
 
 
 

ACTA NÚM.35 
JUNTA DE GOVERN LOCAL  

EL DIA 7 DE SETEMBRE DE 2022. 
 
 

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 7 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, Immaculada Muñoz i Díaz, Maria Assumpció 
Camps i Bosch, Aniol Sellabona i Aguilera i Gemma Canalias i Rafel. 
 
També hi assisteixen com a regidors delegats expressament convidats per tal de 
presentar els assumptes de la seva àrea, sense poder intervenir, en cap cas, en la part 
resolutiva ni en la resta d’assumptes que no afectin a la seva àrea ni prendre part en la 
votació, i segons informe dels Serveis de Secretaria del dia 1 de juliol de 2003, els 
Srs./es: Agustí Arbós i Torrent, Adriana Francés i Planellas i Lluc Charles Flaqué. 
 
Hi assisteixen com a regidor de l’oposició Josep Guix i Feixas.   
 
Hi assisteix l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí 
 
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 1 de setembre: 
 

- Dijous 1 de setembre al Saló de Sessions es va reunir el dispositiu de 
seguretat de les Festes del Tura. A la tarda va saludar als assistents a la 
Junta d’accionistes de la Unió Esportiva Olot. A continuació, va participar de 
la presentació de la Parlem OK Liga i la OK Liga Iberdrola 22/23, acte que 
donava el tret de sortida de la temporada d’hoquei patins. 

- Divendres 2 de setembre va presentar als mitjans de comunicació la mostra, 
que porta per títol “Si jo pogués. Anna Manel.la (1950-2019)”. A la tarda va 
donar el tret de sortida de la Botiga al Carrer. A continuació va assistir a la 
inauguració de l’exposició Fibonacci, abstracció i natura, de Josep Abelló, 
que es pot veure a l’Àmbit Sant Lluc. Al vespre va assistir al partit de hoquei 
de la Supercopa entre el Barça i el Noia. 



 

- Dissabte 3 de setembre, acompanyat del regidor d’Esports, Aniol Sellabona, 
va assistir a la presentació de la temporada del Club Tenis Taula Olot a Espai 
Cràter. A continuació va inaugurar l’exposició  “Si jo pogués” d’Anna Manel·la 
que es podrà veure fins al 15 de gener de 2023 a la Sala Oberta i a la Sala 
Oberta 2 del Museu de la Garrotxa. A la tarda va assistir al partit de futbol 
que disputaven el CF Sant Roc i el Sant Pere Màrtir. Seguidament va assistir 
al partit de bàsquet entre el Girona i el Joventut de Badalona. Tot seguit, va 
seguir la final de la Supercopa d’Espanya d’hoquei que disputava el Reus 
Deportiu i el FC Barcelona. 

- Dilluns 5 de setembre va participar del dinar de Fetes i la presentació de les 
activitats de l’Associació de la Gent Gran d’Olot.  

- Dimarts 6 de setembre va assistir al dinar de Festa Major que va organitzar 
l’edifici Balmes. 

 
 

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. - SUBVENCIÓ PER A PROJECTES CULTURALS QUE FACIN SERVIR 
TECNOLOGIA IMMERSIVA CLT/2292/2022 

 

Núm. de referència : X2022044980     
 
En relació a l’expedient SPF12022000001 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, l'Alcalde  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
Primer.- Sol·licitar la subvenció: 
 
Organisme: GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT DE 

CULTURA  
Programa: Subvenció per a projectes culturals que facin servir tecnologia 

immersiva CLT/2292/2022 
Referència: CVE-DOGC-A-22199052-2022 
Núm disposició: 8713 
Import: 64000.00 

I 
Segon.- Presentar a l’esmentada convocatòria el projecte;  
 
Tercer.- Facultar l’alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
 

S’aprova per unanimitat. 
 
 
 



 
 
 

5.1. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 

Núm. de referència : X2022020690     
 
Vista la sol·licitud presentada per l’ASSOCIACIÓ COLLA GEGANTERA SANT MIQUEL 
D’OLOT, amb NIF G55160782, en la que es demana un primer avançament del 40% de 
la subvenció atorgada per la Junta de Govern Local de 19/05/2022, per un import de 
1.600€. 
 
En relació a l’expedient SIC22022000054, 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) Procedir a l’avançament de la bestreta de 640€ a l’entitat ASSOCIACIÓ COLLA 
GEGANTERA SANT MIQUEL D’OLOT en concepte d’avançament de la subvenció 
atorgada, destinada a integrar i dinamitzar la vida dels veïns del barri de Sant Miquel 
durant el 2022. 
 
2n) Aquest avançament es correspon al 40% de l’import atorgat en virtut del que 
estableix l’article 16 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament d’Olot, 
modificada i revisada segons l’acord de Ple de 20 de maig de 2021. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200300 2200831004 Despeses 22400  334  480020 640.00 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 012 070 099 014 008 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

6.1. - CULTURA: SUBVENCIÓ PER PREPARACIÓ NOU PROGRAMA EUROPEU 
FESTIVAL SISMÒGRAF 

Núm. de referència : X2022044402     
 
En relació a l’expedient SCU12022000018 de Cultura, vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Sol·licitar la subvenció: 
 
Organisme: GENERALITAT DE CATALUNYA  
Programa: SUBVENCIONS PER PROMOURE LA 

INTERNACIONALITZACIÓ DELS ENS DE L'ADMINISTRACIÓ 
LOCAL DE CATALUNYA 

Referència: DOGC NÚM. 8740 DE 29/08/2022 
Núm disposició: XG0/2590/2022 
Import: 18.750,00 € 

 
Segon.- Presentar a l’esmentada convocatòria el projecte: PREPARACIÓ NOU 
PROGRAMA EUROPEU FESTIVAL SISMÒGRAF 
 



 

Tercer.- Facultar l’alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.1. - ESPORTS_PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA 
SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL CLUB PATINATGE ARTÍSTIC OLOT 

 
Núm. de referència : X2022018325     
 
En relació a l’expedient SP062022000016, 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 Patinatge Olot 
per un import de 1800 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 2022 330 341 
480002 en fase “AD” 2200830006, 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 2200830006 Despeses 22330  341  480002 1800 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. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIÓ DE DESPESES 

 
Núm. de referència : X2022045348     
 
En relació a l’expedient CPG22022000052 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. 22/035 per un import total de 978.205,57 
euros. 
 

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

200240  Despeses 99999 978205.57 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 



 
 
 

9.1. - ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ CONTRACTE PROGRAMA 2022-2025 
 
Núm. de referència : X2022018308     
 
En relació a l’expedient SED12022000004, s’acorda: 
 
 
Primer.- Aprovar el Contracte Programa 2022-2025 per a la coordinació, la cooperació i 
la col·laboració entre el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament d’Olot. Els imports concedits pel període esmentat son: 
 

- 2022: 10.200,00 €. 

- 2023: 10.710,00 €. 

- 2024: 11.245,50 €. 

- 2025: 11.807,79 €. 
 
Segon.- Facultar l’alcalde perquè signi el contracte programa 2022-2025. 
 
