ACTA NÚM. 18
JUNTA DE GOVERN LOCAL
EL DIA 12 DE MAIG DE 2022.

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 12 de maig de es reuneix en aquesta Casa
Consistorial la Junta de Govern d’aquets Ajuntament sota la presidència del Sr. JOSEP
BERGA I VAYREDA, per tal de celebrar la sessió ordinària i de primera convocatòria
que s’escau al dia d’avui.
Hi assisteixen els membres de la Junta de Govern Local Srs./es. Estanis Vayreda i
Puigvert, Montserrat Torras i Surroca, Immaculada Muñoz i Díaz, Jordi Güell i
Güell, Maria Assumpció Camps i Bosch, Aniol Sellabona i Aguilera i Gemma
Canalias i Rafel.
També hi assisteixen com a regidors delegats expressament convidats per tal de
presentar els assumptes de la seva àrea, sense poder intervenir, en cap cas, en la part
resolutiva ni en la resta d’assumptes que no afectin a la seva àrea ni prendre part en la
votació, i segons informe dels Serveis de Secretaria del dia 1 de juliol de 2003, els
Srs./es: Agustí Arbós i Torrent, Adriana Francés i Planellas i Lluc Charles Flaqué.
Hi assisteixen com a regidors de l’oposició Josep Guix i Feixas i Jordi Gasulla i Flavià.
Hi assisteix l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí.
Actua com a secretària, 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,
la Secretària llegeix l'acta de la sessió anterior, que s'aprova per unanimitat.
2. - DESPATX OFICIAL
El Sr. Alcalde dona compte als membres de la Junta de Govern dels actes i reunions a
les quals ha assistit, des de la sessió celebrada el dia 5 de maig:
-

-

Dijous 5 de maig -acompanyat de la regidora d’Educació Mariona Camps- va
donar la benvinguda al Fòrum d’Experiències de Petits Talents Científics a la
Garrotxa que va organitzar la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació
a la Sala El Torin. A la tarda, al Casal Marià, va assistir a la xerrada de l’arquitecte
Lluis Bayona en marc del curs de Patrimoni “Des de l'estabilització de l'església
a l'escenificació de tresor de l’església de Sant Esteve”.
Divendres 6 de maig va pronunciar un dels parlaments d’inauguració del Robolot.
Amb la resta d’autoritats convidades, va donar la benvinguda als alumnes
participants a la fira Steamakers que es va celebrar al Firal.

-

-

Dissabte 7 de maig va fer entrega del Premi Ales a la Cultura 2022 a l’actriu
Marta Puig. Al vespre es va desplaçar a la Sala El Torin per assistir al concert de
JAZZ OLOT de Marco Mezquida Trio.
Diumenge 8 de maig al migdia va participar de l’acte de tancament de
projecte 'Covid, lliçons de vida', una iniciativa conjunta entre la Fundació Hospital
d’Olot i Comarcal de la Garrotxa i diferents instituts de la comarca per donar veu
a la gent que ha patit una pèrdua en temps de pandèmia i el que ha suposat la
gestió d’aquestes emocions. A continuació es va desplaçar al barri dels
Desemparats que aquest cap de setmana va celebrar la seva festa. A la tarda,
va assistir al concert que la Coral Croscat i la Coral Nit de Juny varen oferir a
l’Església dels Caputxins.
Dimarts 10 de maig va prendre part de la presentació de la memòria d’activitat
2021 del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. L’acte va tenir lloc al centre cívic
de Sant Joan les Fonts i va comptar amb l’assistència del president del Consorci,
Santi Reixach, de la directora del CASG, Teia Fàbrega, a més d’alcaldes i altres
representants de l’Ajuntament d’Olot i de la resta de Consistoris de la Garrotxa.

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. - EDUCACIÓ.- DECLARAR DESERT EL CONCURS PER A PROVEIR LA
DIRECCIÓ DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA D’OLOT (EMMO)
Núm. de referència : X2022012210
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 10 de març de 2022, va
adoptar l’acord d’aprovació de les bases per a la selecció de la direcció de l’Escola
Municipal de Música d’Olot “Xavier Montsalvatge” (EMMO), per un període de dos anys
(Cursos 2022-2023 i 2023-2024).
Atès que una vegada publicada la convocatòria al tauler d’anuncis de l’Ajuntament d’Olot
i de l’Escola Municipal de Música d’Olot “Xavier Montsalvatge” (EMMO), no s’ha
presentat dins el termini establert cap proposta.
En relació a l’expedient ED032022000002 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d'Educació, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Declarar desert el concurs per a la provisió de la direcció de l’Escola Municipal
de Música d’Olot “Xavier Montsalvatge” (EMMO).
S’aprova per unanimitat.

5.1. - APROVAR UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT
D'OLOT I L'ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES DE L'ESCOLA SANT
ROC
Núm. de referència : X2022023695
El Departament d’Educació, en l’Ordre EDU/119/2021, de 28 de maig, per la qual
s'estableix el calendari escolar del curs 2021-2022 per als centres educatius no
universitaris de Catalunya, en el seu article 10.3, estableix que els centres educatius
poden modificar el seu horari i organitzar la jornada continuada, que pot començar a
partir del 6 de juny i allargar-se fins el dia 21 de juny, darrer dia lectiu del curs, sempre i
quan el Departament ho autoritzi. L’Escola CEIP Sant Roc ha sol·licitat aquesta
modificació, i ha estat aprovada pel Departament d’Educació. Durant aquests dies,
doncs, els i les alumnes sortiran de l’escola una hora abans del que és habitual durant
la resta de curs. El Departament d’Educació no té prevista cap mesura per facilitar la
conciliació dels horaris familiars i escolars durant aquest període.
Les associacions de famílies dels centres públics de la ciutat han manifestat
repetidament a l’Ajuntament d’Olot que aquesta diferència horària és un perjudici
important per a la majoria de famílies, ja que aquestes no poden adaptar els horaris
laborals per poder recollir els infants a aquesta hora, i han d’assumir el cost econòmic
que representa cobrir l’atenció i la cura dels infants durant aquesta franja.
L’Ajuntament d’Olot considera que és d’interès poder seguir oferint activitats educatives
i poder mantenir l’hora habitual de sortida del centre a la tarda i d’aquesta manera
contribuir a la millor conciliació laboral i familiar de les famílies mentre els alumnes
segueixen gaudint d’activitats educatives de qualitat.
L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola Sant Roc s’ofereix a organitzar
aquestes activitats educatives per als alumnes de la seva escola, sempre i quan rebi
suport per part de l’Ajuntament.
L’Ajuntament d’Olot valora molt positivament aquesta col·laboració, de manera que
l’administració local i les famílies del centre treballen conjuntament en benefici d’una
millor educació dels infants, alineats en el que disposa la Carta de Ciutats Educadores,
elaborada per l’Associació Internacional de Ciutats Educadores, i a la que es va adherir
l’Ajuntament d’Olot per aprovació del Ple Municipal el dia 18 de juny de 2009.
Per la qual cosa, proposo
PRIMER.- Aprovar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’Associació
de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola Sant Roc, amb NIF G17228883, per a la
realització d’activitats educatives fora de l’horari escolar que permetin allargar la jornada
continuada del mes de juny dels alumnes de segon cicle d’infantil i de primària de
l’Escola CEIP Sant Roc.

SEGON.- Autoritzar i disposar la quantitat a transferir a l’Associació, de 1.700 euros,
amb càrrec a la partida 2022 599 326 480024 Conveni AMIPES per jornades
continuades.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 22599 326 480024

Import
1700

Descripció
CONVENI
AMIPES
CONTINUADES

PER

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
JORNADES
500 010 035 099 000 000

TERCER.- Facultar el regidor de cultura i alcalde d’Olot, Josep Berga i Vayreda, com a
representant legal de la corporació, per a la signatura del conveni entre les parts.
S’aprova per unanimitat.
5.2. - APROVAR UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT
D’OLOT I AMIPA ESCOLA PLA DE DALT PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS
EDUCATIVES DURANT ELS DIES DE LA JORNADA CONTINUADA DEL MES DE
JUNY DELS ALUMNES DE SEGON CICLE D’INFANTIL I DE PRIMÀRIA DE
L’ESCOLA EL PLA DE DALT
Núm. de referència

: X2022023966

El Departament d’Educació, en l’Ordre EDU/119/2021, de 28 de maig, per la qual
s'estableix el calendari escolar del curs 2021-2022 per als centres educatius no
universitaris de Catalunya, en el seu article 10.3, estableix que els centres educatius
poden modificar el seu horari i organitzar la jornada continuada, que pot començar a
partir del 6 de juny i allargar-se fins el dia 21 de juny, darrer dia lectiu del curs, sempre i
quan el Departament ho autoritzi. L’Escola CEIP Pla de Dalt ha sol·licitat aquesta
modificació, i ha estat aprovada pel Departament d’Educació. Durant aquests dies,
doncs, els i les alumnes sortiran de l’escola una hora abans del que és habitual durant
la resta de curs. El Departament d’Educació no té prevista cap mesura per facilitar la
conciliació dels horaris familiars i escolars durant aquest període.
Les associacions de famílies dels centres públics de la ciutat han manifestat
repetidament a l’Ajuntament d’Olot que aquesta diferència horària és un perjudici
important per a la majoria de famílies, ja que aquestes no poden adaptar els horaris
laborals per poder recollir els infants a aquesta hora, i han d’assumir el cost econòmic
que representa cobrir l’atenció i la cura dels infants durant aquesta franja.
L’Ajuntament d’Olot considera que és d’interès poder seguir oferint activitats educatives
i poder mantenir l’hora habitual de sortida del centre a la tarda i d’aquesta manera
contribuir a la millor conciliació laboral i familiar de les famílies mentre els alumnes
segueixen gaudint d’activitats educatives de qualitat.
L’Associació de Pares i Mares de l’Escola Pla de Dalt s’ofereix a organitzar aquestes
activitats educatives per als alumnes de la seva escola, sempre i quan rebi suport per
part de l’Ajuntament.

L’Ajuntament d’Olot valora molt positivament aquesta col·laboració, de manera que
l’administració local i les famílies del centre treballen conjuntament en benefici d’una
millor educació dels infants, alineats en el que disposa la Carta de Ciutats Educadores,
elaborada per l’Associació Internacional de Ciutats Educadores, i a la que es va adherir
l’Ajuntament d’Olot per aprovació del Ple Municipal el dia 18 de juny de 2009.
Per la qual cosa, proposo
PRIMER.- Aprovar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’Associació
de Pares i Mares de l’Escola Pla de Dalt, amb NIF G17160987, per a la realització
d’activitats educatives fora de l’horari escolar que permetin allargar la jornada
continuada del mes de juny dels alumnes de segon cicle d’infantil i de primària de
l’Escola CEIP Pla de Dalt.
SEGON.- Autoritzar i disposar la quantitat a transferir a l’Associació, de 2.200 euros,
amb càrrec a la partida 2022 599 326 480024 Conveni AMIPES per jornades
continuades.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 22599 326 480024

Import
2000

Descripció
CONVENI
AMIPES
CONTINUADES

PER

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
JORNADES
500 010 035 099 000 000

TERCER.- Facultar el regidor de cultura i alcalde d’Olot, Josep Berga i Vayreda, com a
representant legal de la corporació, per a la signatura del conveni entre les parts.
S’aprova per unanimitat.
5.3. - APROVAR CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT D’OLOT
I AMPA DEL CEIP MALAGRIDA PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS
EDUCATIVES DURANT ELS DIES DE LA JORNADA CONTINUADA DEL MES DE
JUNY DELS ALUMNES DE SEGON CICLE D’INFANTIL I DE PRIMÀRIA DE
L’ESCOLA MALAGRIDA
Núm. de referència

: X2022024075

El Departament d’Educació, en l’Ordre EDU/119/2021, de 28 de maig, per la qual
s'estableix el calendari escolar del curs 2021-2022 per als centres educatius no
universitaris de Catalunya, en el seu article 10.3, estableix que els centres educatius
poden modificar el seu horari i organitzar la jornada continuada, que pot començar a
partir del 6 de juny i allargar-se fins el dia 21 de juny, darrer dia lectiu del curs, sempre i
quan el Departament ho autoritzi. L’Escola CEIP Malagrida ha sol·licitat aquesta
modificació, i ha estat aprovada pel Departament d’Educació. Durant aquests dies,
doncs, els i les alumnes sortiran de l’escola una hora abans del que és habitual durant
la resta de curs. El Departament d’Educació no té prevista cap mesura per facilitar la
conciliació dels horaris familiars i escolars durant aquest període.

Les associacions de famílies dels centres públics de la ciutat han manifestat
repetidament a l’Ajuntament d’Olot que aquesta diferència horària és un perjudici
important per a la majoria de famílies, ja que aquestes no poden adaptar els horaris
laborals per poder recollir els infants a aquesta hora, i han d’assumir el cost econòmic
que representa cobrir l’atenció i la cura dels infants durant aquesta franja.
L’Ajuntament d’Olot considera que és d’interès poder seguir oferint activitats educatives
i poder mantenir l’hora habitual de sortida del centre A la tarda i d’aquesta manera
contribuir a la millor conciliació laboral i familiar de les famílies mentre els alumnes
segueixen gaudint d’activitats educatives de qualitat.
L’Associació de Pares i Mares del CEIP Malagrida s’ofereix a organitzar aquestes
activitats educatives per als alumnes de la seva escola, sempre i quan rebi suport per
part de l’Ajuntament.
L’Ajuntament d’Olot valora molt positivament aquesta col·laboració, de manera que
l’administració local i les famílies del centre treballen conjuntament en benefici d’una
millor educació dels infants, alineats en el que disposa la Carta de Ciutats Educadores,
elaborada per l’Associació Internacional de Ciutats Educadores, i a la que es va adherir
l’Ajuntament d’Olot per aprovació del Ple Municipal el dia 18 de juny de 2009.
Per la qual cosa, proposo
PRIMER.- Aprovar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’Associació
de Pares i Mares del CEIP Malagrida, amb NIF G17139700, per a la realització
d’activitats educatives fora de l’horari escolar que permetin allargar la jornada
continuada del mes de juny dels alumnes de segon cicle d’infantil i de primària de
l’Escola CEIP Malagrida.
SEGON.- Autoritzar i disposar la quantitat a transferir a l’Associació, de 2.800 euros,
amb càrrec a la partida 2022 599 326 480024 Conveni AMIPES per jornades
continuades.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 22599 326 480024

Import
2800

Descripció
CONVENI
AMIPES
CONTINUADES

PER

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
JORNADES
500 010 035 099 000 000

TERCER.- Facultar el regidor de cultura i alcalde d’Olot, Josep Berga i Vayreda, com a
representant legal de la corporació, per a la signatura del conveni entre les parts.
S’aprova per unanimitat.

