ACTA NÚM.32
JUNTA DE GOVERN LOCAL
EL DIA 18 D´AGOST DE 2022.

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 18 d´agost de 2022 en aquesta Casa Consistorial
la Junta de Govern d’aquets Ajuntament sota la presidència del Sr. ESTANIS VAYREDA
I PUIGVERT, en substitució de l’Alcalde titular 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 Josep Guix Feixas i Jordi Gasulla Flavià.
Hi assisteix l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí
Actua com a secretària, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera
1. - ACTA.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Essent l'hora assenyalada - les vuit del matí- l'Alcalde declara obert l'acte i del seu ordre,
el Secretari llegeix l'acta de la sessió anterior, que s'aprova per unanimitat.
2. - DESPATX OFICIAL
El Sr. Alcalde accidental dona compte als membres de la Junta de Govern dels actes i
reunions a les quals ha assistit l’alcalde, des de la sessió celebrada el dia 11 d’agost
(des del 16 i fins al 18 d’agost ha estat l’alcalde accidental):
-

Dilluns 15 d’agost, amb motiu de la Festa del Barri de Sant Roc va participar
en els diferents actes i de l’arrossada popular, organitzats per l’Associació de
Veïns/es.
Dimarts 16 d’agost, l’Alcalde accidental, acompanyat del regidor Aniol
Sellabona, es varen desplaçar a les fonts de Sant Roc per participar a la
Missa i, posterior, acte de benedicció d'aigües.

3. - DISPOSICIONS.- ASSABENTATS DE LES DISPOSICIONS PUBLICADES EN
ELS BUTLLETINS OFICIALS
Tot seguit la Secretària dona compte a la Junta de Govern dels edictes i anuncis de
l'Ajuntament d'Olot apareguts als Butlletins Oficials BOE, BOP i DOGC, des de la darrera
sessió. I se n'acorda l'assabentat.
4.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES
Núm. de referència

: X2022041668

En relació a l’expedient CPG22022000049 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Aprovar relació d’ordenacions de despeses annexada número 22/032 per un import de
164.750,72 euros.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
164750.72

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

S’aprova per unanimitat.
5.1. - SERVEI DE CÀTERING PER ALS ARTISTES I TÈCNICS DE LES FESTES
DEL TURA
Núm. de referència : X2022039381
Tipus de Contracte: SE
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SERVEIS
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar el servei de càtering per als artistes i tècnics
de les Festes del Tura 2022, 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.
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
càtering per als artistes i tècnics de les Festes del Tura 2022:
“Art Càtering Events, SL”
“Càtering Coderch”
“Cris Càtering”

“Solfa Food, SLU”
Quart.- D’acord amb l’informe de valoració emès pel Sr. Jordi Serrat Cruz , director de
l’Àrea de Festes, en data 12 d’agost de 2022; de les 4 ofertes sol·licitades, s’ha presentat
una única oferta dins el termini establert a l’efecte, subscrita per l’empresa ART
CATERING EVENTS ,SL ; la qual s’informa favorablement.
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’empres ART CATERING EVENTS ,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 serveis regulada a l’article17 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: CC012022000625 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar l’informe NI0220222001675 emès pel Sr. Jordi Serrat Cruz, director
de l’Àrea de Festes de data 12 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 ART CATERING EVENTS ,SL, amb NIF núm. B0975343-5, el
contracte menor del servei de càtering per als artistes i tècnics de les Festes del Tura
2022; pel preu de nou mil set-cents vint-i-quatre euros (9.724 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en vuit mil vuit-cents quaranta euros (8.840 €) de
pressupost net i vuit-cents vuitanta-quatre euros (884 €) d’IVA calculat amb un tipus del
10 %
Tercer.- Els serveis es portaran a terme del 7 a l’11 de setembre de 2022.

Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 9.724€, IVA inclòs, amb càrrec a
la partida núm. 22.410.3381.227995 “Festes del Tura” del Pressupost municipal.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 22410 338 227995

Import
9724

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
CC012022000625,
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses que han presentat pressupost. ART
CATERING EVENTS ,SL
S’aprova per unanimitat.
5.2. - SERVEI D'ALLOTJAMENT PER NECESSITATS SOCIALS DURANT EL MES
DE JULIOL DE 2022
Núm. de referència : X2022039973
Tipus de Contracte: SE
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SERVEIS
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

