
 
 
 

ACTA NÚM.34 
JUNTA DE GOVERN LOCAL  

EL DIA 1 DE SETEMBRE DE 2022. 
 
 
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 1 de setembre de 2022 es reuneix en aquesta Casa 
Consistorial la Junta de Govern d’aquets Ajuntament sota la presidència del Sr. JOSEP 
BERGA I VAYREDA, per tal de celebrar la sessió ordinària i de primera convocatòria 
que s’escau al dia d’avui.  
 
Hi assisteixen els membres de la Junta de Govern Local Srs./es Estanis Vayreda i 
Puigvert, Montserrat Torras i Surroca, 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 i Adriana Francés i Planellas. 
 
Hi assisteixen com a regidor de l’oposició Josep Guix i Feixas.   
 
Actua com a secretari, el Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera 
 
 

1. - ACTA.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 
Essent l'hora assenyalada - les vuit del matí- l'Alcalde declara obert l'acte i del seu ordre, 
la Secretària llegeix l'acta de la sessió anterior, que s'aprova per unanimitat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

 
2. - DESPATX OFICIAL 

 
El Sr. Alcalde dona compte als membres de la Junta de Govern dels actes i reunions a 
les quals ha assistit, des de la sessió celebrada el dia 25 d’agost: 
 

- Divendres 26 d’agost va assistir al dinar amb motiu de la finalització de la 
temporada d’estiu de la piscina municipal. Al vespre va participar de l’acte de 
celebració dels 40 anys de l'Associació Catalana de la Premsa Comarcal i 
els 43 de la Comarca d’Olot.  

- Dissabte 27 de setembre, acompanyat del regidor Estanis Vayreda, va 
participar dels diferents actes que es van organitzar amb motiu de la festa del 
Nucli Antic.  

- Diumenge 28 de setembre, juntament amb el regidor Agustí Arbós, va 
prendre part del dinar organitzat per l’AV de Les Planotes. 

- Dilluns 29 de setembre, va presidir el Ple Municipal del mes d’agost. 
 
 



 

- Dimarts 30 de setembre, acompanyat de la regidora d’Educació, Mariona 
Camps, va fer entrega d’un reconeixement als dos alumnes amb millor nota 
d’accés a la universitat dels quatre centres d’Olot que imparteixen batxillerat. 
Els joves varen signar en el Llibre d’Honor Jove de la Ciutat i varen recollir 
de mans de la regidora d’Educació i Joventut, Mariona Camps, i de l’Alcalde, 
una insígnia d’Olot en forma d’ala. 

 
 

3. - DISPOSICIONS.- ASSABENTATS DE LES DISPOSICIONS PUBLICADES EN 
ELS BUTLLETINS OFICIALS 

 
Tot seguit la Secretària dona compte a la Junta de Govern dels edictes i anuncis de 
l'Ajuntament d'Olot apareguts als Butlletins Oficials BOE, BOP i DOGC, des de la darrera 
sessió. I se n'acorda l'assabentat. 
 
 
4.1. - APROVAR CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT D’OLOT A TRAVÉS D’ESPAI 

CRÀTER I LES AULES DE DIFUSIÓ CULTURAL DE LA GARROTXA. 
 
Núm. de referència : X2022044365     
 
El servei Espai Cràter, situat a l’àrea d’alcaldia, ha estat configurat per esdevenir un 
projecte estratègic pel desenvolupament humà i sostenible del territori de la Garrotxa. 
Aquesta comarca, que gaudeix d’un valor paisatgístic de primer ordre es vertebra en 
tres elements fonamentals: el vulcanisme, la natura, i la petjada humana. La interrelació 
d’aquests és el que fa especial, i únic, aquest paisatge volcànic.  
 
En aquest sentit, es conceptualitza el servei Espai Cràter com quelcom més que un 
centre expositiu. Un servei amb capacitat per a desenvolupar estratègies en tot l’àmbit 
municipal de la ciutat d’Olot, i en els espais institucionals i territorials, que les seves 
aliances i convenis arribin.  
 
El servei té l’objectiu d’interpretar i regenerar el paisatge volcànic, promoure la vida 
comunitària, l’associacionisme, i el desenvolupament humà a través de la divulgació del 
coneixement i dels projectes estratègics orientats a la resolució dels reptes que la 
societat d’avui es troba, tals com l’impacte del canvi climàtic o el Sars-COV-2.  
 
Al seu torn, el reglament de l’Espai Cràter, aprovat amb la creació del servei, atribueix 
en l’article 2 que la finalitat d’aquest és treballar per a posar en valor el paisatge natural 
i cultural de la Garrotxa, posant èmfasis en les relacions que s’estableixen entre la 
comunitat i el seu entorn. Així mateix, estarà destinat a aconseguir a través de 
programes i projectes, oberts a la comunitat, un paisatge sostenible i una millor qualitat 
de vida per a totes les persones, vinculant els seus objectius als Objectius de 
Desenvolupament Sostenible.  
 
L’article 3 del reglament de l’Espai Cràter atribueix les funcions de programació 
orientada a les estratègies del centre, i del territori així com promoure activitats i 
divulgació a la ciutadania i esdevenir un connector entre la comunitat – i entitats-, la 
universitat, les empreses, i l’administració.  



 
 
 

 
L’article 2 dels estatuts de l’Associació Aules de Difusió Cultural de la Garrotxa estableix 
que els fins de l'associació són: 1. Fomentar l'acció cultural i l'educació permanent de la 
gent gran a la comarca de la Garrotxa. 2. Promocionar tallers, seminaris, debats, viatges 
socioculturals, conferències, concerts, taules rodones, exposicions, cursos i, en general, 
totes aquelles activitats culturals que puguin beneficiar i satisfer als membres associats. 
3. Afavorir el contacte i la col·laboració amb entitats i organismes públics i privats de 
caràcter cultural. En queda exclòs tot ànim de lucre. 
 
El conveni té per objecte establir un marc general de col·laboració entre l’Ajuntament 
d’Olot i les Aules de Difusió Cultural de la Garrotxa, a través de l’Espai Cràter, per 
treballar conjuntament per a la divulgació del coneixement, la promoció de la recerca i 
la realització de projectes per al desenvolupament humà dels habitants de la ciutat d’Olot 
i de la comarca de la Garrotxa. 
 
En relació a l’expedient CON12022000011 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, l'Alcalde, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot, a través de 
l’Espai Cràter i les Aules de difusió cultura de la Garrotxa, amb l’objectiu de “treballar 
conjuntament per a la divulgació del coneixement”, i propiciar el desenvolupament social 
de la ciutat d’Olot i la comarca de la Garrotxa. 
 
Segon.- Facultar a l’alcalde d’Olot per a la signatura del conveni 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
5.1. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 

 
Núm. de referència : X2022019925     
 
En relació a l’expedient SIC22022000050, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat ASSOCIACIÓ MÚSIQUES ASPRES, amb 
NIF:G0984610-6, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número 
FEN12022000005, per un import de 5000 euros. Disposar la despesa de 5000 euros 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 400.334.480020 (segons el conveni de 
referència adjunt). 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200300 2200831 Despeses 22400  334  480020 5000.00 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 012 070 099 019 008 

 

 



 

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

6.1.- ATORGAR SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST. 
 

 
La junta de Govern Local acorda deixar aquest punt sobre la taula. 

 
 

7.1. - ESPORTS_PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA 
SUBVENCIÓ SUPORT D’ENTITATS DEL CLUB HOQUEI OLOT 

 
Núm. de referència : X2022019872     
 
En relació a l’expedient SP062022000033, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 



 
 
 

 
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la 
subvenció SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES, a favor del Club Hoquei Olot 
per un import de 4280.62 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 2022 330 
341 480002 en fase “AD” 2200830028, una vegada supervisats: el formulari de 
justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la 
subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 2200830028 Despeses 22330  341  480002 4280.62 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 015 167 065 999 999 

 

 
2n) Procedir als tràmits escaients per a ordenar el pagament (fase “P”) de la despesa 
esmentada en funció de les disponibilitats i previsions del Pla de tresoreria de la 
Corporació i atenent al que disposa la normativa vigent i l’Ordenança general de 
subvencions de l’Ajuntament d’Olot (article 16) 
 
3r) Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i 
pressupostos. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
7.2. - ESPORTS_PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA 
SUBVENCIÓ SUPORT D’ENTITATS DE L’ASSOCIACIÓ MARES I PARES 

D’ALUMNES INSTITUT LA GARROTXA. 
Núm. de referència : X2022035695     
 
En relació a l’expedient SP062022000057, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la 
subvenció SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES, a favor de l’Associació de 
mares i pares d’alumnes Institut la Garrotxa per un import de 868.55 euros, 
comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 2022 330 341 480002 en fase “AD” 
2200830044, una vegada supervisats: el formulari de justificació, la memòria de 
l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 2200830044 Despeses 22330  341  480002 868.55 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 015 167 065 999 999 

 

2n) Procedir als tràmits escaients per a ordenar el pagament (fase “P”) de la despesa 
esmentada en funció de les disponibilitats i previsions del Pla de tresoreria de la 
Corporació i atenent al que disposa la normativa vigent i l’Ordenança general de 
subvencions de l’Ajuntament d’Olot (article 16) 
 
3r) Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i 
pressupostos. 
 
S’aprova per unanimitat. 



 

8.1. - CONVENI SPONSORS FESTES DEL TURA 2022 - CERVEZAS MORITZ 
 
Núm. de referència : X2022040259     

 
En sessió de data 11 d’agost de 2022, la Junta de Govern Local va aprovar un conveni 
de patrocini entre l’Ajuntament d’Olot i l’empresa CERVEZAS MORITZ, S.A., per a les 
Festes del Tura 2022, en el que s’han detectat errors pel que fa als actes i a les activitats 
objecte de patrocini. 
 
Vist l’expedient administratiu FE022022000037 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present resolució, el regidor delegat de Festes, proposa a 
la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
Únic.- Corregir l’error de la Junta de Govern Local de data 11 d’agost de 2022, de 
patrocini entre l’Ajuntament d’Olot i l’empresa CERVEZAS MORITZ, S.A., per a les 
Festes del Tura 2022, en el següent sentit. 

 

On diu: 

          -Patrocini d’un concert a la plaça Major 

          -Presència a la plaça Major: banderoles. 

          -Programa de Festes. 

          -Pantalla digital. 

          -App de festes i xarxes socials. 

 Ha de dir: 

          -Impressió del Logo de l’empresa als gots reciclables de Festes del Tura. 

          -Presencia al programa de Festes. 

          -Presència a l’escenari del Firal. (Pantalla Leed) 

          -Presència a les xarxes socials de Festes. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
8.2. - CONVENI SPONSORS FESTES DEL TURA 2022 - GARROTXA SERVEIS 

 

Núm. de referència : X2022042677     
 
 
En relació a l’expedient FE022022000039 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Festes, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1.- L’Empresa  GARROTXA SERVEIS DE TRANSPORT I RESIDUS SLU, serà 
col·laboradora  empresarial de les Festes del Tura  
 
2.- La col·laboració de les Festes del Tura 2022  queda establert en les següents 
contraprestacions de l`Àrea de Festes: 
 



 
 
 

Presència al programa de festes, a la pantalla digital, i a xarxes socials 
 
3.- L’Empresa  GARROTXA SERVEIS DE TRANSPORT I RESIDUS SLU, amb motiu 
de les prestacions que li atorga el present conveni, ingressarà a l’Ajuntament la quantitat 
de: 1000€. 
 
És per això que s’aprova la liquidació núm: BFL-2022-800046 per l’esmentat import de: 1000     
€. 
El lloc, terminis, forma de pagament i recursos que es podem interposar contra l’acte de 
liquidació, són els que es determinen a la liquidació que s’adjunta a l’acord. 
 
4.- L’Empresa  GARROTXA SERVEIS DE TRANSPORT I RESIDUS SLU  haurà de fer 
arribar a l’Àrea de Festes de l’Ajuntament d’Olot, o bé a festes@olot.cat el logotip o 
imatge que vulgui que aparegui en els llocs especificats en l’apartat 2n.-  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
8.3. - CONVENI SPONSOR FESTES 2022 - SANT ANIOL 

 
Núm. de referència : X2022044183     
 
En relació a l’expedient FE022022000040 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Festes, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1.- L’Empresa  AIGUA DE SANT ANIOL SL, serà col·laboradora  empresarial de les 
Festes del Tura  
 
2.- La col·laboració de les Festes del Tura 2022  queda establert en les següents 
contraprestacions de l`Àrea de Festes: 
 
Sense cap tipus de presència.  
 
3.- L’Empresa  AIGUA DE SANT ANIOL SL, amb motiu de les prestacions que li atorga 
el present conveni, ingressarà a l’Ajuntament la quantitat de: 500€. 
 
L’empresa Sant Aniol facilitarà 90 caixes d’aigües als artistes / camerinos 
 
És per això que s’aprova la liquidació núm: BFL-2022-800047 per l’esmentat import de:500€  
El lloc, terminis, forma de pagament i recursos que es podem interposar contra l’acte de 
liquidació, són els que es determinen a la liquidació que s’adjunta a l’acord. 
 