5.4. - APROVAR CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT D’OLOT
I ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES DE L’INSTITUT ESCOLA GREDA PER A LA
REALITZACIÓ D’ACTIVITATS EDUCATIVES DURANT ELS DIES DE LA JORNADA
CONTINUADA DEL MES DE JUNY DELS ALUMNES DE SEGON CICLE
D’INFANTIL I DE PRIMÀRIA DE L’ESCOLA INSTITUT-ESCOLA GREDA
Núm. de referència

: X2022024081

El Departament d’Educació, en l’Ordre EDU/119/2021, de 28 de maig, per la qual
s'estableix el calendari escolar del curs 2021-2022 per als centres educatius no
universitaris de Catalunya, en el seu article 10.3, estableix que els centres educatius
poden modificar el seu horari i organitzar la jornada continuada, que pot començar a
partir del 6 de juny i allargar-se fins el dia 21 de juny, darrer dia lectiu del curs, sempre i
quan el Departament ho autoritzi. L’INSTITUT-ESCOLA GREDA ha sol·licitat aquesta
modificació, i ha estat aprovada pel Departament d’Educació. Durant aquests dies,
doncs, els i les alumnes sortiran de l’escola una hora abans del que és habitual durant
la resta de curs. El Departament d’Educació no té prevista cap mesura per facilitar la
conciliació dels horaris familiars i escolars durant aquest període.
Les associacions de famílies dels centres públics de la ciutat han manifestat
repetidament a l’Ajuntament d’Olot que aquesta diferència horària és un perjudici
important per a la majoria de famílies, ja que aquestes no poden adaptar els horaris
laborals per poder recollir els infants a aquesta hora, i han d’assumir el cost econòmic
que representa cobrir l’atenció i la cura dels infants durant aquesta franja.
L’Ajuntament d’Olot considera que és d’interès poder seguir oferint activitats educatives
i poder mantenir l’hora habitual de sortida del centre a la tarda i d’aquesta manera
contribuir a la millor conciliació laboral i familiar de les famílies mentre els alumnes
segueixen gaudint d’activitats educatives de qualitat.
L’Associació de Famílies de l'Institut Escola Greda s’ofereix a organitzar aquestes
activitats educatives per als alumnes de la seva escola, sempre i quan rebi suport per
part de l’Ajuntament.
L’Ajuntament d’Olot valora molt positivament aquesta col·laboració, de manera que
l’administració local i les famílies del centre treballen conjuntament en benefici d’una
millor educació dels infants, alineats en el que disposa la Carta de Ciutats Educadores,
elaborada per l’Associació Internacional de Ciutats Educadores, i a la que es va adherir
l’Ajuntament d’Olot per aprovació del Ple Municipal el dia 18 de juny de 2009.
Per la qual cosa, proposo
PRIMER.- Aprovar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i Associació de
Famílies de l'Institut Escola Greda, amb NIF G17133018, per a la realització d’activitats

educatives fora de l’horari escolar que permetin allargar la jornada continuada del mes
de juny dels alumnes de segon cicle d’infantil i de primària de l’Institut Escola Greda.
SEGON.- Autoritzar i disposar la quantitat a transferir a l’Associació de 1.700,00 euros,
amb càrrec a la partida 2022 599 326 480024 Conveni AMIPES per jornades
continuades.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 22599 326 480024

Import
1700

Descripció
CONVENI
AMIPES
CONTINUADES

PER

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
JORNADES
500 010 035 099 000 000

TERCER.- Facultar el regidor de cultura i alcalde d’Olot, Josep Berga i Vayreda, com a
representant legal de la corporació, per a la signatura del conveni entre les parts.
S’aprova per unanimitat.
5.5. - APROVAR CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT D’OLOT
I L’AMIPA CEIP VOLCÀ BISAROQUES PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS
EDUCATIVES DURANT ELS DIES DE LA JORNADA CONTINUADA DEL MES DE
JUNY DELS ALUMNES DE SEGON CICLE D’INFANTIL I DE PRIMÀRIA DE
L’ESCOLA VOLCÀ BISAROQUES
Núm. de referència

: X2022024087

El Departament d’Educació, en l’Ordre EDU/119/2021, de 28 de maig, per la qual
s'estableix el calendari escolar del curs 2021-2022 per als centres educatius no
universitaris de Catalunya, en el seu article 10.3, estableix que els centres educatius
poden modificar el seu horari i organitzar la jornada continuada, que pot començar a
partir del 6 de juny i allargar-se fins el dia 21 de juny, darrer dia lectiu del curs, sempre i
quan el Departament ho autoritzi. L’escola Escola Volcà Bisaroques ha sol·licitat
aquesta modificació, i ha estat aprovada pel Departament d’Educació. Durant aquests
dies, doncs, els i les alumnes sortiran de l’escola una hora abans del que és habitual
durant la resta de curs. El Departament d’Educació no té prevista cap mesura per facilitar
la conciliació dels horaris familiars i escolars durant aquest període.
Les associacions de famílies dels centres públics de la ciutat han manifestat
repetidament a l’Ajuntament d’Olot que aquesta diferència horària és un perjudici
important per a la majoria de famílies, ja que aquestes no poden adaptar els horaris
laborals per poder recollir els infants a aquesta hora, i han d’assumir el cost econòmic
que representa cobrir l’atenció i la cura dels infants durant aquesta franja.
L’Ajuntament d’Olot considera que és d’interès poder seguir oferint activitats educatives
i poder mantenir l’hora habitual de sortida del centre a la tarda, i d’aquesta manera
contribuir a la millor conciliació laboral i familiar de les famílies mentre els alumnes
segueixen gaudint d’activitats educatives de qualitat.

L’associació de famílies de l’escola CEIP Volcà Bisaroques s’ofereix a organitzar
aquestes activitats educatives per als alumnes de la seva escola, sempre i quan rebi
suport per part de l’Ajuntament.
L’Ajuntament d’Olot valora molt positivament aquesta col·laboració, de manera que
l’administració local i les famílies del centre treballen conjuntament en benefici d’una
millor educació dels infants, alineats en el que disposa la Carta de Ciutats Educadores,
elaborada per l’Associació Internacional de Ciutats Educadores, i a la que es va adherir
l’Ajuntament d’Olot per aprovació del Ple Municipal el dia 18 de juny de 2009.
Per la qual cosa, proposo
PRIMER.- Aprovar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’Associació
de Mares i Pares del CEIP Volcà Bisaroques, amb NIF G17068834, per a la realització
d’activitats educatives fora de l’horari escolar que permetin allargar la jornada
continuada del mes de juny dels alumnes de segon cicle d’infantil i de primària de
l’escola CEIP Volcà Bisaroques.
SEGON.- Autoritzar i disposar la quantitat a transferir a l’Associació de 3.000,00 euros,
amb càrrec a la partida 2022 599 326 480024 Conveni AMIPES per jornades
continuades.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 22599 326 480024

Import
3000

Descripció
CONVENI
AMIPES
CONTINUADES

PER

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
JORNADES
500 010 035 099 000 000

TERCER.- Facultar el regidor de cultura i alcalde d’Olot, Josep Berga i Vayreda, com a
representant legal de la corporació, per a la signatura del conveni entre les parts.
S’aprova per unanimitat.
5.6. - APROVAR CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT D’OLOT
I L’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES DEL MORROT PER A LA
REALITZACIÓ D’ACTIVITATS EDUCATIVES DURANT ELS DIES DE LA JORNADA
CONTINUADA DEL MES DE JUNY DELS ALUMNES DE SEGON CICLE
D’INFANTIL I DE PRIMÀRIA DE L’ESCOLA EL MORROT
Núm. de referència

: X2022024095

El Departament d’Educació, en l’Ordre EDU/119/2021, de 28 de maig, per la qual
s'estableix el calendari escolar del curs 2021-2022 per als centres educatius no
universitaris de Catalunya, en el seu article 10.3, estableix que els centres educatius
poden modificar el seu horari i organitzar la jornada continuada, que pot començar a

partir del 6 de juny i allargar-se fins el dia 21 de juny, darrer dia lectiu del curs, sempre i
quan el Departament ho autoritzi. L’Escola CEIP El Morrot ha sol·licitat aquesta
modificació, i ha estat aprovada pel Departament d’Educació. Durant aquests dies,
doncs, els i les alumnes sortiran de l’escola una hora abans del que és habitual durant
la resta de curs. El Departament d’Educació no té prevista cap mesura per facilitar la
conciliació dels horaris familiars i escolars durant aquest període.
Les associacions de famílies dels centres públics de la ciutat han manifestat
repetidament a l’Ajuntament d’Olot que aquesta diferència horària és un perjudici
important per a la majoria de famílies, ja que aquestes no poden adaptar els horaris
laborals per poder recollir els infants a aquesta hora, i han d’assumir el cost econòmic
que representa cobrir l’atenció i la cura dels infants durant aquesta franja.
L’Ajuntament d’Olot considera que és d’interès poder seguir oferint activitats educatives
i poder mantenir l’hora habitual de sortida del centre a la tarda i d’aquesta manera
contribuir a la millor conciliació laboral i familiar de les famílies mentre els alumnes
segueixen gaudint d’activitats educatives de qualitat.
L’Associació de Pares i Mares d’Alumnes del Morrot s’ofereix a organitzar aquestes
activitats educatives per als alumnes de la seva escola, sempre i quan rebi suport per
part de l’Ajuntament.
L’Ajuntament d’Olot valora molt positivament aquesta col·laboració, de manera que
l’administració local i les famílies del centre treballen conjuntament en benefici d’una
millor educació dels infants, alineats en el que disposa la Carta de Ciutats Educadores,
elaborada per l’Associació Internacional de Ciutats Educadores, i a la que es va adherir
l’Ajuntament d’Olot per aprovació del Ple Municipal el dia 18 de juny de 2009.
Per la qual cosa, proposo
PRIMER.- Aprovar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’Associació
de Pares i Mares d’Alumnes del Morrot, amb NIF G1796391-I, per a la realització
d’activitats educatives fora de l’horari escolar que permetin allargar la jornada
continuada del mes de juny dels alumnes de segon cicle d’infantil i de primària de
l’Escola CEIP El Morrot.
SEGON.- Autoritzar i disposar la quantitat a transferir a l’Associació, de 2.500 euros,
amb càrrec a la partida 2022 599 326 480024 Conveni AMIPES per jornades
continuades.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 22599 326 480024

Import
2500

Descripció
CONVENI
AMIPES
CONTINUADES

PER

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
JORNADES
500 010 035 099 000 000

TERCER.- Facultar el regidor de cultura i alcalde d’Olot, Josep Berga i Vayreda, com a
representant legal de la corporació, per a la signatura del conveni entre les parts.
S’aprova per unanimitat.

6.1. - FESTES DEL TURA: DONAR COMPTE DEL DECRET D’APROVACIÓ DE LES
BASES I LA CONVOCATÒRIA DEL CONCURS DEL CARTELL DE LES FESTES
DEL TURA 2022.
Núm. de referència

: X2022023328

L’Àrea de Festes de l’Ajuntament d’Olot i la Comissió de Festes del Tura tenen la
voluntat de mantenir el concurs per escollir el cartell anunciador de les Festes del Tura.
Aquest concurs, que es convoca amb caràcter bianual, arriba aquest any 2022 a la
vuitena edició.
Vist l’expedient administratiu FE012022000002 i antecedents corresponents, que
serveixen de motivació a la present resolució, el regidor delegat de l’Àrea de Festes,
proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent acord:
DONAR COMPTE del decret del regidor delegat de Festes de data 6 de maig de 2002
(2022LDEC001767) d’aprovació de les bases i la convocatòria del concurs per escollir
el cartell de les Festes del Tura de l’any 2022 (VIII Concurs de Cartells Festes del Tura).
S’aprova per unanimitat.
7.1. - APROVACIÓ DE L'ENCOMANA DE GESTIÓ A L'AGÈNCIA D'INNOVACIÓ I
DESENVOLUPAMENT DE LA GARROTXA (DINÀMIG) LA COORDINACIÓ I
GESTIÓ DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ DE LES LÍNIES MG52, PRGC I
PANP AMB NÚMERO D'EXPEDIENT SOC069/21/000067.
Núm. de referència

: X2022003687

Vist que en data 28 de gener de 2022, el Sr. Estanis Vayreda Puigvert, en nom de
l’Ajuntament d’Olot amb NIF P1712100E va presentar una sol·licitud de subvenció
aprovada segons Decret Núm. 2022LDEC000227, d’acord amb la Resolució
EMT/3879/2021, de 22 de desembre, per la qual s’obre la convocatòria anticipada per a
l’any 2022, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de les línies
MG52, PRGC i PANP (SOC-TRFO EELL REACT) (ref.BDNS 603468), i l’Ordre
EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la
concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (SOC – Treball i Formació)
Vist que en el punt 6. Metodologia i pla de treball de la memòria de sol·licitud de la
present subvenció, on s’especifica que:
“En aquesta edició, l’Ajuntament d’Olot farà un encàrrec de gestió a DinamiG (Agència
d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa), entitat creada entre l’Ajuntament d’Olot
i el Consell Comarcal de la Garrotxa per desenvolupar entre d’altres accions de
promoció econòmica i ocupació.”
Vist que en data 29 d’abril de 2021 el Servei d’Ocupació de Catalunya atorga a
l’Ajuntament d’Olot, la subvenció a sota relacionada per a la realització de les actuacions
de Treball i Formació, amb número d’expedient SOC069/21/000067.

Vista la Base 23 b) de l’ORDRE EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s'aproven
les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i
Formació (SOC - Treball i Formació) la qual es transcriu literalment:
Obligacions de les entitats beneficiàries:
“b) Formalitzar l'encàrrec de gestió corresponent, en cas que l'entitat beneficiària sigui
una entitat pública, i vulgui executar les actuacions mitjançant ens instrumentals, sempre
que aquests recullin expressament en la norma que els crea o en els estatuts
corresponents que tenen la condició de mitjà propi i servei tècnic de l'entitat beneficiària,
d'acord amb el que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.”
En relació a l’expedient SPR12022000001 i antecedents corresponents, el regidor
delegat de Promoció de la ciutat, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
Primer.- L’Ajuntament d’Olot encarrega a l’ens Agència d’Innovació i Desenvolupament
de la Garrotxa – Dinàmig, l’execució de les actuacions incloses en les línies d’actuació
del Programa Treball i Formació amb número d’expedient SOC069/21/000067, aprovat
per el Servei d’Ocupació de Catalunya.
Segon.- Aquest encàrrec de gestió no comporta cessió de la titularitat de la competència
ni dels elements substantius del seu exercici, i és responsabilitat de qui encarrega dictar
els actes o les resolucions de caràcter jurídic necessaris en l’activitat material de
l’objecte d’encàrrec.
Tercer.- Convalidar aquest acord a la propera sessió plenària que es celebri.
S’aprova per unanimitat.