Tercer.- Que es procedeixi al reconeixement comptable d’aquesta subvenció. El dret 
reconegut s’anotarà a la partida del pressupost d’ingressos 2022 500 450803 SUBV. 
GENERALITAT – PLA LOCAL JOVENTUT. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
10.1. - ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE CONSERVACIÓ I MILLORA DE LA 

INFRAESTRUCTURA VIÀRIA A DIVERSOS CARRERS DE LA CIUTAT, ANY 2022 
(FASE 2) 

 

Núm. de referència : X2022030259     
 

Tipus 
Contracte 

OB D'OBRES 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

 
Antecedents 

Per acord de Junta de Govern Local de data 12 de maig de 2022, es va aprovar el 
projecte tècnic de conservació i millora de la infraestructura viària a diversos carrers de 
la ciutat. Any 2022 (modificat fase 2 i fase 3) 

Per Acord de Junta de Govern Local de data 21 d’abril de 2022, es va aprovar l’expedient 
de contractació administrativa de les “Obres de conservació i millora de la infraestructura 
viària a diversos carrers de la ciutat corresponent a l’any 2022 (Fase 2 )” mitjançant 
procediment obert simplificat, amb un pressupost de 88.192,96 € IVA inclòs. Aquest 
import es desglossa en 72.886,74 € de pressupost net i 15.306,22 € en concepte d’IVA, 
calculat al 21%. 



 

En data 11 de juliol de 2022 finalitzà el termini de presentació de proposicions, havent  
participat en la licitació, per haver presentat la seva oferta dins el termini fixat i en la 
forma pertinent, la següents empreses: 

- JOSEP VILANOVA, SA (A17444092) 
- EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU – EPSA  (A17060898) 

En data 29 de juliol de 2022 es reuneix la Mesa de Contractació , procedint a l’obertura 
del sobre A, documentació administrativa, declarant admeses totes les empreses 
participants . 

En data  4 d’agost de 2022 es reuneix la Mesa de Contractació , procedint a l’obertura 
del sobre B amb  criteris automàtics i procedint a la sol·licitud de l’informe de valoració 
als serveis tècnics. 

En data  18 d’agost de 2021 es reuneix la Mesa de Contractació , per donar compte de 
l’informe de valoració de criteris automàtics i proposta d’adjudicació emès pel Sr. Ramon 
Prat Molas, Cap d’àrea d’Infraestructures, Obra Pública i Brigada i la Mesa acorda elevar 
a la Junta de Govern Local la proposta d’adjudicació del contracte de “Obres de 
conservació i millora de la infraestructura viària a diversos carrers de la ciutat 
corresponent a l’any 2022 (Fase 2)” a l’empresa EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU 
- EPSA amb NIF. A17060898 

En 19 d’agost de 2022 es  requereix a l’empresa EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU - 
EPSA, la presentació de la documentació justificativa relativa a la informació inclosa a la  
declaració responsable  i d’haver constituït la  garantia definitiva d’import  de 3.640,00 €. 

Atès que l’empresa EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU - EPSA, presentà la 
documentació requerida dins del termini atorgat a l’efecte. 

De conformitat amb l’article 151 de la LCSP 

D’acord amb els antecedents i de conformitat amb el punt 1 de la Disposició Addicional 
2a.  

Per tot això, en exercici de les competències conferides en virtut de la delegació 
efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret de data 25 de juny de 
2019. 

 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12022000032, com a regidora delegada 
d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següent acord: 

Primer.- ADJUDICAR el contracte “Obres de conservació i millora de la infraestructura 
viària a diversos carrers de la ciutat corresponent a l’any 2022 (Fase 2)”, a favor de 
l’empresa EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU - EPSA,  amb NIF. A17060898 pel preu 
de vuitanta-vuit mil amb vuitanta-vuit euros (88.088,00 €) Iva Inclòs , que es desglossa 
en: 



 
 
 

Setanta-dos euros amb vuit cents euros (72.800,00 €) de pressupost net i quinze mil dos 
cents vuitanta-vuit euros (15.288,00 €) d’IVA calculat al 21%. 

 
Segon.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de 
clàusules administratives particulars reguladores de la contractació, aprovat per Acord 
de Junta de Govern Local de data 21 d’abril de 2022 ,així com amb l’oferta presentada 
per l’adjudicatari. 

Les característiques i avantatges de l’oferta adjudicatària queden acreditades a l’acta 
valoració efectuada per la Mesa de Contractació, en sessió celebrada en data 18 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. 
 
Tercer.- Aprovar i disposar la despesa per import de 88.088,00 € € amb càrrec a les 
següents partides: 

Nom Any Econòmic Programa Orgànic 

Paviments vies públiques barris 22 140 1532 61902 

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

200300 2203788 Despeses 22140  1532 61902 88088 PAVIMENTS VIES PUBLIQUES BARRIS (PR22-
18150) 

100 001 001 001 000 000 

200210 2203788 Despeses 22140  1532 61902 -104.96 PAVIMENTS VIES PUBLIQUES BARRIS (PR22-
18150) 

100 001 001 001 000 000 

 

Quart.- El termini d’execució de les obres és de 1,5 mesos, a comptar des del dia 
següent a la signatura de l’acta de comprovació del replanteig i el termini de garantia 
serà de 1 any i una aportació al pla de Control de Qualitat de 800,00 € més IVA.. 

Cinquè.-  La direcció facultativa anirà a càrrec del Sr. Ramon Prat Molas, cap de l’Àrea 
d’Infraestructura i Obra Pública de l’Ajuntament d’Olot. La coordinació de seguretat i 
salut i la direcció de l’execució de les obres anirà a càrrec de l’empresa Plana Hurtós 
Enginyers, SLP. 

Sisè.- Nomenar responsable del contracte al Sr. Ramon Prat Molas, cap de l’Àrea 
d’Infraestructura i Obra Pública de l’Ajuntament d’Olot.  
 
Setè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a la resta de licitadors que han 
participat a la licitació  i es publicarà en el Perfil del Contractant, de conformitat amb 
l’article 151.1 de la LCSP.  
 
Vuitè.- La formalització del contracte haurà d’efectuar-se en el termini màxim de 15 dies 
hàbils següents a aquell en què es realitzi la notificació de l’adjudicació als licitadors.  
 
Novè.- Publicar la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del 
Contractant de l’Ajuntament d’Olot, de conformitat amb l’article 154 de la LCSP.  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 



 

10.2. - APROVAR L’EXPEDIENT, PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I 
PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ PER 

PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT DEL SERVEI DE MUNTATGE 
DE L’ENLLUMENAT NADALENC DE LA CIUTAT D’OLOT; I CONVOCATÒRIA DE 

LICITACIÓ 
Núm. de referència : X2022045086    
 
 

Tipus contracte SE DE SERVEIS 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

  
Antecedents  
 
Atès que és necessari contractar el servei de muntatge de l’enllumenat nadalenc de la 
ciutat d’Olot. 
 
Vist l’informe emès pel Sr. Xevi Canal Molas, Director de la Brigada Municipal de 
l’Ajuntament d’Olot, en el qual es proposa l’inici de l’expedient del contracte referit.  

 
No es preveu la divisió en lots del present contracte atès que l’objecte del contracte és 
únic. 

 
El pressupost base de licitació ascendeix a 24.003,13 €, IVA inclòs, amb el 
desglossament següent: 19.837,30 € de pressupost net sense IVA, i 4.165,83  € 
corresponent al 21% d’IVA.   
 

PRESSUPOST DE LICITACIÓ IVA EXCLÒS 19.837,30 € 

IVA 4.165,83 € 

PRESSUPOST DE LICITACIÓ IVA INCLÒS 24.003,13 € 

 
La durada del contracte s’estableix entre l’1 i el 31 d’octubre de 2022 (ambdós inclosos), 
a partir de la formalització del contracte, sense possibilitat de pròrroga.  
 