4.- L’Empresa  AIGUA DE SANT ANIOL SL  haurà de fer arribar a l’Àrea de Festes de 
l’Ajuntament d’Olot, o bé a festes@olot.cat el logotip o imatge que vulgui que aparegui 
en els llocs especificats en l’apartat 2n.-  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 



 

9.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIÓ DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2022044152     
 
En relació a l’expedient CPG22022000051 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. 22/034 per un import total de 208.938,17 
euros. 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200240  Despeses 99999 208938.17 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

S’aprova per unanimitat. 
 

 
10.1. - APROVACIÓ PREUS PÚBLICS DELS COSTOS DEL SERVEI 2022 DE LA 

PISTA DE GEL 
Núm. de referència : X2022042731     
 
Vist que l’Ajuntament d’Olot té programat l’activitat de la pista de gel a la plaça Major del 
16 de desembre de 2022 al 8 de gener de 2023. 

Vist que per aquesta proposta anteriorment esmentada al punt anterior està previst exigir 
un preu públic. 

Vist l’estudi econòmic adjuntat de la previsió d’ingressos i despeses de l’activitat per tal 
de confirmar l’aportació econòmica que ha de fer l’Ajuntament d’Olot per dur a terme 
l’activitat de la pista de gel de 2022 i tenint en compte les mesures d’aforament limitat 
per la COVID-19 i el nombre de patinadors en les diferents modalitats de tiquet durant 
l’edició del 2019. 

En relació a l’expedient IG112022000018 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: 
 

Primer.- Aprovar els preus públics corresponents a l’activitat de pista de gel de 2022-
23 detallats a continuació: 

a) Tiquet general 20 minuts patinatge (4€): 3,30€ + 21% IVA (0,70€) 
b) Tiquet general 45 minuts patinatge (7€): 5,78 € + 21% IVA (1,22€) 
c) En cas que les autoritats sanitàries demanin d’establir franges horàries 

per la situació de la pandèmia de la Covid19, tiquet general únic de 30 
minuts patinatge (6€):4,95€+ 21% IVA (1,05€). 

d) Tiquet promoció escoles 2x1 45 minuts patinatge a les tardes del 16, 
19, 20 i 21 de desembre de 2022 (7€): 5,78€ + 21% IVA (1,22€) 

e) Tiquet 2x1 45 minuts patinatge en moments puntuals de 
l’esdeveniment (7€): 5,78€ + 21% IVA (1,22€) 

f) Tiquet 2x1 20 minuts patinatge en moments puntuals de l’esdeveniment 
(4€): 3,30€ + 21% IVA (0,70€) 

g) Promoció per a les escoles de fora de la ciutat d’Olot 1 hora de 



 
 
 

patinatge els matins del 19 al 21 de desembre de 2022 (4€): 3,30€ + 
21% IVA (0,70€) 

h) Promoció per als clubs esportius de la ciutat 1 hora patinatge (4€): 
3,30€ + 21% IVA (0,70€) 

i) Abonament 10 tiquets 45 minuts patinatge / tiquet (50€): 41,32€ + 21% IVA 
(8,68€) 

j) Talonari 25 invitacions 45 minuts patinatge / tiquet dirigit als associats 
de Turisme Garrotxa, Associació de Comerciants d’Olot i Associació de 
Placers de la Plaça Mercat d’Olot (100€): 82,64€ + 21% IVA (17,36€) 

k) Tiquet guants (2€): 1,65€ + 21% IVA (0,35€) 

l) Tiquet per família monoparental o nombrosa 45 minuts patinatge (4€): 
3,30€ + 21% IVA (0,70€) 

m) Penalització per passar del límit de temps que es marca al tiquet (3€): 
2,47€ + 21% IVA (0,53€) 

n) Val regal 45 minuts patinatge per persona (7€): 5,78 € + 21% IVA (1,22€  ) 

Segon.- Els ciutadans d’Olot que disposin de l’aplicació “Garrotxa APPROP” podran 
gaudir dels avantatges que aquesta aplicació aporta als seus beneficiaris. 
 
Tercer.- Publicar aquests preus públics al BOP, d’acord a la normativa reguladora. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
11.1. - APROVACIÓ PREUS PÚBLICS DELS ESPECTACLES DE MÚSICA PER LA 

TEMPORADA DE TARDOR 2022-2023 
 
Núm. de referència : X2022042770     
 
En relació a l’expedient IG112022000019 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: 
 
Primer.- Aprovar els preus públics dels espectacles de música per la temporada de 
tardor 2022-2023. 
 
 
 

OLOT CULTURA /MÚSICA 

Data  Hora Formació Preus  Anticipades S.A. O.C. Apropa 

01/10/2022 20,00 Amorante 8€ 63€ 5€ 5€ 3€ 

15/10/2022 20,00 Albert Pla 12€ 10€ 7€ 5€ 3€ 

21/10/2022 20,00 Alba Careta 12€ 10€ 7€ 5€ 3€ 

29/10/2022 22,00 La Caravane 
passe 

10€ 8€ 5€ 5€ 3€ 

30/10/2022 11,00 Rumba Menuda 7€ 5€ 4€ 5€ 3€ 



 

30/10/2022 18,30 Tato Band 8€ 6€ 5€ 5€ 3€ 

19/11/2022 20,00 Angela Cervantes 12€ 10€ 7€ 5€ 3€ 

03/12/2022 20,00 Toni Beiro 8€ 6€ 5€ 5€ 3€ 

10/12/2022 20,00 Enric Montefusco 13-10-5-3€ - 10-7-3-1€ 5€ 3€ 

16/12/2022 20:00 Andre Motis 15€ - 10€ 5€ 3€ 

23/12/2022 20,00 Concert de Nadal 15-13-10-6€ - 11-9-7-4€ 5€ 3€ 

 
• S.A = Club de fidelitat Societat Anònima 
• VARIS =  Estudiants / Jubilats / Aturats / TRESC 
• O.C = Treballadors Olot Cultura 
• APROPA: Apropa Cultura 

 
Segon.- Publicar aquests preus públics al BOP, d’acord a la normativa reguladora. 
 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

12.1. - ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ NOVES TECNOLOGIES MUSEU DE LA 
GARROTXA 2022 

 
Núm. de referència : X2022029818     
 
En relació a l’expedient SCU12022000017 d’acceptació de subvenció museus i 
col·leccions en noves tecnologies anualitat 2022, s’acorda: 
 
Primer- Acceptar la subvenció atorgada per DIPUTACIO DE GIRONA , amb destinació 
a les noves tecnologies del museu de la Garrotxa per un import de 1.363,63 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. 
 
Quart.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de 
Seguretat Social. 
 
Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari 
vinculat amb l’expedient. 
 
Sisè.- Que Es procedeixi al reconeixement comptable d’aquesta subvenció. El dret 
reconegut s’anotarà a la partida del pressupost d’ingressos 2022 400 76101 SUB. 
DIPUTACIÓ NOVES TECNOLOGIES MUSEU 2022. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 



 
 
 

 
13.1. - ADJUDICACIÓ DELS SERVEIS DE SONORITZACIÓ I IL·LUMINACIÓ DELS 

ESCENARIS I ACTES DE LES FESTES DEL TURA 2022. LOT 1 
 
Núm. de referència : X2022043927     
 
Antecedents 
 
Per acord de la Junta de Govern Local celebrada en data 28 de juliol de 2022 es va 
aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte dels serveis de 
sonorització i il·luminació dels escenaris i actes de les Festes del Tura 2022, el plec de 
clàusules administratives particulars, el plec de prescripcions tècniques reguladores de 
la contractació i la despesa i es convocà la corresponent licitació.  
 
El procediment a seguir per a l’adjudicació del contracte és l’obert simplificat abreujat, 
en base als articles 145, 146, 159.6 i concordants de la LCSP i concordants de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP). 
 
La licitació es divideix en els següents lots: 
 
Lot 1:  Escenari Firal, carrer del Tura i plaça Clarà 
Lot 2:  Escenari de la plaça major, escenari passeig de la muralla, escenari plaça 

Campdenmàs, espai claustres del Carme, balcó de l’ajuntament per al pregó i la 
sonorització de la sardana final al firal 

 
En data 12 d’agost de 2022 va finalitzar el termini de presentació d’ofertes, havent 
participat en la licitació per haver presentat l’oferta dins el termini fixat i en la forma 
pertinent, les següents empreses: 

- BTM SOUND SL  
- CLIP SO LLUM IMATGE SL 

L’empresa BTM SOUND SL va presentar oferta per als Lots 1 i 2, i l’empresa CLIP SO 
LLUM IMATGE SL va presentar oferta per al Lot 2. 
 
En data  22 de juliol de 2022 es reuní la Mesa de Contractació en sessió privada per tal 
de donar compte de l’informe de valoració i fer proposta d’adjudicació, d’acord amb el 
que estableix l’article 16 del plec de clàusules administratives particulars de la licitació 
(en endavant PCAP).  
 
En data 23 d’agost es va trametre requeriment a l’empresa BTM SOUND SL per tal que 
presentés la documentació prèvia a l’adjudicació, d’acord amb la clàusula 23 del PCAP; 
vist que l’empresa va presentar la documentació requerida dins el termini establert. 
 
De conformitat amb l’article 151 de la LCSP. 
 
De conformitat amb la Disposició Addicional 2a de la LCSP, i amb les delegacions 
efectuades per Decret de l’Alcaldia de dates 25 i 26 de juny de 2019. 
 



 

Vist l’expedient administratiu núm. CCS12021000051 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- ADJUDICAR el contracte dels serveis de sonorització i il·luminació dels 
escenaris i actes de les Festes del Tura 2022, Lot 1 (Escenari Firal, carrer del Tura i 
plaça Clarà), a favor de l’empresa BTM SOUND SL, amb NIF B17571175, pel preu total 
de vint-i-cinc mil quaranta-set euros (25.047,00 €) IVA inclòs. 
Aquest preu es desglossa en 20.700 € de base imposable i 4.347 € d’IVA calculat al 21 
%. 
 
Segon.- La durada del contracte es fixa en 5 dies (del 7 a l’11 de setembre de 2022), 
coincidint amb la celebració de les Festes del Tura 2022 i no es preveuen pròrrogues, 
d’acord amb la clàusula 6 del PCAP. 
 
Tercer.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de 
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors de 
la contractació, aprovats per acord de Junta de Govern Local de data 28 de juliol de 
2022, així com amb l’oferta presentada per l’adjudicatari. 
 
Les característiques i avantatges de l’oferta adjudicatària queden acreditades a l’acta de 
la Mesa de Contractació, en sessió celebrada en data 22 d’agost de 2022. 
 
Tota la informació necessària que justifica la present adjudicació es troba publicada en 
el Perfil del contractant de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Quart.- Aprovar i disposar la despesa per import de 25.047,00 € amb càrrec a la  següent 
partida: 2022 410 3381 227995 FESTES DEL TURA 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200300 2204669 Despeses 22410  338  227995 25047 FESTES DEL TURA 100 001 001 001 000 000 
200210 2204669 Despeses 22410  338  227995 -2420 FESTES DEL TURA 100 001 001 001 000 000 

 

Cinquè.- La persona responsable del contracte és el Sr. Jordi Serrat Cruz, director de 
les Festes del Tura 2022 
 
Sisè.- La formalització del contracte es produirà amb l’acceptació de l’adjudicació, 
mitjançant la presentació de l’annex 5 (Acceptació de l’adjudicació) del PCAP, signat 
electrònicament per part de l’adjudicatari, que haurà de remetre mitjançant instància 
electrònica, en el termini màxim dels 3 dies hàbils següents a la notificació de 
l’adjudicació.  
 
Setè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i 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. 
 
 
 



 
 
 

13.2. - ADJUDICACIÓ DELS SERVEI DE SONORITZACIÓ I I IL·LUMINACIÓ DELS 
ESCENARIS I ACTES DE LES FESTES DEL TURA 2022. LOT 2 . 

 

Núm. de referència : X2022043938     
 
Antecedents 
 
Per acord de la Junta de Govern Local celebrada en data 28 de juliol de 2022 es va 
aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte dels serveis de 
sonorització i il·luminació dels escenaris i actes de les Festes del Tura 2022, el plec de 
clàusules administratives particulars, el plec de prescripcions tècniques reguladores de 
la contractació i la despesa i es convocà la corresponent licitació.  
 
El procediment a seguir per a l’adjudicació del contracte és l’obert simplificat abreujat, 
en base als articles 145, 146, 159.6 i concordants de la LCSP i concordants de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP). 
 
La licitació es divideix en els següents lots: 
 
Lot 1:  Escenari Firal, carrer del Tura i plaça Clarà 
Lot 2:  Escenari de la plaça Major, escenari passeig de la Muralla, escenari plaça 

Campdenmàs, espai claustres del Carme, balcó de l’Ajuntament per al pregó i la 
sonorització de la sardana final al Firal 

 
En data 12 d’agost de 2022 va finalitzar el termini de presentació d’ofertes, havent 
participat en la licitació per haver presentat l’oferta dins el termini fixat i en la forma 
pertinent, les següents empreses: 
 

- BTM SOUND SL  
- CLIP SO LLUM IMATGE SL 

 
L’empresa BTM SOUND SL va presentar oferta per als Lots 1 i 2, i l’empresa CLIP SO 
LLUM IMATGE SL va presentar oferta per al Lot 2. 
 