8.1. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.- DECLARAR EXTINGIDA L’AUTORITZACIÓ DE
VENDA DE LA PARADA DEL MERCAT SETMANAL NÚM. MS0048, DESTINADA A
LA VENDA DE ROBA INFANTIL.
Vista la instància de data 2 d’abril de 2022 (Registre general, núm. E2022006765)
presentada pel Sr. ****, adjudicatari de la parada del mercat setmanal núm. MS0048, de
6 metres, destinada a la venda de roba infantil, en la que demana la baixa permanent
del mercat setmanal d’Olot.
Considerant que l’article 18 del Reglament del mercat municipal de venda no sedentària
estableix que l’autorització municipal per a l’exercici de la venda en el mercat d’Olot
s’extingeix, entre d’altres supòsits, per renúncia expressa de titular.
De conformitat amb els articles 4 i 18 del Reglament del mercat municipal de venda no
sedentària; la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires; el Decret 162/2015,
de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercat de marxants; i vist l'expedient
administratiu IM022022000012 i antecedents corresponents, que serveixen de
motivació a la present proposta, el regidor delegat de Promoció de la Ciutat, Comerç
i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:
Primer.- ACCEPTAR la renúncia del Sr. **** a la parada del mercat setmanal núm.
MS0048, de 6 metres, destinada a la venda de roba infantil, amb efectes de 31 de
desembre de 2021.
Segon.- ANUL·LAR el rebut de pagament de la taxa anual corresponent a l’exercici 2022
num. 2022-MD-68/00 d’import 525.90 € .
S’aprova per unanimitat.
9.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIÓ DE DESPESES
Núm. de referència

: X2022023866

En relació a l’expedient CPG22022000024 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 la relació de despeses annexada núm. 22/018 per un import total de 615.067,80
euros.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

S’aprova per unanimitat.

Import
615067.80

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

10.1. - ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ FESTIVAL MOT OLOT 2022
Núm. de referència : X2022012646

En relació a l’expedient SCU12022000006 d’acceptació de subvenció per al
finançament del Festival MOT 2022, s’acorda:
Primer.- Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Girona, amb destinació al
Festival MOT, per un import de 20.000,00 euros.
Segon.- Agrair a la Diputació de Girona, la concessió de l’esmentada subvenció.
Tercer.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la qual
donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als
efectes de fiscalització.
El termini de justificació de la subvenció finalitza el 15 de novembre de 2022.
Quart.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions
tributàries amb la Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de la
Seguretat Social.
Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari
vinculat amb l’expedient.
Sisè.- Que el departament de comptabilitat i pressupostos anoti el dret reconegut
d’aquesta subvenció al pressupost d’Ingressos de l’Ajuntament a la partida 2022 400
46102 SUBV. DIPUTACIÓ MOT.
S’aprova per unanimitat.
10.2. - ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ MODERNITZACIÓ I GESTIÓ
INFRAESTRUCTURES ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS FONS NEXT
GENERATION UE 2022
Núm. de referència : X2022005663
En relació a l’expedient SCU12022000002 d’acceptació de subvenció de modernització
i gestió d’infraestructures d’arts escèniques i musicals fons NEXT GENERATION UE,
s’acorda:
Primer.- Acceptar la subvenció atorgada pels fons europeus en el marc del projecte
NEXT GENERATION UE, amb destinació a la modernització i adequació a la normativa
dels equipaments escenotècnics i del sistema d’àudio, per import de 105.606,00 euros.
Segon.- Agrair a la GENERALITAT DE CATALUNYA la gestió de l’esmentada subvenció
atorgada pels fons europeus en el marc del projecte NEXT GENERATION UE.

Tercer.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea instructora de
l’expedient, la qual donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis
d’Intervenció als efectes de fiscalització.
Quart.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions
tributàries amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de la
Seguretat Social.
Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde a signar qualsevol document que sigui necessari vinculat
amb l’expedient.
Sisè.- Que el departament de comptabilitat i pressupostos anoti el dret reconegut
d’aquesta subvenció al pressupost d’Ingressos de l’Ajuntament a la partida 2022-NG79703 SUBV. EQUIPAMENT TEATRE NEXT GENERATION.
Setè.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament.
S’aprova per unanimitat.
11.1. - APROVACIO BASES REDUCCIO TAXA ESCOMBRARIES 2022 A FAMILIES
AMB SITUACIO VULNERABLE (MENORS 70 ANYS)
Núm. de referència : X2022023023

En relació a l’expedient d’ofici ES022022000005 pel que es proposa la fixació de
les bases per a la sol·licitud de reducció taxa d’escombraries domiciliàries i taxa
de serveis de clavegueram exercici 2022 per a famílies amb situació vulnerable.
L’Ordenança fiscal núm. 3.9 Taxa per prestació de recollida d’escombraries al seu
article 6.2 bonificacions, així com l’ OOFF núm. 3.10 Taxa per serveis de
clavegueram al seu article 7 exempcions i bonificacions estableixen:
“En supòsits de famílies que pateixen una situació econòmica més desfavorida, la
Junta de Govern Local aprovarà durant el primer semestre de 2022 les bases per
a la reducció de la taxa.
Aquesta reducció serà com a màxim del 95% de l’ import de la taxa de recollida
d’escombraries 2022 i només està destinada a llogaters amb situació econòmica
desfavorida degut al baix nivell d’ingressos i altres indicadors de vulnerabilitat
econòmica.”
Aprovar les següents bases a regir per a la sol·licitud de reducció de la taxa de
prestació de servei de recollida i tractament d’escombraries domiciliàries i taxa de
serveis de clavegueram a regir per aquest exercici 2022, per a famílies amb
situació vulnerable.

1.- Obrir un període de presentació per a acollir-se a la reducció del rebut de la
taxa per recollida i tractament d’escombraries i residus i taxa clavegueram exercici
2021, des del dia 1 fins el 30 de juny d’aquest any.
2.- Aquestes bases van dirigides a unitats familiars, en règim d’arrendament, que
pateixen una situació econòmica més desfavorida. Les bases contemplen un
conjunt d’ indicadors per avaluar la situació econòmica familiar i estableixen
reduccions que poden arribar a un màxim del 95% de la taxa d’escombraries i del
95% de la taxa de clavegueram.
3.- Podran ser beneficiaris d’aquesta reducció els ciutadans que satisfacin la
Taxa de recollida i tractament de les escombraries del seu habitatge habitual, en
règim d’arrendament i que compleixin els següents requisits:
•
•
•
•

•
•

Estar empadronats a l’habitatge que genera el pagament de la Taxa de
recollida i tractament de les escombraries del qual és objecte de l’ajut.
Que l’habitatge no superi valor cadastral de 55.000,00€, segons dades
cadastrals.
Els ingressos de la unitat de convivència no podran superar el salari
mínim interprofessional (SMI) establert per al període 2022 en 14.000€
anuals.
El sol·licitant i els membres de la unitat de convivència han de ser
arrendataris de l’únic habitatge que constitueixi la residència habitual del
conjunt de la unitat de convivència pel qual es pretén obtenir la present
subvenció.
En el contracte d’arrendament haurà de constar expressament la
repercussió de la Taxa de recollida i tractament de les escombraries per
part del propietari/a.
Estar al corrent de les obligacions tributàries i no tenir deutes amb
l’Ajuntament d’Olot.

4.- No podran ser perceptores de la reducció les persones següents:
•

•
•
•

Les unitat de convivència en què la persona titular del contracte
d’arrendament, si fos el cas, o qualsevol altre membre de la unitat de
convivència tingui parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació
estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau,
amb les persones arrendadores. Aquest mateix criteri s’aplicarà a la
relació entre la persona arrendadora i la persona arrendatària, quan la
primera sigui una persona jurídica respecte de qualsevol dels seus socis,
sòcies o partícips.
Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte o
qualsevol altre membre de la unitat familiar siguin titulars d’algun altre
habitatge, llevat que no en disposin de l’ús i gaudi.
Que l’habitatge superi la quantitat de 55.000,00€ de valor cadastral,
segons dades cadastrals
Les unitats de convivència, quan l’import de la base de l’estalvi que
consta a la declaració de l’IRPF 2020 (casella 460) sigui superior a 100
euros.

Als efectes de les presents bases, s’estableixen les definicions següents:
•
•

•

•

S’entén per unitat de convivència la persona o el conjunt de persones
empadronades en un domicili tant si tenen parentiu entre elles com si no
en tenen.
Per a la determinació dels ingressos anuals de la unitat de convivència
es prendrà com a base la suma de les quantitats que constin a les
caselles 435 i 460 de la Declaració de l’Impost de la Renda de les
Persones Físiques 2020; en el cas de no haver presentat la declaració
d’IRPF, es prendrà com a base els ingressos bruts menys les despeses
fiscalment deduïbles.
S’entén per família monoparental la formada, com a mínim, per un fill o
una filla menor de 21 anys, o de 26 anys si estudia, que conviu i depèn
econòmicament d’una sola persona i tingui vigent el títol de família
monoparental.
S’entén per família nombrosa aquella que estigui en possessió del títol
de família nombrosa vigent.

5.- Acreditació dels requisits i documentació necessària:
•
•
•
•
•
•

•

Sol·licitud degudament formalitzada.
Original i còpia del NIF o NIE vigent de tots els membres de la unitat de
convivència.
Original i còpia carnet de família monoparental, en el seu cas.
Original i còpia carnet família nombrosa, en el seu cas.
Certificat de discapacitat, en el seu cas.
Original i còpia del contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant i
en el qual haurà de constar expressament la repercussió de l’import de
la Taxa de recollida i tractament de les escombraries de l’habitatge
habitual a l’arrendatari.
Autorització de l’interessat i de tots els membres majors d’edat de la unitat
de convivència perquè l’Administració pública o els òrgans que gestionen
la tramitació de les sol·licituds puguin demanar les dades corresponents
a l’Agència Tributària, a la TGSS o al Padró d’Habitants (Model
normalitzat), així com a altres administracions si es creu convenient.
En el cas de no formalitzat la mencionada autorització o que no sigui
possible l’obtenció de les dades corresponents, el justificant dels
ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que
formen la unitat de convivència:
▪ Declaració IRPF any 2020
▪ En el cas de no estar obligats a presentar declaració IRPF els
ingressos s’han d’acreditar amb algun dels documents següents:
certificat d’imputacions AEAT, certificat de pensions, certificat
d’ingressos i retencions de l’empresa, certificat OTG, RMI, ... i
l’informe de la vida laboral. Les persones de més de 65 anys no
han d’aportar l’informe de la vida laboral.

6.- Quantia de la reducció:
La quantia de la reducció s’aplicarà segons un barem de puntuació que atorga
més punts a situacions mes desfavorables:
•
•
•
•
•

45 punts, fins a un 95% de l’import de la Taxa de recollida i tractament de
les escombraries
De 40 a 44 punts, fins a un 80% de l’import de la Taxa de recollida i
tractament de les escombraries
De 30 a 39 punts, fins a un 70% de l’import de la Taxa de recollida i
tractament de les escombraries
De 20 a 29 punts, fins a un 60% de l’import de la Taxa de recollida i
tractament de les escombraries
De 10 a 19 punts, fins a un 50% de l’import de la Taxa de recollida i
tractament de les escombraries

La valoració dels punts es farà segons els següents criteris:
a) Unitats de convivència que acreditin ingressos anuals fins el 50% SMI:
7.000€.- 30 punts
b) Unitats de convivència que acreditin ingressos anuals de 7.000,01€ fins
el 65% SMI: 9.100,00€.- 25 punts
c) Unitats de convivència que acreditin ingressos anuals de 9.100,01€ fins
el 70% SMI: 9.800,00€.- 20 punts
d) Unitats de convivència que acreditin ingressos anuals de 9.800,01€ fins
el 80% SMI: 11.200,00€.- 15 punts
e) Unitats de convivència que acreditin ingressos anuals de 11.200,01€ fins
el 100% SMI: 14.000,00€- 10 punts
f) Persones amb discapacitat o amb membres de la unitat de convivència
amb discapacitat, i que acreditin un grau de minusvalidesa igual o
superior al 33%, declara així per l’ICASS.- 5 punts
g)
Família monoparental.- 5 punts
h)
Família nombrosa.- 5 punts
7.- Per sol·licitar la reducció cal adreçar-se a la l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC)
d’aquest Ajuntament de dilluns a dijous, en horari de 8 a 17:30 hores
ininterrompudament, i el divendres en horari de 8 a 14 hores, on s’assessorarà
adequadament i es facilitaran els impresos pertinents. Cal demanar cita prèvia a:
citaprevia.olot.cat o al 972279101.
8.- Es posarà en coneixement del públic en general, l’obertura d’aquest període
de presentació de noves sol·licituds a través de la premsa local i altres mitjans
habituals.
S’aprova per unanimitat.

12.1. - VENDA ACCIONS RADIO OLOT SA
Núm. de referència

: X2021016137

En data 17 de febrer de 2022 el Ple de l’Ajuntament d’Olot va acordar aprovar l’expedient
d’alienació del bé patrimonial consistent en títols representatius de capital d’empreses,
accions de la companyia mercantil RADIO OLOT S.A. pel procediment obert i subhasta
pública.
Les accions que es posaven a la venda eren un total de 22.952 i amb un preu de venda
unitari de 2,53 euros/acció i un total de 58.068, 56 euros.
En tant que el Consell Comarcal de la Garrotxa va efectuar un encàrrec de gestió per
tal que l’Ajuntament, sumés en el procediment de venda les accions de la seva propietat
i acceptat l’encàrrec per part de l’Ajuntament en resulta que de la totalitat de les accions:
15.325 corresponen a l’Ajuntament per un valor de 38.772,25 euros i
7.627 corresponen al Consell Comarcal per un valor de 19.296,31 euros
En la mateixa sessió plenària es van aprovar els plecs de clàusules econòmic
administratives que havien de regir l’expedient d‘alienació i que foren exposats al públic
i convocant-se simultàniament la subhasta pública.
A tenir en compte que en sessió de la Junta de Govern de data 24 de febrer de 2022 es
va acordar una correcció de l’error aritmètic conseqüència de l’aplicació dels decimals i
que corroborava els imports assenyalats en els antecedents d’aquesta proposta
Atès que el termini per a la presentació d’ofertes finalitzava el 14 de març i que durant
aquest termini no s’ha rebut cap oferta,
Atès que en el punt cinquè de l’acord plenari es delegava a la Junta de Govern els
tràmits posteriors del procediment , fins i tot, l’adjudicació del contracte
Atès que la Junta de Govern Local en sessió del dia 24 de març de 2022 va acordar:
DECLARAR deserta la subhasta pública per l’alienació de les accions de la companyia
mercantil RADIO OLOT S.A. propietat d’aquest Ajuntament i del Consell Comarcal de
la Garrotxa., a raó de
15.325 accions Ajuntament d’Olot i
7.627 accions Consell Comarcal de la Garrotxa
fent un total de 22.952 accions
Atès que es va Comunicar el resultat de la subhasta a l’administració de la societat
RADIO OLOT S.A. a l’efecte que en el termini i de deu dies naturals a comptar des de
la recepció de la notificació d’aquest acord, l’òrgan d’administració de la societat ho
comuniqui en el seu domicili , a tots i cadascuns dels altres socis, per tal que en el
terminis de trenta dies naturals següents a l’acta de comunicació puguin optar per
l’adquisició de les accions, pel preu de sortida de la subhasta:
Total d’accions: 22.952 accions i amb un preu de venda unitari de 2’53 euros/acció
euros