Als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat del contracte 
subjecte a licitació, el valor estimat del mateix ascendeix a dinou mil vuit cents trenta-
set euros amb trenta cèntims (19.837,30 €). 
 

Aquest contracte es tipifica com a contracte administratiu de serveis, de conformitat amb 
el que disposa l’article 17 de la LCSP. 
 
El procediment a seguir per a l'adjudicació del contracte és l’obert simplificat abreujat, 
de conformitat amb el que disposen els articles 145, 146, 159.6 i concordants de la LCSP 
i la tramitació de l’expedient serà l’ordinària. 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 116 de la LCSP, la celebració de contractes 
per part de les administracions públiques requerirà la prèvia tramitació de l’expedient 
que s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els 
termes previstos a l’article 28 de l’esmentada Llei. 
 



 
 
 

Vist que a l’expedient s’han incorporat el Plec de clàusules administratives particulars i 
el Plec de condicions tècniques, d’acord amb el que disposa l’article 116.3 de la LCSP. 
Atès que d’acord amb la informació d’Intervenció hi ha crèdit suficient a la partida 
consignada. 
 
Vist que a l’expedient hi consta l’informe emès per la Secretària de l’Ajuntament, en 
compliment d’allò establert a la Disposició Addicional Segona de la LCSP. 
 
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. 

 
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12022000053 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 

 
Primer.- INICIAR l'expedient de contractació del servei de muntatge de l’enllumenat 
nadalenc de la ciutat d’Olot, any 2022, incorporant-hi la documentació a què fa 
referència l'article 116 del LCSP. 

 
Segon.- APROVAR, de conformitat amb l’article 117 de la LCSP, l'expedient de 
contractació administrativa del servei de muntatge de l’enllumenat nadalenc de la ciutat 
d’Olot, amb un import màxim de licitació de 24.003,13 €, IVA inclòs, amb el 
desglossament següent: 19.837,30 €  de pressupost net sense IVA, i 4.165,83 € 
corresponent al 21% d’IVA.   
 
La durada del contracte s’estableix entre l’1 i el 31 d’octubre de 2022 (ambdós inclosos), 
a partir de la formalització del contracte, amb la possibilitat de una pròrroga, de forma 
acordada, d’un any.  
 
Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el Plec de clàusules 
tècniques que han de regir la contractació del servei abans esmentat, tal i com 
determinen els articles 122 i 124 de la LCSP. 

 
Quart.- La despesa prevista per a l’any 2022 es pagarà amb càrrec a les següents 
partides, per assegurar l’existència de crèdit adequat i suficient per atendre la despesa: 
 
Es farà amb càrrec a les partides següents: 2022 142 165 221120 – MATERIAL TÈCNIC 
ENLLUMENAT 
 

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

200200  Despeses 22142  165  221120 24003.13 MATERIAL TECNIC ENLLUMENAT 100 001 001 001 000 000 

 

 
Cinquè.- CONVOCAR la licitació que es tramitarà de forma ordinària, pel procediment 
obert simplificat abreujat, de conformitat amb el que disposen els articles 145, 146, 159.6 
i concordants de la LCSP, i procedir a la seva publicació en el Perfil del Contractant de 
l’Ajuntament d’Olot.  
 
Sisè.- NOMENAR, com a Responsable del Contracte, Sr. Xevi Canal Molas, Director de 



 

la Brigada Municipal de l’Ajuntament d’Olot,  amb les facultats determinades a l’article 
62 de la LCSP, i haurà de supervisar  la seva execució, adoptar les decisions i dictar les 
instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta realització de la 
prestació pactada dins de l’àmbit de facultats que l’òrgan de contractació li atribueixi. 
 
Setè.- DELEGAR a l’Alcaldia la competència per aprovar tots els actes de tràmit que 
s’hagin de dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des del seu inici fins a 
la seva definitiva finalització o resolució.  

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
10.3. - ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE CONTROL D’ACCÉS DE L’AJUNTAMENT 

D’OLOT. 
Núm. de referència : X2022017187     
 

Tipus 
Contracte 

SE DE SERVEIS 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

 
 
Antecedents 
 
Per acord de Junta de Govern Local de 7 d’abril de 2022 es va aprovar l’expedient de 
contractació administrativa, plecs de clàusules i inici de la licitació del servei de control 
d’accés de l’edifici de Can Joanetes, seu principal de l’Ajuntament d’Olot.   
 
El pressupost base de licitació, s’ha calculat per un preu base hora de 13,86 € de base 
imposable més 2,91 € corresponents  a IVA calculat al 21% i un total de 16,77 € hora 
amb un pressupost màxim anual de 28.929,28 €, IVA inclòs, amb el desglossament 
següent:   23.908,50 € de pressupost net sense IVA, i  5.020,78 € corresponent al 21% 
d’IVA.   
 

El termini de presentació de proposicions va finalitzar el dia 15 d’abril de 2022, havent 
presentat les següents empreses: 
 

- CENTINEL UNIVERSAL SL  
- GAMMA PRESTACIONES DE SERVICIOS SL  
- INTEGRACION SOCIAL DE MINUSVALIDOS SL  
- PROTECTA CONTROL 2005 SL   
- WAKEFUL SEGURETAT, SL    
- IPRES   

 
En data 9 de juny 2022 es reuní la Mesa de Contractació per donar compte de l’informe 
emès per la Sra. Fàbrega relatiu als criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de 
valor de les ofertes presentades pels licitadors, i obertura del Sobre B. El resum de les 
puntuacions obtingudes per les empreses pel que fa als  criteris d’adjudicació avaluables 
mitjançant judici de valor, és el següent: 
 



 
 
 

 PROTECTA WAKEFUL  IPRES 

Coneixement per desenv. El servei 10 5 10 

Control i seguiment del personal 7,5 7,5 6 

Comunicació i coordinació  7,5 3 7,5 

 25 15,5 23,5 

 
Les empreses CENTINEL UNIVERSAL SL, GAMMA PRESTACION DE SERVICIOS, 
SL I INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVALIDOS, SL, varen quedar exclosos de la 
licitació per haver consignat a la memòria informació relativa al Sobre B (criteris 
automàtics) 
 
En data 23 de juny de 2022 es reuní novament la Mesa de Contractació per donar 
compte de l’informe emès per la Sra. Fàbrega, relatiu als criteris d’adjudicació 
avaluables automàticament o mitjançant fórmula i fer proposta d’adjudicació.  El resum 
de la puntuació obtinguda per les diferents empreses en els criteris avaluables 
automàticament és el següent: 

 
 
L’empresa PROTECTA CONTROL, SL va quedar exclosa de la licitació per haver ofert 
un preu/hora superior al preu/hora amb costos directes i indirectes sense IVA establert 
en la clàusula 4 del PCAP, que era el preu màxim a oferir. 

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

 

 
 

En la mateixa sessió, la Mesa de Contractació va acordar proposar l’adjudicació del 
servei de control d’accés de l’Ajuntament a l’empresa “IPRES Integració de persones en 
risc d’exclusió social”, amb NIF G64344492. 
 
 



 

En data 4 de juliol de 2022 es va requerir a l’empresa “IPRES Integració de persones en 
risc d’exclusió social” per tal que presentés tota la documentació necessària per procedir 
a l’adjudicació del contracte i constituís la garantia definitiva, en els termes de l’article 
150 de la LCSP.  
 