El Consorci d’Acció Social de la Garrotxa presta els serveis socials a tota la comarca de
la Garrotxa, inclosa la ciutat d’Olot.
L’Ajuntament d’Olot té delegades les polítiques de benestar social al Consorci d’Acció
Social de la Garrotxa.
El Consorci d’Acció Social de la Garrotxa es considera mitjà propi personificat de
l’Ajuntament d’Olot i del Consell Comarcal de la Garrotxa, als efectes del què s’estableix
a l’art. 32.2 de la Llei, 9/2017 de 8 de novembre (LCSP).
Atès que ha estat necessari realitzar serveis d’allotjament a usuaris en risc d’exclusió
social.
Atès que es valora favorablement la capacitat de l’empresa NARCIS VILA SOMS i atès
que aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació
del servei.
I vist l’informe de la Directora del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, de data 28 de
juny de 2022.

Fonaments jurídics
La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant
LCSP) i correspon a la modalitat de serveis regulada a l’article 17 de la mateixa.
Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de
l’expedient administratiu, i les modificacions introduïdes pel Reial Decret Llei 3/2020, de
4 de febrer.
Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació.
Atesa la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions efectuades pel
cartipàs municipal.
Per tot això, i vistos els antecedents corresponents, i vist l’expedient administratiu núm:
CC012022000643 i antecedents corresponents, la regidora delegada d'Hisenda,
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- APROVAR l’informe tècnic emès per la Sra. Teia Fàbrega Pairó, com a
directora del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, de data 29 de juliol de 2022 en què
es motiven les necessitats de contactar.
Segon.- ADJUDICAR a favor de l’empresa NARCIS VILA SOMS , amb NIF núm. ****,
el contracte pel servei d’allotjament per necessitats socials durant el mes de juliol de 2022,
per import de disset mil vuit-cents seixanta-cinc euros (17.865 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en setze mil dos-cents quaranta euros amb noranta-un
cèntims (16.240,91 €) de base imposable i mil sis-cents vint-i-quatre euros amb nou
cèntims (1.624,09 €) d’IVA calculat al 10%.
Tercer.- Aprovar, Disposar i Ordenar la despesa per import de 17.865€ IVA inclòs, amb
càrrec a la partida 22.600.231.227999 “prestació socials (pensions i altres)” del
pressupost municipal:
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 22600 231 227999

S’aprova per unanimitat.

Import
17865

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
PRESTACIONS SOCIALS (PENSIONS I600 003 288 099 999 999
ALTRES)

5.3. - ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI
ESPORTIU-TAPÍS PRACTICABLE DE GIMNÀSTICA ARTÍSTICA.
Núm. de referència
Tipus
Contracte
Procediment
Criteris

: X2022028103
SU

DE SUBMINISTRAMENT

AB
UN

PROCEDIMENT OBERT
ÚNIC CRITER

Antecedents
Per Acord de Junta de Govern Local de data 2 de juny de 2022 , es va aprovar
l’expedient de contractació administrativa del “Subministrament i instal·lació de mobiliari
esportiu-tapís practicable gimnàstica artística” mitjançant procediment obert simplificat
abreujat, amb un pressupost de cinquanta-nou mil dos-cents euros (59.200,00 €) IVA
inclòs. Aquest pressupost és el sumatori del pressupost net de quaranta-vuit mil noucents vint-i-cinc euros i seixanta-dos cèntims (48.925,62 €) més l’import de l’IVA de
deu mil dos-cents setanta-quatre euros i trenta-vuit cèntims (10.274,38 €) al tipus del
21 %.
Finalitzat 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:
-

ESTEBAN SPORTING GOOD & EQUIPMENT SL (B65720229)
FABEGA SPORTS, SL (B86777190)

En data 29 de juny de 2022 es reuneix la Mesa de Contractació , procedint a l’obertura
del sobre únic, documentació administrativa, declarant admeses totes les empreses
participants i, una vegada valorades i classificades les empreses, acordà proposar a
l’òrgan de contractació l’adjudicació a l’empresa Fabega Sports, SL, previ requeriment
de la documentació establerta a la clàusula 18 dels PCAP.
En data 28 de juliol de 2022 es reuneix la Mesa de Contractació, i, després de constatar
que l’empresa proposada com a adjudicatària no ha complimentat dins termini la totalitat
del requeriment i, per tant, no s’ha pogut comprovar que l’objecte del subministrament
compleix amb els requeriments tècnics exigits als PPT i als PCAP (acta de la mesa de
28 de juliol de 2022) acorda donar per retirada la oferta presentada per FABEGA
SPORTS, SL i proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte a la següent
empresa per ordre de classificació, ESTEBAN SPORTING GOOD & EQUIPMENT, SL,
amb un total de 86,05 punts.
Comprovada la inscripció de l’empresa ESTEBAN SPORTING GOOD & EQUIPMENT,
SL al Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) resulta que SÍ està inscrita i,
una vegada requerida per aportar la documentació i mostres SÍ ha complimentat dins
termini la totalitat del requeriment i SÍ s’adequa als requeriments tècnics exigits als PPT
i als PCAP, segons es desprèn de l’informe del director de l’àrea d’esports de
l’Ajuntament d’Olot de 10 d’agost de 2022.