Pel preu total de 58.068’56 euros.
Atès que en data 20 d’abril de 2022 reg entrada num 2022007970 ha tingut entrada la
sol·licitud d’un soci de l’entitat RADIO OLOT, S,A. Sr. Francesc Rubio Puig, en que
comunica la voluntat d’adquirir la totalitat de les accions
22.952 accions a l preu unitari de 2’53 euros fent un import total de 58.068’56 euros
Vist l’expedient administratiu i els antecedents corresponents, es proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció del següent acord:
PRIMER.-ALIENAR els béns patrimonials consistents en títols representatius de capital
d’empreses, accions de la companyia mercantil RADIO OLOT S.A.
22.952 accions a raó del preu unitari de 2’53 euros, i amb un import total de 58.068’56
euros a favor del soci FRANCESC RUBIO PUIG
SEGON.- REPARTIMENT del preu de venda. Segons conveni d’encàrrec de gestió
entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i aquest Ajuntament per a la tramitació del
procediment corresponent a la venda de les accions de RADIO OLOT S.A. titularitat del
Consell Comarcal.
El preu total de venda de les participacions 58.068’56 euros es repartirà segons el
número d’accions de cada Administració
Ajuntament d’Olot 15.325 accions al preu total de 38.772’25 euros, que s’hauran
d’imputar a la partida 22/86002 “Venda accions Radio Olot”
Consell Comarcal de la Garrotxa 7.627 accions al preu total de 19.296’31 euros, que
s’hauran d’imputar a la partida no pressupostària 320203 “Ingressos pendents de
traspassar”
La numeració de les accions que es venen és:
De la 1 a la 4.600 -propietat de l’AjuntamentDe la 4.601 a la 7.619 -propietat del Consell Comarcal de la GarrotxaDe la 24.618 a la 35.342 -propietat Ajuntament d’Olot- i
De la 35.343 a la 39.950 -propietat del Consell Comarcal de la GarrotxaL’Ajuntament es compromet a realitzar, un cop s’hagi formalitzat la venda, l’ingrés de la
part que pertoca al Consell.
Tercer.- Comunicar aquest acords i sol·licitar informe al Departament de la
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, Direcció General
de Política Financera, Assegurances i Tresor, d’acord amb l’article 40 del Reglament de
Patrimoni dels Ens Locals i de l’article 209.3 del text refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya
Quart.- Elevar a escriptura pública la venda de les participacions i autoritzar a l’alcaldePresident a la signatura de la documentació necessària per l’efectivitat d’aquest acord.

Cinquè.- Donar de baixa la inscripció de les accions de la companyia mercantil RADIO
OLOT S.A. en l’Inventari de Béns Municipals
S’aprova per unanimitat.
13.1. - VENDA PARTICIPACIONS OLOT TELEVISIÓ SL
Núm. de referència

: X2021016138

En data 17 de febrer de 2022 el Ple de l’Ajuntament d’Olot va acordar aprovar l’expedient
d’alienació del bé patrimonial consistent en títols representatius de capital d’empreses,
participacions de la companyia mercantil OLOT TV S.L. pel procediment obert i
subhasta pública.
Les participacions que es posaven a la venda eren un total de 150 i amb un preu de
venda unitari de 115,18 euros/participació i un total 17.277 euros.
En tant que el Consell Comarcal de la Garrotxa va efectuar un encàrrec de gestió per
tal que l’Ajuntament, sumés en el procediment de venda les participacions de la seva
propietat i acceptat l’encàrrec per part de l’Ajuntament en resulta que de la totalitat de
les participacions:
88 corresponen a l’Ajuntament per un valor de 10.135,84 euros i
62 corresponen al Consell Comarcal per un valor de 7.141,16 euros
En la mateixa sessió plenària es van aprovar els plecs de clàusules econòmic
administratives que havien de regir l’expedient de l‘alienació i que foren exposats al
públic i convocant-se simultàniament la subhasta pública.
Atès que el termini per a la presentació d’ofertes finalitzava el 14 de març i que durant
aquest termini no s’ha rebut cap oferta,
Atès que en el punt cinquè de l’acord plenari es delegava a la Junta de Govern els
tràmits posteriors del procediment, fins i tot, l’adjudicació del contracte.
Atès que la Junta de Govern Local en sessió del dia 24 de març de 2022 va acordar:
DECLARAR deserta la subhasta pública per l’alienació de les participacions de l’entitat
OLOT TV S.l. propietat d’aquest Ajuntament i del Consell Comarcal de la Garrotxa, a
raó de 88 accions de l’Ajuntament i 62 accions del Consell Comarcal de la Garrotxa.
Atès que es va Comunicar el resultat de la subhasta a l’administració de la societat
OLOT TV S.L. a l’efecte que en el termini i de deu dies naturals a comptar des de la
recepció de la notificació d’aquest acord, l’òrgan d’administració de la societat ho
comuniqui en el seu domicili , a tots i cadascuns dels altres socis, per tal que en el
terminis de trenta dies naturals següents a l’acta de comunicació puguin optar per
l’adquisició de les participacions, pel preu de sortida de la subhasta:

Total participacions: 150 i amb un preu de venda unitari de 115,18 euros/participació
Pel preu total de 10.135,84 euros.
Atès que en data 21 d’abril de 2022 reg entrada num 2022008104 ha tingut entrada la
sol·licitud de l’administrador únic de la societat Olot TV s.l. en que comunica els socis
que han manifestat la voluntat d’adquirir les participacions i el numero de participacions
que adquireix cadascun d’ells:
ITRAM COMUNICACIÓ
2 participacions
HIJOS DE JOSÉ BASSOLS, S.A.
37 participacions
METALQUIMIA, S.A.
37 participacions
NOEL ALIMENTÀRIA, S.A.U.
37 participacions
RAMON VENTULÀ, S,A.
37 participacions
(undatia, s.l. i Jordi Domènech Badosa, no adquireixen cap participació)
Vist l’expedient administratiu i els antecedents corresponents, es proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció del següent acord:
PRIMER.-ALIENAR els béns patrimonials consistents en títols representatius de capital
d’empreses, participacions de la companyia mercantil OLOT TELEVISIÓ S.L.
150 participacions a raó del preu unitari de 115,18 euros, i amb un import total de 17.277
euros, a favor dels socis i amb el número de participacions i preu que s’indiquen:
ITRAM COMUNICACIÓ
2 participacions
HIJOS DE JOSÉ BASSOLS, S.A.
37 participacions
METALQUIMIA, S.A.
37 participacions
NOEL ALIMENTÀRIA, S.A.U.
37 participacions
RAMON VENTULÀ, S,A.
37 participacions

230,36 euros
4.261,66 euros
4.261,66 euros
4.261,66 euros
4.261,66 euros

La numeració de les participacions que es posen a la venda és:
De la 223 a la 350 i
De la 620 a la 641
SEGON.- REPARTIMENT del preu de venda. Segons conveni d’encàrrec de gestió
entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i aquest Ajuntament per a la tramitació del
procediment corresponent a la venda de les participacions d’OLOT TELEVISIÓ S.L.
titularitat del Consell Comarcal.
El preu total de venda de les participacions 17.277 euros es repartirà segons el número
de participacions de cada Administració
Ajuntament d’Olot 88 participacions al preu total de 10.135,84 euros, que s’hauran
d’imputar a la partida 22/86001 “Venda Accions Olot TV”
Consell Comarcal de la Garrotxa 62 participacions al preu total de 7.141,16 euros, que
s’hauran d’imputar a la partida no pressupostària 320203 “Ingressos pendents de
traspassar”

L’Ajuntament es compromet a realitzar, un cop s’hagi formalitzat la venda, l’ingrés de la
part que pertoca al Consell.
Tercer.- Comunicar aquest acords i sol·licitar informe al Departament de la
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, Direcció General
de Política Financera, Assegurances i Tresor, d’acord amb l’article 40 del Reglament de
Patrimoni dels Ens Locals i de l’article 209.3 del text refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya
Quart.- Elevar a escriptura pública la venda de les participacions i autoritzar a l’alcaldePresident a la signatura de la documentació necessària per l’efectivitat d’aquest acord.
Cinquè.- Donar de baixa la inscripció de les participacions de la companyia mercantil
OLOT – TELEVISIÖ. S.L. en l’Inventari de Béns Municipals
S’aprova per unanimitat.
14.1. - ADJUDICACIÒ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, DE
LES OBRES DE RESTAURACIÓ DEL CAMÍ RAL DE BATET, DES DE CAN
MASCLET FINS A CAN PERICOT (FASES:2,3 I 4)

Núm. de referència
Tipus
Contracte
Procediment
Criteris

: X2022007179
OB

D'OBRES

AB
MU

PROCEDIMENT OBERT
MULTIPLICITAT DE CRITERI

Antecedents
Per acord de Junta de Govern Local de data 31 de març de 2022, es va aprovar el
projecte tècnic de les obres de restauració del camí ral de Batet, des de Can Masclet
fins a Can Pericot (fases 2, 3 i 4)
Per Acord de Junta de Govern Local de data 28 d’abril de 2022, es va aprovar l’expedient
de contractació administrativa de les “ Obres de restauració del camí ral de Batet, des
de Can Masclet fins a Can Pericot (fases 2, 3 i 4) ” mitjançant procediment obert
simplificat, amb un pressupost de total de 100.673,42 € IVA inclòs. Aquest import es
desglossa en 83.201,17 € de pressupost net i 17.472,25 € en concepte d’IVA calculat al
tipus del 21%, per les 3 anualitats que es desglossa de la següent manera:

Fase 2
2022
Pressupost d’execució material

29.286,15 €

Fase 3
2023
23.314,15 €

Fase 4
2024
17.316,65 €

TOTAL
69.916,95 €

Despeses generals (13%)

3.807,20 €

3.030,84 €

2.251,16 €

9.089,20 €

Benefici industrial (6%)

1.757,17 €

1.398,85 €

1.039,00 €

4.195,02 €

34.850,52 €

27.743,84 €

20.606,81 €

83.201,17 €

7.318,61 €

5.826,21 €

4.327,43 €

17.472,25 €

42.169,13 €

33.570,04 €

Subtotal
IVA
Total Execució per contracta

24.934,24 € 100.673,42 €

En data 19 de maig de 2022 finalitzà el termini de presentació de proposicions, havent
participat en la licitació, per haver presentat la seva oferta dins el termini fixat i en la
forma pertinent un total de 7 empreses:
-

JAIME AVELLÍ MATÓ
CODONY MULTISERVEI, SLU
CONSTRUO CONSTRUCCIONS GENERALS, SL
SEGÚ MOVIMENT DE TERRES, SL
PERE BOADA COMAS, SL
KOLLATEC, SL
ARICO FOREST, SLU

En data 10 de març de 2022 es reuneix la Mesa de Contractació , procedint a l’obertura
del sobre A, documentació administrativa, declarant admeses totes les empreses
participants.
En data 31 de març de 2022 es reuneix la Mesa de Contractació , procedint a l’obertura
del sobre B amb criteris automàtics i procedint a la sol·licitud de l’informe de valoració
als serveis tècnics.
En data 7 d’abril de 2022 es reuneix la Mesa de Contractació , per donar compte de
l’informe de valoració de les ofertes presentades pel Sr. Ramon Prat Molas, Cap d’àrea
d’Infraestructures, Obra Pública i Brigada, i la Mesa acorda elevar a la Junta de Govern
Local la proposta d’adjudicació del contracte de les “Obres de restauració del camí ral
de Batet, des de Can Masclet fins a Can Pericot (fases 2, 3 i 4)” a l’empresa CONSTRUO
CONSTRUCCIONS GENERALS, SL
En data o d’abril de 2022 es requereix a l’empresa CONSTRUO CONSTRUCCIONS
GENERALS, SL, la presentació de la documentació justificativa d’haver constituït la
garantia definitiva d’import 3.349,25 €.
Atès que l’empresa CONSTRUO CONSTRUCCIONS GENERALS, SL, presentà la
documentació requerida dins del termini atorgat a l’efecte.
De conformitat amb l’article 151 de la LCSP
D’acord amb els antecedents i de conformitat amb el punt 1 de la Disposició Addicional
2a.

Per tot això, en exercici de les competències conferides en virtut de la delegació
efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret de data 25 de juny de
2019.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12022000020, la regidora delegada
d’Organització, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següent acord:
Primer.- ADJUDICAR el contracte “Obres de restauració del camí ral de Batet, des de
Can Masclet fins a Can Pericot (fases 2, 3 i 4)”, a favor de l’empresa CONSTRUO
CONSTRUCCIONS GENERALS, SL, amb NIF. B17915927 pel preu total de: VUITANTA
UN MIL CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS (81.051,85 €), que
es desglossa en:
Seixanta-sis mil nou-cents vuitanta-cinc euros (66.985,00 €) de pressupost net i catorze
mil seixanta-sis euros amb vuitanta-cinc cèntims (14.066,85 €) d’IVA calculat al 21%.
Segon.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de
clàusules administratives particulars reguladores de la contractació, aprovat per Acord
de Junta de Govern Local de data 28 d’abril de 2022 ,així com amb l’oferta presentada
per l’adjudicatari.
Les característiques i avantatges de l’oferta adjudicatària queden acreditades a l’acta
valoració efectuada per la Mesa de Contractació, en sessió celebrada en data 7 d’abril
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 corresponent a l’any 2022 (Fase 2) per import de
36.293,95 € amb càrrec a la partida 2022.1532.151.61917 Restauració Camí Ral de
Batet.
Operació Referència
200300 2201145
200210 2201145

Tipus
Partida
Despeses 22140 1532 61917
Despeses 22140 1532 61917

Import
36293.95
-5875.18

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
RESTAURACIO CAMI RAL DE BATET (PR22)
100 001 001 001 000 000
RESTAURACIO CAMI RAL DE BATET (PR22)
100 001 001 001 000 000

Les despeses corresponents als següents exercicis és de:
Exercici 2023 (Fase 3)
Exercici 2024 (Fase 4)
Operació
200300
200210
200300
200210

Referència
23000031
23000031
24000004
24000004

Tipus
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses

Partida
99999
99999
99999
99999

Import
26618.95
-6951.09
18143.95
-6790.29

Import
26.618,95 €
18.143,95 €
Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA
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