Atès que “IPRES Integració de persones en risc d’exclusió social” va presentar una 
instància electrònica (Registre d’Entrada E2022014477) renunciant a l’adjudicació. Per 
aquest motiu es va requerir al següent classificat, WAKEFUL SEGURETAT SL, perquè 
presentés la documentació necessària per a l’adjudicació i constituís la garantia 
definitiva. 
 
Atès que l’empresa WAKEFUL SEGURETAT SL ha donat compliment al requeriment 
dins el termini establert a l’efecte. 
  
De conformitat amb el punt 3 de l’article 150 de la LCSP i amb la Disposició Addicional 
Segona de la LCSP. 
 
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12022000015 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords:  
 
Primer.- ADJUDICAR el contracte del servei de control d’accés de l’Edifici  can 
Joanetes, seu principal de l’Ajuntament d’Olot, a favor de WAKEFUL SEGURETAT SL 
amb NIF B67293985, per un import màxim de 28.929,28 €, IVA inclòs, amb el 
desglossament següent: 23.908,50 € de pressupost net sense IVA, i  5.020,78 € 
corresponent al 21% d’IVA. 
 
Atès que el pressupost base es determinava per preus unitaris i es feia una estimació 
de les hores de servei, el contractista haurà de facturar únicament les hores que realitzi 
efectivament pel preu ofert (13,40 € més IVA). 
 
En cas que les hores realitzades siguin menys de l’estimació feta, això no dona dret a 
l’adjudicatari a ser indemnitzat, compensat o rescabalat. 
 

La durada del contracte s’estableix en un any a comptar des de la data de formalització 
del contracte, amb la possibilitat d’una pròrroga d’un any. 
 
Segon.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de 
clàusules administratives particulars i el plec de clàusules tècniques reguladores de la 
contractació, aprovats per la Junta de Govern Local de data 7 d’abril de 2022,  així com 
amb l’oferta presentada per l’adjudicatària. 
 
Tercer.- Les característiques i avantatges de l’oferta, queden acreditades a l’acta de la 
Mesa de Contractació celebrada el dia  23 de juny de 2022. 
 
Tota la informació necessària que justifica la present adjudicació es troba publicada en 
el Perfil del contractant de l’Ajuntament d’Olot.  
 
 



 
 
 

Quart.- Autoritzar i disposar la despesa prevista per a l’any 2022, per un import de       €, 
que d’acord amb la clàusula 5 del PCAP, el preu del contracte per a l’any 2022 es pagarà 
amb càrrec a la partida:   
 

2022 121 925 227010 ASSISTENCIA OAC (MATINS I TARDES) 

2022: 

IMPORT 
HORA 

HORES 
CONTRACTE 

01/10/22 a 
31/12/22 

TOTAL SENSE 
IVA 

21% D’IVA 
TOTAL IVA 

INCLÒS 

13,40 € 420 5.628,00 € 1.181,88 € 6.809,88 € 

 

2023: 

IMPORT 
HORA 

HORES 
CONTRACTE 

01/01/23 a 
30/09/23 

TOTAL SENSE 
IVA 

21% D’IVA 
TOTAL IVA 

INCLÒS 

13,40 € 1316 17.634,40 € 3.703,22 € 21.337,62 € 

 
 

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

200300 2202302 Despeses 22121  925  227010 6809.88 ASSISTENCIA OAC (MATINS I TARDES) 
COVID 

100 001 001 001 000 000 

200210 2202302 Despeses 22121  925  227010 -5144.37 ASSISTENCIA OAC (MATINS I TARDES) 
COVID 

100 001 001 001 000 000 

200300 2300042 Despeses 23121  925  227010 11954.25 ASSISTENCIA OAC (MATINS I TARDES) 
COVID 

100 001 001 001 000 000 

200220  Despeses 99999 9383.37 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
Cinquè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i als candidats, de conformitat 
amb l’article 151 de la LCSP. 
 
Sisè.- Publicar l’adjudicació del contracte mitjançant anunci en el Perfil del Contractant. 
 
Setè.- Requerir a WAKEFUL SEGURETAT SL per tal que en el termini màxim de quinze 
dies hàbils següents al dia en què s’efectuï la notificació de l’adjudicació als licitadors i 
candidats formalitzi el contracte, d’acord amb el que estableix l’article 153.3 de la LCSP, 
i vist que el contracte no és susceptible de recurs especial en matèria de contractació 
d’acord amb el que disposa l’article 44.1 de la LCSP. 
 
Vuitè.-  PUBLICAR la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del 
Contractant. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 



 

10.4. - ADJUDICACIÓ DELS  SERVEIS DE GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT DE 
LES UNITATS D'ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA (UEC) CURS. 2022-2023 

 
 

Núm. de referència : X2022037931     
 

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 28 de juliol de 2022, es va aprovar 
l’expedient de contractació dels serveis per a la gestió i desenvolupament de les Unitats 
d’Escolarització Compartida (UEC), 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 seixanta-quatre mil sis-cents quaranta euros (64.640,00.-€) IVA exempt. 
 
El valor estimat del contracte (VEC) és de seixanta-quatre mil sis-cents quaranta euros 
(64.640,00.-€)  IVA exempt.  
 
Finalitzat el termini de presentació de proposicions, van participar en la licitació les 
següents empreses: -AULA FORMAT, SL 
 
La mesa de contractació, en sessió privada celebrada en data 16 d’agost de 2022, 
procedí a l’obertura del sobre electrònic “A”, una vegada comprovada la documentació 
es declararen admesa a licitació l’empresa esmentada 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 25 d’agost 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 gestió i desenvolupament de les Unitats 
d’Escolarització Compartida (UEC) Curs 2022-2023, a favor de l’empresa AULA 
FORMAT, SL, per un preu de SEIXANTA-QUATRE MIL SIS-CENTS QUARANTA 
EUROS  (64.640,00.-€) IVA exempt, per haver presentat l’oferta més avantatjosa, amb 
un total de 96,25 punts. 
 
Atès que, una vegada requerida, l’empresa AULA FORMAT, SL ha presentat dins 
termini la documentació sol·licitada per la mesa de contractació així com la garantia 
definitiva del 5% del preu ofert de tres mil dos-cents trenta-dos euros (3.232,00.-€). 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12022000046 i antecedents corresponents, la 
regidora-delegada d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 
 



 
 
 

Primer.- ADJUDICAR el contracte de serveis per a la gestió i desenvolupament de les 
Unitats d’Escolarització Compartida (UEC) Curs 2022-2023, a favor de l’empresa AULA 
FORMAT, SL amb CIF B55077754, que es durà a terme des de la data de formalització 
del contracte fins a 30 de juny de 2023, per l’import de SEIXANTA-QUATRE MIL SIS-
CENTS QUARANTA EUROS  (64.640,00.-€) IVA exempt, sense possibilitat de 
pròrroga. 
 

Segon.- 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 28 de juliol 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. 
 
Tercer.- El preu del contracte pel que fa a les prestacions a executar l’any 2022 (de la 
data de formalització del contracte a 31 de desembre) es de vint-i-cinc mil vuit-cents 
cinquanta-sis euros  (25.856,00-€) IVA exempt, es pagaran amb càrrec a les següent 
partida pressupostària de l’Ajuntament d’Olot: 22.599.326.226995 Despeses UEC 
 
La resta de la despesa corresponent a l’any 2023, és a dir, trenta-vuit mil set-cents 
vuitanta-quatre euros (38.784,00.-€) Iva exempt, es pagarà amb càrrec al pressupost de 
2023. 
 