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. CCS12022000030 i antecedents corresponents, la
a regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següent acord:
Primer.- ADJUDICAR el contracte “Subministrament i instal·lació de mobiliari esportiutapís practicable de gimnàstica artística”, a favor de l’empresa ESTEBAN SPORTING
GOOD & EQUIPMENT, SL, amb NIF. B65720229 pel preu de CINQUANTA-TRES MIL
DOS-CENTS QUARANTA EUROS (53.240,00 €) IVA inclòs , que es desglossa en:
QUARANTA-QUATRE MIL EUROS (44.000,00 €) de base MÉS NOU MIL DOS-CENTS
QUARANTA EUROS (9.240,00 €) corresponents a l’IVA calculat al 21%.
Segon.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de
clàusules administratives particulars reguladores de la contractació, aprovat per Acord
de Junta de Govern Local de data 2 de juny de 2022, així com amb l’oferta presentada
per l’adjudicatari.
Inclou
Reducció del termini d’execució del subministrament i instal·lació en 12 dies
naturals (2 intervals de 6 dies cadascun)
Termini de garantia: 1 any addicional.
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 53.240,00 € amb càrrec a la
següent partida:2022 330 342 63207 Inversions Esportives
Operació Referència
200300
2203519
200210
2203519

Tipus
Partida
Despeses 22330 342 63207
Despeses 22330 342 63207

Import
53240
-5960

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
INVERSIONS ESPORTIVES (PR22:40.000)
100 001 001 001 000 000
INVERSIONS ESPORTIVES (PR22:40.000)
100 001 001 001 000 000

Quart.- NOMENAR, com a Responsable del Contracte, el Sr. Miquel Roca i Joan, cap
de l’àrea d’esports 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.
5.4. - CONTRACTE DE TRACTAMENT DE DADES AJO-CESECAT SAFETY AND
SEGURITY SYSTEMS, SL
Núm. de referència

: X2022040295

Atès que l’Ajuntament d’Olot i CESECAT, SAFETY & SECURITY SYSTEMS, SL es
vincularan per una relació contractual de subministrament que consistirà en el
subministrament de vuit càmeres unipersonals per a la Policia Local que afecta el
tractament registrat al RAT de l’Ajuntament d’Olot anomenat “Policia Local-Vídeo
Vigilància seguretat ciutadana.
Atès que per a la prestació d’aquest servei, és necessari que el responsable del fitxer
(Ajuntament d’Olot) posi a disposició de l’encarregat del tractament CESECAT, SAFETY
& SECURITY SYSTEMS, SL, dades de caràcter personal.
Atès el que disposen els articles 28 i 33 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre,
de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals
En relació a l’expedient LPD22022000001, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d'Innovació i tecnologia, proposa a la Junta de Govern
Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el contracte que regula el tractament amb accés a dades de caràcter
personal entre l’Ajuntament d’Olot i l’empresa CESECAT, SAFETY & SECURITY
SYSTEMS, SL, que afecta el tractament registrat al RAT de l’Ajuntament d’Olot
anomenat “Policia Local-Video Vigilància seguretat ciutadana.
Segon.- Facultar l’Alcalde per signar tota la documentació necessària
S’aprova per unanimitat.

5.5. - ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DEL PERFIL
D'HOTELERIA DEL PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL (PTT) DE LA GARROTXA.
CURS 2022-2023
Núm. de referència
Tipus
Contracte
Procediment
Criteris