En data  22 de juliol de 2022 es reuní la Mesa de Contractació en sessió privada per tal 
de donar compte de l’informe de valoració i fer proposta d’adjudicació, d’acord amb el 
que estableix l’article 16 del plec de clàusules administratives particulars de la licitació 
(en endavant PCAP).  
 
En data 23 d’agost es va trametre requeriment a l’empresa CLIP SO LLUM IMATGE SL 
per tal que presentés la documentació prèvia a l’adjudicació, d’acord amb la clàusula 23 
del PCAP; vist que l’empresa va presentar la documentació requerida dins el termini 
establert. 
 
De conformitat amb l’article 151 de la LCSP. 
 
De conformitat amb la Disposició Addicional 2a de la LCSP, i amb les delegacions 
efectuades per Decret de l’Alcaldia de dates 25 i 26 de juny de 2019. 
 



 

Vist l’expedient administratiu núm. CCS12021000052 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- ADJUDICAR el contracte dels serveis de sonorització i il·luminació dels 
escenaris i actes de les Festes del Tura 2022, Lot 2 (Escenari de la plaça Major, escenari 
passeig de la Muralla, escenari plaça Campdenmàs, espai claustres del Carme, balcó 
de l’Ajuntament per al pregó i la sonorització de la sardana final al Firal), a favor de 
l’empresa CLIP SO LLUM IMATGE SL, amb NIF B55362578, pel preu total de vint-i-
nou mil quatre-cents noranta-nou euros amb vuitanta cèntims (29.499,80 €) IVA 
inclòs. 
 
Aquest preu es desglossa en 24.380€ de base imposable i 5.119,80€ d’IVA calculat al 
21 %. 
 
Segon.- La durada del contracte es fixa en 5 dies (del 7 a l’11 de setembre de 2022), 
coincidint amb la celebració de les Festes del Tura 2022 i no es preveuen pròrrogues, 
d’acord amb la clàusula 6 del PCAP. 
 
Tercer.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de 
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors de 
la contractació, aprovats per acord de Junta de Govern Local de data 28 de juliol de 
2022, així com amb l’oferta presentada per l’adjudicatari. 
 
Les característiques i avantatges de l’oferta adjudicatària queden acreditades a l’acta de 
la Mesa de Contractació, en sessió celebrada en data 22 d’agost de 2022. 
 
Tota la informació necessària que justifica la present adjudicació es troba publicada en 
el Perfil del contractant de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Quart.- Aprovar i disposar la despesa per import de 29.499,80 € amb càrrec a la  següent 
partida: 2022 410 3381 227995 FESTES DEL TURA 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200300 2204670 Despeses 22410  338  227995 29499.80 FESTES DEL TURA 100 001 001 001 000 000 
200210 2204670 Despeses 22410  338  227995 -2565.20 FESTES DEL TURA 100 001 001 001 000 000 

 

Cinquè.- La persona responsable del contracte és el Sr. Jordi Serrat Cruz, director de 
les Festes del Tura 2022 
 
Sisè.- La formalització del contracte es produirà amb l’acceptació de l’adjudicació, 
mitjançant la presentació de l’annex 5 (Acceptació de l’adjudicació) del PCAP, signat 
electrònicament per part de l’adjudicatari, que haurà de remetre mitjançant instància 
electrònica, en el termini màxim dels 3 dies hàbils següents a la notificació de 
l’adjudicació.  
 
Setè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i 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. 



 
 
 

13.3. - PRÒRROGA SERVEI DE SEGURETAT I VIGILÀNCIA DE LA PISTA DE GEL 
 

Núm. de referència : X2022043477     
 
Antecedents 

 
Per Decret del President del Consell de Direcció de Dinàmig número 2021LDIG000163 
de data 7 d’octubre de 2021, s’aprovà l’expedient de contractació administrativa, el 
plec de clàusules administratives particulars, el plec de prescripcions tècniques 
reguladores de la contractació i la despesa de la contractació del servei de seguretat 
i vigilància de la pista de gel i es convocà la corresponent licitació. 

 

El servei de seguretat i vigilància de la pista de gel es va adjudicar a l’empresa IB2 
SEGURETAT CATALUNYA, SL mitjançant decret de Presidència de Dinàmig 
2021LDIG000163 de data 7 d’octubre de 2021. 

 

La durada del contracte s’establia en un (1) any a comptar des de la data de 
formalització del contracte, amb possibilitat de dues pròrrogues anuals. 

 

La clàusula quarta del contracte establia l’acceptació per part de l’empresa 
adjudicatària de la subrogació del contracte a l’Ajuntament d’Olot, amb efectes a 1 de 
gener de 2022. 

 

L’empresa adjudicatària va constituir una garantia definitiva per import de 228,10 € a 
favor de DinamiG en data 16 de desembre de 2021. Atesa la subrogació del contracte 
a l’Ajuntament d’Olot, la garantia definitiva va ser retornada en data 23 de febrer de 
2022, segons antecedents que consten a l’expedient KBD22021000010. 

 
Vist l’informe NI02202200134 emès per la Sra. Núria Valverde Llorach, responsable 
del contracte, en què informa que l’empresa IB2 SEGURETAT CATALUNYA, SL ha 
dut a terme la prestació del servei de forma correcta, i proposa la pròrroga del contracte 
per un any, supeditada a la constitució de la garantia definitiva a favor de l’Ajuntament 
d’Olot.  
 
Vist l’expedient administratiu núm.  CCS12022000049 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 

Primer.- Prorrogar el contracte del servei de seguretat i vigilància de la pista de gel, 
adjudicat a l’empresa IB2 SEGURETAT CATALUNYA, SL, amb NIF B17631698, pel 
termini d’un any, per un import total màxim de cinc mil cinc-cents dinou euros amb 
noranta-dos cèntims, 5.519,92 € (IVA inclós), supeditada al compliment del punt quart.  

 



 

Aquest preu es desglossa en 4.561,92 € de base imposable (corresponent al preu 
unitari de 16,90 €/hora per 264 hores previstes) i un IVA de 958 € calculat al 21 %. 
 
Segon.- Establir els terminis d’execució establerts per la pròrroga de 2022, següents: 16 
de desembre de 2022 i fins al 8 de gener de 2023, ambdós inclosos. El servei es prestarà 
en horari de 21 h a 8 h (264 hores). 
 

Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a la partida: PISTA GEL 22 200 
4311 226997 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220  Despeses 22200  4311 226997 5519.92 PISTA DE GEL 100 001 001 001 000 000 

 

Quart.- Requerir a l’empresa, IB2 SEGURETAT CATALUNYA, SL, perquè en el termini 
de 7 dies hàbils següents a la recepció de la notificació del present acord, constitueixi 
una nova garantia definitiva a favor de l’Ajuntament d’Olot, per import de 228,10 €, 
corresponent al 5% del pressupost base de licitació, exclòs l’IVA, d’acord amb l’article 
107.3 de la LCSP.  

 
L’ingrés de la garantia definitiva podrà fer-se mitjançant transferència bancària al 
compte corrent núm. ES31 2100 0008 2502 0050 0013, fent constar com a concepte 
“Garantia definitiva pròrroga del contracte de seguretat i vigilància de la pista de gel, 
Exp. CCS12022000049”. El justificant de l’ingrés es farà arribar a l’Ajuntament d’Olot 
mitjançant instància electrònica. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

13.4. - MODIFICAR EL CONTRACTE  DELS SERVEIS DE SOCORRISME DE LA 
PISCINA MUNICIPAL, PER AMPLIACIÓ OBERTURA PISCINA 

 
núm. de referència : X2022015522     
 
Per Decret de l’Alcaldia núm. 2022LDEC003124 de data 12 d’agost de 2022 es va 
acordar ampliar l’obertura de la piscina municipal amb la setmana del 29 d’agost al 4 de 
setembre, ambdós inclosos.  
 
Per Decret de la regidora-delegada d’Hisenda núm. 2022LDEC003264 de data 29 
d’agost de 2022, es va modificar el contracte del servei de socorrisme de la piscina 
municipal  adjudicat a l’empresa GIROSOS, SL  amb NIF B17702275, per tal d’incloure 
el servei de socorrisme per ampliació d’obertura de la piscina municipal  del 29 d’agost 
al 4 de setembre de 2022, ambdós inclosos, per un import de 2.730,00 € (IVA inclòs). 
 
I vist l’expedient  administratiu núm. CCS12022000014 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 



 
 
 

CONVALIDAR el Decret núm. 2022LDEC003264 de data 29 d’agost de 2022, pel qual 
es  va modificar el contracte del servei del servei de socorrisme de la piscina municipal  
adjudicat a l’empresa GIROSOS, SL  amb NIF B176702275, per tal d’incloure el servei 
de socorrisme per ampliació d’obertura de la piscina municipal  del 29 d’agost al 4 de 
setembre de 2022, ambdós inclosos, per un import de 2.730,00 € (IVA inclòs). 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
13.5. - CONVALIDAR DECRET ALCALDIA MODIFICACIÓ DEL  CONTRACTE DEL 

SERVEI DE CONSERGERIA I MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES MUNICIPALS (IEMS) 2021-2023, PER AMPLIACIÓ OBERTURA 

PISCINA MUNICIPAL 
 
Núm. de referència : X2021010422     
 
Per Decret de l’Alcaldia núm. 2022LDEC003124 de data 12 d’agost de 2022 es va 
acordar ampliar l’obertura de la piscina municipal amb la setmana del 29 d’agost al 4 de 
setembre, ambdós inclosos.  
 
Per Decret de la regidora-delegada d’Hisenda núm. 2022LDEC003263 de data 29 
d’agost de 2022, es va modificar el contracte del servei de consergeria  i manteniment 
de les instal·lacions esportives municipals adjudicat a l’empresa ROCATOMBA, SL  amb 
NIFB17479817, per tal d’incloure el servei de consergeria i manteniment per ampliació 
d’obertura de la piscina municipal  del 29 d’agost al 4 de setembre de 2022, ambdós 
inclosos, per un import de 2.503,13 € (IVA inclòs). 
 
I vist l’expedient  administratiu núm. CCS12021000023 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
CONVALIDAR el Decret núm. 2022LDEC003263 de data 29 d’agost de 2022, pel qual 
es  va modificar el contracte del servei de consergeria  i manteniment de les 
instal·lacions esportives municipals adjudicat a l’empresa ROCATOMBA, SL  amb NIF. 
B17479817, per tal d’incloure el servei de consergeria i manteniment  per ampliació 
d’obertura de la piscina municipal  del 29 d’agost al 4 de setembre de 2022, ambdós 
inclosos, per un import de 2.503,13 € (IVA inclòs). 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

13.6. - CONVALIDAR DECRET ALCALDIA MODIFICACIÓ CONTRACTE SERVEI 
DE NETEJA  EDIFICIS MUNICIPALS PER AMPLIACIÓ OBERTURA PISCINA 

MUNICIPAL. 
Núm. de referència : X2019041140     
 
Per Decret de l’Alcaldia  núm. 2022LDEC003124 de data 12 d’agost de 2022 es va 
acordar ampliar l’obertura de la piscina municipal amb la setmana del 29 d’agost de 
setembre de 2022. 



 

 
Per Decret de la regidora-delegada d’Hisenda núm. 2022LDEC003262 de data 29 
d’agost de 2022, es va modificar el contracte vigent del servei de neteja dels edificis 
municipals subscrit amb l’empresa UTE NETEJA OLOT II, amb NIF U01611425, per tal 
d’incloure la neteja per ampliació d’obertura de la piscina municipal, del 29 d’agost al 4 
de setembre de 2022, ambdós inclosos, per un import de 550,21 € (IVA inclòs). 
 
I vist  l’expedient administratiu núm. CCS12019000037 i antecedents corresponents,   la 
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
CONVALIDAR el Decret núm. 2022LDEC003262 de data 29 d’agost de 2022, pel qual 
es va modificar el contracte vigent del servei de neteja dels edificis municipals subscrit 
amb l’empresa UTE NETEJA OLOT II, amb NIF U01611425, per tal d’incloure la neteja 
per ampliació d’obertura de la piscina municipal, del 29 d’agost al 4 de setembre de 
2022, ambdós inclosos, per un import de 550,21 € (IVA inclòs). 
 
S’aprova per unanimitat. 

 
 

13.7. - ACORD RELATIU A LA FINALITZACIÓ DEL CONTRACTE DE RÈNTING I 
ADQUISICIÓ D'UN VEHICLE DE RÈNTING DE LA POLICIA  I EXERCIR L'OPCIÓ 

DE COMPRA 
Núm. de referència : X2017010730     
 

Antecedents  
 

La Junta de Govern Local del dia 27 de juliol de 2017 va adjudicar a “Leaserplan 
Servicios, SA”  amb NIF: A78007473  ”subministrament per arrendament amb opció de 
compra de compra d’un vehicle furgoneta mixta, transformat, condicionat i equipat per a 
ús policial, destinat a la Policia Municipal”  
 
El vehicle és Marca Toyota i Model Hilux **** . 
 
La finalització del contracte d’arrendament amb opció de compra és el 13/09/2022. 
 