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

200300 2204705 Despeses 22599  326  226995 25856 DESPESES UEC 100 001 001 001 000 000 
200300 23000078 Despeses 23599  326  226995 38784 DESPESES UEC 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. 
 
Quart.-El termini d’execució del servei serà des de la data de formalització del contracte 
fins a 30 de juny de 2023, sense possibilitat de pròrroga. 
 
Cinquè .- Nomenar responsable del contracte al Sr. Ricard Sargatal Pont cap de l’àrea 
Cultura i Educació de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Sisè.- 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. 
 
Setè.- 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. 
 
Vuitè.- 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. 
 



 

 
10.5. - MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DELS 

SISTEMES D'INFORMACIÓ, ELS SISTEMES DE COMUNICACIÓ DE DADES LAN I 
ELS SERVEIS ASSOCIATS DE L'AJUNTAMENT D'OLOT I EL SEU MANTENIMENT 
 
Núm. de referència : X2021011611     
 
Antecedents 

Per acord de Junta de Govern Local de data 28 de gener de 2021, es va aprovar l’expedient 
de contractació administrativa del “Subministrament de Sistemes d’Informació, els 
sistemes de comunicació de dades Lan i els Serveis associats a l’Ajuntament d’Olot i el 
seu manteniment.”  
 
El pressupost base de licitació, comprèn la totalitat de prestacions pels 5 anys de  durada 
del contracte és de 325.000,00 € (IVA inclòs) , amb el desglossament següent: 
268.595,04 € de pressupost net sense IVA, i 56.404,96  € corresponent al 21% d’IVA.   
 
Per acord de Junta de Govern Local de data 19 d’agost de 201 es va adjudicar la licitació 
del “Subministrament de Sistemes d’Informació, els sistemes de comunicació de dades 
Lan i els Serveis associats a l’Ajuntament d’Olot i el seu manteniment.” a l’empresa 
ESTANYS BLAUS, SL amb NIF: B17496738 com a proposta amb una major puntuació 
pel preu de dos-cents vuitanta-vuit mil set-cents trenta euros amb vint cèntims 
(288.730,20 €) iva inclòs, que es desglossa en: dos-cents trenta-vuit mil sis-cents vint 
euros (238.620,00 €) més cinquanta mil cent-deu euros amb vint cèntims  (50.110,20 €)  
corresponents a l’iva calculat al 21%. 
 
En data 16 de setembre de 2021 l’empresa In2In Solucions Tecnològiques, SL interposa 
un Recurs Especial en matèria de Contractació contra la resolució de l’adjudicació 
davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, quedant suspesa la licitació. 
 
En data 17 de juliol de 2022 el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic resol 
desestimar el Recurs especial presentat per l’empresa In2In Solucions Tecnològiques, 
SL i aixecar la suspensió automàtica de l’adjudicació. Resolució 160/2022  (N-
2021_0448) rebuda mitjançant instància electrònica amb reg. entrada E2022014593. 
 
Per acord de Junta de Govern Local de data 4 d’agost de 2022 , es va aprovar  continuar 
amb el procediment de licitació. 
 
En data 22 d’agost de 2022 l’Empresa Estanys Blaus presenta una instància (Reg. 
Entrada num. 2022016852)  sol·licitant un revisió de les condicions de l’adjudicació 
degut al retard ocasionat per la suspensió del contracte per un període dilatat en el 
temps i el retard en els subministraments que pateix el sector de la informàtica. 
 
Vist l’informe NI022022000991 emès pel Sr. Joan Prat Espuña, com a cap d’Àrea de 
Informàtica i Noves Tecnologies I responsable del contracte, en què informa de la 
necessitat de modificar el contracte per circumstàncies imprevisibles tant a nivell de preus 
com de terminis. 
 



 
 
 

Vista la necessitat de modificar el contracte degut a la variació del mercat durant el llarg 
temps de suspensió del contracte i segons la clàusula 39 del plec de clàusules 
administratives particulars de la licitació preveu que les causes de modificació no 
previstes segueixin l’article 205 de la LCSP. 
 
Fonaments legals 
 
L’article 205 de la LCSP inclou les modificacions de contracte que no preveu el plec de 
clàusules administratives particulars: prestacions addicionals, circumstàncies 
imprevisibles i modificacions no substancials en els termes següents: 
 
Quan la necessitat de modificar un contracte vigent derivi de circumstàncies 
sobrevingudes i que siguin imprevisibles en el moment en què va tenir lloc la licitació 
del contracte, sempre que es compleixin les tres condicions següents: 
 

1r. Que la necessitat de la modificació derivi de circumstàncies que una Administració 
diligent no hauria pogut preveure. 

2n. Que la modificació no alteri la naturalesa global del contracte. 
3r. Que la modificació del contracte impliqui una alteració en la seva quantia que no 

excedeixi, aïlladament o conjuntament amb altres modificacions acordades de 
conformitat amb aquest article, el 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclòs. 

 
Pel que fa al reajustament de garanties per variació del preu del contracte com a 
conseqüència d’una modificació, l’article 109.3 de la LCSP. 
 
Vist l’expedient administratiu CCS12021000025 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.-  Aprovar la modificació del contracte de “Subministrament de Sistemes 
d’Informació, els sistemes de comunicació de dades Lan i els Serveis associats a 
l’Ajuntament d’Olot i el seu manteniment.” adjudicat a l’empresa ESTANYS BLAUS, SL 
, amb NIF B17496738, amb efectes 1 d’octubre de 2022. 
 
Segon.- El cost total  d’aquesta modificació serà de trenta-cinc mil cinc-cents quaranta-
nou euros amb vuitanta cèntims (35.549,80 €), desglossat en vint-i-nou mil tres-cents 
vuitanta euros (29.380,00€) de pressupost net i sis mil cent seixanta-nou euros amb 
vuitanta cèntims (6.169,80 €) corresponents al 21% 
 
Tercer.- La distribució de la despeses per la durada total del contracte de 5 anys és la 
següent: 

Any   Total    (IVA inclòs) 

2022 Any 1 (01/10 -  31/12)  16.214,00 €  

2023 Any 2 (01/01 – 31/12)  64.856,00 € 

2024 Any 3 (01/01 – 31/12) 64.856,00 € 

2025 Any 4 (01/01 – 31/12) 64.856,00 € 

2026 Any 5 (01/01 – 31/12) 64.856,00 € 

2027 Any 6 (01/01 – 30/09) 48.642,00 € 



 

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

200210 2200095001 Despeses 22120  920  20600 -5440.77 RENTINGS EQUIPAMENT INFORMATICA 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 99999 7109.96 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 99999 7109.96 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 99999 7109.96 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 99999 7109.96 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 99999 12550.73 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
 

En tractar-se d’una despesa plurianual, aquesta despesa queda subordinada a 
l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost dels exercicis respectius i tindrà 
la següent distribució: 
 
La despesa prevista per 2022 anirà amb càrrec a la partida:  
 
2022.120.920.20600  Rèntings Equipament Informàtica . 
 
Quart.- L’increment total del contracte representa un 10,94%, del pressupost base de 
licitació. 
  
