ACTA NÚM.36
JUNTA DE GOVERN LOCAL
EL DIA 22 DE SETEMBRE DE 2022.

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 22 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, Jordi Güell i
Güell, Aniol Sellabona i Aguilera i Gemma Canalias i Rafel.
També hi assisteixen com a regidors delegats expressament convidats per tal de
presentar els assumptes de la seva àrea, sense poder intervenir, en cap cas, en la part
resolutiva ni en la resta d’assumptes que no afectin a la seva àrea ni prendre part en la
votació, i segons informe dels Serveis de Secretaria del dia 1 de juliol de 2003, els
Srs./es: Agustí Arbós i Torrent, Adriana Francés i Planellas i Lluc Charles Flaqué.
Hi assisteixen com a regidors de l’oposició Josep Guix i Feixas i Jordi Gasulla i Flavià.
Actua com a secretari, l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí
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 15 de setembre:
-

-

Divendres 16 de setembre va assistir a la inauguració de l’exposició "La TV
pionera d'Olot: TV Garrotxa" que va donar inici a les festes del barri Sant Ferriol.
Dissabte 17 de setembre va saludar als participants i a l’organització de l’Open
Internacional Ciutat d'Olot de Tenis Taula. A la tarda va assistir al Memorial Jordi
Mora de volei. A continuació va prendre part de l’acte d’homenatge a Lluís
Busquets que va organitzar els Amics de les Lletres Garrotxines a Espai Cràter..
Diumenge 18 va participar a la presentació de la nova temporada de teatre dels
Catòlics. Seguidament va assistir a la representació de l’obra de teatre El Llop al
Teatre Principal.
Dilluns 19 va prendre part de la Roda de Premsa de presentació del Festival
Lluèrnia que aquest any se centrarà en el barri de Sant Miquel. A la tarda va
assistir a l’acte de presentació de la nova temporada de la UE OLOT que es va
fer al Casal Marià.

-

-

Dimarts 20 va assistir a l’acte d’entrega dels Guardons als Establiments Històrics
per part de la Cambra de Comerç de Girona, que enguany es va donar a La Perla
amb motiu dels 50è aniversari.
A la tarda va presidir el Patronat de l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa.
Dimecres 21 va entregar a la Natàlia Juviñà una carta d’agraïment de
l’Ajuntament d’Olot per la tasca duta a terme pel seu avi i el seu pare i pel seu
compromís en la salvaguarda del patrimoni de la ciutat i pel seu compromís cap
a l’art i a la ciutat.

3. - DISPOSICIONS.- ASSABENTATS DE LES DISPOSICIONS PUBLICADES EN
ELS BUTLLETINS OFICIALS
Tot seguit el Secretari 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 L’ADHESIÓ AL PROGRAMA “VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA”
DEL CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA I EL DEPARTAMENT
DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
Núm. de referència

: X2022047587

En relació a l’expedient CON12022000012 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, l'Alcalde, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament d’Olot al programa “Voluntariat per la
llengua” del Consorci per a la Normalització Lingüística i el Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya.
SEGON.- Facultar a l’alcalde a tramitar el formulari d’adhesió d’un ens públic al
voluntariat per la llengua.
S’aprova per unanimitat.
5.1. - CULTURA: SUBVENCIÓ ARTS ESCÈNIQUES I MÚSICA. EQUIPAMENTS E3.
2022-2024
Núm. de referència : X2022047915
En relació a l’expedient SCU12022000019 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:
Programa:
Referència:
Núm disposició:
Import:

GENERALITAT
DE
CATALUNYA-DEPARTAMENT
DE
CULTURA
EQUIPAMENTS
ESCÈNICS
I
MUSICALS
LOCALS
MULTIFUNCIONALS 2022-2024
DOGC NÚM. 8751 DE 13/09/2022
CLT/2704/2022
360.000,00 €

Segon.- Presentar a l’esmentada convocatòria el projecte: SUBVENCIÓ ARTS
ESCÈNIQUES I MÚSICA. EQUIPAMENTS E3. 2022-2024
Tercer.- Facultar l’alcalde per signar tota la documentació necessària.
S’aprova per unanimitat.
6.1. - EDUCACIÓ: SUBVENCIÓ ESCOLA DE MÚSICA XAVIER MONTSALVATGE
2020-2021
Núm. de referència

: X2022047927

En relació a l’expedient SED12022000008 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:
Programa:
Referència:
Núm disposició:
Import:

GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT EDUCACIO
SUBVENCIONS ALS ENS LOCALS PEL FINANÇAMENT DE LES
ESCOLES DE MÚSICA 2020-2021
DOGC NÚM. 8753 DE 15/09/2022
EDU/2748/2022
310.629,11 €

Segon.- Presentar a l’esmentada convocatòria el projecte: SUBVENCIÓ ESCOLA DE
MÚSICA XAVIER MONTSALVATGE 2020-2021
Tercer.- Facultar l’alcalde per signar tota la documentació necessària.
S’aprova per unanimitat.

7.1. - CULTURA: SUBVENCIÓ PROGRAMA MUNICIPAL D'ARTS ESCÈNIQUES I
MÚSICA EN L'ÀMBIT DE L'ENSENYAMENT REGLAT OLOT 2022-2023
Núm. de referència

: X2022047993

En relació a l’expedient SCU12022000020 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:
Programa:
Referència:
Núm disposició:
Import:

GENERALITAT
DE
CATALUNYA-DEPARTAMENT
DE
CULTURA
SUBVENCIONS PER ALS PROGRAMES MUNICIPALS D'ARTS
ESCÈNIQUES, MÚSICA I ARTS VISUALS EN L'ÀMBIT DE
L'ENSENYAMENT REGLAT
DOGC. 8701 DE 04/07/2022
CLT/2035/2022
38.000,00 €

Segon.- Presentar a l’esmentada convocatòria el projecte SUBVENCIÓ PROGRAMA
MUNICIPAL D'ARTS ESCÈNIQUES I MÚSICA EN L'ÀMBIT DE L'ENSENYAMENT
REGLAT OLOT 2022-2023
Tercer.- Facultar l’alcalde per signar tota la documentació necessària.
S’aprova per unanimitat.
8.1. - ESPORTS. PROPOSTA D’ACORD AMB L’ESPORTISTA D’ELIT MARTÍ
VAYREDA VENDRELL
Núm. de referència

: X2022042623

Vist que a la Junta de govern local de 2 de juny de 2022 va aprovar les bases dels
ajuts als esportistes amateurs d’esports individuals d’elit que participen en els
campionats d’Espanya, d’Europa, del Món i als Jocs Olímpics.
Vist que en data 14 de juny de 2022 es van publicar les esmentades bases al BOP de
Girona número 113.
En relació a l’expedient SP062022000059 de , 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) Concedir un ajut econòmic de 1589.74 euros a MARTI VAYREDA VENDRELL amb
NIF: ****

2on ) Aquest ajut s’haurà de justificar en funció del que disposen les bases de la
convocatòria de referència i/o acord de referència . El lliurament de l’import queda
supeditat a aquesta justificació i a l’informe favorable del gestor responsable de la
convocatòria dels ajuts de Esportistes Elit
3er) L’ import atorgat de 1589.74 euros quedarà reconegut a comptabilitat a l’aplicació
pressupostària 2022 330 341 480014 SUBVENCIONS ESPORTISTES D’ELIT del
pressupost de l’Ajuntament d’Olot per a l’exercici 2022
Operació Referència
200300
2203452

Tipus
Partida
Despeses 22330 341 480014

Import
1589.74

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ESPORTISTES D'ELIT330 015 167 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
8.2. - ESPORTS. PROPOSTA D’ACORD AMB L’ESPORTISTA D’ELIT ARASHBIR
SINGH BAIDWAN
Núm. de referència : X2022042638

Vist que a la Junta de govern local de 2 de juny de 2022 va aprovar les bases
dels ajuts als esportistes amateurs d’esports individuals d’elit que participen en els
campionats d’Espanya, d’Europa, del Món i als Jocs Olímpics.
Vist que en data 14 de juny de 2022 es van publicar les esmentades bases al BOP de
Girona número 113.
En relació a l’expedient SP062022000060, 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) Concedir un ajut econòmic de 205.13 euros a ARASHBIR SINGH BAIDWAN amb
NIF: ****
2on ) Aquest ajut s’haurà de justificar en funció del que disposen les bases de la
convocatòria de referència i/o acord de referència . El lliurament de l’import queda
supeditat a aquesta justificació i a l’informe favorable del gestor responsable de la
convocatòria dels ajuts de Esportistes Elit
3er) L’ import atorgat de 205.13 euros quedarà reconegut a comptabilitat a l’aplicació
pressupostària 2022 330 341 480014 SUBVENCIONS ESPORTISTES D’ELIT del
pressupost de l’Ajuntament d’Olot per a l’exercici 2022
Operació Referència
200300
2203452

Tipus
Partida
Despeses 22330 341 480014

S’aprova per unanimitat.

