haurà d’abonar segons el que estipula la clàusula 1.4.
1.3 Així mateix, en el supòsit que per qualsevol causa no imputable a l’EMPRESA
es suspengui l’actuació/espectacle objecte del present Pressupost, inclòs si es
suspèn per causes de força major o cas fortuït, dins les 72 hores prèvies a l’inici
de l’actuació/espectacle es generarà el dret de l’EMPRESA al cobrament del
percentatge estipulat en l’apartat b) del present pressupost. Conseqüentment
l’EMPRESA emetrà una factura que l’ORGANITZADOR haurà d’abonar segons
el que estipula la clàusula 1.4.
1.4 Tots els pagaments de les factures que haurà de realitzar l’ORGANITZACIÓ
a favor de l’EMPRESA es faran mitjançant transferència bancària al compte
bancari (IBAN) indicat per l’EMPRESA. El termini màxim per fer aquest
pagament serà de 30 dies naturals a comptar des de la data de presentació de
la factura al registre electrònic de l’ORGANITZACIÓ.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa corresponent a l’actuació de CONCERT
SORPRESA i efectuar el pagament a ARTS MANAGERS S L
amb NIF núm.
B6073176-7per import de vuit mil quatre-cents setanta euros (8.470 €), IVA inclòs.
Cinquè.- El preu del contracte es pagarà amb càrrec a la partida núm.
22.410.338.227995 “Festes del Tura” del Pressupost municipal.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 22410 338 227995

Import
8470

Descripció
FESTES DEL TURA

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

Sisè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la
factura pels mitjans legalment establerts.

Setè.- ARTS MANAGERS S L adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura
electrònica, o hi farà constar el número d’expedient CC012022000647.
S’aprova per unanimitat.

10.10. - ACTUACIÓ "THE TYETS" EN EL MARC DE LES FESTES DEL TURA 2022
Núm. de referència : X2022040209
Antecedents
Dins la programació de les Festes del Tura 2022, que es durà a terme del 7 a l’11 de
setembre d’enguany, hi ha programada per al dia 8 de setembre a les 00:00 hores al
Firal Nou, l’actuació de THE TYETS, representat per l’empresa SEVEN HUNDRED
LITTLE RECORDS.
Atès que el contracte administratiu es tipifica com a contracte de serveis, d’acord amb
l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).
Atès que ens trobem davant d’un contracte de serveis artístics, aquesta contractació ha
de ser considerada de caràcter privat, de conformitat amb allò que disposen els articles
25.1.a)1r. i 26.2 de la LCSP, i l’article 28 de la LCSP pel que fa a la motivació de la
necessitat.
D’acord amb el previst als articles 118 i 131 de la LCSP.
Vist que la Junta de Govern Local de data 22 de juliol de 2021 aprovà el model de
pressupost acordat pel Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració
Local de Barcelona (CSITAL Barcelona) i l’Associació Professional de Representants,
Promotors i Mànagers de Catalunya (ARC), pel que fa als contractes privats a aplicar en
la contractació d’espectacles.
Atès que hi ha crèdit suficient a la partida núm. 22.410.338.227995 “Festes del tura” del
Pressupost municipal.
Ateses les competències de la disposició addicional segona de la LCSP i vistes les
delegacions del cartipàs municipal.
Vist l’expedient administratiu núm. CC012022000648 i antecedents corresponents la
regidora delegada d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del
següents acords:
Primer.- Aprovar l’informe emès pel Sr. Jordi Serrat Cruz, director de l’Àrea de Festes,
de data 2 d’agost de 2022, en que es motiven les necessitats de contractar.