El preu del vehicle era de 43.843,14 € IVA inclòs, corresponents a 36.234,00 € de 
pressupost net i 7.609,14 € corresponents a l’IVA calculat al 21%.   
 
Finançat amb un rènting a 60 mesos de 730,72 € de quota total, 603,90 € de base 
imposable i 126,82 € corresponents a l’Iva calculat al 21%. 
 
La opció de compra al finalitzar l’arrendament era per un import de catorze mill quatre-
cents (14.520) Euros. Aquest import es desglossa en dotze mil euros (12.000 €) de base, 
més dos mil quatre-cents (2.520 €) en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) al 
tipus 21% 
 
Atès l’informe de la Policia Municipal NI022022001901 en el què es justifica i es sol.licita 
la necessitat d’exercir l’opció de compra del vehicle Marca Toyota i Model Hilux **** 



 
 
 

Vist el que disposa la Disposició Addicional Segona de la LCSP i atès que l’òrgan de 
contractació és la Junta de Govern Local per la delegació conferida per l’Alcaldia en data 
26 de juny de 2019. 

I vist l’expedient administratiu núm. CCS12017000011 com a regidora delegada 
d’Hisenda, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- FINALITZAR  el contracte d’arrendament subscrit amb “Leaserplan Servicios, 
SA” amb NIF: A78007473,  del següent vehicle amb destí a la Policia Municipal :  
 
-Vehicle Toyota Model Hilux  Matrícula **** en data 13 de setembre de 2022. 
 
Segon.- EXERCIR l’opció de compra al final de l’arrendament i contractar amb 
“Leaserplan Servicios, SA”  amb NIF: A78007473 el subministrament del vehicle Marca 
Toyota Hilux matrícula ****, el qual es destinarà a la Policia Municipal per un import de 
catorze mil cinc-cents vint euros  (14.520,00 €) IVA inclòs.  
Aquest import es desglossa en dotze mil euros (12.000,00 €) de pressupost net i dos mil 
cinc-cents vint euros (2.520,00 €) corresponents a l’IVA calculat al 21%. 

Tercer.- APROVAR i disposar la despesa de la present contractació que es finançarà 
amb càrrec a la següent partida del pressupost municipal: 

2022 180 132 63903 EQUIPAMENTS SERVEI SEGURETAT  14.520 € 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220  Despeses 22180  132  63903 14520 EQUIPAMENT SERVEI SEGURETAT (PR22-
25000) 

100 001 001 001 000 000 

Quart.- Nomenar responsable del contracte al Sr. Ignasi López Clevillé , sotsinspector 
en cap de la Policia Municipal d’Olot. 
 
Cinquè.- Notificar la compra a l’empresa “Leaserplan Servicios, SA” , que adjuntarà una 
còpia d’aquest acord a la factura. 
 

Sisè .- DELEGAR a l’Alcaldia la competència per aprovar tots els actes de tràmit que 
s’hagin de dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des del seu inici fins a 
la seva definitiva finalització o resolució.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
13.8. - ADJUDICACIÓ DE L'AUTORITZACIÓ PER A L’US PRIVATIU DEL DOMINI 
PÚBLIC PER INSTAL·LAR I EXPLOTAR UNA PARADA XURRERIA DURANT LES 

FESTES DEL TURA 2022. 
Núm. de referència : X2022038782     
 
Antecedents 

  

Per acord de la Junta de Govern Local celebrada en data 4 d’agost de 2022 es va 
aprovar l’expedient de contractació administrativa, plecs de clàusules i inici de la licitació 
del l’autorització administrativa d’ús privatiu del domini públic per instal·lar i explotar una 
parada destinada a xurreria durant les Festes del Tura 2022. 



 

 
En data 12 d’agost de 2022 va finalitzar el termini de presentació d’ofertes, havent 
participat a la licitació per haver presentat la seva oferta dins el termini fixat i en la forma 
pertinent, la següent empresa: 
 
JOAN JOFRE PARAROLS (****) 
 
D’acord amb els antecedents que formen part de l’expedient CCS12022000047 i de 
conformitat amb l’informe emès el dia 18 d’agost de 2022, per part de Miquel Compte 
Torrent com a responsable del contracte, la Mesa de Contractació del dia 25 d’Agost de 
2022 dona compte de l’informe i proposa l’adjudicació a l’empresa JOAN JOFRE 
PARAROLS . 
 
En data 25 d’agost de 2022 es requereix a l’empresa, l’ingrés de la garantia definitiva 
corresponent. 
 
Atès que JOAN JOFRE PARAROLS  amb NIF: **** dona compliment al requeriment 
esmentat dins el termini establer 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.  
De conformitat amb la Disposició Addicional 2a de la LCSP, i amb les delegacions 
efectuades per Decret de l’Alcaldia de dates 25 i 26 de juny de 2019. 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12022000047, com a regidora delegada 
d’Organització, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següent acord: 
 
Primer.-  ADJUDICAR el l’ús privatiu del domini públic per instal·lar i explotar una parada 
destinada a xurreria durant les Festes del Tura 2022 (del 7 al 11 de setembre), a favor 
de l’empresa JOAN JOFRE PARAROLS  amb Dni: **** amb un cànon de MIL EUROS 
(1.001,00€). 
 
Segon.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de 
clàusules administratives particulars , aprovats per la Junta de Govern Local de data 4 
d’agost de 2022; així com amb l’oferta presentada per l’adjudicatària. 
 
Tota la informació necessària que justifica la present adjudicació es troba publicada en 
el Perfil del contractant de l’Ajuntament d’Olot.  
 
Tercer.- La durada del contracte s’estableix en 5 dies, del 7 al 11 de setembre ambdós 
inclosos. 
 
Quart.- NOMENAR, com a Responsable del Contracte, al  Sr. Miquel Torrent Compte, 
com Tècnic de l’Administració general de secretaria de l’Ajuntament d’OIot, amb les 
facultats determinades a l’article 62 de la LCSP. 
 
Cinquè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a la resta de licitadors que han 
participat a la licitació, de conformitat amb el punt 1 de l’article 151 de la LCSP.  
 



 
 
 

Sisè.- S’estableix la obligació del pagament del cànon corresponent l’autorització 
administrativa d’ús privatiu del domini públic per instal·lar i explotar una parada 
destinada a xurreria durant les Festes del Tura 2022 per import de 1.001,00 euros  per 
part de JOAN JOFRE PARAROLS  com a màxim en data 2 de setembre de 2022, tal 
com s’indica en el Plec de Clàusules Administratives Particulars. 
 
Setè.- Publicar l’adjudicació del contracte mitjançant anunci en el Perfil del Contractant. 
 
Vuitè.- Requerir a l’adjudicatari per a la formalització del contracte dins el termini de 8 
dies hàbils a comptar d’aquell en què es realitzi la notificació de l’adjudicació. 
 
Novè.- Publicar la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del 
Contractant. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
13.9. - ACTUACIÓ MONIQUE MAKON & ORIGINAL JAZZ I ORQUESTRA TALLER 

DE MÚSICS "BACK TO AMY" EN EL MARC DE LES FESTES DEL TURA 2022 
 
 

Núm. de referència : X2022043660     
Antecedents 

Dins la programació de  les Festes del Tura 2022, que es durà a terme del 7 a l’11 de 
setembre d’enguany, hi ha programada per al dia 9 de setembre a les 00:30 hores al 
Firal, l’actuació de MONIQUE MAKON & ORIGINAL JAZZ I ORQUESTRA TALLER DE 
MÚSICS “BACK TO AMY” , representat per l’empresa TALLER DE MÚSICS 
MANAGEMENT SL. 

Atès que el contracte administratiu es tipifica com a contracte de serveis, d’acord amb 
l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP). 

Atès que ens trobem davant d’un contracte de serveis artístics, aquesta contractació ha 
de ser considerada de caràcter privat, de conformitat amb allò que disposen els articles 
25.1.a)1r. i 26.2 de la LCSP, i l’article 28 de la LCSP pel que fa a la motivació de la 
necessitat. 

D’acord amb el previst als articles 118 i 131 de la LCSP. 

Vist que la Junta de Govern Local de data 22 de juliol de 2021 aprovà el model de 
pressupost acordat pel Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració 
Local de Barcelona (CSITAL Barcelona) i l’Associació Professional de Representants, 
Promotors i Mànagers de Catalunya (ARC), pel que fa als contractes privats a aplicar en 
la contractació d’espectacles. 
 
Atès que hi ha crèdit suficient a la partida núm. 22.410.338.227995 “Festes del Tura” del 
Pressupost municipal. 
Ateses les competències de la disposició addicional segona de la LCSP i vistes les 
delegacions del cartipàs municipal. 



 

 
Vist l’expedient administratiu núm. CC012022000714   i antecedents corresponents la 
regidora delegada d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del 
següents acords: 
 
Primer.-  Aprovar l’informe NI02022001845 emès pel Sr. Jordi Serrat Cruz, director de 
l’Àrea de Festes, de data 22 d’agost de 2022,  en que es motiven les necessitats de 
contractar. 

Segon.- Adjudicar a favor de l’empresa TALLER DE MÚSICS MANAGEMENT SL , amb 
NIF núm. B6071459-9, el contracte privat que té per objecte l’actuació de MONIQUE 
MAKON & ORIGINAL JAZZ I ORQUESTRA TALLER DE MÚSICS “BACK TO AMY” 
programat per al dia 9 de setembre a les 00:30 hores al Firal, en el marc de les Festes 
del Tura 2022; pel preu de set mil vuit-cents seixanta-cinc euros (7.865 €), IVA 
inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en sis mil cinc-cents euros (6.500 €) de pressupost net i 
mil tres-cents seixanta-cinc euros (1.365 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 % 
 
Tercer.- Establir que les condicions econòmiques i forma de pagament del contracte, 
segons model de pressupost acordat per CSITAL Barcelona i ARC i aprovat per la Junta 
de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot de data 22 de juliol de 2021  a aplicar en els 
contractes privats, són les següents: 
 
 

1. CONDICIONS ECONÒMIQUES I FORMA DE PAGAMENT 
 

1.1 Amb l’adjudicació del contracte s’entendrà iniciada la prestació del servei i es 
generarà el dret de l’EMPRESA al cobrament del percentatge estipulat en 
l’apartat a) del present Pressupost. Conseqüentment l’EMPRESA emetrà una 
factura que l’ORGANITZADOR haurà d’abonar segons  el que estipula la clàusula 
1.4. 
 

1.2 En finalitzar l’exhibició pública de l’actuació/espectacle es generarà el dret 
de l’EMPRESA al cobrament del percentatge estipulat en l’apartat b) del present 
pressupost. Conseqüentment l’EMPRESA emetrà una factura que 
l’ORGANITZADOR haurà d’abonar segons  el que estipula la clàusula 1.4. 
 

1.3 Així mateix, en el supòsit que per qualsevol causa no imputable a l’EMPRESA 
es suspengui l’actuació/espectacle objecte del present Pressupost, inclòs si es 
suspèn per causes de força major o cas fortuït, dins les 72 hores prèvies a l’inici 
de l’actuació/espectacle es generarà el dret de l’EMPRESA al cobrament del 
percentatge estipulat en l’apartat b) del present pressupost. Conseqüentment 
l’EMPRESA emetrà una factura que l’ORGANITZADOR haurà d’abonar segons  
el que estipula la clàusula 1.4. 
 

1.4 Tots els pagaments de les factures que haurà de realitzar l’ORGANITZACIÓ 



 
 
 

a favor de l’EMPRESA es faran mitjançant transferència bancària al compte 
bancari (IBAN) indicat per l’EMPRESA. El termini màxim per fer aquest 
pagament serà de 30 dies naturals a comptar des de la data de presentació de 
la factura al registre electrònic de l’ORGANITZACIÓ. 

Quart.- Aprovar i Disposar la despesa corresponent a l’actuació de MONIQUE MAKON 
& ORIGINAL JAZZ I ORQUESTRA TALLER DE MÚSICS “BACK TO AMY” i efectuar el 
pagament a TALLER DE MÚSICS MANAGEMENT SL  amb NIF núm. B6071459-9 per 
import de set mil vuit-cents seixanta-cinc euros (7.865 €), IVA inclòs. 
 
Cinquè.- El preu del contracte es pagarà amb càrrec a la partida núm. 
22.410.338.227995 “Festes del Tura” del Pressupost municipal. 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220  Despeses 22410  338  227995 7865 FESTES DEL TURA 100 001 001 001 000 000 

 
Sisè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts. 
 
Setè.- TALLER DE MÚSICS MANAGEMENT SL  adjuntarà una còpia d’aquest acord a 
la factura o hi farà constar el núm. d’expedient CC012022000714 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

13.10. - ACTUACIÓ "ORQUESTRA PRINCIPAL D'OLOT" EN EL MARC DE LES 
FESTES DEL TURA 2022 

Núm. de referència : X2022043672     

 
Antecedents 

Dins la programació de  les Festes del Tura 2022, que es durà a terme del 7 a l’11 de 
setembre d’enguany, hi ha programada per als dies 7,8,9,10 i 11,  l’actuació de l’ 
ORQUESTRA PRINCIPAL D’OLOT, representat per l’ASSOCIACIO CULTURAL LA 
PRINCIPAL D'OLOT . 