Cinquè.-  Modificar el termini d’execució del subministrament establert a la licitació en 
60 dies hàbils a partir de la data de formalització del contracte, passant a ser de 6 mesos 
a partir d’aquesta data. 
 
Sisè.- REQUERIR a l’adjudicatària del contracte de Subministrament de Sistemes 
d’Informació, els sistemes de comunicació de dades Lan i els Serveis associats a 
l’Ajuntament d’Olot i el seu manteniment, ESTANYS BLAUS, SL , amb NIF B17496738, 
per tal que en el termini màxim de 10 dies hàbils següents a la recepció de la notificació 
del present acord, formalitzi la modificació del contracte, prèvia ampliació de la garantia 
definitiva per import de 1.469,00 €, corresponent al 5% de l’import de la modificació 
sense IVA. 

 
L’ingrés de la garantia definitiva podrà fer-se mitjançant transferència bancària al compte 
corrent núm. ES31 2100 0008 2502 0050 0013, fent constar que correspon a la 
“Garantia definitiva modif. de contracte Subministrament de Sistemes d’Informació, els 
sistemes de comunicació de dades Lan i els Serveis associats a l’Ajuntament d’Olot “, 
Expedient CCS12021000025”. El justificant de l’ingrés s’adjuntarà a la instància 
electrònica 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

10.6. - RECTIFICACIÓ DE L'ACORD D'ADJUDICACIÓ  DEL SUBMINISTRAMENT 
DE LLICÈNCIES DE L’APLICACIÓ MANAGE ENGINE PATCH MANAGER PER 

L’AJUNTAMENT D’OLOT, PEL QUE FA A LA DISTRIBUCIÓ PAGAMENT 
DESPESA 

 
Núm. de referència : X2022031759     
 
 
La Junta de Govern Local de data 11 d’agost de 2022 va adjudicar  el subministrament 
de llicències de l’aplicació Patch Manager” a favor de l’empresa ESTANYS BLAUS, SL  
amb NIF B17496738 per un import de 6.660,32 €) (IVA inclòs).  
 
Així mateix va aprovar i disposar la despesa amb càrrec a la partida 120.920.227994 
“manteniment suport informàtic” dels exercicis 2022 i 2023 per un import de 3.330,16 € 
a cada exercici pressupostari. 
 
Vist l’informe NI022022001802 emès pel Sr. Joan Prat Espuña, responsable de l’Àrea 
d’Informàtica i Noves Tecnologies , en data 17 d’agost de 2022,  en relació a la 
distribució del pagament de la despesa, el qual d’acord amb la clàusula 8 del PCAP: “es 
farà en un únic pagament a l’inici del contracte dels 2 anys”. 
 
I vist  l’expedient administratiu núm. CCS12022000033 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar Vist l’informe NI022022001802 emès pel Sr. Joan Prat Espuña, 
responsable de l’Àrea d’Informàtica i Noves Tecnologies , el dia 17d’agost de 2022, en 
el qual es motiven les necessitats a contractar. 
 
SEGON.- Rectificar l’acord adoptat per la Junta de Govern Local del dia 11 d’agost de 
2022 d’adjudicar el subministrament de llicències de l’aplicació Patch Manager” a favor 
de l’empresa ESTANYS BLAUS, SL  amb NIF B17496738 per un import de 6.660,32 €) 
(IVA inclòs), en el sentit que : 
 
La despesa per import de 6.660,32 € (IVA inclòs) es pagarà mitjançant un únic pagament 
a l’inici del contracte pels dos anys, d’acord amb el que s’estableix a la clàusula 8 del 
PCAP, i amb càrrec a la partida núm. 22.120.920.227994 “manteniment i suport 
informàtic”. 
 

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

200230 2300079001 Despeses 23120  920  227994 -3330.16 MANTENIMENT I SUPORT INFORMATIC 100 001 001 001 000 000 
200220 2300079001 Despeses 22120  920  227994 3330.16 MANTENIMENT I SUPORT INFORMATIC 100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 



 

10.7. - APROVAR L'EXPEDIENT, EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 
PARTICULARS I EL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA 

CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, DEL 
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'EQUIPS DE MAQUINÀRIA ESCÈNICA 

PER AL TEATRE PRINCIPAL D'OLOT, FINANÇADA PER FONS NEXT 
GENERATION/EU; I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ 

 

Núm. de referència : X2022045256    
Tipus contracte SU DE SUBMINISTRAMENT 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

 
Vista la necessitat de portar a terme el contracte de subministrament i instal·lació 
d’equips de maquinària escènica per al Teatre Principal d’Olot en el marc de les 
subvencions per a la modernització i la gestió sostenible de les infraestructures d’arts 
escèniques i musicals amb càrrec al Fons Next Generation UE-Component 24 del 
PRTR, amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
 
Vist que el pressupost base de licitació del servei s'estableix en CENT TRETZE MIL 
NOU-CENTS VINT-I-UN EUROS I SETANTA-SET CÈNTIMS (113.921,77.-€) més 
VINT-I-TRES MIL NOU-CENTS VINT-I-TRES EUROS I CINQUANTA-SET CÈNTIMS 
(23.923,57.-€) d’IVA calculats al tipus del 21%. 
  
En aquest sentit, el valor estimat del contracte (VEC) és de CENT TRETZE MIL NOU-
CENTS VINT-I-UN EUROS I SETANTA-SET CÈNTIMS (113.921,77.- €), IVA exclòs, als 
efectes de determinar el procediment d'adjudicació i la publicitat. 
 
 La durada del contracte s’estableix en 90 dies. No obstant en el cas que el Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya concedeixi una pròrroga del termini d’execució 
de les actuacions vinculades a la subvenció per a la modernització i la gestió sostenible 
de les infraestructures d’arts escèniques i musicals amb càrrec al Fons Next Generation 
(UE), la durada del contracte coincidirà amb el termini d’execució ampliat. 

A l'expedient hi consta el plec de clàusules administratives particulars i prescripcions 
tècniques i demés documentació prevista a l’article 116 de la llei 9/2017, de 8 de 
novembre del 2017 (LCSP). 

Atès que aquest contracte es tipifica com a contracte administratiu de subministrament 
d’acord amb el previst a l’article 16 de la LCSP. 

Tenint en compte el valor estimat del contracte i atès que el procediment a seguir per a 
l'adjudicació del contracte és l'obert simplificat en virtut dels articles 131 i 159 de la 
LCSP.  
  
De conformitat amb els articles 116 i 117 de la LCSP. 
  
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12022000054 i antecedents corresponents, la 
regidora-delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 



 
 
 

 
Primer.- INICIAR l'expedient del contracte de subministrament i instal·lació d’equips de 
maquinària escènica per al Teatre Principal d’Olot en el marc de les subvencions per a 
la modernització i la gestió sostenible de les infraestructures d’arts escèniques i musicals 
amb càrrec al Fons Next Generation (UE), incorporant-hi la documentació a què fa 
referència l'article 116 del LCSP. 
  
 Segon.- APROVAR l'expedient de contractació administrativa de subministrament i 
instal·lació d’equips de maquinària escènica per al Teatre Principal d’Olot en el marc de 
les subvencions per a la modernització i la gestió sostenible de les infraestructures d’arts 
escèniques i musicals amb càrrec al Fons Next Generation (UE), amb un import de 
licitació de CENT TRETZE MIL NOU-CENTS VINT-I-UN EUROS I SETANTA-SET 
CÈNTIMS (113.921,77.-€) més VINT-I-TRES MIL NOU-CENTS VINT-I-TRES EUROS I 
CINQUANTA-SET CÈNTIMS (23.923,57.-€) d’IVA calculats al tipus del 21%. 
 