CC5
000
000
000
000

CC6
000
000
000
000

En tractar-se d’una despesa plurianual, aquesta despesa queda subordinada a
l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost dels exercicis respectius
Quart.- El termini d’execució de les obres és de 80 dies per cada una de les Fases, a
comptar des del dia següent a la signatura de l’acta de comprovació del replanteig i el
termini de garantia serà de 2 anys per cada una de les fases.
Cinquè.- La direcció facultativa anirà a càrrec del Sr. Ramon Prat Molas, cap de l’Àrea
d’Infraestructura i Obra Pública de l’Ajuntament d’Olot. La coordinació de seguretat i
salut i la direcció de l’execució de les obres anirà a càrrec de l’empresa Sanengi, SL.
Sisè.- Nomenar responsable del contracte al Sr. Ramon Prat Molas, cap de l’Àrea
d’Infraestructura i Obra Pública de l’Ajuntament d’Olot.
Setè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a la resta de licitadors que han
participat a la licitació i es publicarà en el Perfil del Contractant, de conformitat amb
l’article 151.1 de la LCSP.
Vuitè.- La formalització del contracte haurà d’efectuar-se en el termini màxim de 15 dies
hàbils següents a aquell en què es realitzi la notificació de l’adjudicació als licitadors.
Novè.- Publicar la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del
Contractant de l’Ajuntament d’Olot, de conformitat amb l’article 154 de la LCSP.
S’aprova per unanimitat.
14.2. - ADJUDICAR, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE
PUBLICITAT, EL SERVEI DEL MANTENIMENT DEL SISTEMA D’ALIMENTACIÓ
ININTERROMPUDA (SAI).
Núm. de referència : X2022009020
Tipus
Contracte
Procediment
Criteris

SE

DE SERVEIS

NE
SP

PROCEDIMENT NEGOCIAT
SENSE PUBLICITAT

Antecedents
Per acord de la Junta de Govern Local celebrada en data 24 de març de 2022, es va
iniciar l’expedient de contractació del servei de manteniment del SAI (sistema
d’alimentació ininterrompuda), es va aprovar l’expedient i el plec de clàusules
administratives particulars (PCAP) i el plec de condicions tècniques, es va aprovar la
despesa i es va convidar a l’empresa “Eaton Industries Spain SL” amb NIF B31005150
perquè presentés oferta.
D’acord amb l’informe tècnic que proposa la contractació i per les raons que s’hi
exposen, s’han de seguir els tràmits de l’article 168.a)2n de la Llei de Contractes del
Sector Públic (en endavant LCSP), atès que EATON INDUSTRIES (SPAIN) SL, és
l’empresa fabricant del SAI i per tant l’empresa que pot assegurar un millor manteniment.

El termini per a la presentació d’ofertes finalitzava el dia 4 d’abril de 2022. En data 6
d’abril de 2022 es va obrir el sobre A, que contenia la documentació general i en data
7 d’abril es va obrir el Sobre B, que contenia l’oferta econòmica.
En data 11 d’abril de 2022, el responsable del Departament d’Informàtica i Noves
Tecnologies de l’Ajuntament d’Olot, va emetre informe de valoració de l’oferta
presentada per “Eaton Industries Spain SL”, proposant-ne l’adjudicació.
En data 25 d’abril de 2022 es va requerir a l’empresa “Eaton Industries Spain SL” per
tal que constituís la garantia definitiva i presentés la documentació, d’acord amb les
clàusules 17 i 18 del PCAP, atorgant un termini de 7 dies hàbils a comptar des del dia
següent a la recepció del requeriment.
Vist que tant la documentació com la garantia requerides s’ha presentat i constituït 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.
Atès que la competència per a l’adopció del present acord és de Junta de Govern Local,
per delegació conferida per l’Alcaldia mitjançant Decret d’Alcaldia, del qual es va donar
compte en la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament d’Olot, celebrada el dia 27 de
juny de 2019.
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12022000010 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- ADJUDICAR el contracte del servei de manteniment del SAI (sistema
d’alimentació ininterrompuda), a favor de “Eaton Industries Spain SL” amb NIF
B31005150, pel preu total de tres mil cent setanta-vuit euros amb set cèntims (3.178,07
€), desglossats en 2.626,50 € de base imposable i 551,57 € d’IVA calculat al 21 %
L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de clàusules
administratives particulars i el plec condicions tècniques reguladores de la contractació,
aprovats per la Junta de Govern Local de data 24 de març de 2022.
Segon.- El contracte tindrà una durada de dos anys, amb efectes des del dia 1/04/2022
fins el 31/03/2024.
Tercer.- Aprovar i disposar el pagament de la despesa per a l’any 2022 per import de
1.589,03 € (IVA inclòs) amb càrrec a la partida pressupostària 22 120 920 227994
Manteniment i suport informàtic
Operació Referència
200300
2201987

Tipus
Partida
Despeses 22120 920 227994

Import
1589.03

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
MANTENIMENT I SUPORT INFORMATIC
100 001 001 001 000 000

La despesa corresponent a l’any 2023 serà de 1.589,03 €.
Operació Referència
200300
2300040

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
1589.03

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

Quart.- Notificar l’adjudicació a “Eaton Industries Spain SL”, empresa adjudicatària.
Cinquè.- Publicar l’adjudicació del contracte mitjançant anunci en el Perfil del
Contractant, de conformitat amb el punt 1 de l’article 151 de la LCSP.
Sisè.- Requerir a l’adjudicatària per tal que dins el termini màxim de 15 dies hàbils, a
comptar del següent al de la notificació de l’adjudicació, formalitzi el contracte, de
conformitat amb l’article 153.3 de la LCSP.
Sisè.- PUBLICAR la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del
Contractant.
S’aprova per unanimitat.
14.3. - SERVEI DE REDACCIÓ DEL PROJECTE, DIRECCIÓ D'OBRES, ESTUDI I
COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT, CONTROL DE QUALITAT PER LA
REHABILITACIÓ DE L'ESTRUCTURA DE LA COBERTA DE L'EDIFICI
CATALOGAT ANOMENAT TORRE CASTANYS (FITXA 48) DE PROPIETAT
MUNICIPAL
Núm. de referència : X2022023674
Tipus de Contracte: SE
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SERVEIS
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar el servei de redacció del projecte, direcció
d’obres, estudi i coordinació de seguretat i salut, control de qualitat per la rehabilitació
de l’estructura de la coberta de l’edifici catalogat anomenat Torre Castanys (Fitxa 48) de
propietat municipal, com es desprèn de l’informe de data 4 de maig de 2022; emès per
Carme Yeste i Casado (arquitecta municipal), Gemma Planagumà i Calm (arquitecta
tècnica), Ramon Prat i Molas (gestor de la partida).
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.- Vist el pressupost presentat per l’empresa AATT & RAMON SOLER SL en
data27 d’abril de 2022
Quart.- Atès l’informe de valoració núm. NI022022000921 emès per la Sra. Carme Yeste
Casado (arquitecta municipal) i la Sra. Gemma Planagumà (arquitecta tècnica
municipal) en data 4 de maig de 2022, favorable a la contractació dels serveis esmentats
a favor de l’empresa AATT & RAMON SOLER SL
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 AATT & RAMON SOLER 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 i 120 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: CC012022000382 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 per Carme Yeste i Casado (arquitecta municipal),
Gemma Planagumà i Calm (arquitecta tècnica), Ramon Prat i Molas (gestor de la
partida), de data 4 de maig 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 AATT & RAMON SOLER SL, amb NIF núm. B1744042-1, el
contracte menor del servei de redacció del projecte, direcció d’obres, estudi i coordinació
de seguretat i salut, control de qualitat per la rehabilitació de l’estructura de la coberta
de l’edifici catalogat anomenat Torre Castanys (Fitxa 48) de propietat municipal; pel
preu de deu mil tres-cents trenta-tres euros amb quaranta cèntims (10.333,40 €),
IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en vuit mil cinc-cents quaranta euros (8.540 €) de
pressupost net i mil set-cents noranta-tres euros amb quaranta cèntims (1.793,40 €)
d’IVA calculat amb un tipus del 21 %
Tercer.- El termini màxim per a l’execució dels serveis serà d’un mes, a partir de la
data de recepció de la notificació de l’adjudicació
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 10.333,40 €, IVA inclòs, amb càrrec
a la partida núm. 22.140.151.64001 “plànols i projectes” del Pressupost municipal.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 22140 151 64001

Import
10333.40

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
PLANOLS I PROJECTES (PR22-40000)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
CC012022000382

Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa AATT & RAMON SOLER SL
S’aprova per unanimitat.
14.4. - CONTRACTACIÓ SUBSCRIPCIÓ A LA PLATAFORMA DE RECURSOS
HUMANS DE L'EMPRESA "ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA
ADMINISTRACION, SA"
Núm. de referència : X2022023528
Tipus de Contracte: SE
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SERVEIS
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Antecedents
Primer.- Atès que és necessari disposar de l’accés a la plataforma de consultes, cal
signar el contracte privat que té per objecte la subscripció a la plataforma de “Recursos
Humanos” i a la plataforma de “Hacienda Local” de “Espublico Servicios para la
Administración SA”; com es desprèn de l’informe de data 6 d’abril de 2022, emès per la
Sra. Lídia Fernández Brugués, cap del Departament de Recursos Humans , i de
l’informe de data 10 de maig de 2022, emès pel Sr. Jordi Salvador Culí, Interventor de
l’Ajuntament d’Olot
Segon.- Atès que es tracta d’un contracte privat 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.- Vista l’oferta presentada per l’empresa “AULOCE, SA”, en data 19 d’abril de
2022 a la subscripció a les plataformes descrites de “Espublico Servicios para la
Administración, SA” la qual s’informa favorablement per la cap del Departament de
Recursos Humans i l’Interventor de l’Ajuntament d’Olot.
Quart.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals
de contractació.
Cinquè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa AULOCE, SA i atès que aquesta compta
amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del contracte.
Fonament jurídic
La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant
LCSP) i correspon a la modalitat de contracte privat a l’article 25.1.2n ) i 26.2 de la
mateixa.
Atès l’article 28 de la LCSP pel que fa a la motivació de la necessitat

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: CC012022000380 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar les informes núm. NI022022000750 emès per la Sra. Lídia Fernández
Brugués, cap del Departament de Recursos Humans de data 6 d’abril de 2022, en el
que es motiven les necessitats de contractar; i el núm. NI022022000962 de data 10 de
maig de 2022, emès pel Sr. Jordi Salvador Culí, Interventor de l’Ajuntament d’Olot.
Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a
favor de l’empresa AULOCE, SA, amb NIF núm. A5087884-2, el contracte privat que
té per objecte :
-la subscripció a la plataforma de “Recursos Humanos” de “Espublico Servicios para
la Administración SA”; pel preu de sis mil nou-cents setanta-vuit euros amb norantanou cèntims (6.978,99 €), IVA inclòs.
Aquest preu es desglossa en 6.602,64 € de base imposable i 376,35 d’IVA. Sobre la
base imposable s’apliquen dos tipus d’IVA:
- El 4 % sobre el contingut editorial que suposa el 90% de la base imposable, 237,69 €
en aplicació del Reial decret llei 15/2020, de mesures urgents complementàries per
donar suport a l'economia i l'ocupació davant la crisi sanitària, que equipara l'IVA dels
continguts digitals al de les publicacions en format paper.
- El 21% sobre els serveis, que suposen el 10 % de la base imposable, 138,66 €.
b) la subscripció a la plataforma de “Hacienda Local” de “Espublico Servicios para la
Administración SA”; pel preu de vuit cinc-cents cinquanta-set euros amb cinquantaun cèntims (8.557,51 €) (IVA inclòs).
Editorial: 7.286,43 ( iva exclòs) IVA 4% 291,46 = 7.577,89 (IVA inclòs)
Serveis: 809,60 (IVA exclòs) IVA 21% 170,02= 979,62 ( IVA inclòs)
Tercer.- El termini de les subscripcions s’estableix per un any.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import quinze mil cinc-cents trenta-sis
euros amb cinquanta cèntims (15.536,50 €), IVA inclòs, amb càrrec a les partides del
pressupost municipal:
- 22.110.920.220021 “manteniment programa nòmines” ................6.978,99 €

- 22.131.931.227990 “Serveis externs (suport hisendes locals”.......8.557,51 €
Operació Referència
200220
200220

Tipus
Partida
Despeses 22110 920 220021
Despeses 22131 931 227990

Import
6978.99
8557.51

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
MANTENIMENT PROGRAMA NOMINES
100 001 001 001 000 000
SERVEIS EXTERNS SUPORT HISENDES
100 001 001 001 000 000
LOCALS

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
CC012022000380
Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa AULOCE, SA
S’aprova per unanimitat.
14.5. - SERVEI D'ALLLOTJAMENT PER NECESSITATS SOCIALS D'ABRIL DE
2022
Núm. de referència : X2022023500
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 29
d’abril 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:
CC012022000378 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 d’abril 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 d’abril de 2022,
per import de setze mil tres-cents set euros (16.307 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en catorze mil vuit-cents vint-i-quatre euros amb
cinquanta-cinc cèntims (14.824,55 €) de base imposable i mil quatre-cents vuitanta-dos
euros amb quaranta-cinc cèntims (1.482,45 €) d’IVA calculat al 10%.
Tercer.- Aprovar, Disposar i Ordenar la despesa per import de 16.307 € 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

Import
16307

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

S’aprova per unanimitat.
14.6. - APROVACIÓ EXPEDIENT, APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS I PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES QUE
REGIRAN LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT
SIMPLIFICAT ABREUJAT, DEL SUBMINISTRAMENT DE 1 LLICENCIA ADOBE
PHOTOSHOP I 3 D’ADOBE CREATIVE CLOUD AMB TOTES LES APLICACIONS; I
CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ
Núm. de referència

: X2022023647

Tipus contracte
Procediment
Criteris

SU
AB
MU

DE SUBMINISTRAMENT
PROCEDIMENT OBERT
MULTIPLICITAT DE CRITERI

Atès que és necessari contractar el subministrament de 1 llicencia Adobe Photoshop i 3
d’Adobe Creative Cloud amb totes les aplicacions.

Vist l’informe emès pel Sr. Joan Prat Espuña, cap d’Àrea d’Informàtica i Noves
Tecnologies, en el qual es proposa l’inici de l’expedient del contracte referit.
L’objecte del contracte és el Subministrament de 1 llicencia Adobe Photoshop i 3
d’Adobe Creative Cloud amb totes les aplicacions, per tal de tenir actualitzades aquestes
aplicacions que s’utilitzen des de varis departaments.
La durada del contracte s’estableix en tres anys sense possibilitat de pròrroga.
El pressupost base de licitació ascendeix a 10.164,00 € IVA inclòs. Aquest import es
desglossa en 8.400,00 € de pressupost net i 1.764,00 € en concepte d’IVA calculat al
tipus del 21%.
El Valor Estimat (VE), és de 10.080,00€ ( 8.400,00 + 20%), sense incloure l’Impost sobre
el Valor Afegit.