Atès que el contracte administratiu es tipifica com a contracte de serveis, d’acord amb 
l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP). 

Atès que ens trobem davant d’un contracte de serveis artístics, aquesta contractació ha 
de ser considerada de caràcter privat, de conformitat amb allò que disposen els articles 
25.1.a)1r. i 26.2 de la LCSP, i l’article 28 de la LCSP pel que fa a la motivació de la 
necessitat. 

D’acord amb el previst als articles 118 i 131 de la LCSP. 

Vist que la Junta de Govern Local de data 22 de juliol de 2021 aprovà el model de 
pressupost acordat pel Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració 
Local de Barcelona (CSITAL Barcelona) i l’Associació Professional de Representants, 
Promotors i Mànagers de Catalunya (ARC), pel que fa als contractes privats a aplicar en 
la contractació d’espectacles. 



 

 
Atès que hi ha crèdit suficient a la partida núm. 22.410.338.227995 “Festes del Tura” del 
Pressupost municipal. 

Ateses les competències de la disposició addicional segona de la LCSP i vistes les 
delegacions del cartipàs municipal. 

Vist l’expedient administratiu núm. CC012022000715 i  antecedents corresponents la 
regidora delegada d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del 
següents acords: 
 
Primer.-  Aprovar l’informe NI022022001897 emès pel Sr. Jordi Serrat Cruz, director de 
l’Àrea de Festes, de data 29 d’agost de 2022, en que es motiven les necessitats de 
contractar. 

Segon.- Adjudicar a favor de l’ASSOCIACIO CULTURAL LA PRINCIPAL D'OLOT, 
amb NIF núm. G5506976-9, el contracte privat que té per objecte l’actuació de 
l’ORQUESTRA PRINCIPAL D’OLOT programat per al dies 7, 8, 9, 10 i 11 de setembre, 
en el marc de les Festes del Tura 2022; pel preu de dotze mil tres-cents euros (12.300 
€), exempt d’IVA. 
 
Tercer.- Establir que les condicions econòmiques i forma de pagament del contracte, 
segons model de pressupost acordat per CSITAL Barcelona i ARC i aprovat per la Junta 
de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot de data 22 de juliol de 2021  a aplicar en els 
contractes privats, són les següents: 

1. CONDICIONS ECONÒMIQUES I FORMA DE PAGAMENT 
1.1 Amb l’adjudicació del contracte s’entendrà iniciada la prestació del servei i es 

generarà el dret de l’EMPRESA al cobrament del percentatge estipulat en 
l’apartat a) del present Pressupost. Conseqüentment l’EMPRESA emetrà una 
factura que l’ORGANITZADOR haurà d’abonar segons  el que estipula la 
clàusula 1.4. 

 

1.2 En finalitzar l’exhibició pública de l’actuació/espectacle es generarà el dret 
de l’EMPRESA al cobrament del percentatge estipulat en l’apartat b) del present 
pressupost. Conseqüentment l’EMPRESA emetrà una factura que 
l’ORGANITZADOR haurà d’abonar segons  el que estipula la clàusula 1.4. 
 

1.3 Així mateix, en el supòsit que per qualsevol causa no imputable a l’EMPRESA 
es suspengui l’actuació/espectacle objecte del present Pressupost, inclòs si es 
suspèn per causes de força major o cas fortuït, dins les 72 hores prèvies a l’inici 
de l’actuació/espectacle es generarà el dret de l’EMPRESA al cobrament del 
percentatge estipulat en l’apartat b) del present pressupost. Conseqüentment 
l’EMPRESA emetrà una factura que l’ORGANITZADOR haurà d’abonar segons  
el que estipula la clàusula 1.4. 
 

1.4 Tots els pagaments de les factures que haurà de realitzar l’ORGANITZACIÓ 
a favor de l’EMPRESA es faran mitjançant transferència bancària al compte 
bancari (IBAN) indicat per l’EMPRESA. El termini màxim per fer aquest 



 
 
 

pagament serà de 30 dies naturals a comptar des de la data de presentació 
de la factura al registre electrònic de l’ORGANITZACIÓ. 

 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa corresponent a l’actuació de ORQUESTRA 
PRINCIPAL D’OLOT i efectuar el pagament a l’ASSOCIACIO CULTURAL LA 
PRINCIPAL D'OLOT amb NIF núm. G5506976-9 per import de  dotze mil tres-cents 
euros (12.300 €), exempt d’IVA. 
 
Cinquè.- El preu del contracte es pagarà amb càrrec a la partida núm. 
22.410.338.227995 “Festes del Tura” del Pressupost municipal. 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220  Despeses 22410  338  227995 12300 FESTES DEL TURA 100 001 001 001 000 000 

 

Sisè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts. 
 
Setè.- ASSOCIACIO CULTURAL LA PRINCIPAL D'OLOT  adjuntarà una còpia d’aquest 
acord a la factura electrònica, o hi farà constar el número d’expedient CC012022000715. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
13.11. - ESPECTACLE PIROTÈCNIA  AL CARRER I A LA PLAÇA DE BRAUS, EN 

EL MARC DE LES FESTES DEL TURA 2022 
 
Núm. de referència : X2022043895     

Antecedents 

Dins la programació de  les Festes del Tura 2022, que es durà a terme del 7 a l’11 de 
setembre d’enguany, hi ha programada per al dia 10 de setembre :  a les 20:30  
espectacle de pirotècnia al carrer i a les 23:00 hores espectacle de pirotècnia a la Plaça 
de Braus, l’actuació de PIM, PAM PUM FOC, representat per l’ASSOCIACIÓ PER LA 
PROMOCIÓ D’ESPECTACLES DE CARRER GRUP PIM PAM PUM FOC . 

Atès que el contracte administratiu es tipifica com a contracte de serveis, d’acord amb 
l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP). 

Atès que ens trobem davant d’un contracte de serveis artístics, aquesta contractació ha 
de ser considerada de caràcter privat, de conformitat amb allò que disposen els articles 
25.1.a)1r. i 26.2 de la LCSP, i l’article 28 de la LCSP pel que fa a la motivació de la 
necessitat. 

D’acord amb el previst als articles 118 i 131 de la LCSP. 

Vist que la Junta de Govern Local de data 22 de juliol de 2021 aprovà el model de 
pressupost acordat pel Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració 
Local de Barcelona (CSITAL Barcelona) i l’Associació Professional de Representants, 
Promotors i Mànagers de Catalunya (ARC), pel que fa als contractes privats a aplicar en 
la contractació d’espectacles. 
 



 

Atès que hi ha crèdit suficient a la partida núm. 22.410.338.227995 “Festes del Tura” del 
Pressupost municipal.Ateses les competències de la disposició addicional segona de la 
LCSP i vistes les delegacions del cartipàs municipal. 

Vist l’expedient administratiu núm. CC012022000724 i antecedents corresponents la 
regidora delegada d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del 
següents acords: 
 
Primer.-  Aprovar l’informe ni022022001894 emès pel Sr. Jordi Serrat Cruz, director de 
l’Àrea de Festes, de data 26 d’agost de 2022, en que es motiven les necessitats de 
contractar. 

Segon.- Adjudicar a favor de l’ASSOCIACIÓ PER LA PROMOCIÓ D’ESPECTACLES 
DE CARRER GRUP PIM PAM PUM FOC, amb NIF núm. G1733808-8, el contracte 
privat que té per objecte l’actuació de PIM PAM PUM FOC  programat per al dia 10 de 
setembre :  a les 20:30. espectacle de pirotècnia al carrer i a les 23:00 hores espectacle 
de pirotècnia a la Plaça de Braus, en el marc de les Festes del Tura 2022; pel preu de 
nou mil set-cents noranta-un euros amb  setanta cèntims (9.791,70 €). Exempt 
d’IVA. 
 
Tercer.- Establir que les condicions econòmiques i forma de pagament del contracte, 
segons model de pressupost acordat per CSITAL Barcelona i ARC i aprovat per la Junta 
de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot de data 22 de juliol de 2021  a aplicar en els 
contractes privats, són les següents: 
 

1. CONDICIONS ECONÒMIQUES I FORMA DE PAGAMENT 
1.1 Amb l’adjudicació del contracte s’entendrà iniciada la prestació del servei i es 

generarà el dret de l’EMPRESA al cobrament del percentatge estipulat en 
l’apartat a) del present Pressupost. Conseqüentment l’EMPRESA emetrà una 
factura que l’ORGANITZADOR haurà d’abonar segons  el que estipula la 
clàusula 1.4. 

 

1.2 En finalitzar l’exhibició pública de l’actuació/espectacle es generarà el dret 
de l’EMPRESA al cobrament del percentatge estipulat en l’apartat b) del present 
pressupost. Conseqüentment l’EMPRESA emetrà una factura que 
l’ORGANITZADOR haurà d’abonar segons  el que estipula la clàusula 1.4. 
 

1.3 Així mateix, en el supòsit que per qualsevol causa no imputable a l’EMPRESA 
es suspengui l’actuació/espectacle objecte del present Pressupost, inclòs si es 
suspèn per causes de força major o cas fortuït, dins les 72 hores prèvies a l’inici 
de l’actuació/espectacle es generarà el dret de l’EMPRESA al cobrament del 
percentatge estipulat en l’apartat b) del present pressupost. Conseqüentment 
l’EMPRESA emetrà una factura que l’ORGANITZADOR haurà d’abonar segons  
el que estipula la clàusula 1.4. 
 

 

 



 
 
 

1.4 Tots els pagaments de les factures que haurà de realitzar l’ORGANITZACIÓ a 
favor de l’EMPRESA es faran mitjançant transferència bancària al compte 
bancari (IBAN) indicat per l’EMPRESA. El termini màxim per fer aquest 
pagament serà de 30 dies naturals a comptar des de la data de presentació 
de la factura al registre electrònic de l’ORGANITZACIÓ. 

Quart.- Aprovar i Disposar la despesa corresponent a l’actuació PIM PAM PUM FOC i 
efectuar el pagament a l’ASSOCIACIÓ PER LA PROMOCIÓ D’ESPECTACLES DE 
CARRER GRUP PIM PAM PUM FOC  amb NIF núm. G1733808-8 per import de nou mil 
set-cents noranta-un euros amb  setanta cèntims (9.791,70 €). Exempt d’IVA. 
 
Cinquè.- El preu del contracte es pagarà amb càrrec a la partida núm. 
22.410.338.227995 “Festes del Tura” del Pressupost municipal. 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220  Despeses 22410  338  227995 9791.70 FESTES DEL TURA 100 001 001 001 000 000 

 
Sisè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts. 
 
Setè.- l’ASSOCIACIÓ PER LA PROMOCIÓ D’ESPECTACLES DE CARRER GRUP PIM 
PAM PUM FOC  adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura electrònica, o hi farà 
constar el número d’expedient CC012022000724. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.12. - SERVEI D'AMBULÀNCIES  MEDICALITZADES I TÈCNICS ITINERANTS 
PER A FESTES DEL TURA 2022 

 

Núm. de referència : X2022044102     
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar els serveis preventius d’ambulàncies i tècnics 
itinerants per a les Festes del Tura 2022,  com es desprèn de l’informe de data 30 d’agost 
de 2022, emès pel Sr. Jordi Serrat Cruz, director de l’Àrea de Festes de l’Ajuntament 
d’Olot. 

Segon.-  Atès que es tracta d’un servei esporàdic i puntual, i que en cas que es valori 
que es repetirà aquesta mateixa necessitat, s’inclourà en la planificació de necessitats 
de contractació, d’acord amb el que estableix l’article 28 de la LCSP. 

Tercer.- Atès el pressupost  el pressupost presentat per TRANSPORT SANITARI DE 
CATALUNYA SLU per a la realització d’aquests serveis. 



 

Quart.- D’acord amb l’informe NI02022001908 emès pel Sr. Jordi Serrat Cruz, director 
de l’Àrea de Festes de l’Ajuntament d’Olot, s’informa favorablement el pressupost 
presentat “Transport Sanitari de Catalunya, SLU”. 

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 TRANSPORT SANITARI DE CATALUNYA 
SLU i atès que aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la 
prestació objecte del contracte. 

Fonament jurídic 

La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article 
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant 
LCSP) i correspon a la modalitat de serveis regulada a l’article 17 de la mateixa. 

Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de 
l’expedient administratiu i les modificacions introduïdes pel Reial Decret Llei 3/2020, de 
4 de febrer. 

Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació. 

Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions 
efectuades pel cartipàs municipal. 

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012022000730 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 

Primer.-  Aprovar l’informe NI022022001908 emès pel Sr. Jordi Serrat Cruz, director de 
l’Àrea de Festes de l’Ajuntament d’Olot  de data 30 d’agost de 2022,  en el que es 
motiven les necessitats de contractar. 

Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a 
favor de l’empresa TRANSPORT SANITARI DE CATALUNYA SLU, amb NIF 
núm.B62003280, el contracte menor dels serveis preventius d’ambulàncies i tècnics 
itinerants per a les Festes del Tura 2022;  pel preu de vuit mil sis-cents seixanta-nou 
euros amb cinquanta cèntims (8.669,50 €) exempt d’IVA. 
 