Import
205.13

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ESPORTISTES D'ELIT330 015 167 001 000 000

8.3. - ESPORTS. PROPOSTA D’ACORD AMB L’ESPORTISTA D’ELIT ROMAN
NATYNA NATYNA
Núm. de referència

: X2022042643

Vist que a la Junta de govern local de 2 de juny de 2022 va aprovar les bases dels
ajuts als esportistes amateurs d’esports individuals d’elit que participen en els
campionats d’Espanya, d’Europa, del Món i als Jocs Olímpics.
Vist que en data 14 de juny de 2022 es van publicar les esmentades bases al BOP de
Girona número 113.
En relació a l’expedient SP06202200006, 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) Concedir un ajut econòmic de 205.13 euros a ROMAN NATYNA amb NIF: ****
2on ) Aquest ajut s’haurà de justificar en funció del que disposen les bases de la
convocatòria de referència i/o acord de referència . El lliurament de l’import queda
supeditat a aquesta justificació i a l’informe favorable del gestor responsable de la
convocatòria dels ajuts de Esportistes Elit
3er) L’ import atorgat de 205.13 euros quedarà reconegut a comptabilitat a l’aplicació
pressupostària 2022 330 341 480014 SUBVENCIONS ESPORTISTES D’ELIT del
pressupost de l’Ajuntament d’Olot per a l’exercici 2022
Operació Referència
200300
2203452

Tipus
Partida
Despeses 22330 341 480014

Import
205.13

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ESPORTISTES D'ELIT330 015 167 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
9.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENCIONS DE DESPESES
Núm. de referència

: X2022047474

En relació a l’expedient CPG22022000054 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 d’ordenacions de despeses annexada número 22/037 per un import
de 1.298.799,41 euros.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

S’aprova per unanimitat.

Import
1298799.41

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

10.1. - APROVACIÓ ANNEX 1/22 IBI
Núm. de referència

: X2022046254

En relació a l’expedient UR052022000005 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 la relació 2022004 de les liquidacions 2022IBL00008000527 a
2022IBL00008000566, corresponents a l’annex 1/2022 de l’impost sobre béns immobles
urbans, segons detall:
ALTES
BAIXES

14.545,58 €
14.545,58 €

Segon.- Fixar com a període màxim de pagament en voluntària fins el dia 20/11/2022.
Tercer.- Notificar individualment les liquidacions als interessats.
S’aprova per unanimitat.
11.1. - ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ PER A PROJECTES DE GESTIÓ DE
DOCUMENTS I ARXIUS: PERGAMINS
Núm. de referència : X2022030198
En relació a l’expedient SAX12022000001 d’acceptació de subvenció per a projectes de
gestió de documents i arxius 2022, s’acorda:
Primer- Acceptar la subvenció atorgada per DIPUTACIO DE GIRONA , amb destinació
a projectes de gestió de documents i arxius: Pergamins, per un import de 2.913,14
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 46108 SUBV.
DIPUTACIÓ GESTIO DOCUMENTAL ARXIU.
S’aprova per unanimitat.
12.1. - APROVACIÓ PREU PÚBLIC DE LA PUBLICACIÓ "ANNA MANEL·LA. LA
DONA I EL MUR" I "HISTÒRIA I PROPÒSITS DEL CINE CLUB D'OLOT"
Núm. de referència

: X2022047154

Vist que l’àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Olot ha editat, en el marc de les edicions
municipals, els llibres “Anna Manel·la. La dona i el mur” de diferents autors i “Història i
propòsits del Cine Club d’Olot” de Nèlida Ruiz de los Paños, guanyadora de la beca
Ernest Lluch.
Vist que ambdós volums es posaran a la venta al públic a les llibreries de la ciutat i a les
mateixes dependències de l’àrea de Cultura
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el preu públic de la publicació “Anna Manel·la. La dona i el mur” per
un import de 50,00 euros.
Segon. Aprovar el preu públic de la publicació “Història i propòsits del Cine Club d’Olot”
de Nèlida Ruiz de los Paños per un import de 20,00 euros.
Tercer.- Publicar l’esmentada introducció de nous preus públics per a les noves edicions
municipals al BOP d’acord al que disposa l’article 45-1-a) de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
LPACAP.
S’aprova per unanimitat.
13.1. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI
Núm. de referència

: X2022046469

Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment
núm. ****/01
nom: ****
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost sobre
Béns Immobles dels exercicis: 17/18/19/20, i per import principal de 176,32 euros,

Tenint present els següents fonaments de fet i dret:
• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de
determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del
meritament del tribut.
• Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al
titular del rebut.
• Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles,
associats a l’immoble que es transmet, ...’
• Considerant que l’article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels
responsables solidaris.
• I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació,
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular,
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent
acord:
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal **** expedient núm. 25289829H/01,
ateses les actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació.
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça CTRA RIUDAURA, 291 2 B 26 al
pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de
17/18/19/20.
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble CAJA AHORROS Y MONTE PIEDAD
MADRID per tal que efectuï l'ingrés del nominal del deute, el detall del qual ara es
relaciona, i comunicar-li que en cas de no fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a
l'article 62.2 de l’esmentada Llei general tributària, es dictarà providència de
constrenyiment, i s'ordenarà l'embargament dels béns afectes, per cobrir l'import del
crèdit més el recàrrec, interessos i costes que es puguin produir.
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a
la quantitat de 176,32 euros, corresponents al nominal del deute.
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el

deute mitjançant tríptic de pagament que es facilitarà des de les oficines de recaptació,
a/e. executiva@olot.cat , tel. 972279144:
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des
de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil
immediatament posterior.
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes,
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o el
dia hàbil immediatament posterior.
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S):
nom del deutor
Expedient
concepte tributari:
núm. del rebut
exercici(s)
referència cadastral
adreça finca
valor cadastral
import per principal
Tom/llibre/foli/finca
data transmissió

****
****/01

impost béns immobles naturalesa urbana, 17/18/19/20
17IB13799/18IB13734/19IB13863/20IB13918
17/18/19/20
5305902DG5750N054ZM
CTRA RIUDAURA, 291 2 B 26
22: 5201,74
176,32 euros
1309/504/88/20093
06/10/2020
comprador a qui es deriva CAJA AHORROS Y MONTE PIEDAD MADRID
NIF comprador
G28029007

S’aprova per unanimitat.
13.2. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI
Núm. de referència

: X2022046890

Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment
núm. ****/02
nom: ****
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost sobre
Béns Immobles dels exercicis: 17/18/19/20, i per import principal de 176,32 euros,
Tenint present els següents fonaments de fet i dret:
• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de
determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del
meritament del tribut.
• Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al
titular del rebut.
• Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el

fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles,
associats a l’immoble que es transmet, ...’
• Considerant que l’article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels
responsables solidaris.
• I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació,
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular,
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent
acord:
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal **** expedient núm. ****/02, ateses les
actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació.
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça CTRA RIUDAURA, 291 2 B 27 al
pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de
17/18/19/20.
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble CAJA AHORROS Y MONTE PIEDAD
MADRID per tal que efectuï l'ingrés del nominal del deute, el detall del qual ara es
relaciona, i comunicar-li que en cas de no fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a
l'article 62.2 de l’esmentada Llei general tributària, es dictarà providència de
constrenyiment, i s'ordenarà l'embargament dels béns afectes, per cobrir l'import del
crèdit més el recàrrec, interessos i costes que es puguin produir.
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a
la quantitat de 176,32 euros, corresponents al nominal del deute.
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el
deute mitjançant tríptic de pagament que es facilitarà des de les oficines de recaptació,
a/e. executiva@olot.cat , tel. 972279144:
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des
de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil
immediatament posterior.
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes,
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o el
dia hàbil immediatament posterior.

DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S):
nom del deutor
Expedient
concepte tributari:
núm. del rebut
exercici(s)
referència cadastral
adreça finca
valor cadastral
import per principal
Tom/llibre/foli/finca
data transmissió

****
****/02

impost béns immobles naturalesa urbana, 17/18/19/20
17IB13801/18IB13732/19IB13865/20IB13919
17/18/19/20
5305902DG5750N055XQ
CTRA RIUDAURA, 291 2 B 27
22: 5201,74
176,32 euros
1309/504/91/20094
06/10/2020
comprador a qui es deriva CAJA AHORROS Y MONTE PIEDAD MADRID
NIF comprador
G28029007

S’aprova per unanimitat.
13.3. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI
Núm. de referència

: X2022046892

Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment
núm. ****/01
nom: ****
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost sobre
Béns Immobles dels exercicis: 2020/01, i per import principal de 97,99 euros,
Tenint present els següents fonaments de fet i dret:
• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de
determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del
meritament del tribut.
• Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al
titular del rebut.
• Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles,
associats a l’immoble que es transmet, ...’

• Considerant que l’article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels
responsables solidaris.
• I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació,
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular,
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent
acord:
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal **** expedient núm. ****/01, ateses les
actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació.
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça C XERRICAIRES, 6 B al pagament
dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 2020/01.
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble **** per tal que efectuï l'ingrés del nominal
del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li que en cas de no fer-lo efectiu
dins dels terminis assenyalats a l'article 62.2 de l’esmentada Llei general tributària, es
dictarà providència de constrenyiment, i s'ordenarà l'embargament dels béns afectes,
per cobrir l'import del crèdit més el recàrrec, interessos i costes que es puguin produir.
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a
la quantitat de 97,99 euros, corresponents al nominal del deute.
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el
deute mitjançant tríptic de pagament que es facilitarà des de les oficines de recaptació,
a/e. executiva@olot.cat , tel. 972279144:
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des
de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil
immediatament posterior.
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes,
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o el
dia hàbil immediatament posterior.

DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S):
nom del deutor
Expedient
concepte tributari:
núm. del rebut
exercici(s)
referència cadastral
adreça finca
valor cadastral

****
****/01
impost béns immobles naturalesa urbana, 2020/01
2020IB215801/01
2020/01
7096112DG5679N001HE
C XERRICAIRES, 6 B
22: 21959,90

import per principal
Tom/llibre/foli/finca
data transmissió

97,99 euros
1101/389/152/16037
27/01/2021

comprador a qui es deriva ****

NIF comprador

****

S’aprova per unanimitat.
13.4. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI
Núm. de referència

: X2022046896

Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment
núm. ****/01
nom: ****
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost sobre
Béns Immobles dels exercicis: 2020/02, i per import principal de 255,56 euros,
Tenint present els següents fonaments de fet i dret:
• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de
determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del
meritament del tribut.
• Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al
titular del rebut.
• Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles,
associats a l’immoble que es transmet, ...’
• Considerant que l’article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels
responsables solidaris.
• I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació,
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular,

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent
acord:
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal ****expedient núm. ****/01, ateses les
actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació.
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça C MULLERAS, 3 al pagament dels
deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 2020/02.
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble **** per tal que efectuï l'ingrés del nominal
del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li que en cas de no fer-lo efectiu
dins dels terminis assenyalats a l'article 62.2 de l’esmentada Llei general tributària, es
dictarà providència de constrenyiment, i s'ordenarà l'embargament dels béns afectes,
per cobrir l'import del crèdit més el recàrrec, interessos i costes que es puguin produir.
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a
la quantitat de 255,56 euros, corresponents al nominal del deute.
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el
deute mitjançant tríptic de pagament que es facilitarà des de les oficines de recaptació,
a/e. executiva@olot.cat , tel. 972279144:
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des
de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil
immediatament posterior.
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes,
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o el
dia hàbil immediatament posterior.
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S):
nom del deutor
Expedient
concepte tributari:
núm. del rebut
exercici(s)
referència cadastral
adreça finca
valor cadastral
import per principal
Tom/llibre/foli/finca
data transmissió

****
****/01
impost béns immobles naturalesa urbana, 2020/02
2020IB17284/02
2020/02
7702104DG5770S001JQ
C MULLERAS, 3
22: 57276,03
255,56 euros
1213/449/7/4402
14/05/2020

comprador a qui es deriva ****

NIF comprador

****

S’aprova per unanimitat.

13.5. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES D'IBI
Núm. de referència

: X2022046900

Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment
núm. ****/02
nom: ****
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost sobre
Béns Immobles dels exercicis: 2020/02, i per import principal de 149,59 euros,
Tenint present els següents fonaments de fet i dret:
• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de
determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del
meritament del tribut.
• Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al
titular del rebut.
• Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles,
associats a l’immoble que es transmet, ...’
• Considerant que l’article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels
responsables solidaris.
• I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació,
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular,
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent
acord:
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal **** expedient núm. ****/02, ateses les
actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació.
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça C VOLCÀ DEL CLOT ROSAT, 6 al
pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de
2020/02.
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble **** per tal que efectuï l'ingrés del nominal
del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li que en cas de no fer-lo efectiu

dins dels terminis assenyalats a l'article 62.2 de l’esmentada Llei general tributària, es
dictarà providència de constrenyiment, i s'ordenarà l'embargament dels béns afectes,
per cobrir l'import del crèdit més el recàrrec, interessos i costes que es puguin produir.
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a
la quantitat de 149,59 euros, corresponents al nominal del deute.
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el
deute mitjançant tríptic de pagament que es facilitarà des de les oficines de recaptació,
a/e. executiva@olot.cat , tel. 972279144:
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des
de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil
immediatament posterior.
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes,
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o el
dia hàbil immediatament posterior.
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S):
nom del deutor
Expedient
concepte tributari:
núm. del rebut
exercici(s)
referència cadastral
adreça finca
valor cadastral
import per principal
Tom/llibre/foli/finca
data transmissió

****
****/02
impost béns immobles naturalesa urbana, 2020/02
2020IB17285/02
2020/02
8701504DG5780S001KT
C VOLCÀ DEL CLOT ROSAT, 6
22: 33524,78
149,59 euros
1042/353/164/14603
14/05/2020

comprador a qui es deriva ****

NIF comprador

****

S’aprova per unanimitat.
13.6. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI
Núm. de referència

: X2022046902

Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment
núm. ****01
nom: ****
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost sobre
Béns Immobles dels exercicis: 2021, i per import principal de 15,64 euros,

Tenint present els següents fonaments de fet i dret:
• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de
determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del
meritament del tribut.
• Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al
titular del rebut.
• Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles,
associats a l’immoble que es transmet, ...’
• Considerant que l’article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels
responsables solidaris.
• I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació,
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular,
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent
acord:
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal **** expedient núm. ****/01, ateses les
actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació.
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça PG BARCELONA, 12 -1 2 al
pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de
2021.
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble **** per tal que efectuï l'ingrés del nominal
del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li que en cas de no fer-lo efectiu
dins dels terminis assenyalats a l'article 62.2 de l’esmentada Llei general tributària, es
dictarà providència de constrenyiment, i s'ordenarà l'embargament dels béns afectes,
per cobrir l'import del crèdit més el recàrrec, interessos i costes que es puguin produir.
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a
la quantitat de 15,64 euros, corresponents al nominal del deute.

CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el
deute mitjançant tríptic de pagament que es facilitarà des de les oficines de recaptació,
a/e. executiva@olot.cat , tel. 972279144:
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des
de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil
immediatament posterior.
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes,
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o el
dia hàbil immediatament posterior.
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S):
nom del deutor
Expedient
concepte tributari:
núm. del rebut
exercici(s)
referència cadastral
adreça finca
valor cadastral
import per principal
Tom/llibre/foli/finca
data transmissió

****
****/01
impost béns immobles naturalesa urbana, 2021
2021IB5497
2021
7499206DG5679N002MR
PG BARCELONA, 12 -1 2
22: 1753,02
15,64 euros
1145/412/191/12378/12
25/02/2021

comprador a qui es deriva ****

NIF comprador

****

S’aprova per unanimitat.
13.7. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI
Núm. de referència

: X2022046903

Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment
núm. **** /02
nom: ****
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost sobre
Béns Immobles dels exercicis: 2021, i per import principal de 15,64 euros,
Tenint present els següents fonaments de fet i dret:
• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de
determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del
meritament del tribut.
• Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al
titular del rebut.

• Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles,
associats a l’immoble que es transmet, ...’
• Considerant que l’article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels
responsables solidaris.
• I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació,
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular,
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent
acord:
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal **** expedient núm. ****/02, ateses les
actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació.
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça PG BARCELONA, 12 -1 3 al
pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de
2021.
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble **** per tal que efectuï l'ingrés del nominal
del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li que en cas de no fer-lo efectiu
dins dels terminis assenyalats a l'article 62.2 de l’esmentada Llei general tributària, es
dictarà providència de constrenyiment, i s'ordenarà l'embargament dels béns afectes,
per cobrir l'import del crèdit més el recàrrec, interessos i costes que es puguin produir.
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a
la quantitat de 15,64 euros, corresponents al nominal del deute.
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el
deute mitjançant tríptic de pagament que es facilitarà des de les oficines de recaptació,
a/e. executiva@olot.cat , tel. 972279144:
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des
de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil
immediatament posterior.
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes,
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o el
dia hàbil immediatament posterior.

DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S):
nom del deutor
Expedient
concepte tributari:
núm. del rebut
exercici(s)
referència cadastral
adreça finca
valor cadastral
import per principal
Tom/llibre/foli/finca
data transmissió

****
****
impost béns immobles naturalesa urbana, 2021
2021IB5498
2021
7499206DG5679N003QT
PG BARCELONA, 12 -1 3
22: 1753,02
15,64 euros
1145/412/193/12378/3
25/02/2021

comprador a qui es deriva ****

NIF comprador

****

S’aprova per unanimitat.
13.8. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI
: X2022046905

Núm. de referència

Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment
núm. ****/03
nom: ****
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost sobre
Béns Immobles dels exercicis: 2021, i per import principal de 21,17 euros,
Tenint present els següents fonaments de fet i dret:
• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de
determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del
meritament del tribut.
• Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al
titular del rebut.
• Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles,
associats a l’immoble que es transmet, ...’

• Considerant que l’article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels
responsables solidaris.
• I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació,
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular,
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent
acord:
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal **** expedient núm. ****/03, ateses les
actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació.
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça PG BARCELONA, 12 -1 4 al
pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de
2021.
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble **** per tal que efectuï l'ingrés del nominal
del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li que en cas de no fer-lo efectiu
dins dels terminis assenyalats a l'article 62.2 de l’esmentada Llei general tributària, es
dictarà providència de constrenyiment, i s'ordenarà l'embargament dels béns afectes,
per cobrir l'import del crèdit més el recàrrec, interessos i costes que es puguin produir.
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a
la quantitat de 21,17 euros, corresponents al nominal del deute.
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el
deute mitjançant tríptic de pagament que es facilitarà des de les oficines de recaptació,
a/e. executiva@olot.cat , tel. 972279144:
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des
de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil
immediatament posterior.
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes,
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o el
dia hàbil immediatament posterior.
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S):
nom del deutor
Expedient
concepte tributari:
núm. del rebut
exercici(s)
referència cadastral
adreça finca
valor cadastral
import per principal

****
****/03
impost béns immobles naturalesa urbana, 2021
2021IB5499
2021
7499206DG5679N004WY
PG BARCELONA, 12 -1 4
22: 2371,74
21,17 euros

Tom/llibre/foli/finca
data transmissió

923/287/175/12378
25/02/2021

comprador a qui es deriva ****

NIF comprador

****

S’aprova per unanimitat.
13.9. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI
Núm. de referència

: X2022046907

Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment
núm. ****/04
nom: ****
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost sobre
Béns Immobles dels exercicis: 2021, i per import principal de 437,20 euros,
Tenint present els següents fonaments de fet i dret:
• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de
determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del
meritament del tribut.
• Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al
titular del rebut.
• Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles,
associats a l’immoble que es transmet, ...’
• Considerant que l’article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels
responsables solidaris.
• I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació,
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular,
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent
acord:
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal ****expedient núm. ****/04, ateses les
actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació.

SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça PG BARCELONA, 12 4 4 al
pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de
2021.
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble **** per tal que efectuï l'ingrés del nominal
del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li que en cas de no fer-lo efectiu
dins dels terminis assenyalats a l'article 62.2 de l’esmentada Llei general tributària, es
dictarà providència de constrenyiment, i s'ordenarà l'embargament dels béns afectes,
per cobrir l'import del crèdit més el recàrrec, interessos i costes que es puguin produir.
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a
la quantitat de 437,20 euros, corresponents al nominal del deute.
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el
deute mitjançant tríptic de pagament que es facilitarà des de les oficines de recaptació,
a/e. executiva@olot.cat , tel. 972279144:
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des
de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil
immediatament posterior.
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes,
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o el
dia hàbil immediatament posterior.
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S):
nom del deutor
Expedient
concepte tributari:
núm. del rebut
exercici(s)
referència cadastral
adreça finca
valor cadastral
import per principal
Tom/llibre/foli/finca
data transmissió

****
****
impost béns immobles naturalesa urbana, 2021
2021IB5500
2021
7499206DG5679N039TO
PG BARCELONA, 12 4 4
22: 48991,48
437,20 euros
924/288/23/12409
25/02/2021

comprador a qui es deriva ****

NIF comprador

****

S’aprova per unanimitat.

14.1. - MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES DE REPARCEL.LACIÓ
CARRER COMTES DE BESALÚ.
Núm. de referència

: X2021027985

Antecedents
Per acord de Junta de Govern Local de data 18 de març de 2021 , es va aprovar el
projecte tècnic de les obres d’urbanització del carrer Comtes de Besalú
Per Acord de Junta de Govern Local de data 10 de juny de 2021 , es va aprovar el
projecte de reparcel·lació del carrer Comtes de Besalú
Per Acord de Junta de Govern Local de data 17 de juny de 2021, es va aprovar
l’expedient de contractació administrativa de les “Obres de reparcel·lació carrer Comtes
de Besalú “ mitjançant procediment obert simplificat, amb un import de cent trenta-quatre
mil quatre-cents noranta-quatre euros amb vuitanta-dos cèntims (134.494,82 €) de
pressupost net .
Per acord de Junta de Govern Local de 16 de setembre de 2021, es va adjudicar el
contracte de les “Obres de reparcel·lació carrer Comtes de Besalú“ a favor de l’empresa
EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU , amb NIF. A17060898 pel preu de cent catorze
mil tres-cents cinquanta euros (114.350,00 € ) Iva exclòs.
Donat que es tracta d'un projecte d'urbanització pel sistema de cooperació, l'Ajuntament
passa a exercir com a promotor i aquest fet comporta que en aquesta obra, segons lo
establert a l' article 84.U.2.f) de la Llei 37/1992 de l' Impost sobre el Valor Afegit, es
produeixi la Inversió del Subjecte Passiu i, per tant, la facturació que suposi l'execució
de l'obra haurà de ser per l'import de Base Imposable (amb IVA al 0%).
El contracte es va formalitzar amb efectes a 22 de setembre de 2021.
Vist l’informe NI022022002024 emès pel Sr. Ramon Prat Molas, cap d’Àrea de Territori
de l’Ajuntament d’Olot i responsable del contracte, en què informa i justifica la necessitat
de modificar el contracte per causes que no eren previsibles amb antel.lació.
Vista la necessitat de modificar el contracte i segons la clàusula 44 del plec de clàusules
administratives particulars de la licitació preveu que les causes de modificació no
previstes segueixin l’article 205 de la LCSP.
Fonaments legals
L’article 205 de la LCSP inclou les modificacions de contracte que no preveu el plec de
clàusules administratives particulars: prestacions addicionals, circumstàncies
imprevisibles i modificacions no substancials en els termes següents:
Quan la necessitat de modificar un contracte vigent derivi de circumstàncies
sobrevingudes i que siguin imprevisibles en el moment en què va tenir lloc la licitació
del contracte, sempre que es compleixin les tres condicions següents:

1r. Que la necessitat de la modificació derivi de circumstàncies que una Administració
diligent no hauria pogut preveure.
2n. Que la modificació no alteri la naturalesa global del contracte.
3r. Que la modificació del contracte impliqui una alteració en la seva quantia que no
excedeixi, aïlladament o conjuntament amb altres modificacions acordades de
conformitat amb aquest article, el 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclòs.
Quan les modificacions no siguin substancials. En aquest cas se n’ha de justificar
especialment la necessitat, i s’han d’indicar les raons per les quals aquestes prestacions
no es van incloure en el contracte inicial. Una modificació d’un contracte es considera
substancial quan tingui com a resultat un contracte de naturalesa materialment diferent
del subscrit en un principi
Vist l’expedient administratiu CCS12021000049 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar la modificació del contracte d’obres de “Obres de reparcel·lació carrer
Comtes de Besalú“, adjudicat a l’empresa EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU, amb
NIF A17060898.
Segon.- El cost d’aquesta modificació serà de quatre mil cinquanta-cinc euros amb vinti-cinc cèntims (4.055,25 €) Iva exclòs.
Donat que es tracta d'un projecte d'urbanització pel sistema de cooperació, l'Ajuntament
passa a exercir com a promotor i aquest fet comporta que en aquesta obra, segons lo
establert a l' article 84.U.2.f) de la Llei 37/1992 de l' Impost sobre el Valor Afegit, es
produeixi la Inversió del Subjecte Passiu i, per tant, la facturació que suposi l'execució
de l'obra haurà de ser per l'import de Base Imposable (amb IVA al 0%).
Tercer.- L’increment de despesa prevista en la modificació del contracte anirà a càrrec
de les següents partides:
Any

Econ.

Progr.

Orgànic

2022 140

1532

61925

Urbanització
(QUOTES)

2022 140

1532

61924

Urbanització Comtes de Besalú (CE)

2022 140

1532

61902

Paviments vies públiques barris

Operació Referència
200220
200220
200220

Tipus
Despeses
Despeses
Despeses

Import total

Partida
22140 1532 61925
22140 1532 61924
22140 1532 61902

Import
3536.74
466.65
51.85

Comtes

de

Besalú

3.536,74 €
466,65 €
51,85 €

Descripció
CC1 CC2
R21 URBANITZACIO C.COMTES DE BESALU
100 001
R21 URBANITZACIO C.COMTES DE BESALU
100 001
PAVIMENTS VIES PUBLIQUES BARRIS
100
(PR22001
18150)

CC3
001
001
001

CC4
001
001
001

CC5
000
000
000

CC6
000
000
000

Quart.- L’increment total del contracte 4.055,25 € (Iva exclòs) i representa un 3,55% del
pressupost d’adjudicació.
S’aprova per unanimitat.
14.2. - ADJUDICACIÓ DEL LOT 1 DE ACORD MARC PEL SERVEI
D’ALLOTJAMENTS TEMPORAL PER PERSONES EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL
A LA CIUTAT D’OLOT
Núm. de referència

: X2022047395

Antecedents
Per acord de la Junta de Govern Local de data 14 d’abril de 2022 s’inicià i aprovà
l’expedient de contractació administrativa de l’acord marc pel servei d’allotjaments
temporal per persones en risc d’exclusió social a la ciutat d’Olot, es va aprovar el plec
de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques, la despesa
i es va convocar la licitació.
El contracte es divideix en dos lots:
- Lot 1: servei d’habitacions el qual està dividit en habituacions individuals, dobles
i triples
- Lot 2: servei d’apartaments el qual està dividit en diversos tipus d’apartaments
El termini de presentació de proposicions va finalitzar el dia 10 de maig de 2022, havent
presentat oferta al Lot 1 les següents empreses:
Lot 1:
1. NARCISO VILA SOMS, amb NIF ****
2. COS RIBERA, SL, amb NIF B17928516
3. CM RESTAURANTS I ALLOTJAMENTS, SLU, amb NIF B55188528

D’acord amb els antecedents obrats a l’expedient CCS12021000017, en data 31 de
maig de 2022 es va reunir la Mesa de Contractació per procedir a l’obertura del sobre
B, que contenia l’oferta relativa als criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de
valor.
La Mesa de Contractació es va reunir de nou en data 16 de juny de 2022 per donar
compte de l’informe emès per les Sres. Carme Sans, Eulàlia Surià i Paula Pagès, de
valoració dels criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor, i obrir el Sobre
C, corresponent als criteris avaluables automàticament o mitjançant fórmula.
En data 4 d’agost de 2022 es reuní novament la Mesa de Contractació per donar compte
de l’informe emès per les Sres. Carme Sans, Eulàlia Surià i Paula Pagès, de valoració
dels criteris avaluables automàticament o mitjançant fórmula i fer proposta d’adjudicació.
Les puntuacions finals del Lot 1 van ser les següents:

Narciso Vila Soms

Cos Ribera SL

CM
Restaurants
allotjaments SLU
Sobre B
40,50 punts
25 punts
10 punts
Sobre C
47 punts
41,72 punts
26,05 punts
PUNTUACIÓ
87,50 punts
66,72 punts
36,05 punts
Al tractar-se d’un acord marc, en la mateixa sessió, la Mesa va proposar l’adjudicació
del Lot 1, corresponent al servei d’habitacions, a totes les empreses presentades,
seguint el següent ordre de classificació:
1. Narciso Vila Soms
2. Cos Ribera, SL
3. CM Restaurants i allotjaments, SLU
Es va requerir a les empreses esmentades anteriorment, per tal que presentés tota la
documentació necessària per procedir a l’adjudicació del contracte i constituís la
garantia definitiva exigida als esmenats plecs, la qual, és un 5% del pressupost base de
licitació, que s’ha de repartir proporcionalment entre els adjudicataris de l’acord marc.
Atès que l’empresa CM RESTAURANTS I ALLOTJAMENTS, SLU, no ha presentat la
documentació requerida previ a l’adjudicació corresponent al Lot 1.
Atès que la resta d’empreses van donar compliment al requeriment esmentat dins el
termini establert a l’efecte, ingressant la garantia definitiva i presentant la documentació
requerida.
De conformitat amb el punt 3 de l’article 150 de la LCSP i amb la Disposició Addicional
Segona de la LCSP.
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12022000058 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
Primer.- ADJUDICAR el Lot 1, Servei d’habitacions de l’acord marc pel servei
d’allotjaments temporal per persones en risc d’exclusió social a la ciutat d’Olot, a
les empreses NARCISO VILA SOMS, amb NIF ****, i COS RIBERA, SL, amb NIF
B17928516, d’acord amb l’oferta presentada per cada licitador i acceptada per
l’Ajuntament d’Olot, per un preu màxim de quatre-cents noranta-nou mil dos-cents
setanta-quatre euros amb vuitanta-dos cèntims (499.274,82 €) IVA inclòs, per als dos
anys de durada del contracte.
Aquest import es desglossa en quatre-cents cinquanta-tres mil vuit-cents vuitanta-sis
euros amb vint cèntims (453.886,20 €) de base imposable i quaranta-cinc mil tres-cents
vuitanta-vuit euros amb seixanta-dos cèntims (45.388,62 €), d’IVA calculat al 10%.
Segon.- APROVAR la classificació de les ofertes presentades pel Lot 1, servei
d’habitacions, del procediment de licitació relatiu a l’acord marc anomenat servei
d’allotjaments temporal per persones en risc d’exclusió social a la ciutat d’Olot, d’acord
amb els criteris de valoració establerts en el Plec i de conformitat amb l’oferta
presentada:

i

Núm.
1
2

Empresa
NARCISO VILA SOMS

CIF
****

COS RIBERA, SL

B17928516

Tercer.- 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 14 d’abril de 2022; així com
amb les ofertes presentades per l’adjudicatària.
Quart.- Les característiques i avantatges de l’oferta, queden acreditades a l’informe de
la Mesa de Contractació celebrada el 4 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.
Cinquè.- D’acord amb els terminis establerts a la clàusula 5 del PCAP, les despeses
corresponents a l’any 2022 es pagaran amb càrrec a la partida següent:
22.600.231.227999 – Prestacions socials (Pensions i altres).
La despesa màxima prevista per al Lot 1 (IVA inclòs), per als diferents anys, és la
següent:
Any 2022:
41.606,24 €
Any 2023:
249.637,41 €
Any 2024:
208.031,17 €
Operació Referència
200200