: X2022032037
SE

DE SERVEIS

AB
MU

PROCEDIMENT OBERT
MULTIPLICITAT DE CRITERI

Per acord de la Junta de Govern Local celebrada en data 23 de juny de 2022 es va
aprovar l’expedient de contractació administrativa, plecs de clàusules i inici de la licitació
del servei de formació professional del perfil d’hoteleria del PTT Garrotxa, curs 20222023.
El termini de presentació de proposicions va finalitzar el dia 14 de juliol de 2022, haventse presentat una única empresa:
-RESTAURANT CAN XEL, SL
En data 28 de juliol de 2022 es va reunir la Mesa de Contractació per donar compte de
l’informe emès pel cap de l’àrea de cultura i educació de l’Ajuntament d’Olot en relació
als criteris de judici de valor, valorant la proposta presentada per l’empresa en un total
de 12,50 punts del màxim de 25,00 punts que es podien atorgar per criteris de judici de
valor.
En la mateixa reunió de la Mesa de Contractació es va obrir el sobre B amb la proposició
econòmica de criteris automàtics i vist que la oferta presentada igualava el pressupost
base de licitació i que es tractava d’una oferta vàlida, es valorà la proposta presentada
per l’empresa, una vegada aplicada la fórmula prevista als PCAP, en un total de 50,00
punts del màxim de 50,00 punts que es podien atorgar per criteris automàtics.
Així doncs la Mesa de Contractació va acordar proposar l’adjudicació del servei a
RESTAURANT CAN XEL, SL amb CIF B55034011.
En data 1 d’agost de 2022 es va requerir a l’empresa RESTAURANT CAN XEL, SL, per
tal que presentés tota la documentació necessària per procedir a l’adjudicació del
contracte i constituís la garantia definitiva, en els termes de l’article 150 LCSP.
Atès que l’empresa RESTAURANT CAN XEL, SL, amb CIF B55034011 va donar
compliment al requeriment esmentat dins el termini establert a l’efecte, ingressant la
garantia definitiva i presentant la documentació requerida.
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. CCS12022000036 i antecedents corresponents, la
regidora-delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
Primer.- ADJUDICAR el contracte de servei de formació professional del perfil
d’hoteleria del PTT Garrotxa, curs 2022-2023 a favor de l’empresa RESTAURANT CAN
XEL, SL, amb CIF B55034011, pel preu total de vint-i-cinc mil quaranta-nou euros i vinti-set cèntims (25.049,27.-) IVA exclòs, desglossat de la següent manera:
-tretze mil quatre-cents quaranta euros (13.440,00.-€) IVA exempt, en concepte de
formació;
-tres mil nou-cents setanta-dos euros (3.972,00.-€) de base i tres-cents noranta-set
euros i vint cèntims (397,20.-€) d’IVA calculat al 10%, en concepte de compra i ús de
material;
-quatre mil nou-cents deu euros (4.910,00.-€) de base i quatre-cents noranta-un euros
(491,00.-€) d’IVA calculat al 10%, en concepte de compra d’ingredients per al servei de
menjador als alumnes;
-dos mil set-cents vint-i-set euros i vint-i-set cèntims (2.727,27.-€) de base i dos-cents
setanta-dos euros i setanta-dos cèntims (272,72.-€) d’IVA calculat al 10%.
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 23 de juny de 2021; així
com amb l’oferta presentada per l’adjudicatària.
Tercer.- Les característiques i avantatges de la oferta, queden acreditades a l’acta de
la Mesa de Contractació celebrada el dia 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.
Quart.- D’acord amb la clàusula 3 del PCAP, el preu del contracte per a l’any 2022 es
pagarà amb càrrec a la partida: 2022.599.326.227993 “Prestació de serveis PTT”
Operació Referència
200300
2204019
200300
2300062

Tipus
Partida
Despeses 22599 326 227993
Despeses 99999

Import
8736.73
17473.46

Descripció
PRESTACIO SERVEIS PTT
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

En tractar-se d’una despesa plurianual, queda subordinada a l’existència de crèdit
adequat i suficient en el pressupost dels exercicis respectius.
Cinquè.- La durada del contracte s’estableix des de 1 d’octubre de 2022 fins a 30 de
juny de 2023 amb possibilitat de pròrroga.
Sisè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i als candidats, de conformitat
amb l’article 151 de la LCSP.
Setè.- Publicar l’adjudicació del contracte mitjançant anunci en el Perfil del Contractant.
Vuitè.- Requerir a l’empresa RESTAURANT CAN XEL, SL, amb CIF B55034011, per
tal que en el termini màxim de quinze dies hàbils següents al dia en què s’efectuï la
notificació de l’adjudicació als licitadors i candidats formalitzi el contracte, d’acord amb