Tercer.- Els serveis es portaran a terme durant el període del 7 a l’11 de setembre de 
2022. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 8.669,50 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida núm. 22.410.338.227995 “Festes del Tura” del Pressupost municipal. 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220  Despeses 22410  338  227995 8669.50 FESTES DEL TURA 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 
CC012022000730 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empresa “Transport Sanitari de Catalunya, SLU”  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.13. - CULTURA - CONTRACTAR DIFERENTS ESPECTACLES ESCÈNICS I 
MUSICALS A PORTAR TERME DURANT EL FESTIVAL SISMÒGRAF 22 (RÈPLICA 

TARDOR). TRENCANOUS 
 
 

Núm. de referència : X2022042830     
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 

Antecedents:  

Primer.- Atès que és necessària la contractació de l’espectacle EL TRENCANOUS de 

la companyia BALLET DE BARCELONA dins la programació del FESTIVAL 

SISMÒGRAF 22 (RÈPLICA), que realitza l'empresa RENEDO JOHNSEY SL com es 

desprèn de l'informe de data 22-08-2022 , emès per Susanna Alsina, Direcció Adjunta 

de l’Àrea de Cultura i Educació, amb el vistiplau de Ricard Sargatal Direcció de l’Àrea 

de Cultura i Educació. 

 

Codi CPV: 92312110-5 Serveis artístics de productors de Teatre.  

 

Segon.- Atès que la necessitat a satisfer s'integra dins les competències de l'Ajuntament 

d'Olot.  

 

Tercer.- Vista la capacitat d'obrar de l'empresa RENEDO JOHNSEY SL i atès que 

aquesta compta amb l'habilitació professional necessària per realitzar la prestació 

objecte del contracte.  

 

Quart.- Atès que hi ha crèdit suficient a la partida 22 400 334 2279901 ACTUACIONS 

SISMÒGRAF i pot ordenar-se la despesa proposada.  

 

Cinquè.- Atès que ens trobem davant d'un contracte de serveis artístics, aquesta 

contractació ha de considerar-se de caràcter privat de conformitat amb allò que disposa 

l'article 25.1.a).1º de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 

(en endavant LCSP).  



 

 

Fonament Jurídic:  

Article 25.1 a) 1er de la LCSP pel que fa als contractes privats. 

Article 26.2 i 168.2 169 i 170 pel que fa a la tramitació del procediment.  

Article 28 LCSP pel que fa a la motivació de la necessitat. 

Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions 

efectuades pel cartipàs municipal.  

 

Atès el Reial Decret Llei 3/2020 de 4 de febrer.  

 

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics.  

 

PROPOSA  

Primer.- Adjudicar a favor de RENEDO JOHNSEY SL, amb CIF. B67465716, de 

BARCELONA, Espanya el contracte privat que té per objecte l'espectacle EL 

TRENCANOUS pel preu de ONZE MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS 

(11.858 €), IVA inclòs.  

 

Aquest preu es desglossa en els conceptes que es relacionen a continuació i que hauran 

de constar en la/les factura/es corresponent/s:  

Caixet actuació: 9.800€  

IVA (21)%: 2.058€  

 

Segon.- EL TRENCANOUS es portarà a terme el dia 30-12-2022  

 

Tercer.- Aprovar i Disposar la despesa d'import 11.858€, IVA inclòs, i efectuar-ne el 

pagament a l'empresa RENEDO JOHNSEY SL en els termes que consten en el 

contracte que se signarà entre les parts.  

Amb càrrec a la partida 22 400 334 2279901 ACTUACIONS SISMÒGRAF del 

Pressupost  

de l'Ajuntament d'Olot.  

 

 

Quart.- Informar a l'adjudicatari que el pagament s'efectuarà contra presentació de la 

factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació.  

 

Cinquè.-Facultar el director de l'àrea de Cultura per a la signatura del contracte 

d'actuació entre les parts.  
 
Sisè.- Notificar aquest acord a l'empresa RENEDO JOHNSEY SL. 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220  Despeses 22400  334  2279901 11858 ACTUACIONS SISMOGRAF 500 012 070 099 000 000 



 
 
 

Setè.- RENEDO JOHNSEY SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura 
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012022000698. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

13.14. - CULTURA - CONTRACTAR DIFERENTS ESPECTACLES ESCÈNICS I 
MUSICALS A PORTAR TERME DURANT EL FESTIVAL SISMÒGRAF 22 

(RÈPLICA). GUERRILLERES 
 
 

Núm. de referència : X2022043301     
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012022000702 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents:  
 
Primer.- Atès que és necessària la contractació de GUERRILLERES de la companyia 
CIA MARTA IZQUIERDO dins la programació del FESTIVAL SISMÒGRAF 22 
(RÈPLICA), que realitza l'empresa ASSOCIATION LODUDO PRODUCCIÓN com es 
desprèn de l'informe de data 22-08-2022 , emès per Susanna Alsina, Direcció Adjunta 
de l’Àrea de Cultura i Educació, amb el vistiplau de Ricard Sargatal Direcció de l’Àrea 
de Cultura i Educació. 

 

Codi CPV: 92312110-5 Serveis artístics de productors de Teatre.  

 

Segon.- Atès que la necessitat a satisfer s'integra dins les competències de l'Ajuntament 

d'Olot.  

 

Tercer.- Vista la capacitat d'obrar de l'empresa ASSOCIATION LODUDO 

PRODUCCIÓN i atès que aquesta compta amb l'habilitació professional necessària per 

realitzar la prestació objecte del contracte.  

 

Quart.- Atès que hi ha crèdit suficient a la partida 22 400 334 2279901 ACTUACIONS 

SISMÒGRAF i pot ordenar-se la despesa proposada.  

 

Cinquè.- Atès que ens trobem davant d'un contracte de serveis artístics, aquesta 

contractació ha de considerar-se de caràcter privat de conformitat amb allò que disposa 

l'article 25.1.a).1º de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 

(en endavant LCSP).  



 

 

Fonament Jurídic:  

 

Article 25.1 a) 1er de la LCSP pel que fa als contractes privats. 

  

Article 26.2 i 168.2 169 i 170 pel que fa a la tramitació del procediment.  

Article 28 LCSP pel que fa a la motivació de la necessitat.  

Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions 

efectuades pel cartipàs municipal.  

Atès el Reial Decret Llei 3/2020 de 4 de febrer. 

 Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics.  

 

PROPOSA  

 

Primer.- Adjudicar, a favor d’ASSOCIATION LODUDO PRODUCCIÓN, amb CIF. 

5051293700040, de TOULOUSE, FRANÇA el contracte privat que té per objecte 

l'espectacle GUERRILLERES pel preu de SIS MIL CINC-CENTS QUARANTA-NOU 

AMB QUARANTA-QUATRE euros 6.549,44 €, IVA inclòs.  

 

Aquest preu es desglossa en els conceptes que es relacionen a continuació i que hauran 

de constar en la/les factura/es corresponent/s: 

Caixet actuació: 6.208€  

IVA (5,5)%: 341,44€  

 

Segon.- GUERRILLERES es portarà a terme el dia 13-10-2022. 

 

Tercer.- Aprovar i Disposar la despesa d'import 6.549,44€, IVA inclòs, i efectuar-ne el 

pagament a l'empresa ASSOCIATION LODUDO PRODUCCIÓN en els termes que 

consten en el contracte que se signarà entre les parts.  

 

Amb càrrec a la partida 22 400 334 2279901 ACTUACIONS SISMÒGRAF del 

Pressupost de l'Ajuntament d'Olot.  

 

 

Quart.- Informar a l'adjudicatari que el pagament s'efectuarà contra presentació de la 

factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació.  

 

Cinquè.-Facultar el director de l'àrea de Cultura per a la signatura del contracte 

d'actuació entre les parts.  

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220  Despeses 22400  334  2279901 6549.44 ACTUACIONS SISMOGRAF 500 012 070 099 000 000 



 
 
 

 
Sisè.- Notificar aquest acord a l'empresa ASSOCIATION LODUDO PRODUCCIÓN.  
 
 
Setè.- ASSOCIATION LODUDO PRODUCCIÓN adjuntarà una còpia d’aquest acord a 
la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012022000702. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

13.15. - CULTURA - CONTRACTAR DIFERENTS ESPECTACLES ESCÈNICS I 
MUSICALS A PORTAR TERME DURANT EL FESTIVAL SISMÒGRAF 22 

(RÈPLICA). VERONAL 
Núm. de referència : X2022043400     
 
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 

Antecedents:  

 

Primer.- Atès que és necessària la contractació de SONOMA de la companyia LA 

VERONAL dins la programació del FESTIVAL SISMÒGRAF 22 (RÈPLICA), que realitza 

l'empresa LA VERONAL SL com es desprèn de l'informe de data 22-08-2022 , emès per 

Susanna Alsina, Direcció Adjunta de l’Àrea de Cultura i Educació, amb el vistiplau de 

Ricard Sargatal Direcció de l’Àrea de Cultura i Educació. 

 

Codi CPV: 92312110-5 Serveis artístics de productors de Teatre.  

 

Segon.- Atès que la necessitat a satisfer s'integra dins les competències de 

l'Ajuntament d'Olot.  

 

Tercer.- Vista la capacitat d'obrar de l'empresa LA VERONAL SL i atès que aquesta 

compta amb l'habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del 

contracte.  

 

Quart.- Atès que hi ha crèdit suficient a la partida 22 400 334 2279901 ACTUACIONS 

SISMÒGRAF i pot ordenar-se la despesa proposada.  

 

Cinquè.- Atès que ens trobem davant d'un contracte de serveis artístics, aquesta 

contractació ha de considerar-se de caràcter privat de conformitat amb allò que 

disposa l'article 25.1.a).1º de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 

Sector Públic (en endavant LCSP).  



 

 
Fonament Jurídic:  
 
Article 25.1 a) 1er de la LCSP pel que fa als contractes privats. 
 
Article 26.2 i 168.2 169 i 170 pel que fa a la tramitació del procediment.  
 
Article 28 LCSP pel que fa a la motivació de la necessitat.  
 
Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions 
efectuades pel cartipàs municipal.  
 
Atès el Reial Decret Llei 3/2020 de 4 de febrer.  
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012022000703 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 

 

PROPOSA  

Primer.- Adjudicar a favor de LA VERONAL SL, amb CIF. B66533670, de 

BARCELONA, Espanya el contracte privat que té per objecte l'espectacle SONOMA 

pel preu de CATORZE MIL CINC-CENTS VINT euros 14.520 €, IVA inclòs.  

 

Aquest preu es desglossa en els conceptes que es relacionen a continuació i que 

hauran de constar en la/les factura/es corresponent/s:  

Caixet actuació: 12.000€  

IVA (21)%: 2.520€  

 

Segon.- SONOMA es portarà a terme el dia/dies 04-11-2022  

 

Tercer.- Aprovar i Disposar la despesa d'import 14.520€, IVA inclòs, i efectuar-ne el 

pagament a l'empresa LA VERONAL SL en els termes que consten en el contracte 

que se signarà entre les parts.  

Amb càrrec a la partida 22 400 334 2279901 ACTUACIONS SISMÒGRAF del 

Pressupost de l'Ajuntament d'Olot.  

 

Quart.- Informar a l'adjudicatari que el pagament s'efectuarà contra presentació de la 

factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació.  

 

Cinquè.-Facultar el director de l'àrea de Cultura per a la signatura del contracte 

d'actuació entre les parts.  
 
Sisè.- Notificar aquest acord a l'empresa LA VERONAL SL.  

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220  Despeses 22400  334  2279901 14520 ACTUACIONS SISMOGRAF 500 012 070 099 000 000 



 
 
 

 
Setè.- LA VERONAL S L  adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o 
hi farà constar el número d’expedient CC012022000703. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
13.16. - ADJUDICACIÓ  DELS SERVEIS PER A LA REALITZACIÓ DEL TALLER 
D'ESTUDI ASSISTIT (TEA) DE PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA DINS DEL MARC DEL 
PLA EDUCATIU D'ENTORN. CURS 2022-2023 
 
Núm. de referència : X2022028016     
 

Tipus 
Contracte 

SE DE SERVEIS 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

 
Per resolució de la Junta de Govern Local d’Olot de 2 de juny de 2022, es va aprovar 
l’expedient de contractació dels serveis per a la realització del Taller d’Estudis Assistits 
(TEA) de primària i secundària dins del marc del Pla Educatiu d’Entorn, Curs 2022-2023, 
el plec de clàusules administratives particulars (PCAP) i el plec de prescripcions 
tècniques (PPT).  
 
El procediment de contractació ha estat l’obert simplificat, amb un pressupost de licitació 
d’un màxim de cinquanta-set mil cinc-cents setanta-set euros amb seixanta-cinc cèntims 
(57.577,65.-€) IVA exempt. 
 
El valor estimat del contracte (VEC) és de cent quinze mil  cent cinquanta-cinc euros i 
trenta cèntims (115.155,30€) IVA exempt. Inclou pròrroga del contracte previstes al 
PCAP. 
 