Tipus
Partida
Despeses 22600 231 227999

Import
41606.24

200200
200200

Despeses 99999
Despeses 99999

249637.41
208031.17

Descripció
CC1
PRESTACIONS SOCIALS (PENSIONS I100
ALTRES)
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA
100
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA
100

CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
001 001 001 000 000
001
001

001
001

001
001

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.
Sisè.- La durada del contracte per al lot 1 s’estableix per dos anys, amb efectes a 1 de
novembre de 2022 i no es preveuen pròrrogues.
Setè.- Oferir al Consorci d’Acció Social de la Garrotxa la possibilitat d’adherir-se a la
licitació de l’acord marc pel servei d’allotjaments temporal per persones en risc
d’exclusió social a la ciutat d’Olot, en els mateixos termes i condicions.
Vuitè.- Notificar l’adjudicació a les empreses adjudicatàries, de conformitat amb l’article
151 de la LCSP.
Novè.- Publicar l’adjudicació del contracte mitjançant anunci en el Perfil del Contractant.
Desè.- Requerir a les tres empreses adjudicatàries, per tal que un cop transcorreguts 15
dies hàbils des que es remeti la notificació de l’adjudicació, comparegui per a la
formalització del contracte, de conformitat amb l’article 153.3 de la LCSP.

000
000

000
000

Onzè.- PUBLICAR la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del
Contractant.
S’aprova per unanimitat.
14.3. - ADJUDICACIÓ DEL LOT 2 DE ACORD MARC PEL SERVEI
D’ALLOTJAMENTS TEMPORAL PER PERSONES EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL
A LA CIUTAT D’OLOT
Núm. de referència

: X2022047544

Antecedents
Per acord de la Junta de Govern Local de data 14 d’abril de 2022 s’inicià i aprovà
l’expedient de contractació administrativa de l’acord marc pel servei d’allotjaments
temporal per persones en risc d’exclusió social a la ciutat d’Olot, es va aprovar el plec
de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques, la despesa
i es va convocar la licitació.
El contracte es divideix en dos lots:
- Lot 1: servei d’habitacions el qual està dividit en habituacions individuals, dobles
i triples
- Lot 2: servei d’apartaments el qual està dividit en diversos tipus d’apartaments
El termini de presentació de proposicions va finalitzar el dia 10 de maig de 2022. Pel
que fa al lot 2, van presentar oferta les següents empreses:
Lot 2:
1. PERLOT, SL. HOTEL APARTAMENT PERLA D’OLOT, amb NIF B17155631
2. CM RESTAURANTS I ALLOTJAMENTS, SLU, amb NIF B55188528

D’acord amb els antecedents obrats a l’expedient CCS12022000017, en data 31 de
maig de 2022 es va reunir la Mesa de Contractació per procedir a l’obertura del sobre
B, que contenia l’oferta relativa als criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de
valor.
La Mesa de Contractació es va reunir de nou en data 16 de juny de 2022 per donar
compte de l’informe emès per les Sres. Carme Sans, Eulàlia Surià i Paula Pagès, de
valoració dels criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor, i obrir el Sobre
C, corresponent als criteris avaluables automàticament o mitjançant fórmula.
En data 4 d’agost de 2022 es reuní novament la Mesa de Contractació per donar compte
de l’informe emès per les Sres. Carme Sans, Eulàlia Surià i Paula Pagès, de valoració
dels criteris avaluables automàticament o mitjançant fórmula i fer proposta d’adjudicació.
Les puntuacions finals del Lot 2 van ser les següents:

Perlot SL. Hotel Apartament CM Restaurants i allotjaments
Perla d’Olot
SLU
Sobre B
40,50 punts
10 punts
Sobre C
43 punts
41,46 punts
PUNTUACIÓ
83,50 punts
51,46 punts
Al tractar-se d’un acord marc, en la mateixa sessió, la Mesa va proposar l’adjudicació
del Lot 2, corresponent al servei d’apartaments, a totes les empreses presentades,
seguint el següent ordre de classificació:
1. Perlot SL. Hotel Apartament Perla d’Olot
2. CM Restaurants i allotjaments, SLU
Es va requerir a les empreses esmentades anteriorment, per tal que presentés tota la
documentació necessària per procedir a l’adjudicació del contracte i constituís la
garantia definitiva exigida als esmentats plecs, la qual, és un 5% del pressupost base
de licitació, que s’ha de repartir proporcionalment entre els adjudicataris de l’acord marc.
Atès que totes les empreses van donar compliment al requeriment esmentat dins el
termini establert a l’efecte, ingressant la garantia definitiva i presentant la documentació
requerida.
De conformitat amb el punt 3 de l’article 150 de la LCSP i amb la Disposició Addicional
Segona de la LCSP.
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12022000059 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
Primer.- ADJUDICAR el Lot 2, Servei d’apartaments de l’acord marc pel servei
d’allotjaments temporal per persones en risc d’exclusió social a la ciutat d’Olot, a
les empreses PERLOT, SL. HOTEL APARTAMENT PERLA D’OLOT, amb NIF
B17155631 i CM RESTAURANTS I ALLOTJAMENTS, SLU, amb NIF B55188528,
d’acord amb l’oferta presentada per cada licitador i acceptada per l’Ajuntament d’Olot,
per un preu màxim de vuitanta-sis mil vuit-cents quaranta-quatre euros amb setanta-vuit
cèntims (86.844,78 €) IVA inclòs, per als dos anys de totalitat del contracte.
Aquest import es desglossa en setanta-vuit mil nou-cents quaranta-nou euros amb
vuitanta cèntims (78.949,80 €) de base imposable i set mil vuit-cents noranta-quatre
euros amb noranta-vuit cèntims (7.894,98 €) d’IVA calculat al 10%.
Segon.- APROVAR la classificació de les ofertes presentades pel Lot 2, servei
d’apartaments, del procediment de licitació relatiu a l’acord marc anomenat servei
d’allotjaments temporal per persones en risc d’exclusió social a la ciutat d’Olot, d’acord
amb els criteris de valoració establerts en el Plec i de conformitat amb l’oferta
presentada:

Núm.
1
2

Empresa
PERLOT, SL. HOTEL APARTAMENT PERLA
D’OLOT
CM RESTAURANTS I ALLOTJAMENTS, SLU

CIF
B17155631
B55188528

Tercer.- 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 14 d’abril de 2022; així com
amb les ofertes presentades per l’adjudicatària.
Quart.- Les característiques i avantatges de l’oferta, queden acreditades a l’informe de
la Mesa de Contractació celebrada el dia 4 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.
Cinquè.- D’acord amb els terminis establerts a la clàusula 5 del PCAP, les despeses
corresponents a l’any 2022 es pagaran amb càrrec a la partida següent:
22.600.231.227999 – Prestacions socials (Pensions i altres).
La despesa màxima prevista per al Lot 2 (IVA inclòs), per als diferents anys, és la
següent:
Any 2022:
7.237,06 €
Any 2023:
43.422,39 €
Any 2024:
36.185,33 €
Operació Referència
200200