Segon.- Adjudicar a favor de SEVEN HUNDRED LITTLE RECORDS, amb NIF núm.
B6627578-5 , el contracte privat que té per objecte l’actuació de THE TYETS programat
per al dia 8 de setembre a les 00:00 hores al Firal Nou, en el marc de les Festes del
Tura 2022; pel preu de set mil vuit-cents seixanta-cinc euros (7.865 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en sis mil cinc-cents euros (6.500 €) de pressupost net i
mil tres-cents seixanta-cinc euros (1.365 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 %
Tercer.- Establir que les condicions econòmiques i forma de pagament del contracte,
segons model de pressupost acordat per CSITAL Barcelona i ARC i aprovat per la Junta
de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot de data 22 de juliol de 2021 a aplicar en els
contractes privats, són les següents:
1. CONDICIONS ECONÒMIQUES I FORMA DE PAGAMENT

1.1 Amb l’adjudicació del contracte s’entendrà iniciada la prestació del servei i es
generarà el dret de l’EMPRESA al cobrament del percentatge estipulat en
l’apartat a) del present Pressupost. Conseqüentment l’EMPRESA emetrà una
factura que l’ORGANITZADOR haurà d’abonar segons el que estipula la
clàusula 1.4.
1.2 En finalitzar l’exhibició pública de l’actuació/espectacle es generarà el dret
de l’EMPRESA al cobrament del percentatge estipulat en l’apartat b) del present
pressupost. Conseqüentment
l’EMPRESA
emetrà
una
factura que
l’ORGANITZADOR haurà d’abonar segons el que estipula la clàusula 1.4.
1.3 Així mateix, en el supòsit que per qualsevol causa no imputable a l’EMPRESA
es suspengui l’actuació/espectacle objecte del present Pressupost, inclòs si es
suspèn per causes de força major o cas fortuït, dins les 72 hores prèvies a l’inici
de l’actuació/espectacle es generarà el dret de l’EMPRESA al cobrament del
percentatge estipulat en l’apartat b) del present pressupost. Conseqüentment
l’EMPRESA emetrà una factura que l’ORGANITZADOR haurà d’abonar segons
el que estipula la clàusula 1.4.
1.4 Tots els pagaments de les factures que haurà de realitzar l’ORGANITZACIÓ a
favor de l’EMPRESA es faran mitjançant transferència bancària al compte
bancari (IBAN) indicat per l’EMPRESA. El termini màxim per fer aquest
pagament serà de 30 dies naturals a comptar des de la data de presentació
de la factura al registre electrònic de l’ORGANITZACIÓ.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa corresponent a l’actuació de THE TYETS i
efectuar el pagament a SEVEN HUNDRED LITTLE RECORDS amb NIF núm.
B6627578-5per import de set mil vuit-cents seixanta-cinc euros (7.865 €), IVA inclòs.
Cinquè.- El preu del contracte es pagarà amb càrrec a la partida núm.
22.410.338.227995 “Festes del Tura” del Pressupost municipal.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 22410 338 227995

Import
7865

Descripció
FESTES DEL TURA

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

Sisè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la
factura pels mitjans legalment establerts.

Setè.- SEVEN HUNDRED LITTLE RECORDS adjuntarà una còpia d’aquest acord a la
factura electrònica, o hi farà constar el número d’expedient CC012022000
S’aprova per unanimitat.

10.11. - ACTUACIÓ "CATARRES" EN EL MARC DE LES FESTES DEL TURA 2022
Núm. de referència : X2022040239
Antecedents
Dins la programació de les Festes del Tura 2022, que es durà a terme del 7 a l’11 de
setembre d’enguany, hi ha programada per al dia 9 de setembre a les 23:00 hores al
Firal Nou, l’actuació de CATARRES, representat per l’empresa ARTS MANAGERS S
L.
Atès que el contracte administratiu es tipifica com a contracte de serveis, d’acord amb
l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).
Atès que ens trobem davant d’un contracte de serveis artístics, aquesta contractació ha
de ser considerada de caràcter privat, de conformitat amb allò que disposen els articles
25.1.a)1r. i 26.2 de la LCSP, i l’article 28 de la LCSP pel que fa a la motivació de la
necessitat.
D’acord amb el previst als articles 118 i 131 de la LCSP.
Vist que la Junta de Govern Local de data 22 de juliol de 2021 aprovà el model de
pressupost acordat pel Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració
Local de Barcelona (CSITAL Barcelona) i l’Associació Professional de Representants,
Promotors i Mànagers de Catalunya (ARC), pel que fa als contractes privats a aplicar en
la contractació d’espectacles.
Atès que hi ha crèdit suficient a la partida núm. 22.410.338.227995 “Festes del tura” del
Pressupost municipal.
Ateses les competències de la disposició addicional segona de la LCSP i vistes les
delegacions del cartipàs municipal.
Vist l’expedient administratiu núm. CC012022000651 i antecedents corresponents la
regidora delegada d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del
següents acords:
Primer.- Aprovar l’informe emès pel Sr. Jordi Serrat Cruz, director de l’Àrea de Festes,
de data 2 d’agost de 2022, en que es motiven les necessitats de contractar.