Finalitzat el termini de presentació de proposicions, van participar en la licitació les 
següents empreses:  
 
-Arriant Formació i Lleure, SL 
-Àtic Educació, SL 
-Diversport, SL 
-Fabra Formació S.C.P. 
-Meca Centre, SL 
-Nascor Formación, SL 
-Rocatomba, SL 
 
La mesa de contractació, en sessió privada celebrada en data 21 de juny de 2022, 
procedí a l’obertura del sobre electrònic “A”, una vegada comprovada la documentació 
es declararen admeses a licitació les empreses esmentades anteriorment. Així mateix 
s’acordà sol·licitar informe tècnic per tal de valorar la memòria tècnica. 
 



 

La mesa de contractació, en sessió pública celebrada en data 30 de juny de 2022, 
procedí a donar compte del resultat de l’informe tècnic i a l’obertura del sobre electrònic 
“B” amb la proposició econòmica. 
 
Seguidament, la mesa de contractació, acordà proposar a l’òrgan de contractació 
l’adjudicació dels serveis per a la realització del Taller d’Estudis Assistits (TEA) de 
primària i secundària dins del marc del Pla Educatiu d’Entorn Curs 2022-2023, a favor 
de l’empresa ROCATOMBA, SL, per un preu de CINQUANTA-CINC MIL CINC-CENTS 
SETANTA-SET EUROS  (55.577,00.-€) IVA exempt, per haver presentat l’oferta més 
avantatjosa, amb un total de 92,18 punts. 
 

Atès que, una vegada requerida, l’empresa ROCATOMBA, SL ha presentat dins termini 
la documentació sol·licitada per la mesa de contractació així com la garantia definitiva 
del 5% del preu ofert (2.778,85.-€). 
Atès l’escrit d’al·legacions presentat per l’empresa Fabra Formació, SCP en relació a 
l’acta de la mesa de contractació de 30 de juny de 2022. 
Vista l’acta de la mesa de contractació de 25 d’agost de 2022 que acorda subscriure 
l’informe de la tècnica Montserrat Riera Torrecilla de la mateixa data i proposar a l’òrgan 
de contractació la desestimació de les al·legacions formulades per Fabra Formació SCP 
el 2 d’agost de 2022, continuant els tràmits per a l’adjudicació del contracte a l’empresa 
Rocatomba, SL, la qual ha obtingut la millor puntuació. 
 

Vist l’expedient administratiu núm. CCS12022000029 i antecedents corresponents, la 
regidora-delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Desestimar les al·legacions formulades per Fabra Formació, SCP el 2 d’agost 
de 2022 d’acord amb l’informe motivat de la tècnica de cultura i educació de 25 d’agost 
de 2022, subscrit per la mesa de contractació en la mateixa data. 
 
Segon.- ADJUDICAR el contracte de serveis per a la realització del Taller d’Estudis 
Assistits (TEA) de primària i secundària dins del marc del Pla Educatiu d’Entorn Curs 
2022-2023, a favor de l’empresa ROCATOMBA, SL amb CIF B17479817, que es durà 
a terme des de  1 de setembre de 2022 fins a 30 de juny de 2023, per l’import cinquanta-
cinc mil cinc-cents setanta-set euros  (55.577,00.-€) IVA exempt anuals i, si s’escau 
prorrogar el contracte de 1 de setembre de 2023 a 30 de juny de 2024. 
 
Tercer.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de 
clàusules administratives particulars reguladores de la contractació i el plec de 
prescripcions tècniques, aprovats per  resolució de la Junta de Govern de l’Ajuntament 
d’Olot el 2 de juny de 2022 així com l’oferta presentada per l’adjudicatari. Tota la 
informació necessària que justifica la present adjudicació es troba publicada al perfil del 
contractant de l’ Ajuntament d’Olot. 
 

Quart.- El preu del contracte pel que fa a les prestacions a executar l’any 2022 (de 1 de 
setembre a 31 de desembre) es de vint mil quatre-cents seixanta nou euros amb vint-i-
sis cèntims  (20.469,26-€) IVA exempt, es pagaran amb càrrec a les següent partida 
pressupostària de l’Ajuntament d’Olot: 22.599.326.2269990 Taller d’Estudis Assistits 
 



 
 
 

La resta de la despesa corresponent a l’any 2023, és a dir, trenta-cinc mil cent-set euros 
amb setanta-quatre cèntims (35.107,74.-€) Iva exempt, es pagarà amb càrrec al 
pressupost de 2023. 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200300 2203511 Despeses 22599  326  2269990 20469.26 TALLER D'ESTUDI ASSISTIT 100 001 001 001 000 000 
200300 2300050 Despeses 99999 35107.74 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200210 2300050 Despeses 99999 -2000.65 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 

 

En cas que el servei no es porti a terme durant un mes sencer es prorratejarà la quantia 
corresponent a aquell mes pel nombre de dies en els que efectivament s’hagi portat a 
terme el servei. 
 
Cinquè.-El termini d’execució del servei serà de 1 de setembre de 2022 a 30 de juny de 
2023, amb  possibilitat de pròrroga. 
 
Sisè .- Nomenar responsable del contracte al Sr. Ricard Sargatal Pont cap de l’àrea 
Cultura i Educació de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Setè.- Notificar l’adjudicació als licitadors i publicar-la al Perfil del Contractant de 
conformitat amb el que disposa l’article 151.1 de la LCSP, una vegada presentada i 
acceptada tota la documentació i la garantia definitiva. 
 
Vuitè.- La formalització del contracte s’efectuarà mitjançant document administratiu dins 
dels 15 dies hàbils següents al dia en que s’efectuï la notificació de l’adjudicació. 
 
Novè.- Publicar la formalització del contracte mitjançant anunci en el perfil del 
contractant de l’Ajuntament d’Olot, de conformitat amb l’article 154 LCSP. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

13.17. - EDUCACIÓ - PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE “CONCESSIÓ DE 
SERVEIS DE L’ESCOLA MUNICIPAL D’EXPRESSIÓ D’OLOT” A FAVOR DE 

L’EMPRESA ARTAVIS SERVEIS ARTÍSTICS, SL 
 
Núm. de referència : X2022043752     
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Atès que el 31 de juliol de 2019 es va adjudicar el contracte de “Concessió de serveis 
de l’Escola Municipal d’Expressió d’Olot” a favor de l’empresa ARTAVIS SERVEIS 
ARTÍSTICS, SL amb CIF B55339733, per la quantitat de CENT UN MIL CINC-CENTS 
SETANTA-VUIT EUROS I CATORZE CÈNTIMS per curs (101.578,14€/curs) IVA 
exempt.  
 



 

Atès que el contracte de concessió de serveis de l’Escola Municipal d’Expressió d’Olot 
tenia una durada d’un curs (2019-2020), prorrogable per fins a quatre cursos més.  
 
Atès el punt 4 de l’apartat PERSONAL del plec de preinscripcions tècniques, el qual diu: 
El preu/hora sobre el qual s’ha calculat el cost del personal de l’EME (21€) 
s’incrementarà cada principi d’any amb el mateix percentatge que s’incrementi el sou 
del personal de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Atès que durant el curs 21-22 es va aprovar una modificació del contracte, incrementat 
l’import del serveis fins a cent tres mil nou-cents seixanta sis euros amb trenta-set 
cèntims (103.966,37) -84.233,27 euros destinats a personal (increment del 0,9%) i 
19.733,10 euros a activitats i material escolar-, per donar compliment al punt 4 del 
contracte. 
 
Atès que l’increment salarial del personal de la corporació aquest any 2022, del 2%, 
suposa novament un augment del contracte pels serveis prestats per part d’Artavis 
Serveis Artístics SL de 1.684,67 IVA exempt  (2% sobre la massa salarial de 84.233,27 
euros del curs 21-22), establint un preu total de 105.651,04 € (85.917,94 € corresponent 
al personal i 19.733,10 euros a activitats i material escolar). 
Atès que s’ha vist la necessitat de prorrogar el contracte de la concessió del servei, 
juntament amb aquesta modificació de preu per a un curs més (2022-2023) . 
 
PROPOSO  
 
Primer.- Decretar la prorroga del contracte de “Concessió de serveis de l’Escola 
Municipal d’Expressió d’Olot” a favor de l’empresa ARTAVIS SERVEIS ARTÍSTICS, SL 
amb CIF B55339733 i la modificació del seu preu pel curs 2022/2023.  
 
Segon.- Modificar el contracte de serveis de gestió de l’EME de data 31 de juliol de 2019 
amb un increment de 1.684,67 euros (IVA exempt), establint  l’import dels serveis 
contractats en 105.651,04 (iva exempts), pel curs 2022/2023. 
 
Tercer.- El preu de la pròrroga pel que fa a les prestacions a executar l’any 2022 (de 
setembre a desembre 2022) serà d’ un import de quaranta un mil cinc-cents vuitanta-sis 
euros amb cinquanta-cinc cèntims  (41.586,55.-€), IVA exempt i es pagarà amb càrrec 
a la partida 22 599 326 227996 GESTIO ESCOLA D’EXPRESSIÓ.  
 
A aquest import caldrà afegir-hi sis-cents setanta tres euros amb vuitanta-set cèntims 
(673,87€), IVA exempt (Setembre-Desembre 2022) corresponent a la modificació 
realitzada al punt segon, que també es pagaran amb càrrec a la partida 22 599 326 
227996 GESTIO ESCOLA D’EXPRESSIÓ.  

 

La resta de la despesa del curs 2022/2023 es pagarà amb càrrec al pressupost de 2023.  
 
Atès el caràcter plurianual de la despesa, la seva autorització o realització se subordina 
al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos municipals.  
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220  Despeses 22599  326  227996 42260.42 GESTIO ESCOLA EXPRESSIO 500 012 176 107 054 018 



 
 
 

Aquesta despesa amb càrrec al pressupost de 2023 es desglossa així:  
 
El preu de la pròrroga pel que fa a les prestacions a executar l’any 2023 ( de gener a 
juny de 2023) serà d’un import de seixanta dos mil tres cents setanta-nou euros amb 
vuitanta-dos cèntims (62.379,82.-€) IVA exempt.  
 
A aquest import caldrà afegir-hi mil deu euros amb vuitanta cèntims (1.010,80.-€) IVA 
exempt (gener-juny 2023), corresponent a la modificació proposada en el punt segon. 
 
Quart.- Convalidar aquest decret a la propera Junta de Govern de l’Ajuntament d’Olot. 
 

Setè- ARTAVIS SERVEIS ARTÍSTICS, SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la 
factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012022000719. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
14.1. - AUTORITZAR LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES A TRES ALUMNES DE 

L'INSTITUT MONTSACOPA A LES LLARS MUNICIPALS 
 
Núm. de referència : X2022043837     
 
 
Vist que a l’Institut Montsacopa es cursa el Cicle formatiu de grau superior d’Educació 
infantil, en el programa educatiu del qual s’estableix l’obligació dels estudiants de 
realitzar pràctiques en les empreses o administracions públiques. 
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot col·labora amb diferents centres educatius per facilitar la 
realització de pràctiques als seus alumnes. 
 
Atès que les escoles bressol municipals estan disposades a col·laborar amb l’Institut 
Montsacopa per tal que els seus alumnes puguin adquirir coneixements relacionats amb 
tasques que se’n deriven del funcionament normal del departament. 
 
Vist l’expedient administratiu RH142022000031 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  d'Organització i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de Govern 
Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- AUTORITZAR la realització de pràctiques a l’escola bressol la Gradera del 
Morrot a la senyora ****, estudiant del Cicle formatiu de grau superior d’Educació infantil 
de l’Institut Monstacopa, durant el període comprès entre el 12/09/2022 i el 02/06/2023 
i amb l’horari de 9 a 13 h i de 13 a 16 h els dilluns i divendres i de 9 a 13 hores els 
dimarts, dimecres i dijous, segons estableix el Conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament d’Olot i l’Institut Montsacopa, i sense percebre cap remuneració. 
 
Segon.- AUTORITZAR la realització de pràctiques a l’escola bressol Les Fonts a la 
senyora ****, estudiant del Cicle formatiu de grau superior d’Educació infantil de l’Institut 
Monstacopa, durant el període comprès entre el 12/09/2022 i el 02/06/2023 i amb l’horari 
de 9 a 13 h i de 13 a 16 h els dilluns i divendres i de 9 a 13 hores els dimarts, dimecres 



 

i dijous, segons estableix el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’Institut 
Montsacopa, i sense percebre cap remuneració. 
 
Tercer.- AUTORITZAR la realització de pràctiques a l’escola bressol la Gradera de Sant 
Pere Màrtir i la de Sant Miquel a la senyora ****, estudiant del Cicle formatiu de grau 
superior d’Educació infantil de l’Institut Monstacopa, durant el període comprès entre el 
12/09/2022 i el 02/06/2023 i amb l’horari de 9 a 13 h i de 13 a 16 h els dilluns i divendres 
i de 9 a 13 hores els dimarts, dimecres i dijous, segons estableix el Conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’Institut Montsacopa, i sense percebre cap 
remuneració. 
 
Quart.- Retribuir a les alumnes una beca fixada per la comissió de seguiment del conveni 
del 60% del salari mínim interprofessional durant la primera meitat de l'estada a l'entitat, 
i del 70% al llarg de la segona meitat. 
 