Any 1

Import (IVA
exclòs)
2.800,00 €

Any 2

2.800,00 €

Any 3
Modif. 20%
Total:

2.800,00 €
1.680,00 €
10.080,00 €

De conformitat amb el que disposa l’article 116 de la LCSP, la celebració de contractes
per part de les administracions púbiques requerirà la prèvia tramitació de l’expedient,
que s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els
termes previstos a l’article 28 de l’esmentada LCSP.
Vist que a l’expedient s’han incorporat el Plec de clàusules administratives particulars i
el Plec de clàusules tècniques d’acord amb el que disposa l’article 116.3 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP).
Atès que el procediment a seguir per a l’adjudicació del contracte és l’obert simplificat ,
d’acord amb l’article 159 de la LCSP, i que la tramitació de l’expedient serà ordinària, de
conformitat amb l’article 116 i següents de la LCSP.
Vist que a l’expedient consta l’informe emès per la Secretària general de l’Ajuntament,
en compliment de la Disposició Addicional Tercera de la LCSP.
Vist el que disposa l’apartat 1 de la Disposició Addicional Segona de la LCSP i atès que
l’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local per la delegació conferida per
l’Alcaldia en data 26 de juny de 2019, i vist el decret de delegació de competències de
data 25 de juny de 2019.

I vist l’expedient administratiu núm. CCS12022000023 la regidora delegada
d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer. INICIAR l’expedient de contractació administrativa que ha de regir la licitació pel
subministrament de 1 llicencia Adobe Photoshop i 3 d’Adobe Creative Cloud amb totes
les aplicacions, incorporant-hi la documentació que fa a què fa referència l’article 116
de la LCSP.
Segon. APROVAR, de conformitat amb l’article 117 de la LCSP, l’expedient de
contractació administrativa que ha de regir la licitació per al subministrament de 1
llicencia Adobe Photoshop i 3 d’Adobe Creative Cloud amb totes les aplicacions pel preu
10.164,00 € IVA inclòs. Aquest import es desglossa en 8.400,00 € de pressupost net i
1.794,00 € en concepte d’IVA calculat al tipus del 21%.
Pressup.Màx.
(Iva Exclòs)
2.800,00
2.800,00
2.800,00

1r. Any
2n. Any
3r. Any
TOTAL

8.400,00€

588,00
588,00
588,00

Pressup.Màx.
(Iva Inclòs)
3.388,00 €
3.388,00 €
3.388,00 €

1.764,00€

10.164,00€

% IVA

La durada del contracte s’estableix en tres anys sense possibilitat de pròrroga.
Tercer. APROVAR el Plec de clàusules administratives i el Plec de clàusules tècniques
que han de regir la contractació del subministrament abans esmentat, tal i com
determina l’article 122 i 124 de la LCSP.
Quart.- La despesa és amb càrrec la partida:

2022.120.920.227994 MANTENIMENT I

SUPORT INFORMÀTIC.
Any

Pressupost

Any 1
Any 2
Any 3
Operació Referència
200200
200200
200200

Tipus
Despeses
Despeses
Despeses

2.800,00 €
2.800,00 €
2.800,00 €

Partida
22120 920 227994
99999
99999

%
IVA
21%
21%
21%

Import
3388
3388
3388

Import IVA

Import total

588,00 €
588,00 €
588,00 €

3.388,00 €
3.388,00 €
3.388,00 €

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

CC2
001
001
001

CC3
001
001
001

S’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de crèdit adequat
i suficient per atendre la despesa.
En tractar-se d’una despesa plurianual, queda subordinada a l’existència de crèdit
adequat i suficient en el pressupost dels exercicis respectius.

CC4
001
001
001

CC5
000
000
000

CC6
000
000
000

Cinquè.- DISPOSAR l’obertura del procediment d’adjudicació que es tramitarà de forma
ordinària, pel procediment obert simplificat abreujat, i es durà a terme atenent a un únic
criteri d’adjudicació; d’acord amb el que disposen els articles 145 i 146 de la LCSP, i
procedir a la seva publicació en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament d’Olot.
Sisè. NOMENAR, com a Responsable del Contracte, el Sr. Joan Prat Espuña, Cap
d’Àrea d’Informàtica i Noves Tecnologies de l’Ajuntament d’Olot, amb les facultats
determinades a l’article 62 de la LCSP, i haurà de supervisar la seva execució, adoptar
les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta
realització de la prestació pactada dins de l’àmbit de facultats que l’òrgan de contractació
li atribueixi.
Setè. DELEGAR a l’Alcaldia la competència per aprovar tots els actes de tràmit que
s’hagin de dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des del seu inici fins a
la seva definitiva finalització o resolució.
S’aprova per unanimitat.
14.7. - PRORROGAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM DE
LLOGUER, INSTAL·LACIÓ I DESMUNTATGE D'ESTANDS I MOQUETA PER A LA
CELEBRACIO DE LA FIRA ORÍGENS 2022
Núm. de referència

: X2021064367

Atès que per decret del President del Consell de Direcció de DinàmiG (número
2021LDIG000062) de data 14 de maig de 2021, s’aprova l’expedient de contractació
administrativa per adjudicar el subministrament en règim de lloguer, instal·lació i
desmuntatge d’estands i moqueta per la celebració de la Fira Orígens, aprovant-se el
plec de clàusules administratives particulars, el plec de prescripcions tècniques
reguladores de la contractació, la despesa i convocant-se la corresponent licitació
Per Decret de Presidència número 2021LDIG000273 de 29 de novembre de maig de
2021 es va adjudicar la contractació del “Subministrament en règim de lloguer,
instal·lació i desmuntatge d’estands i moqueta per la celebració de la Fira Orígens ” a
favor de l’empresa SERVIS COMPLET, SL amb NIF B-60375953, pel preu pel preu de
trenta-un mil quatre cents trenta-cinc euros amb vuitanta cèntims (31.435,80 €), IVA
inclòs, que es desglossa en vint-i-cinc mil nou-cents vuitanta euros (25.980 €) de base
imposable i cinc-mil quatre-cents cinquanta-cinc euros amb vuitanta cèntims (5.455,80
€) d’IVA calculat al 21% per l’any 2021 i el mateix import per la pròrroga del 2022.
La durada del contracte és d’1 any (2021) , amb la possibilitat d’una pròrroga per la
durada d’un any (2022).
Vist l’informe NI022022000908 emès per la Sra. Ariadna Villegas Torras, com a
Directora Tècnica de Dinàmig i responsable de la partida , que durant l’any d’execució

del contracte l’empresa SERVIS COMPLET, SL. amb NIF B-60375953 ha dut a terme
la prestació del subministrament de forma correcta, i d’acord amb els termes establerts
en el contracte i els plecs de la licitació i planteja la pròrroga del contracte.
Fonaments jurídics
Article 29.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP),
relatiu a les pròrrogues dels contractes, que estableix que la pròrroga l’acorda l’òrgan
de contractació i és obligatòria per a l’empresari, sempre que el seu preavís es produeixi
almenys amb dos mesos d’antelació a la finalització del termini de durada del contracte.
Clàusula 7 del plec de clàusules administratives de la licitació sobre la “Durada del
contracte i possibles pròrrogues” en la que s’estableix que la durada del contracte serà
per un 1 any, amb la possibilitat d’una pròrroga per la durada de 1 any.
Acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot de data 16 de desembre de
2021, de subrogació a l’Ajuntament d’Olot del contracte del Subministrament en règim
de lloguer, instal·lació i desmuntatge d’estands i moqueta per a la celebració de la Fira
Orígens , amb efectes a 1 de gener de 2022.
Per tot això, vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents de l’expedient
CCS12021000083, la regidora d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local l’adopció
dels següents acords:

Primer.- Prorrogar per un any el contracte del “Subministrament en règim de lloguer,
instal·lació i desmuntatge d’estands i moqueta per a la celebració de la Fira Orígens”,
amb l’empresa SERVIS COMPLET, SL. amb NIF B-60375953, amb efectes a 1 de
novembre de 2022.
Segon.- El preu d’aquesta pròrroga serà el mateix que es recull en el contracte, trentaun mil quatre cents trenta-cinc euros amb vuitanta cèntims (31.435,80 €), IVA inclòs,
que es desglossa en vint-i-cinc mil nou-cents vuitanta euros (25.980 €) de base
imposable i cinc-mil quatre-cents cinquanta-cinc euros amb vuitanta cèntims (5.455,80
€) d’IVA calculat al 21%.
Tercer.- Els terminis d’execució establerts per la pròrroga de 2022 són els següents:
Fira Orígens 2022, tindrà lloc els dies 19 i 20 de novembre.
-

Els estands i la moqueta hauran de quedar instal·lats correctament el dia 18 de
novembre de 2022, havent de procedir al desmuntatge de la instal·lació el dia
següent a la finalització de la Fira (21/11/2022).
El termini màxim per portar a terme la instal·lació dels estands i la moqueta serà
de 5 dies naturals (del 14 al 18 de novembre). El muntatge no pot començar
abans del dia 14 de novembre de 2022.

L’horari d’obertura al públic de Fira Orígens 2022 serà:
a) De 10:00 a 21:00 hores, el dissabte 19 de novembre
b) De 10:00 a 20:00 hores, el diumenge 20 de novembre
Essent el lloc de lliurament el recinte firal d’Olot (c/ Madrid, núm. 2 – 17800).
Quart.- Autoritzar i disposar la despesa corresponent a l’exercici 2022 amb càrrec a la
partida: 2022 200 4311 226993 FIRA ORIGENS per import de 31.435,80 €. IVA inclòs.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 22200 4311 226993

Import
31435.80

Descripció
FIRA ORIGENS

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

Cinquè.- Es requereix a l’empresa l’acreditació de la constitució d’una nova garantia
definitiva, per un import total de 1.299,00 € corresponent al 5% del preu del contracte,
IVA exclòs, tal com estableix la clàusula del PCAP, d’acord amb l’article 107 de la LCSP
en el termini màxim de 7 dies hàbils a comptar des de la recepció de la notificació.
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 pròrroga contracte Subministrament en règim de lloguer, instal·lació
i desmuntatge d’estands i moqueta per a la celebració de la Fira Orígens, Expedient
CCS12021000083”. El justificant de l’ingrés s’adjuntarà a la instància electrònica.
Sisè.- Notificar la pròrroga a l’empresa adjudicatària .
S’aprova per unanimitat.
14.8. - RETORN DE LA GARANTIA DEFINITIVA DE LES OBRES DEL PROJECTE
DE MILLORA D'ACCESSIBILITAT EN VORERES A DIVERSOS CARRERS ANY
2016.
Núm. de referència

: X2016014240

La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 11 d’agost de 2016 va adjudicar a
favor de l’empresa EXCAVACIONES AMPURDAN 2000 SL” amb NIF núm. B17612748,
les obres del projecte de millora d’accessibilitat en voreres de diversos carrers any 2016,
per un import de cinquanta-dos mil nou-cents setanta-tres euros (52.973 €) + IVA: onze
mil cent vint-i-quatre euros amb trenta-tres cèntims (11.124,33 €).
Per tal de garantir la correcte execució de les obres esmentades l’empresa “Excavacions
Ampurdan 2000 SL”
va dipositar una fiança de 2.648,56 €, rebut núm.
2016FI0000600013 .
Vist que el Sr. Ramon Prat Molas , cap de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot en
data 11 d’abril de 2022, informa favorablement el retorn de la fiança d’import 2.648,56
€.

I vist l’expedient administratiu núm. CCS12016000013 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
Procedir a la devolució de la garantia definitiva d’import dos mil sis-cents quarantavuit euros amb cinquanta-sis cèntims (2.648,56 €) dipositada segons rebut núm.
2016FI0000600013, per l’empresa EXCAVACIONES AMPURDAN 2000, SL” amb NIF
núm. B17612748, per garantir la correcta execució de les obres del projecte de millora
d’accessibilitat en voreres de diversos carrers any 2016
S’aprova per unanimitat.
14.9. - VENDA DE VEHICLES DEL DIPÒSIT MUNICIPAL
Núm. de referència

: X2022024045

Atès l’ informe de la Policia Municipal núm. NI0220220000436 que fa referència a
diversos vehicles i ciclomotors que es troben al dipòsit municipal, els quals han estat
considerats residus sòlids d’acord amb el Decret Legislatiu 1/2009 de 21 de juliol pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de Residus.
Atès que no ha estat possible la notificació personal als titulars de diversos vehicles i
que ciclomotors la relació dels quals han estat publicada al Butlletí Oficial de l’Estat núm.
94 de data 20 d’abril de 2022 , així com al tauler d’edictes de l’Ajuntament d’Olot per un
termini des del 20 al 29 d’abril de 2022.
Atès que es van demanar ofertes a les empreses “Inter-Car Bas, SL; “Desballestaments
La Garrotxa, SL” ; “Desballestaments La Selva” i “Auto-desballestaments la Gleva, SL”.
Atès que s’han presentat tres ofertes subscrites per :
“Desballestaments La Garrotxa, SL” que ofereix 4.050 euros
“Auto-Desballestaments la Gleva, SL” que ofereix 6.000 euros.
-Nesprucar, SLU” (Desballestaments La Selva) que ofereix 6.500 euros
I vist l’expedient administratiu núm: SPT52022000001 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:

PRIMER.- Procedir a la venda a favor de l’empresa NESPRUCAR, SLU
amb
NIF:B55032940 per un import de SIS MIL CINC-CENTS EUROS (6.500 €) dels vehicles
i ciclomotors que es troben abandonats al dipòsit municipal i que es detallen a
continuació, els quals tenen la condició de residu sòlid d’acord amb el Decret Legislatiu
1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de Residus
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SEGON.- L’empresa NESPRUCAR, SLU retirarà els vehicles en el termini màxim de
tres dies a comptar des de la notificació d’aquest acord, previ pagament de la quantitat
ofertada.