El contracte s’executarà en un termini de 90 dies des de la formalització del contracte, 
una vegada emès l’informe  preceptiu del secretari, d'acord amb el previst al punt 8 de 
la Disposició Addicional Tercera de la LCSP.  
  
L'import total de la despesa ascendeix a CENT TRENTA-SET MIL VUIT-CENTS 
QUARANTA-CINC EUROS I TRENTA-QUATRE CÈNTIMS (137.845,34€) IVA Inclòs. 
 
Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions 
tècniques particulars que ha de regir la contractació. 
   
Quart.- APROVAR la despesa de la present contractació que es finançarà amb càrrec a 
la següent partida del pressupost municipal: :   2022 400NG 333 63214 ADEQUACIÓ 
EQUIPAMENT TEATRE NEXT GENERATION. 

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

200200  Despeses 22400NG333  63214 137845.34 ADEQUACIO EQUIPAMENT TEATRE NEXT 
GENERATION 

100 001 001 001 000 000 

 
Cinquè.- CONVOCAR la licitació i tramitar l'expedient de contractació de 
subministrament i instal·lació d’equips de maquinària escènica per al Teatre Principal 
d’Olot en el marc de les subvencions per a la modernització i la gestió sostenible de les 
infraestructures d’arts escèniques i musicals amb càrrec al Fons Next Generation UE-
Component 24 del PRTR, amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya, que es tramitarà pel procediment obert simplificat i procedir a la seva 
publicació, així com de la present resolució en el Perfil del Contractant de conformitat 
amb els articles 117 i 135 de la LCSP. 
 
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. 
 
 



 

10.8. - REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE D’ARRENDAMENT D’UN LOCAL DE 
LES SITGES DEL SECTOR DE L’ESTACIÓ D’OLOT. ANY 2022 

Núm. de referència : X2021027825     
 
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 26 d’agost de 2021, va adjudicar el contracte 
d’arrendament de les sitges del sector de l’estació d’Olot a favor de l’empresa SAT LA 
VALL D’EN BAS 221-CAT amb NIF F170502220 pel preu de 300 euros mensuals (IVA 
inclòs) i per un termini de 10 anys amb efectes del dia 26 de juliol de 2021. 
D’acord amb la clàusula 4 del PCAP, la renda serà revisada cada any d’acord amb l’IPC 
. 
 
Atès que l’IPC del mes de juliol es fixa en 10’8%. 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CS12021000048 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
PRIMER.- Augmentar en un 10,8% el preu del contracte d’arrendament el local de les 
sitges del sector de l’Estació d’Olot subscrit amb l’empresa SAT LA VALL D’EN BAS 
221-CAT amb NIF F170502220. 
 
SEGON.- Fixar en DOS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN 
CÈNTIMS (274,71 €) + IVA el preu mensual de l’arrendament del local de les sitges de 
l’Estació d’Olot,  amb efectes del dia 26 de juliol de 2022. 
 
TERCER.- SAT LA VALL D’EN BAS 221-CAT procedirà al pagament de setanta-un 
euros amb vuit cèntims(71,08 €) corresponent a la regularització del preu del lloguer 
corresponent al període de 26 de juliol a 30 de setembre de 2022. 
L’esmentada quantitat (71,08 €) es desglossa en cinquanta-vuit euros amb setanta-
quatre cèntims (58,74 €) de base imposable i dotze euros amb trenta-quatre cèntims 
(12,34 €) d’IVA calculat al 21%. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
                                    

10.9. - CULTURA - CONTRACTAR DIFERENTS ESPECTACLES ESCÈNICS I 
MUSICALS A PORTAR TERME DURANT LA TEMPORADA TARDOR 22 - EL MES 

PETIT DE TOT 
 
Núm. de referència : X2022044418     
 
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 

Antecedents:  

Primer.- Atès que és necessària la contractació de l’activitat EL MÉS PETIT DE TOTS 

de la companyia ASSOCIACIÓ RIALLES dins la programació de TARDOR 22, que 



 
 
 

realitza l'empresa RIALLES ESPECTACLES INFANTILS I JUVENILS com es desprèn 

de l'informe de data 30-08-2022 , 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 RIALLES ESPECTACLES INFANTILS I 

JUVENILS 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 les partides 22 499 333 226094 EDUCATIUS 

ESCENICS ESCOLES GARROTXA / 22 499 333 226093 ACTIVITATS 

PEDAGÒGIQUES TEATRE 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 RIALLES ESPECTACLES INFANTILS I JUVENILS, amb 

CIF. G63436430, de Sabadell, Barcelona, Espanya el contracte privat que té per objecte 

l'espectacle EL MÉS PETIT DE TOTS pel preu de SET MIL DOS CENTS SEIXANTA 

euros 7.260 €, 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: 6.000€  

IVA (21)%: 1.260€  

 

Segon.- EL MÉS PETIT DE TOTS es portarà a terme els dies 19, 20 i 21 de novembre 

de 2022. 

 

Tercer.- Aprovar i Disposar la despesa d'import 7.260€, IVA inclòs, i efectuar-ne el 

pagament a l'empresa RIALLES ESPECTACLES INFANTILS I JUVENILS en els termes 

que consten en el contracte que se signarà entre les parts.  

 

5.018,96 euros amb càrrec a la partida  22 499 333 226093 ACTIVITATS 

PEDAGÒGIQUES TEATRE del Pressupost de l'Ajuntament d'Olot.  

 

2.241,04 euros amb càrrec a la partida 22 499 333 226094 EDUCATIUS ESCENICS 

ESCOLES GARROTXA  

 

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 RIALLES ESPECTACLES INFANTILS I 

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

200220  Despeses 22499  333  226094 2241.04 EDUCATIUS ESCENICS ESCOLES 
GARROTXA 

500 012 070 099 000 000 

200220  Despeses 22499  333  226093 5018.96 ACTIVITATS PEDAGOGIQUES TEATRE 500 012 070 099 000 000 

 

 

 
Setè.- RIALLES ESPECTACLES INFANTILS I JUVENILS adjuntarà una còpia d’aquest 
acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012022000736. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

10.10. - CULTURA - CONTRACTAR EL SERVEI D’IMPRESSIÓ DE 300 
EXEMPLARS DEL LLIBRE “ANNA MANEL·LA, LA DONA I EL MUR” SOBRE LA 

VIDA I OBRA DE L’ARTISTA OLOTINA, EN MARC DE LES EDICIONS 
MUNICIPALS 2022. 

 
Núm. de referència : X2022042818     
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris UN ÚNIC CRITER 

 
 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar el servei d’impressió del llibre sobre la vida i 

obra de l'artista olotina, Anna Manel·la, en el marc de les edicions municipals de 2022, 

com es desprèn de l’informe de data 01/09/2022, emès pel 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. 

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

Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar el servei 
d’impressió del llibre sobre la vida i obra de l'artista olotina, Anna Manel·la, en el marc 
de les edicions municipals de 2022: 

 
1. Aubert Imprimeix SL; B17931973;  
2. Anna Sagrera Sagrera (GRAFICROLL; ****,  
3. Novoprint SA; A58124736;  

Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada per  
 
Aubert Imprimeix SL;  
Preu: 9.578€ + 383,12 € en concepte d’IVA al 4% 
 
Analitzada l’oferta, s’informa favorablement a la contractació de l’oferta presentada per 
l’empresa Aubert Imprimeix SL per haver presentat l’oferta més econòmica.  