Segon.- Adjudicar a favor de ARTS MANAGERS S L, amb NIF núm. B6073176-7, el
contracte privat que té per objecte l’actuació de CATARRES programat per al dia 9 de
setembre a les 23:00 hores al Firal Nou, en el marc de les Festes del Tura 2022; pel
preu de vint-i-quatre mil dos-cents euros (24.200 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en vint mil euros (20.000€) de pressupost net i quatre mil
dos-cents euros (4.200 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21. %
Tercer.- Establir que les condicions econòmiques i forma de pagament del contracte,
segons model de pressupost acordat per CSITAL Barcelona i ARC i aprovat per la Junta
de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot de data 22 de juliol de 2021 a aplicar en els
contractes privats, són les següents:
1. CONDICIONS ECONÒMIQUES I FORMA DE PAGAMENT
1.1 Amb l’adjudicació del contracte s’entendrà iniciada la prestació del servei i es
generarà el dret de l’EMPRESA al cobrament del percentatge estipulat en
l’apartat a) del present Pressupost. Conseqüentment l’EMPRESA emetrà una
factura que l’ORGANITZADOR haurà d’abonar segons el que estipula la
clàusula 1.4.

1.2 En finalitzar l’exhibició pública de l’actuació/espectacle es generarà el dret
de l’EMPRESA al cobrament del percentatge estipulat en l’apartat b) del present
pressupost. Conseqüentment
l’EMPRESA
emetrà
una
factura que
l’ORGANITZADOR haurà d’abonar segons el que estipula la clàusula 1.4.
1.3 Així mateix, en el supòsit que per qualsevol causa no imputable a l’EMPRESA
es suspengui l’actuació/espectacle objecte del present Pressupost, inclòs si es
suspèn per causes de força major o cas fortuït, dins les 72 hores prèvies a l’inici
de l’actuació/espectacle es generarà el dret de l’EMPRESA al cobrament del
percentatge estipulat en l’apartat b) del present pressupost. Conseqüentment
l’EMPRESA emetrà una factura que l’ORGANITZADOR haurà d’abonar segons
el que estipula la clàusula 1.4.
1.4 Tots els pagaments de les factures que haurà de realitzar l’ORGANITZACIÓ a
favor de l’EMPRESA es faran mitjançant transferència bancària al compte
bancari (IBAN) indicat per l’EMPRESA. El termini màxim per fer aquest
pagament serà de 30 dies naturals a comptar des de la data de presentació
de la factura al registre electrònic de l’ORGANITZACIÓ.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa corresponent a l’actuació de CATARRES i
efectuar el pagament a ARTS MANAGERS S L amb NIF núm. B6073176-7 per import
de vint-i-quatre mil dos-cents euros (24.200 €), IVA inclòs.
Cinquè.- El preu del contracte es pagarà amb càrrec a la partida núm.
22.410.338.227995 “Festes del Tura” del Pressupost municipal.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 22410 338 227995

Import
24200

Descripció
FESTES DEL TURA

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

Sisè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la
factura pels mitjans legalment establerts.