Cinquè.- L’Ajuntament d’Olot assumirà els drets i obligacions en matèria de Seguretat 
Social establerts per al Règim General i donarà d’alta i baixa de la Seguretat Social 
segons estableix la normativa vigent. 
 
Sisè.- INCLOURE a les alumnes ****, **** i ****, estudiants de l’Institut Montsacopa, a 
l’assegurança de responsabilitat civil d’aquest Ajuntament el temps que estiguin 
realitzant les pràctiques. 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

0  Despeses 22500  323  131005 15700 PERSONAL PRACTIQUES FP DUAL 500 041 999 999 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
15.1. - CONCEDIR LLICÈNCIA PER A CONSTRUCCIÓ D'UN HABITATGE 

UNIFAMILIAR AÏLLAT 
 

Núm.- LLICENCIA D’OBRES 
****  -C DEL PUIG N.0065 

 
 
Núm. de referència : X2022012992 
 
 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de ****  per a CONSTRUCCIÓ 
D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT al : C DEL PUIG N.0065 , del municipi d’Olot.  

 
Identificació de l’expedient: OMA32022000025   
Situació: C DEL PUIG N.0065  
                 
UTM: : 6202903 
 

1.- En data 11/03/2022 ****  amb DNI: **** , representat per ****, presenta projecte 
d’obres majors per CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, amb 



 
 
 

situació al carrer C DEL PUIG N.0065 , d’Olot, d’acord amb el projecte redactat per **** 
i ****. 
 
2.- En data 27/7/2022 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 classificat com a URBÀNITZABLE DELIMITAT.  Zona 
Suburbana A intensitat II 
 
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 
(OMA32022000025), per CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, amb 
situació al C DEL PUIG N.0065 , del municipi d’Olot, d’acord amb el projecte redactat 

per **** i **** . 
 
SEGON. Informar que no podran iniciar-se les obres en tant no es doni compliment als 
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències d’Urbanisme 
d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran les 
corresponents actuacions sancionadores.  
 
TERCER. El termini per començar les obres és de 12 mesos i el termini per acabar-les 
és de 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 autoliquidacions que es detallen seguidament. 
  
Liquidació de Drets i Garanties: 
 

 



 

Drets 
Per: 
 
Un pressupost de: 374499.92 euros  
1 LL_Connexió desguassos habitatges 
  
 1 Núm Guals 
  

Base liquidable 
(3) 

Drets % 
bonifica
ció 

Drets definitius Taxes Total Drets 

374499.92 15111.20 0 15111.20 559.00 15670.20 

 
Garanties: 

   
     
   Garantia reposició paviments  300.00 euros 
      

  
 

Total Liquidació Euros 

Per Drets 15670.20 

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



 

 
 
Condicions particulars 
 
1. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: 1) Document signat per contractista o 
contractistes assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra, així com documentació 
que acrediti la seva condició de contractista. 2) Document signat per arquitecte tècnic 
assumint la direcció de l’execució de l’obra.  

2. D'acord amb l'establert a l'art. 1 del Decret 282/1991, no es poden iniciar les obres 
de construcció si no s'ha presentat prèviament a l'Ajuntament el corresponent projecte 
executiu i el programa de control de qualitat. El projecte executiu haurà d’estar visat pel 
col·legi d’arquitectes en aplicació del Reial Decret 1000/2010, sobre visat col·legial 
obligatori. També caldrà presentar informe subscrit pel redactor del projecte sobre 
l’adequació del projecte executiu al projecte bàsic autoritzat, o de modificació del 
projecte en el seu cas.  

3. D’acord amb l’Estudi de gestió de residus del projecte, es preveu la reutilització de 
660 m3 de terres en altra obra autoritzada. Abans de l’inici dels treballs de moviments 
de terres, caldrà comunicar a l’Ajuntament el destí d’aquestes terres atès que els 
Serveis tècnics municipals n’hauran d’acreditar la gestió mitjançant visita de 
comprovació, d’acord amb l’establert a l’article 15.3 del Decret 89/2010 (PROGROC) 
(modificat pel Reial Decret 210/2018). També caldrà aportar fotografia del terreny en 
l’estat previ al dipòsit de les terres.  

4. El Pla de seguretat de l’obra subscrit pel contractista i aprovat per la direcció 
facultativa de l’obra haurà de contenir la documentació referida a les prescripcions que 
dimanen de la normativa del Ministeri de Sanitat, establertes al document anomenat 
“Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales 
frente a la exposición al Sars-Cov-2”.  
 
5. El projecte de les obres que s’autoritzen amb aquesta llicència s’ajusta a la Concreció 
de l’ordenació volumètrica de l’illa aprovada per la Junta de Govern Local en sessió de 
data 03/04/2014, d’acord amb el procediment previst a l’article 252 del Reglament de la 
Llei d’urbanisme (Decret 305/2006).  
Les condicions d’edificació 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 fosc, 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%, la volada de 50 cm i 
el cantell dels ràfecs entre 10 i 12 cm. L’acabat dels ràfecs de coberta serà de formigó 
vist.  
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. 
 
6. Aquesta llicència no autoritza l'ocupació de la via pública amb materials o altres 
elements propis de l'obra.  

7. 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.  

8. 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.  

9. 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. 
 
 
 

15.2.- CONSTRUCCIÓ EDIFICI DE 22 HABITATGES I 39 PLACES 
D’APARCAMENT, SITUAT A LA RONDA LES FONTS, NÚMS.22-24-26. 

 
 
La junta de Govern Local acorda deixar aquest punt sobre la taula. 

 
 

15.3.- CONSTRUCCIÓ EDIFICI DE 3 HABITATGES I 2 PLACES D’APARCAMENT, 
SITUAT AL C. VERGE DE MONTSERRAT, NÚM.9 

 
 

 
La junta de Govern Local acorda deixar aquest punt sobre la taula. 

 
 

16.1. - PROPOSANT DONAR COMPTE DE LES COMUNICACIONS D’INICI 
D’ACTIVITAT I DELS DECRETS DICTATS ENTRE ELS DIES 26 DE JULIOL I 22 

D’AGOST RELATIUS A L’ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
Núm. de referència : X2022043606     
 
En relació a l’expedient AG012022000018, 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 26 de juliol i 22 d’agost relatius a l’Àrea de Medi Ambient, que es relacionen a 
continuació:  
 

Tràmit 
Activitats 

Nom / comercial Concepte Adreça Decret 
 

Assabentat 
inici 

Xavier Vilamitjana 
Pujol  

Habitatge d’ús 
turístic 

C/Baix del Tura 9 2n  28/07/2022 

Assabentat 
inici 

Garrotxa Mobilitat 
SL 

Taller de reparació 
de vehicles  

C/Vallespir 24 28/07/2022 

Assabentat 
inici 

Eloi Doblas Fisioteràpia Ctra. Vella de les Preses 1 
B 7 

28/07/2022 



 
 
 

Assabentat 
inici 

Nikolajus Babyninas 
 

Agència 
immobiliària 

Av. Dr. Danés 10 B 2 29/07/2022 

Assabentat 
inici 

Ana Oca López Venda de 
productes de 
cosmètica i higiene 

Pg. de Barcelona 2 B 4 29/07/2022 

Assabentat 
inici 

Gocha Liparteliani Venda de tarimes i 
parquets 

C/Pou del Glaç 4 29/07/2022 

Assabentat 
inici 

Bin Li Restaurant C/Pou del Glaç, 6 B 08/08/2022 

Assabentat 
canvi de 
titularitat 

Cristina Lorenzo 
Guix 

Restaurant – Bar  Av. Malatosquer 9  08/08/2022 

Assabentat de 
baixa  

Cup Telecom.SL Venda de telefonia 
mòbil 

Pl. Major 9 B 08/08/2022 

 
Horts municipals 

Concessió ús **** Ús hort municipal Desemparats num. 21 26/07/2022 

Renovació ús 
hort 

**** Ús hort municipal Desemparats num. 14 26/07/2022 

Renovació ús 
hort 

**** Ús hort municipal Desemparats núm. 16 26/07/2022 

Renovació ús 
hort 

**** Ús hort municipal Desemparats núm. 19 26/07/2022 

Renovació ús 
hort 

**** Ús hort municipal Desemparats núm. 28 26/07/2022 

Renovació ús 
hort 

**** Ús hort municipal Desemparats 102 26/07/2022 

Renovació ús 
hort 

**** Ús hort municipal Desemparats 105 26/07/2022 

Renovació ús 
hort 

**** Ús hort municipal Desemparats 109 26/07/2022 

Renovació ús 
hort 

**** Ús hort municipal Desemparats 107 26/07/2022 

Canvi parcel·la **** Ús hort municipal Desemparats 107 per 
Desemparats 25 

08/08/2022 

Renovació ús 
hort 

**** Ús hort municipal Desemparats 110 26/07/2022 

Renovació ús 
hort 

**** Ús hort municipal Desemparats 111 26/07/2022 

Renovació ús 
hort 

**** Ús hort municipal Desemparats 114 26/07/2022 

Renovació ús 
hort 

**** Ús hort municipal Desemparats 119 26/07/2022 



 

Renovació ús 
hort 

**** Ús hort municipal Desemparats 9 26/07/2022 

Renovació ús 
hort 

**** Ús hort municipal Desemparats 112 22/08/2022 

Baixa **** Ús hort municipal Desemparats 21 26/07/2022 

Baixa **** Ús hort municipal Desemparats 25 26/07/2022 

Baixa 
expedient per 
duplicitat 

**** Ús hort municipal Sense zona adjudicada 08/08/2022 

Baixa 
expedient per 
duplicitat 

**** Ús hort municipal Sense zona adjudicada 08/08/2022 

 
Llicències per a la tinença i conducció de gossos de raça potencialment perillosa 

Desistiment 
renovació 
llicència per 
defunció de 
l’animal 

**** American 
Staforshire Terrier 

C/Anglès 7 08/08/2022 

 
Permisos d’abocaments a la xarxa d’aigües residuals  

Renovació  
permís 

Noa Brands 
Europe SL 

Indústria de 
fabricació de 
maniquins 

C/Ramon Martí Alzina 2 28/07/2022 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

 
17.1. - PROPOSANT APROVAR L'ADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 

ENTRE L'AJUNTAMENT D'OLOT I DISPSALUT, PER EXECUTAR ELS 
PROGRAMES DE SALUT PÚBLICA DEL CATÀLEG DE SERVEIS DE DIPSALUT, 

PER A L'ANY 2022 
 
Núm. de referència : X2021060504     
 
En data 16 de desembre de 2021 la Junta de Govern Local va acordar aprovar la 
sol·licitud dels programes de salut pública, del Catàleg de serveis del Dipsalut, per l’any 
2022. 
 
En data 24 de maig de 2022 la comissió tècnica de seguiment del conveni va establir el 
Pla anual d’actuacions de l’ajuntament d’Olot, per l’any 2022. 
 
En data 1 d’agost de 2022 el Dipsalut ha enviat l’addenda al conveni de col·laboració 
amb l’ajuntament d’Olot per a l’execució de programes de protecció de la salut pública 
del Catàleg de serveis de Dipsalut, que incorpora el Pla anual d’actuació per a l’any 2022 
(entrada núm. E2022015689). 
 



 
 
 

L’addenda inclou les aportacions que farà aquest ens per al suport en l’execució dels 
programes de control d’instal·lacions de baix i d’alt risc per a la transmissió de la 
legionel·losi, avaluació i control de la qualitat de l’aigua de l’aixeta, la salubritat de les 
piscines d’ús públic, la salubritat de les sorreres infantils, actuacions per a la lluita i 
control integrat de plagues urbanes i programes d’assessorament i suport tècnica 
polítiques municipals de protecció de la salut.  
 
En data 28 de juliol de 2022 la presidenta de Dipsalut ha acordat aprovar l’addenda al 
conveni, per un pressupost total de 90.145,00€ i un import concedit a l’ajuntament d’Olot 
de 51.558,50€.  
 
L’acord novè de l’addenda preveu la possibilitat d’un pagament previ en concepte de 
bestreta, un cop s’hagi notificat la resolució de concessió, i prèvia sol·licitud del 
beneficiari. Aquesta bestreta és del 100% de l’import de subvenció. 
 
En relació a l’expedient SICO2021000006, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat de Medi Ambient, proposa a la Junta de Govern Local, 
adoptar els acords següents:  
 
Primer.- Acceptar la subvenció del Dipsalut per a executar programes de Salut Pública 
del Catàleg de serveis de Dipsalut, que incorpora el Pla d’actuació anual de l’any 2022 
i que estipula l’aportació de Dipsalut en 51558,50€. 
 
Segon.- Aprovar l’Addenda al Conveni de col·laboració entre l’ajuntament d’Olot i el 
Dipsalut, per a executar programes de Salut pública del Catàleg de serveis de Dipsalut, 
que incorpora el Pla d’actuació anual de l’any 2022 i que estipula l’aportació de Dipsalut 
en 51558,50€.  
 
Tercer.- Sol·licitar un pagament previ en concepte de bestreta, corresponent al 100% de 
l’import de la subvenció. 
 
 

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

LA SECRETÀRIA 

 