Cinquè.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals 
de contractació. 

Sisè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa Aubert Imprimeix SL i atès que aquesta 
compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del 
contracte. 

 



 

Fonament jurídic 

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

PROPOSO 

Primer.-  Aprovar l’informe 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, de data 01/09/2022 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 Aubert Imprimeix SL; amb NIF núm. B17931973, el contracte menor 
de serveis d’impressió del llibre sobre la vida i obra de l'artista olotina, Anna Manel·la, 
en el marc de les edicions municipals de 2022 pel preu de nou mil nou-cents seixanta-
un euros amb dotze cèntims (9.961,12€), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en 9.578,00€ de pressupost net i 383,12 € en concepte 

d’IVA calculat al 4%, amb càrrec a la partida 22 499 334 22226092 Projectes Cultura 

del pressupost de l'Ajuntament d'Olot  

 
Tercer.- El servei es portarà a terme des de la data d’adjudicació fins a 15 d’octubre de 
2022 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 9.961,12€, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida 22 499 334 22226092 Projectes Cultura del Pressupost municipal. 
 
Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses que han presentat pressupost.  
 
Setè.- AJUNTAMENT D'OLOT adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura 
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012022000697. 
 
S’aprova per unanimitat. 

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

200220  Despeses 22499  334  226092 9961.12 PROJECTES CULTURA 400 010 070 099 000 000 



 
 
 

11.1. - PROPOSANT ADOPTAR ACORD RELATIU A LA CONTINUACIÓ DE 
L'EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA RECAIGUDA EN EL PROCEDIMENT 348/2012 

 
Núm. de referència : X2012014606     
 
Per part del Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Girona, s’ha notificat la 
diligència d’ordenació de 27 de juliol de 2022, en la que es demana que en el termini de 
deu dies que finalitza el dia 14 de setembre, s’informi de l’estat d’execució de la 
sentència que anul·la el projecte d’adequació de l’espai d’enderroc de Can Tané  
 
La sentència a executar, és la número 953/2016, de data 30 de desembre de 2016, 
dictada en el recurs d’apel·lació 209/2015 pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
Sala del Contenciós Administratiu Secció Tercera i notificada a l’ajuntament el dia 10 de 
maig de 2017, registre d’entrada número E2017007753. 
 
En relació a la seva execució, esmentar que la Corporació va tramitar en el seu dia 
l’expedient de modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal número 
UPL1201600003 (MPOUM-45) EQUIPAMENTS P.A.-01.19 Habitatge protegit: Verge 
del Portal – Abat Racimir, que constitueix la normativa actual vigent en l’àmbit poligonal.  
 
El citat  expedient es va tramitar conforme al Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, Text 
refós de la Llei d'urbanisme, aprovant-se inicialment en la sessió del ple de la Corporació 
del dia 1 de setembre de 2016, exposat al públic pel termini d’un mes (Butlletí Oficial de 
la Província del dia 7 de setembre de 2016) aprovant-se provisionalment en la sessió 
del ple del dia 27 d’octubre de 2016 i definitivament per la Comissió d’Urbanisme de 
Girona en la sessió de 22 de novembre de 2016, havent-se publicat l’acord corresponent 
en el Diari Oficial de la Generalitat del dia 13 de gener de 2017. 
 
Per part del lletrat d’urbanisme s’ha emès informe al respecte.  
 
En relació a l’expedient URG02012000009, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
 
PRIMER.- APROVAR en els seus termes, l’informe emès pel lletrat d’urbanisme en 
relació a l’execució de la sentència número 953/2016, de data 30 de desembre de 2016, 
dictada en el recurs d’apel·lació 209/2015 pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
Sala del Contenciós Administratiu Secció Tercera. 
 
SEGON.- TRAMETRE el citat informe i els presents acords a la representació jurídica 
de la Corporació senyor Narcís Pérez Moratones i al Jutjat Contenciós Administratiu 2. 
Girona (UPSD  Cont. Administrativa 2) de Girona. 
 
S’aprova per unanimitat. 

 
 
 



 

12.1. - CONCEDIR LLICÈNCIA PER A REFORMA D'HABITATGES EN EDIFICI 
PLURIFAMILIAR 

 
 

Núm.- LLICENCIA D’OBRES 
****-C DE L'AIGUA N.0001 B.A 

 
Núm. de referència : X2022029468 

 
 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per a REFORMA INTERIOR DE 
DOS HABITATGES EN EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES situats al C DE 
L'AIGUA N.0001 B.A , del municipi d’Olot.  

 
Identificació de l’expedient: OMA32022000057   
Situació: C DE L'AIGUA N.0001 B.A  
                 
UTM: : 8103409DG5780S 
 

1.- En data 31/5/2022, **** amb DNI: ****, representat per **** , presenta projecte 
d’obres majors per REFORMA INTERIOR DE DOS HABITATGES EN EDIFICI 
PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES, amb situació al carrer C DE L'AIGUA N.0001 B.A 

, d’Olot, d’acord amb el projecte redactat per **** , ****  i **** 
 
2.- En data 9/8/2022 l’Arquitecta Municipal ha emès informe tècnic favorable.  
 
3.- En data  16/8/22 el Lletrat d’Urbanisme ha emès informe favorable al respecte.  
 
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 Zona de rehabilitació de les estructures edificatòries 
lineals, Clau 6.2. 
 
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, 
estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les llicències d’obres. 
És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme. 
 
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local, 
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, que va delegar 
aquesta competència en aquest òrgan municipal. 
 
 



 
 
 

La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 

PRIMER.- Atorgar a ****  amb DNI: **** , representat per **** , llicència d’obres 
(OMA32022000057), per REFORMA INTERIOR DE DOS HABITATGES EN EDIFICI 
PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES, amb situació al C DE L'AIGUA N.0001 B.A , 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 la liquidació de l'ingrès de l'/les autoliquidacions que es 
detalla/m seguidament 
 
 
 Num liquidació   Import 
 
 CRA2022600051   968.83 
  
Liquidació de Drets i Garanties: 
 

Drets 
 
Per: 
Un pressupost de: 204914 euros  
 

Base liquidable 
(3) 

Drets % 
bonifica
ció 

Drets definitius Taxes Total Drets 

204914 8196.56 95 409.83 559.00 968.83 

 
 

Garanties: 
   

 Total 
Liquidació 

Euros 

Per Drets 968.83 

Per Garanties  0 

 
 
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: assumeix de l’arquitecte tècnic signat i visat, 

i la designació del coordinador de seguretat i salut; 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. Abans de l’inici de les obres, caldrà aportar el projecte executiu signat i visat, 

acompanyat de certificat de concordança amb el projecte presentat i aprovat.  
 
3. Els responsables de l’obra es faran càrrec de comunicat amb antelació l’inici de 

l’obra a la Policia Municipal i s’observaran les indicacions que pugui disposar en 
relació a les condicions de seguretat i senyalització de l’ocupació de la via pública 
prevista, que correrà a càrrec del promotor i contractista de l’obra. Es compliran les 
normes de l’Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública aprovada el 27/04/95.  

 
4. Al compliment amb caràcter general de les disposicions generals del Pla Especial 

del Nucli Antic d’Olot. 
 
 
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 

 