TERCER.-- L’empresa NESPRUCAR, SLU lliurarà a l’ajuntament d’Olot, una còpia del
certificat de destrucció de cadascun dels vehicles i ciclomotors relacions, d’acord amb
el que s’estableix en el Reial Decret 20/2017 de 20 de gener
S’aprova per unanimitat.
14.10. - CULTURA - CONTRACTAR SUBMINISTRAMENT DE MAQUINARI PER A
LA IMPLEMENTACIÓ DE L’AUTOSERVEI DE PRÉSTEC PER A LA BIBLIOTECA
MARIÀ VAYREDA
Núm. de referència : X2022022067
Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar el subministrament de maquinari per a la
implementació de l’autoservei de préstec de la Biblioteca Marià Vayreda, com es
desprèn de l’informe de data 9-5-2022, emès pel Director de l’Àrea de Cultura i
Educació.
Segon.- Atès que es tracta d’un subministrament esporàdic i puntual, i que en cas que
es valori que es repetirà aquesta mateixa necessitat, s’inclourà en la planificació de
necessitats de contractació, d’acord amb el que estableix l’article 28 de la LCSP.
Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar el
subministrament de maquinari per a la implementació de l’autoservei de préstec de la
Biblioteca Marià Vayreda:
1. Identification Care S.L. ; B65244956 ; lourdes.castro@idcare.es
2. Wallasen, S.L. ; ESB66444688 ; ines.zetterwall@wallasen.com
3. Visual Print, S.A. ; A66396235 ; comercial@serviclip.es
Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada per
Identification Care S.L. per haver presentat l’oferta més econòmica.
Cinquè.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals
de contractació.
Sisè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa Identification Care 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 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
PROPOSO
Primer.- Aprovar l’informe emès per RICARD SARGATAL I PONT de data 9-5-2022.
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 Identification Care S.L. amb NIF núm. B65244956, el contracte menor
de subministrament de maquinari per a la implementació de l’autoservei de préstec de
la Biblioteca Marià Vayreda pel preu de catorze mil dos-cents setanta-vuit euros (14.278
€), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en onze mil vuit-cents euros (11.800€) de pressupost net
i dos mil quatre-cents setanta-vuit euros (2.478€) d’IVA calculat amb un tipus del 21 %
Tercer.- El termini de lliurament serà fins 30-12-2022
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 14.278€, IVA inclòs, amb càrrec a
la partida 22 400 333 63208 INVERSIONS CULTURA del Pressupost municipal.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 22400 333 63208

Import
14278

Descripció
INVERSIONS CULTURA (PR22)

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
400 010 096 026 000 000

Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses que han presentat pressupost.
S’aprova per unanimitat.

14.11. - APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT, PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS I PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES QUE
REGIRAN LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE
PUBLICITAT, DEL SERVEI PER A LA REALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS DE
ROBOÒTICA EDUCATIVA EN EL LLEURE "ESTIU RIU 2022"; I CONVOCATÒRIA
DE LICITACIÓ
Núm. de referència

: X2022023718

Tipus contracte
Procediment
Criteris

SE
NE
SP

DE SERVEIS
PROCEDIMENT NEGOCIAT
SENSE PUBLICITAT

Antecedents:
Atesa la necessitat de contractar el servei per a la realització de les activitats de robòtica
educativa en el lleure. Estiu Riu 2022, per al període 26 de juny de 2022 a 6 d’agost de
2022 amb INNOVA DIDÀCTIC, SL, d’acord amb l’informe emès pel cap de l’àrea de
cultura i educació de l’Ajuntament d’Olot.
Atès que INNOVA DIDÀCTIC és la única empresa a la Garrotxa que disposa de les
instal·lacions, materials i monitoratge especialitzat en robòtica educativa en el lleure,
amb les condicions tècniques aptes per a prestar aquest servei.
Vist que el procediment a seguir per a l’adjudicació és el negociat sense publicitat, en
aplicació dels articles 166 i 168.a)2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic (en endavant LCSP).
Vist l’informe tècnic emès pel cap de l’àrea de cultura i educació de l’Ajuntament d’Olot.
Fonaments jurídics:
Atès que el contracte administratiu es tipifica com a contracte de serveis, d’acord amb
els articles 25 i 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
(en endavant LCSP)
D’acord amb allò que estableixen els articles 116 i 168.a) 2n de la LCSP.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12022000024 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
Primer.- INICIAR l’expedient de contractació del servei per a la realització de les
activitats de robòtica educativa en el lleure en el marc de l’Estiu Riu de 2022, amb
INNOVA DIDÀCTIC, SL, NIF B55113567.

Segon.- APROVAR l’expedient de contractació administrativa del servei per a la
realització de les activitats de robòtica educativa en el lleure, en el marc de l’Estiu Riu
2022, amb INNOVA DIDÀCTIC, SL, d’acord amb el previst a l’article 117 de la LCSP.
El pressupost màxim de licitació del contracte, s’estableix en la quantitat de DOTZE MIL
SET-CENTS VINT EUROS (12.720,00.-€) IVA exempt.
L’oferta de preu de l’empresa licitadora no pot superar el pressupost base de licitació.
Si el preu ofert per l’empresa supera el pressupost base, l’oferta serà refusada.
La duració del contracte serà de 26 de juny de 2022 a 6 d’agost de 2022.
Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques, d’acord amb el previst als articles 122 i 124 de la LCSP.
Quart.- APROVAR la despesa amb càrrec a la partida 22599326227995 .- Activitats
de lleure del Pressupost de l’Ajuntament d’Olot
Operació Referència
200200

Tipus
Partida
Despeses 22599 326 227995

Import
12720

Descripció
ACTIVITATS LLEURE

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

Cinquè.- CONVIDAR, en aplicació de l’article 168.a) 2n. i 170 de la LCSP, a l’entitat
“INNOVA DIDÀCTIC“, NIF B55113567, de conformitat amb l’informe que consta a
l’expedient, per tal que si ho desitja, presenti oferta en els termes recollits en el plec de
clàusules administratives particulars i el plec de condicions tècniques.
Sisè.- NOMENAR Responsable del contracte al Sr. Ricard Sargatal Pont, cap de l’àrea
de cultura i educació de l’Ajuntament d’Olot, d’acord amb l’article 62 de la LCSP.
S’aprova per unanimitat.
14.12. - CULTURA - MODIFICAR L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
22/07/21 RESPECTE EL MODEL DE PRESSUPOST A APLICAR EN LA
CONTRACTACIÓ D’ESPECTACLES
Núm. de referència : X2022023814
En data 22 de juliol de 2021, la Junta de Govern Local va APROVAR el model
depressupost 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, que en relació a les condicions econòmiques i forma de
pagament, comporta les obligacions contractuals 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’ORGANITZADORhaurà 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 percauses 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
percentatgeestipulat 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. 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

Aquest model de pressupost, segons ha confirmat la mateixa gerència de
l’Associació Professional de de Representants, Promotors i Mànagers de
Catalunya (ARC) en unacarta adreçada a l’Ajuntament en data 4 de maig de
2022, tot i que és adaptable a altres sectors, es va redactar tenint en compte
les especificitats i característiques que envolten el sector de la música en
directe i no d’altres sectors que poden compartir o no les mateixes
problemàtiques i/o necessitats.
Tenint en compte les especificitats i característiques dels espectacles
d’artsescèniques (Teatre, Dansa i Circ) i que aquesta àrea disposa d’un
clausulat contractual específic consensuat i revisat pels Teatres dels
municipis de Transversal,xarxa d’activitats Culturals
PROPOSO
Primer.- Modificar l’acord de Junta de Govern local de 22/07/21 respecte el
model de pressupost a aplicar en la contractació d’espectacles, per tal de:
-

Mantenir, en el cas dels espectacles d’arts escèniques (Teatre, Dansa i
Circ) el model de contracte privat consensuat i revisat pels municipis de
Transversal, xarxad’activitats Culturals, que s’adjunta en aquest informe.

-

Mantenir, en els cas dels espectacles de música en directe, el model de
contracte privat aprovat pel Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers
d’Administració Local de Barcelona (CSITAL) i l’Associació Professional
de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya.

Segon.- Notificar aquesta resolució als interessats
S’aprova per unanimitat.
15.1. - PAGAMENT DELS SERVEIS EXTRAORDINARIS AL PERSONAL DE LA
BRIGADA MUNICIPAL PER LES HORES EXTRES REALITZADES DEL 15 DE
MARÇ AL 15 D'ABRIL DE 2022
Núm. de referència

: X2022023537

Vist l’expedient administratiu RH132022000066 i antecedents corresponents i atès
l’informe del Director tècnic de la Brigada Municipal amb número NI022022000795 de
data de 19 d’abril de 2022, la Regidora delegada d'Organització i Atenció al ciutadà,
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Pagament de serveis extraordinaris al personal de la Brigada Municipal que es relaciona
a continuació, per les hores extres realitzades des el dia 16 de març al 15 d’abril de
2022:
Cognoms i Nom

Data

243,28 €

4,47

105,58 €

26/03/2022

S. Diürn Festiu

5,83

137,70 €

FUSTERS Oficial 1º

10,25

242,11 €

26/03/2022

S. Diürn Festiu

4,43

104,64 €

26/03/2022

S. Diürn Festiu

5,82

137,47 €

FUSTERS Oficial 1º

1,90

44,88 €

S. Diürn Festiu

1,90

44,88 €

JARDINERS OFICIAL 1º

4,45

105,11 €

S. Diürn Festiu

4,45

105,11 €

20/03/2022

26/03/2022

PALETES Oficial 1º

9,91

234,07 €

26/03/2022

S. Diürn Festiu

4,23

99,91€

26/03/2022

S. Diürn Festiu

5,68

134,16 €

OPERATIVA Oficial 1º

9,98

235,72 €

26/03/2022

S. Diürn Festiu

4,28

101,09€

26/03/2022

S. Diürn Festiu

5,70

134,63

OPERATIVA OFICIAL 1º

6,80

137,02 €

S. Diürn

6,80

137,02 €

****
De 07:02 a 11:16 h - Diversos carrers - Carnaval
- Muntatge elements
De 16:02 a 21:43 h - Diversos carrers - Carnaval
- Desmuntatge elements

****
De 07:00 a 11:17 h - Diversos carrers - Carnaval
- Muntatge elements
De 16:02 a 21:44 h - Diversos carrers - Carnaval
- Desmuntatge elements

****
De 15:01 a 21:49 h - Sant Boi de Llobregat Associació Esportiva Gimnàstica

Import

10,30

****
De 06:50 a 11:17 h - Diversos carrers - Carnaval
- Muntatge elements

Hores

S. Diürn Festiu

****
De 07:55 a 09:49 h - Firal petit - Sant Tomàs
d'Aquino - Desmuntar entarimat i

Tipus

Oficial 1º

****
De 06:49 a 11:15 h - Diversos carrers - Carnaval
- Muntatge elements
De 15:46 a 21:35 h - Diversos carrers - Carnaval
- Desmuntatge elements

/

26/3/2022

****
De 06:49 a 11:17 h - Diversos carrers - Carnaval
- Muntatge elements
De 15:54 a 21:44 h - Diversos carrers - Carnaval
- Desmuntatge elements

Brigada
servei

29/03/2022

PINTORS Oficial 1º

10,39

245,41 €

26/03/2022

S. Diürn Festiu

4,47

105,58 €

26/03/2022

S. Diürn Festiu

5,92

139,83 €

****
De 06:48 a 11:16 h - Diversos carrers - Carnaval
- Muntatge elements
De 15:48 a 21:43 h - Diversos carrers - Carnaval
- Desmuntatge elements

TOTAL

1.487,60€

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

Tipus
Partida
Despeses 22142 1522 13001

Import
1009.75

0

Despeses 22142 171 13001

105.11

0

Despeses 22142 1532 13001

372.74

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

CC3 CC4 CC5 CC6
999 999 999 999
999

999

999

999

999

999

999

999

S’aprova per unanimitat.
16.1. - PAGAMENT DELS SERVEIS EXTRAORDINARIS A DIVERS PERSONAL DE
L'AJUNTAMENT PER LES HORES EXTRES REALITZADES DEL 16 DE MARÇ AL
15 D'ABRIL DE 2022
Núm. de referència

: X2022023544

Vist l’expedient administratiu RH132022000067 i antecedents corresponents, atès
l’informe del cap de l’àrea de cultura i educació de data de 8 d’abril de 2022, amb número
d’expedient NI022022000763, la regidora delegada d'Organització i Atenció al ciutadà
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Pagament dels serveis extraordinaris a divers personal de l’Ajuntament que es relaciona
a continuació per les hores extres realitzades des del 16 de març al 15 d’abril de 2022:
Nom i Cognoms

Subàrea

Data

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

Notificador
Secretaria
Brigada

21/04/22
26/03/22
23/04/22

Cultura

02-04-11-16-1722/02/2022
(Diürn)

Cultura

05-12-19-2026/02/2022
(Diürn festiu)

****

Serveis
Ple municipal
Assistència casament
Assistència casament
Posar al dia Registre
Públic de contractes de
l’Ajuntament d’Olot
Posar al dia Registre
Públic de contractes de
l’Ajuntament d’Olot

TOTAL
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:

Núm/
hores

Import €

3
1
1

53,22 €
44,56 €
44,56 €

15,84

350,86 €

14,11

365,73 €
858,93€

Operació Referència
0

Tipus
Partida
Despeses 22130 920 13001

Import
97.78

0

Despeses 22400 330 13001

716.59

0

Despeses 22142 150 13001

44.56

Descripció
CC1 CC2
HORES EXTRAORDINARIES ADMINISTRACIO
130 001
GENERAL
HORES EXTRAORDINAARIES CULTURA
400ADM.
010
GRAL.
HORES
EXTRAORDINARIES
BRIGADA
142 002
ADM.GRAL.

CC3 CC4 CC5 CC6
999 999 999 999
999

999

999

999

999

999

999

999

S’aprova per unanimitat.
17.1. - DOCUMENT D’ACTUALITZACIÓ DE PREUS DEL PROJECTE DE
RENOVACIÓ AMB AMPLIACIÓ DE LA LÍNIA DE CLAVEGUERAM DEL CARRER
DELS SASTRES, CARRER DE SANT ROC I PLAÇA MAJOR FASES 2 I 3:
CARRERS SANT ROC I SASTRES, REDACTAT PEL CAP DE L’ÀREA DE
TERRITORI EN DATA MAIG DE 2022.
Núm. de referència

: X2019008323

Vist el document d’actualització de preus del projecte de renovació amb ampliació de la
línia de clavegueram del carrer dels sastres, carrer de sant roc i plaça major fases 2 i 3:
carrers sant roc i sastres, redactat pel cap de l’Àrea de Territori en data maig de 2022,
l’objecte del qual és l’actualització de preus del projecte, la qual no implica una
modificació substancial del mateix, atès que només afectarà als preus unitaris i la seva
descomposició, però no a les solucions adoptades, l’abast de l’obra, el mètode
constructiu, la programació prevista, la definició de les partides d’obra o les condicions
tècniques de les partides i materials, que són les mateixes del projecte primitiu.
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 UPOM2019000006, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d' Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
RESOLC
PRIMER.- APROVAR el document d’actualització de preus del projecte de renovació
amb ampliació de la línia de clavegueram del carrer dels sastres, carrer de sant roc i
plaça major fases 2 i 3: carrers sant roc i sastres, redactat pel cap de l’Àrea de Territori
en data maig 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.

18.1. - PROJECTE DE CONSERVACIÓ I MILLORA DE LA INFRAESTRUCTURA
VIÀRIA A DIVERSOS CARRERS DE LA CIUTAT, ANY 2022, MODIFICAT FASE 2 I
FASE 3.- PROPOSANT APROVAR
Núm. de referència

: X2021063206

Vist el projecte de conservació i millora de la infraestructura viària a diversos carrers de
la ciutat, any 2022, modificat fase 2 i fase 3, redactat pel director de l’Àrea de Territori,
senyor Ramon Prat Molas en data maig de 2022, que té per objecte modificar els àmbits
projectats de la fase 2 i afegir un nou grup d’àmbits que constitueixen la fase 3.
•
•

Fase 2 (modificat de projecte): Obres de conservació i millora en 2.214 m2 de
calçada, i repintat de 82 passos de vianants.
Fase 3 (àmbits nous): Obres de conservació i millora en 2.089 m2 de calçada i
503 m2 de vorera i rebaixos de guals per supressió de barreres arquitectòniques,
i repintat de 12 passos de vianants.