Setè.- ARTS MANAGERS S L adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura
electrònica, o hi farà constar el número d’expedient CC012022000651
S’aprova per unanimitat.
10.12. - ACTUACIÓ "EL PONY PISADOR" EN EL MARC DE LES FESTES DEL
TURA 2022
Núm. de referència : X2022040246
Antecedents
Dins la programació de les Festes del Tura 2022, que es durà a terme del 7 a l’11 de
setembre d’enguany, hi ha programada per al dia 7 de setembre a les 23:00 hores al
Firal Nou, l’actuació de EL PONY PISADOR, representat per l’empresa RHYTHM AND
FLOW SL.
Atès que el contracte administratiu es tipifica com a contracte de serveis, d’acord amb
l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).
Atès que ens trobem davant d’un contracte de serveis artístics, aquesta contractació ha
de ser considerada de caràcter privat, de conformitat amb allò que disposen els articles
25.1.a)1r. i 26.2 de la LCSP, i l’article 28 de la LCSP pel que fa a la motivació de la
necessitat.
D’acord amb el previst als articles 118 i 131 de la LCSP.
Vist que la Junta de Govern Local de data 22 de juliol de 2021 aprovà el model de
pressupost acordat pel Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració
Local de Barcelona (CSITAL Barcelona) i l’Associació Professional de Representants,
Promotors i Mànagers de Catalunya (ARC), pel que fa als contractes privats a aplicar en
la contractació d’espectacles.
Atès que hi ha crèdit suficient a la partida núm. 22.410.338.227995 “Festes del tura” del
Pressupost municipal.
Ateses les competències de la disposició addicional segona de la LCSP i vistes les
delegacions del cartipàs municipal.
Vist l’expedient administratiu núm. CC012022000652 i antecedents corresponents la
regidora delegada d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del
següents acords:
Primer.- Aprovar l’informe emès pel Sr. Jordi Serrat Cruz, director de l’Àrea de Festes,
de data 2 d’agost de 2022, en que es motiven les necessitats de contractar.
Segon.- Adjudicar a favor de RHYTHM AND FLOW SL, amb NIF núm. B6734516-5,
el contracte privat que té per objecte l’actuació de EL PONY PISADOR programat per

al dia 7 de setembre a les 23:00 hores al Firal Nou, en el marc de les Festes del Tura
2022; pel preu de set mil dos-cents seixanta euros (7.260 €) IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en sis mil euros (6.000 €) de pressupost net i mil doscents seixanta euros (1.260 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 %
Tercer.- Establir que les condicions econòmiques i forma de pagament del contracte,
segons model de pressupost acordat per CSITAL Barcelona i ARC i aprovat per la Junta
de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot de data 22 de juliol de 2021 a aplicar en els
contractes privats, són les següents:
1. CONDICIONS ECONÒMIQUES I FORMA DE PAGAMENT

1.1 Amb l’adjudicació del contracte s’entendrà iniciada la prestació del servei i es
generarà el dret de l’EMPRESA al cobrament del percentatge estipulat en
l’apartat a) del present Pressupost. Conseqüentment l’EMPRESA emetrà una
factura que l’ORGANITZADOR haurà d’abonar segons el que estipula la
clàusula 1.4.
1.2 En finalitzar l’exhibició pública de l’actuació/espectacle es generarà el dret
de l’EMPRESA al cobrament del percentatge estipulat en l’apartat b) del present
pressupost. Conseqüentment
l’EMPRESA
emetrà
una
factura que
l’ORGANITZADOR haurà d’abonar segons el que estipula la clàusula 1.4.
1.3 Així mateix, en el supòsit que per qualsevol causa no imputable a l’EMPRESA
es suspengui l’actuació/espectacle objecte del present Pressupost, inclòs si es
suspèn per causes de força major o cas fortuït, dins les 72 hores prèvies a l’inici
de l’actuació/espectacle es generarà el dret de l’EMPRESA al cobrament del
percentatge estipulat en l’apartat b) del present pressupost. Conseqüentment
l’EMPRESA emetrà una factura que l’ORGANITZADOR haurà d’abonar segons
el que estipula la clàusula 1.4.
1.4 Tots els pagaments de les factures que haurà de realitzar l’ORGANITZACIÓ a
favor de l’EMPRESA es faran mitjançant transferència bancària al compte
bancari (IBAN) indicat per l’EMPRESA. El termini màxim per fer aquest
pagament serà de 30 dies naturals a comptar des de la data de presentació
de la factura al registre electrònic de l’ORGANITZACIÓ.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa corresponent a l’actuació de EL PONY PISADOR
i efectuar el pagament a RHYTHM AND FLOW SL amb NIF núm. B6734516-5, per
import de set mil dos-cents seixanta euros (7.260 €) IVA inclòs.
Cinquè.- El preu del contracte es pagarà amb càrrec a la partida núm.
22.410.338.227995 “Festes del Tura” del Pressupost municipal.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 22410 338 227995

Import
7260

Descripció
FESTES DEL TURA

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

Sisè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la
factura pels mitjans legalment establerts.