el que estableix l’article 153.3 de la LCSP, i vist que el contracte no és susceptible de
recurs especial en matèria de contractació d’acord amb el que disposa l’article 44.1 de
la LCSP.
Novè.- PUBLICAR la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del
Contractant.
S’aprova per unanimitat.
6.1. - PAGAMENT D'UN COMPLEMENT DE NOCTURNITAT A UNA AGENT DE LA
POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS DEL 18 AL 24 DE JULIOL DE
2022
Núm. de referència : X2022040886
Atès l’informe del Sotsinspector de la Policia Municipal PS052022000010 de data d’11
d’agost de 2022 i donat que el treballador en data 15 de gener de 2022 ha sol·licitat la
jubilació ordinària de funcionari de carrera que ocupa un lloc de treball de caporal de la
Policia Municipal a efectes del dia 1 de setembre de 2022.
Vist l’expedient administratiu RH132022000123 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 un agent de la Policia Municipal
que es relaciona a continuació pels serveis realitzats des del dia 18 al 24 de juliol de
2022:
Nom i Cognoms

Dies

Serveis

****

7

Nocturnitat

TOTAL

7

Import (€)

AGENTS

191,03 €
191,03 €

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

Tipus
Partida
Despeses 22180 132 121031

S’aprova per unanimitat.

Import
191.03

Descripció
ALTRES
COMPLEMENTS
SEGURETAT

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

7.1. - PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL PPU SUD02 "EL SERRAT".PROPOSANT APROVAR INICIALMENT
Núm. de referència

: X2022040839

Vist el Projecte d’urbanització del PPU SUD02 "El Serrat", redactat per ABM serveis
d´enginyeria i consulting SLU en data agost de 2022, que té per objecte definir i valorar
les obres necessàries per la urbanització del polígon d’actuació SUD02 "El Serrat" a
Olot a partir de les determinacions del Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM)
aprovat amb data 25 de setembre de 2003 i publicat al DOGC amb data 2 de febrer de
2004.
Les obres d’urbanització inclouen la construcció dels nous vials amb les voreres i
paviments bituminosos corresponents a més de la instal·lació d’una nova xarxa d’aigües
pluvials i residuals, una nova xarxa elèctrica, la xarxa de telecomunicacions, xarxa de
gas i l’enllumenat. També es detallarà l’enjardinament de les zones verdes i la xarxa de
reg associada.
Vist l’informe emès pel cap de l’àrea de Territori, Ramon Prat Molas, en data 12 d’agost
de 2022, que s’adjunta a l’expedient, conforme al qual s’informa favorablement
l’aprovació inicial del projecte
Vistos els articles 89.6 i 119.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.
En relació a l’expedient UPL12022000011, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d' Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el Projecte d’urbanització del PPU SUD02 "El
Serrat", redactat per ABM serveis d´enginyeria i consulting SLU en data agost de 2022,
d’acord amb l’informe emès pel cap de l’àrea de Territori, Ramon Prat Molas, en data
12 d’agost de 2022, que s’adjunta a l’expedient.
SEGON.- SOTMETRE’L a informació pública durant el termini d’un mes mitjançant la
publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província, a un dels diaris de
premsa periòdica de més divulgació al municipi, al e-tauler.
TERCER.- SOL·LICITAR informe als organismes oficials i a les companyies de serveis
afectades, si s’escau.
QUART.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
S’aprova per unanimitat.

8.1. - MEMÒRIA VALORADA PER A LA INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT PÚBLIC
AL PASSEIG CENTRAL DEL PASSEIG DE BARCELONA, D'OLOT.- PROPOSANT
APROVAR INICIALMENT
Núm. de referència

: X2022040003

Vista la memòria valorada per a la instal·lació d’enllumenat públic al passeig central del
Passeig de Barcelona, d’Olot, redactada per Plana Hurtós Enginyers en data juliol de
2022, que té per objecte la descripció i valoració de diferents opcions per l’enllumenat
central de Passeig de Barcelona d’Olot, amb lluminàries amb tecnologia tipus led.
Vist l’informe emès pel cap de l’Àrea de Territori, Ramon Prat Molas, en data 12 d’agost
de 2022, que s’adjunta a l’expedient, conforme al qual informa favorablement l’aprovació
inicial de la memòria valorada.
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 UPOM2022000025, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d' Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la memòria valorada per a la instal·lació
d’enllumenat públic al passeig central del Passeig de Barcelona d’Olot, redactada per
Plana Hurtós Enginyers en data juliol de 2022.
SEGON.- SOTMETRE el present acord a informació pública pel termini de TRENTA
DIES, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, i al e-tauler.
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
S’aprova per unanimitat.

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

LA SECRETÀRIA