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 UPOM2021000045, 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 projecte de conservació i millora de la infraestructura viària a
diversos carrers de la ciutat, any 2022, modificat fase 2 i fase 3, redactat pel director de
l’Àrea de Territori, senyor Ramon Prat Molas en data maig 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.
19.1. - CONSTRUCCIÓ D'UN HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT.
Núm.- LLICENCIA D’OBRES
****- C LLIBERATA FERRARONS N.0037 SANT JOAN LES FONTS
Núm. de referència

: X2021060841

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per CONSTRUCCIÓ
D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, al PTGE DEL RASCLET N.6, del municipi
d’Olot.
Identificació de l’expedient: OMA32021000100
Situació: PTGE DEL RASCLET N.0006

UTM: 6302101
1.- En data 09/12/2021, **** amb DNI: ****, representat per ****, presenta projecte
d’obres majors per CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, amb
situació al carrer PTGE DEL RASCLET N.6, d’Olot.
2.- En data 26/04/2022 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.
FONAMENT DE DRET
1. Vist el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per
acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 18 de juny de
2003 i quin Text Refós fou aprovat pel mateix òrgan en sessió de data 25 de setembre
de 2003, havent estat publicada la seva normativa al Diari Oficial de la Generalitat de
data 2 de febrer de 2004, i posteriors modificacions, qualifica la finca on es situa
l’edificació existent de sòl URBANITZABLE DELIMITAT. Zona Suburbana A intensitat II
(illa A7).
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya,
estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les llicències d’obres.
És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme.
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local,
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, que va delegar
aquesta competència en aquest òrgan municipal.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Atorgar a **** amb DNI: ****, representat per ****, llicència d’obres
(OMA32021000100), per CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, amb
situació al PTGE DEL RASCLET N.6, del municipi d’Olot.
SEGON. Informar que no podran inciar-se les obres en tant no es doni compliment als
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències d’Urbanisme
d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran les
corresponents actuacions sancionadores.
TERCER. El termini per començar les obres és de 12 mesos i el termini per acabar-les
és de 24 mesos. La llicència urbanística caducarà a tots els efectes si, en finir qualsevol
d’aquests terminis o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no s’han acabat
les obres, essent necessari sol·licitar nova llicència ajustada a l’ordenament urbanístic
vigent.
QUART.Donar compte de l’ingrès de les liquidació/ns que es detalla/en
seguidament: CRA2022600030
Liquidació de Drets i Garanties:

Drets
Per:Un pressupost de: 308131.60 euros
1 Connexions desguassos habitatges
1 Guals
Base liquidable (3)

Drets

308131.60

%
bonificació
12452.51

Drets definitius
0

Taxes

12452.51

Total Drets
542.20

Garanties:
Garantia per reposició de paviments 300.00 euros
Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties

Euros
12994.71
300.00

CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats.
Condicions Generals aprovades per la Comissió de Govern en sessió celebrada
el dia 13 de febrer de 1988, modificades per acord de la Junta de Govern Local en
sessió celebrada el dia 18 de juny de 2008 i modificades per la Junta de Govern
Local en sessió celebrada el dia 17 de març de 2010.
1.- La llicència s’atorga fent excepció del dret de propietat i sense perjudici de tercers.
2.- L’execució de les obres que empara la present llicència, en tot allò no regulat
expressament en aquestes condicions generals i a les particulars, s’haurà d’adaptar al
que estableixen la Llei i les Ordenances Municipals. Aquesta llicència no eximeix el
sol·licitant d’obtenir d’altres administracions les llicències que legalment corresponguin.
3.- El termini de vigència de la llicència es comptarà a partir de la notificació a l’interessat
de l’acord de concessió adoptat per la Junta de Govern Local, llevat que el propi
interessat sol·licités per escrit el contrari i es resolgués favorablement aquesta petició.
4.- Les obres hauran de concloure’s abans que s’esgoti el termini de vigència de la
llicència, que s’assenyalarà en concedir-se, almenys en la seva part exterior. Si no fos
així, l’Autoritat Municipal adoptarà les disposicions que calguin per posar-hi remei, i
podrà ordenar que se n’executin les indispensables pel personal al servei de
l’Ajuntament, amb càrrec a l’interessat.
5.- La Junta de Govern Local podrà autoritzar, una pròrroga del termini d’inici i/o final de
l’obra, sempre que l’interessat ho sol·liciti abans de finir el termini que correspongui. De
no existir pròrroga, la llicència restarà caducada en acabar el termini de vigència
assenyalat a l’esmentada llicència i caldrà sol·licitar una nova llicència per a finalitzar les
obres.
6.- L’obertura de portes i finestres de la planta baixa, tret d’una disposició en contra, no
podran envair l’espai públic.

12994.71

7.- Els desguassos interiors de l’edifici hauran de contenir el corresponent sifó inodor.
8.- Es prohibeix practicar als soterranis qualsevol obra que afecti la via pública o terrenys
del seu domini.
9.- No es permet que com a conseqüència de l’execució de les obres, s’embrutin els
embornals de la via pública, essent obligació del promotor l’adopció de les mesures
adequades per evitar-ho. L’incompliment d’aquesta condició comportarà la retenció de
la fiança dipositada en concepte de moviment de terres o runes i reposició de paviments.
10.- El titular de la llicència haurà de construir al seu càrrec la vorera, segons el model,
rasant i amplada que figurin a les condicions particulars de la llicència o a la
corresponent ordenança reguladora. Per construir un gual per a l’entrada i sortida de
vehicles, s’haurà de disposar de l’oportuna llicència.
11.- Quan per causes imperioses de l’obra emparada per la present llicència, s’hagi
d’ocupar la via pública amb materials, grues, instal·lacions, etc, així com interrompre la
normal circulació pel carrer o vorera, s’haurà de sol·licitar el corresponent permís,
quedant el contractista sotmès a la legislació vigent en la matèria i a les ordres que en
aquest sentit li transmeti la Policia Municipal.
12.- El davant de l’edifici o del solar on es realitzin les obres de nova construcció, o que
afectin la façana o part anterior de la coberta, es tancaran sempre amb un clos de
protecció d’acord amb les condicions de l’Ordenança d’obres a la via pública. Les
bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació
vigent.
13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les
prestacions de la Seguretat Social.
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la corresponent
llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals que causi.
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En cas
d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les sancions
que corresponguin.
Condicions particulars
1. D'acord amb l'establert a l'art. 1 del Decret 282/1991, no es poden iniciar les obres de
construcció si no s'ha presentat prèviament a l'Ajuntament el projecte executiu visat pel
col·legi professional corresponent i el programa de control de qualitat.

2. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: 1) Document signat per contractista assumint
la responsabilitat de l’execució de l’obra i document que l’acrediti (model 36, certificat
d’alta a l’epígraf corresponent o altra documentació equivalent). 2) Document signat per
arquitecte assumint la direcció de l’obra. 3) Document signat per arquitecte tècnic
assumint la direcció de l’execució de l’obra.
3. El Pla de seguretat de l’obra subscrit pel contractista i aprovat per la direcció
facultativa de l’obra haurà de contenir la documentació referida a les prescripcions que
dimanen de la normativa del Ministeri de Sanitat, establertes al document anomenat
“Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente
a la exposición al Sars-Cov-2”.
4. El projecte de l’obra que s’autoritza amb aquesta llicència s’ajusta a la Concreció de
l’ordenació volumètrica de l’illa A7 del sector Pla de Dalt – Rebaixinc, aprovat per acord
de Junta de Govern Local el dia 20/02/2020 (expedient OMA32019000084), segons el
procediment previst a l’article 252 del Reglament de la Llei d’urbanisme (Decret
305/2006). Les condicions de composició dels volums edificables de l’expedient de
concreció de l’ordenació volumètrica (art. 18.5) són les següents:
Les noves edificacions hauran de formar un conjunt harmònic amb les
edificacions existents, per això s’han arbitrat una sèrie de mesures referents a
diversos aspectes de l’edificació en aquestes parcel·les.
a) Materials per tractament de les façanes:
Preferentment els murs exteriors de façana de les edificacions seran d’un sol material,
d’obra vista, manual o mecànica de color vermell (natural).
S’admet la combinació de dos materials sempre que un sigui l’obra vista i l’altre un
revestiment uniforme, sigui estucat, remolinat o d’altre. El color d’aquest revestiment
serà el més proper possible al blanc o al gris. En tot cas el material dominant serà l’obra
vista, que serà obligatori estigui present a totes les façanes i en el conjunt no serà inferior
al 60% de la seva superfície.
Els tancaments de les obertures, seran preferentment de color blanc, qualsevol altre
color s’haurà de justificar.
b) Cobertes:
Les edificacions en dues plantes resoldran la coberta amb una teulada inclinada de
teula, idèntica o més semblant possible a la utilitzada per la resta de la zona de
Rebaixinc. La teula utilitzada a les edificacions de la zona és la “Teja mixta Cazorla,
marrón, URL”. El pendent dels teulats, serà entre el 30% i el 35%. Les cornises i ràfecs
de teulada comptaran a efectes de separació mínima a partir d’una volada de 50 cm. El
cantell dels ràfecs entre 10 i 12 cm. L’acabat dels ràfecs de coberta serà d’un material
que es pugui deixar vist, sense pintar.
S’admet la coberta plana a les plantes baixes i l’acabat serà amb grava tipus palet de
riera o amb un paviment. No s’admetrà l’acabat amb làmines impermeables
autoprotegides.
c) Les parets de tancament tindran una cota mínima de 0,60 m d’alçada i una màxima
de 1,00 m. A les tanques que donen a carrer, aquestes alçades es mesuraran respecte
a la rasant del mateix. Seran de totxo manual o mecànic, de mida catalana color vermell

(natural) i el seu coronament serà horitzontal i acabat amb una peça ceràmica del mateix
color.
Per sobre de la paret massissa, fins a 1,80 m, la tanca serà vegetal. S’admetrà una
tanca de reixat prefabricat plastificat en color verd que quedarà amagada per la
vegetació. Aquest reixat servirà com a suport del bruc provisionalment mentre el verd
no arribi a l’alçada correcte.
5. Aquesta llicència no autoritza l'ocupació de la via pública amb materials o altres
elements propis de l'obra.
6. S’imposa una fiança de 300,00 € per garantir la neteja i/o reposició de paviments de
la via pública que puguin afectar-se per l’execució de l’obra, especialment pels treballs
de moviment i transport de terres o runes previstos. La fiança s’haurà de dipositar en el
termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de la data de notificació de la concessió
de la llicència d’obres. L’efectivitat d’aquesta llicència queda supeditada a l’ingrés de la
fiança en el termini esmentat.
7. D’acord amb l’article 75.1 del Decret 64/2014 pel qual s’aprova el Reglament sobre la
protecció de la legalitat urbanística, per a la primera utilització i ocupació de l’edifici, la
persona promotora ha de comunicar prèviament la finalització de les obres a
l’ajuntament. La comunicació ha d’anar acompanyada del certificat final d’ obra expedit
per la direcció facultativa de les obres en què han de constar els fets següents: a) Data
de finiment de les obres. b) Que les obres han estat executades de conformitat amb el
projecte tècnic autoritzat i, si s’escau, les seves modificacions i les condicions de la
llicència urbanística atorgada. c) Que l’edificació està en condicions de ser utilitzada de
conformitat amb l’ús autoritzat.
8. El termini per declarar les obres davant el Cadastre, és de 2 mesos a partir de la data
de l’acabament que consta en el Certificat Final d’Obra. Cal presentar el formulari 900D
disponible a la seu electrònica de la Direcció General de Cadastre on trobareu també
l’assistent de declaracions cadastrals. Les persones jurídiques, personal tècnic col·legiat
o gestors, estan obligats a presentar la declaració per mitjans telemàtics. Si no es
disposa de mitjans informàtics es pot tramitar a l’oficina del cadastre de l’Ajuntament
d’Olot.
S’aprova per unanimitat.
20.1. - PROPOSANT DONAR COMPTE DE LES COMUNICACIONS D’INICI
D’ACTIVITAT I DELS DECRETS DICTATS ENTRE ELS DIES 5 I 28 D’ABRIL
RELATIUS A L’ÀREA DE MEDI AMBIENT
Núm. de referència

: X2022022804

En relació a l’expedient AG012022000008, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Prevenció i control ambiental de les activitats,
proposa a la Junta de Govern Local, adoptar el següent acord:

Únic.- Donar compte de les comunicacions d’inici d’activitat i dels decrets dictats entre
els dies 5 i 28 d’abril relatius a l’Àrea de Medi Ambient, que es relacionen a continuació:
Tràmit
Activitats

Nom / comercial

Concepte

Adreça

Decret

Assabentat
inici

Domoli SL

C/Vallespir 16

12/04/2022

Assabentat
inici

Jordi Vayreda SL

Magatzem
de
matèries primeres
per a taller mecànic
Taller de dissenys
florals

C/Francesc Monsalvatje

12/04/2022

Assabentat
inici

Andreu Senis Prat

Habitatge
turístic

C/Sant Narcís 12

12/04/2022

Assabentat
inici

Mosmin 2020 SL

Serralleria

Av. Malatosquer 21

27/04/2022

Assabentat
inici

American
España SL

Infraestructura de
telecomunicacions

Av. Santa Coloma 78

27/04/2022

Assabentat
inici

Telefónica Móviles
España SA

Estació base
telefonia

Av. Santa Coloma 78

28/04/2022

Assabentat
inici

Joan
Bossoms
Collelldevall

Mas Can Nic

28/02/2022

Assabentat de
canvi
de
titularitat
Assabentat de
baixa

Sara
Raoui

Explotació
ramadera
semiintensiva (hípica)
Bar

Pg. de Barcelona 1 B 2

06/04/2022

Carnisseria
amb
obrador i elaboració
de plats preparats

C/Francesc
núm. 14

06/04/2022

Tower

Hamache

Javier Vico Solà

d’ús

de

Monsalvatje

Llicències per a la tinença i conducció de gossos de raça potencialment perillosa
Correcció error ****
Rottweiler (I no C/Garrinada 56, 1r 1a
llicència
Dòberman)
Correcció error
llicència

****

Rottweiler (I no C/Garrinada 56, 1r 1a
Dòberman)

Permisos d’abocaments a la xarxa d’aigües residuals
Renovació
Besora SL
Forn crematori
permís

S’aprova per unanimitat.

C/Macarnau 46

05/04/2022
05/04/2022

25/04/2022

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