Setè.- RHYTHM AND FLOW SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura
electrònica, o hi farà constar el número d’expedient CC012022000652.
S’aprova per unanimitat.
10.13. - ACTUACIÓ "ORQUESTRA INTERNACIONAL MARAVELLA" EN EL MARC
DE LES FESTES DEL TURA 2022
Núm. de referència : X2022040257
Antecedents
Dins la programació de les Festes del Tura 2022, que es durà a terme del 7 a l’11 de
setembre d’enguany, hi ha programada per al dia 8 de setembre a les 18:30 hores a la
plaça Major, l’actuació de ORQUESTRA INTERNACIONAL MARAVELLA, representat
per l’empresa MÚSICS DE CATALUNYA SCCL.
Atès que el contracte administratiu es tipifica com a contracte de serveis, d’acord amb
l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).
Atès que ens trobem davant d’un contracte de serveis artístics, aquesta contractació ha
de ser considerada de caràcter privat, de conformitat amb allò que disposen els articles
25.1.a)1r. i 26.2 de la LCSP, i l’article 28 de la LCSP pel que fa a la motivació de la
necessitat.
D’acord amb el previst als articles 118 i 131 de la LCSP.
Vist que la Junta de Govern Local de data 22 de juliol de 2021 aprovà el model de
pressupost acordat pel Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració
Local de Barcelona (CSITAL Barcelona) i l’Associació Professional de Representants,
Promotors i Mànagers de Catalunya (ARC), pel que fa als contractes privats a aplicar en
la contractació d’espectacles.
Atès que hi ha crèdit suficient a la partida núm. 22.410.338.227995 “Festes del Tura”
del Pressupost municipal.
Ateses les competències de la disposició addicional segona de la LCSP i vistes les
delegacions del cartipàs municipal.
Vist l’expedient administratiu núm. CC012022000653 i antecedents corresponents la
regidora delegada d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del
següents acords:
Primer.- Aprovar l’informe emès pel Sr. Jordi Serrat Cruz, director de l’Àrea de Festes,
de data 3 d’agost den 2022, en que es motiven les necessitats de contractar.
Segon.- Adjudicar a favor de MÚSICS DE CATALUNYA SCCL, amb NIF núm.
F1767864-0, el contracte privat que té per objecte l’actuació de ORQUESTRA
INTERNACIONAL MARAVELLA programat per al dia 8 de setembre a les 18:30 hores

a la plaça Major, en el marc de les Festes del Tura 2022; pel preu d’ onze mil doscents cinquanta-tres euros (11.253 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en nou mil tres-cents euros (9.300 €) de pressupost net i
mil nou-cents cinquanta-tres euros (1.953 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 %
Tercer.- Establir que les condicions econòmiques i forma de pagament del contracte,
segons model de pressupost acordat per CSITAL Barcelona i ARC i aprovat per la Junta
de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot de data 22 de juliol de 2021 a aplicar en els
contractes privats, són les següents:
1. CONDICIONS ECONÒMIQUES I FORMA DE PAGAMENT

1.1 Amb l’adjudicació del contracte s’entendrà iniciada la prestació del servei i es
generarà el dret de l’EMPRESA al cobrament del percentatge estipulat en
l’apartat a) del present Pressupost. Conseqüentment l’EMPRESA emetrà una
factura que l’ORGANITZADOR haurà d’abonar segons el que estipula la
clàusula 1.4.
1.2 En finalitzar l’exhibició pública de l’actuació/espectacle es generarà el dret de
l’EMPRESA al cobrament del percentatge estipulat en l’apartat b) del present
pressupost. Conseqüentment l’EMPRESA emetrà una factura que
l’ORGANITZADOR haurà d’abonar segons el que estipula la clàusula 1.4.
1.3 Així mateix, en el supòsit que per qualsevol causa no imputable a l’EMPRESA
es suspengui l’actuació/espectacle objecte del present Pressupost, inclòs si es
suspèn per causes de força major o cas fortuït, dins les 72 hores prèvies a l’inici
de l’actuació/espectacle es generarà el dret de l’EMPRESA al cobrament del
percentatge estipulat en l’apartat b) del present pressupost. Conseqüentment
l’EMPRESA emetrà una factura que l’ORGANITZADOR haurà d’abonar segons
el que estipula la clàusula 1.4.
1.4 Tots els pagaments de les factures que haurà de realitzar l’ORGANITZACIÓ a
favor de l’EMPRESA es faran mitjançant transferència bancària al compte
bancari (IBAN) indicat per l’EMPRESA. El termini màxim per fer aquest
pagament serà de 30 dies naturals a comptar des de la data de presentació
de la factura al registre electrònic de l’ORGANITZACIÓ.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa corresponent a l’actuació de ORQUESTRA
INTERNACIONAL MARAVELLA i efectuar el pagament a MÚSICS DE CATALUNYA
SCCL amb NIF núm. F1767864-0, per import de onze mil dos-cents cinquanta-tres euros
(11.253 €), IVA inclòs.
Cinquè.- El preu del contracte es pagarà amb càrrec a la partida núm.
22.410.338.227995 “Festes del Tura” del Pressupost municipal.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 22410 338 227995

Import
11253

Descripció
FESTES DEL TURA

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

Sisè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la
factura pels mitjans legalment establerts.

Setè.- MÚSICS DE CATALUNYA SCCL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura
electrònica, o hi farà constar el número d’expedient CC012022000653.
S’aprova per unanimitat.
11.1. - PAGAMENT DE SERVEIS EXTRAORDINARIS AL PERSONAL DE LA
POLICIA MUNICIPAL PER LES HORES EXTRES REALITZADES PER UNA AGENT
DE POLICIA DEL DIA 16 DE JULIOL AL 14 D'AGOST DE 2022
Núm. de referència

: X2022039919

Atès l’informe del Sotsinspector de la Policia Municipal NI022022001726 de data de 4
d’agost de 2022 i donat que la treballadora en data 25 de juliol ha sol·licitat excedència
per incompatibilitat a la funció pública amb efectes del dia 21 d’agost.
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 a una agent de la Policia Municipal
que es relaciona a continuació pels serveis realitzats des del dia 16 de juliol al 14 d’agost
de 2022:
Nom i Cognoms

Dies

Serveis

****

12

Nocturnitat

TOTAL

12

Import (€)

AGENTS

226,80 €
226,80 €

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

Tipus
Partida
Despeses 22180 132 121031

S’aprova per unanimitat.

Import
226.80

Descripció
ALTRES
COMPLEMENTS
SEGURETAT

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

12.1. - TEXT REFÓS MEMÒRIA PER L’ADEQUACIÓ DEL CAMÍ DELS HORTS DE
PUJADA AL VOLCÀ MONTSACOPA.- PROPOSANT APROVAR
Núm. de referència

: X2021048156

Vist que per Junta de Govern Local de data 7 d’octubre de 2021 es va aprovar la
memòria valorada d’adequació de camí dels horts de pujada al volcà Montsacopa.
Vist que en relació al projecte esmentat en l’apartat anterior es va sol·licitar informe al
Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa el qual el va emetre en data 23 de
febrer de 2022 en sentit favorable amb indicacions a tenir en compte en fase d’execució
del projecte.
Vist el text refós de la memòria valorada d’adequació de camí dels horts de pujada al
volcà Montsacopa, redactat per l’arquitecte Mireia Torras Codinach en data març de
2022, el qual d’acord amb les comprovacions tècniques corresponents, s’ha ajustat a
les condicions de l’informe emès pel Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa,
incorporant les modificacions considerades no substancials respecte al projecte aprovat
a l’octubre de 2021.
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 UPOM2021000032, 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 el text refós de la memòria valorada d’adequació de camí dels
horts de pujada al volcà Montsacopa, redactada per l’arquitecte Mireia Torras Codinach
en data març de 2022.
SEGON- PUBLICAR el present acord 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.

13.1.- REPARCEL·LACIÓ VOLUNTÀRIA MODALITAT COMPENSACIÓ BÀSICA
SECTOR 10 MAS DE XEXÀS.- PROPOSANT APROVAR DEFINITIVAMENT.
La junta de Govern Local acorda deixar aquest punt sobre la taula.

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