Tipus
Partida
Despeses 22600 231 227999

Import
7237

200200
200200

Despeses 99999
Despeses 99999

43422.39
36185.33

Descripció
CC1
PRESTACIONS SOCIALS (PENSIONS I100
ALTRES)
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA
100
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA
100

CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
001 001 001 000 000
001
001

001
001

001
001

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.
Sisè.- La durada del contracte per al Lot 2 s’estableix per dos anys, amb efectes a 1 de
novembre de 2022 i no es preveu la possibilitat de pròrrogues.
Setè.- Oferir al Consorci d’Acció Social de la Garrotxa la possibilitat d’adherir-se a la
licitació de l’acord marc pel servei d’allotjaments temporal per persones en risc
d’exclusió social a la ciutat d’Olot, en els mateixos termes i condicions.
Vuitè.- Notificar l’adjudicació a les empreses adjudicatàries i als candidats, de conformitat
amb l’article 151 de la LCSP.
Novè.- Publicar l’adjudicació del contracte mitjançant anunci en el Perfil del Contractant.
Desè.- Requerir a les empreses adjudicatàries per tal que un cop transcorreguts 15 dies
hàbils des que es remeti la notificació de l’adjudicació, comparegui per a la formalització
del contracte, de conformitat amb l’article 153.3 de la LCSP.

000
000

000
000

Onzè.- PUBLICAR la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del
Contractant.
S’aprova per unanimitat.
14.4. - SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TANQUES PER LA PACIFICACIÓ
DELS ENTORNS ESCOLARS – CEIP BISAROQUES
Núm. de referència : X2022042248
Tipus de Contracte: SU
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SUBMINISTRAMENT
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar el subministrament i col·locació de tanques per
a la pacificació dels entorns escolars – CEIP Bisaroques, com es desprèn de l’informe
de data 12 d’agost de 2022, emès pel Sr. Ramon Prat Molas, cap de l’àrea de Territori
de l’Ajuntament d’Olot.
Segon.- Atès que es tracta d’un subministrament esporàdic i puntual, i que en cas que
es valori que es repetirà aquesta mateixa necessitat, s’inclourà en la planificació de
necessitats de contractació, d’acord amb el que estableix l’article 28 de la LCSP.
Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per el subministrament i
col·locació de tanques per a la pacificació dels entorns escolars – CEIP Bisaroques:

-

Joan Martí Canadell
Joaquin Esquerrà Aiguabella
Mecàniques Hober SL

Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada per
l’empresa MECANIQUES HOBER 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 MECANIQUES HOBER SL i atès que
aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació
objecte del contracte.
Fonament jurídic
La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant
LCSP) i correspon a la modalitat de subministrament regulada a l’article 16 de la
mateixa.

Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de
l’expedient administratiu i les modificacions introduïdes pel Reial Decret Llei 3/2020, de
4 de febrer.
Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació.
Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions
efectuades pel cartipàs municipal.
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics
Vist l’expedient administratiu núm. CC012022000690 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar l’informe NI022022001780 emès pel Sr. Ramon Prat Molas, cap de
l’àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot, de data 12 d’agost de 2022, en el que es
motiven les necessitats de contractar.
Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a
favor de l’empresa MECANIQUES HOBER SL, amb NIF núm. B17130683, el contracte
menor del subministrament i col·locació de tanques per a la pacificació dels entorns
escolars – CEIP Bisaroques, pel preu de vuit mil vuit-cents seixanta-quatre euros amb
quaranta-sis cèntims (8.864,46 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en set mil tres-cents vint-i-sis euros (7.326,00 €) de
pressupost net i mil cinc-cents trenta-vuit euros amb quaranta-sis cèntims (1.538,46 €)
d’IVA calculat amb un tipus del 21 %.
Tercer.- El termini màxim pel subministrament i muntatge de les baranes serà de 2
mesos, a partir de la data de recepció de la notificació de l’adjudicació
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 8.864,46 €, IVA inclòs, amb càrrec
a la partida 22140 134 61912 “Senyalització vies públiques” del Pressupost municipal:
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 22140 134 61912

Import
8864.46

Descripció
SENYALITZACIO VIES PUBLIQUES

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

Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació i adjuntarà
una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient
CC012022000690.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa: MECANIQUES HOBER SL.
S’aprova per unanimitat.

14.5. - ACORD DE L’AJUNTAMENT D’OLOT D’ADHESIÓ AL CONTRACTE BASAT
2021.04-A02 EN L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL
AMB DESTINACIÓ ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA (EXP. 2021.04).
Núm. de referència : X2022047274
Tipus de Contracte: SU
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SUBMINISTRAMENT
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

ANTECEDENTS
1.- L’Ajuntament d’Olot , 11 d’octubre de 2018, va aprovar l’adhesió al sistema
d’adquisició centralitzada destinada als ens locals que l’ACM porta a termes,
conjuntament amb el Consorci Català pel Desenvolupament Local.
2.- La Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent procediment
administratiu de licitació a tal efecte, va acordar en la sessió celebrada el dia 22 d’abril
de 2022, adjudicar l’Acord marc de subministrament de gas natural amb destinació a les
entitats locals (Exp. 2021.04) dividit en dos lots (Lot 1: Baixa Pressió i Lot 2: Mitja i Alta
Pressió), mitjançant la selecció de les empreses ENDESA ENERGÍA SAU, GAS
NATURAL COMERCIALIZADORA SA i IBERDROLA CLIENTES SAU de conformitat
amb els Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques,
aprovats per la Resolució de Presidència núm. 6/2022, de 2 de febrer de 2022 i publicats
al perfil de contractant de l’entitat.
3.- En data 27 de maig de 2022 es va procedir a la formalització dels pertinents
contractes administratius de l'Acord marc, amb les empreses ENDESA ENERGÍA SAU,
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA i IBERDROLA CLIENTES SAU.
4.- Mitjançant Resolució de Presidència núm. 59/2022, de data 4 de juliol de 2022, varen
aprovar-se els corresponents Plecs de clàusules administratives particulars que regulen
el procediment d’adjudicació mitjançant presentació telemàtica de les ofertes
econòmiques de les empreses seleccionades de l’Acord marc de subministrament de
gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. núm. 2021.04.A02).
5.- En data 14 de juliol de 2022 la Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del
corresponent procediment definit als plecs referenciats a l’apartat anterior, va acordar
adjudicar els dos lots del contracte basat del procediment derivat de l’Acord marc del
subministrament de gas natural, amb destinació a les entitats locals de Catalunya
(expedient 2021.04-A02) a l’empresa ENDESA ENERGÍA SAU, formalitzant-se el
corresponent contracte, en data 30 d’agost de 2022.

6.-Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 23
del Plec de clàusules administratives particulars del procediment d’adjudicació de
l’expedient 2021.04-A02.
7.- De conformitat amb l’informe tècnic emès el Sr. Xavier Viñolas Boix de l’Àrea de
Territori, de data 13 de setembre de 2022, es preveu el consum estimat de gas del
contracte de de l’Ajuntament d’Olot.
FONAMENTS DE DRET
Disposició addicional 3a. de la LSCP, en relació a la Disposició addicional 5a de la
LBRL, en la redacció donada per la LRSAL.
Articles 227 i ss. de la LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i
règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.
Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc.
Article 153 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius
mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents
contractuals.
Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques aprovats per
Resolució de Presidència núm. 6/2022, de 2 de febrer de 2022 i publicats al perfil de
contractant de l’entitat que regeixen l’Acord marc de subministrament de gas natural
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. núm. 2021.04.A02).
Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la Presidència
núm. 59/2022, de 4 de juliol de 2022 i publicats al perfil de contractant de l’entitat que
regeixen l’Acord marc de subministrament de gas natural amb destinació a les entitats
locals de Catalunya (Exp. núm. 2021.04.A02).
Article 52 i ss. 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, i resta de disposicions vigents
concordants en matèria de règim local que regulen el règim de funcionament i
competències de les entitats locals (...)/ o articles aplicables de Llei d’organització
comarcal.
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret
assenyalats anteriorment, la regidora-delegada d’Hisenda proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:

Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret
assenyalats anteriorment i vist l’expedient administratiu núm: CC012022000776 , la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Disposar l’adhesió de l’Ajuntament d’Olot al contracte basat (Exp. 2021.04A02) en l’Acord marc de subministrament de gas natural amb destinació a les entitats
locals de Catalunya (Exp. 2021.04), per un termini de dotze mesos, des de l'1 d’octubre
de 2022 al 30 de setembre de 2023.
Segon.- Aprovar la contractació a l’empresa ENDESA ENERGIA SAU del
subministrament de gas natural dels punts de subministrament (CUPS) de titularitat de
l’Ajuntament d’Olot, per evitar errades de transcripció. (Annex I document en excel i
pdf.)
Així mateix, s’envia com a documentació annexa el formulari de dades (document Word)
que inclou les dades del titular, les dades de contacte del receptor de les factures
elèctriques i les dades de pagament. (Annex II)
Les condicions econòmiques especificades per lots i tarifes són en tot moment les
publicades a la pàgina web de l’ACM que deriven de les actualitzacions previstes en els
plecs dels preus resultants de l’oferta adjudicada.
Els preus del contracte seran actualitzats trimestralment, d’acord amb el què preveu la
clàusula 23 del Plec de clàusules administratives particulars del procediment
d’adjudicació (Exp.2021.04-A02).
Tercer.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import de 271.978,00 €
que s'imputarà, dins del pressupost municipal de l'any 2022 i 2023 , amb càrrec a les
següents partides pressupostàries segons la següent distribució:
Octubre-Desembre 2022:
Reserva AD pel subministrament de gas a ENDESA ENERGIA 22-23
(3 mesos 2022)
SUBMINISTRAMENT
GAS
EDIFICIS
22.144.920.221020
CORPORACIO
SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS ESPORTS
22.144.342.221020
I LLEURE
SUBMINISTRAMENT
GAS
EDIFICIS
22.144.333.221020
CULTURALS
SUBMINISTRAMENT
GAS
EDIFICIS
22.144.323.221020
ENSENYAMENT

Import
6.625 €
11.550 €
7.700 €
8.103 €
36.978 €

Gener – Setembre 2023:

Reserva AD pel subministrament de gas a ENDESA ENERGIA 22-23
(9 mesos 2023)
SUBMINISTRAMENT
GAS
EDIFICIS
23.144.920.221020 CORPORACIO
SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS ESPORTS I
23.144.342.221020 LLEURE
SUBMINISTRAMENT
GAS
EDIFICIS
23.144.333.221020 CULTURALS
SUBMINISTRAMENT
GAS
EDIFICIS
23.144.323.221020 ENSENYAMENT

Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 22144 920 221020

Import
6625

200220

Despeses 22144 342 221020

11550

200220

Despeses 22144 333 221020

7700

200220

Despeses 22144 323 221020

8103

200220
200220
200220
200220

Despeses
Despeses
Despeses
Despeses

45000
40000
30000
120000

99999
99999
99999
99999

Import
45.000 €
40.000 €
30.000 €
120.000 €
235.000 €

Descripció
CC1 CC2
SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS 100 001
CORPORACIO
SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS ESPORTS
100 001
I LLEURE
SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS 100 001
CULTURALS
SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS 100 001
EDUCACIO
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA
100 001
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA
100 001
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA
100 001
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA
100 001

CC3 CC4 CC5 CC6
001 001 000 000
001

001

000

000

001

001

000

000

001

001

000

000

001
001
001
001

001
001
001
001

000
000
000
000

000
000
000
000

En tractar-se d’una despesa plurianual, aquesta despesa queda subordinada a
l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost dels exercicis respectius
Quart.- Notificar l’adopció d’aquest acord a l’empresa adjudicatària Endesa Energia
SAU, al CCDL (preferentment a través d’EACAT) i a l’ACM (preferentment a través
d’EACAT) així com a la resta d’interessats que s’escaigui, i donant-li els efectes de
publicitat que siguin preceptius.
Cinquè .- Nomenar responsable del contracte a Sr. Xavier Viñolas Boix, Enginyer Tècnic
de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot.

S’aprova per unanimitat.

14.6. - SUBMINISTRAMENT DE LLUMINÀRIES PER A LA MILLORA ENERGÈTICA
DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC AL BARRI DE BONAVISTA – FASE 2 I DELS
PASSOS DE VIANANTS DE L’AVINGUDA SANT JORDI
Núm. de referència : X2022044574
Tipus de Contracte: SU
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SUBMINISTRAMENT
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar el subministrament de lluminàries per a la
millora energètica de l’enllumenat públic al barri de Bonavista – Fase 2 i dels passos de
vianants de l’avinguda Sant Jordi, com es desprèn de l’informe de data 18 d’agost de
2022, emès pel Sr. Ramon Prat Molas, cap de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot.
Segon.- Atès que es tracta d’un subministrament esporàdic i puntual, i que en cas que
es valori que es repetirà aquesta mateixa necessitat, s’inclourà en la planificació de
necessitats de contractació, d’acord amb el que estableix l’article 28 de la LCSP.
Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per el subministrament de
lluminàries per a la millora energètica de l’enllumenat públic al barri de Bonavista – Fase
2 i dels passos de vianants de l’avinguda Sant Jordi:

-

SALTOKI BARBERA SL
LOUVELIA FACADE SOLUTIONS SL
SALTOKI VIC SA

Quart.- D’acord amb l’informe emès en data 16 de setembre de 2022, han estat
presentades dins del termini establert a l’efecte, dues ofertes subscrites per SALTOKI
BARBERA SL i SALTOKI VIC SA; vist l’informe de valoració s’informa favorablement
l’oferta presentada per l’empresa SALTOKI VIC SA, 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 SALTOKI VIC SA i atès que aquesta
compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del
contracte.
Fonament jurídic
La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant
LCSP) i correspon a la modalitat de subministrament regulada a l’article 16 de la
mateixa.

Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de
l’expedient administratiu i les modificacions introduïdes pel Reial Decret Llei 3/2020, de
4 de febrer.
Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació.
Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions
efectuades pel cartipàs municipal.
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics
Vist l’expedient administratiu núm. CC012022000738 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar l’informe NI2022001817 emès pel Sr. Ramon Prat Molas, cap de
l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot, de data 18 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 SALTOKI VIC SA, amb NIF núm. A64718877, el contracte menor
del subministrament de lluminàries per a la millora energètica de l’enllumenat públic al
barri de Bonavista – Fase 2 i dels passos de vianants de l’avinguda Sant Jordi, pel preu
de setze mil sis-cents dotze euros amb quaranta-cinc cèntims (16.612,45 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en tretze mil set-cents vint-i-nou euros amb trenta cèntims
(13.729,30 €) de pressupost net i dos mil vuit-cents vuitanta-tres euros amb quinze
cèntims (2.883,15 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 %.
Tercer.- El termini de lliurament serà de 45 dies, a partir de la data de recepció de la
notificació de l’adjudicació.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 16.612,45 €, IVA inclòs, amb càrrec
a la partida 22140 165 61913 “Actuacions enllumenat vies públiques” del Pressupost
municipal:
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 22140 165 61913

Import
16612.45

Descripció
ACTUACIONS ENLLUMENAT VIES
PUBLIQUES (PR22)

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

Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació i adjuntarà
una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient
CC012022000738.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa: SALTOKI VIC SA.
S’aprova per unanimitat.

14.7. - CULTURA - CONTRACTACIÓ D’UNA EMPRESA DE SERVEIS PER A DUR
A TERME EL SERVEI DE GUARDA EL CAU DE LA GUILLA A LA BIBLIOTECA
MARIÀ VAYREDA D’OLOT
Núm. de referència : X2022045045
Vist l’expedient administratiu núm: CC012022000757 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Tipus de Contracte: SE
Procediment
AB
Criteris
MU

DE SERVEIS
PROCEDIMENT OBERT
MULTIPLICITAT DE CRITERI

Proposta a la Junta de Govern Local
Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar el servei de guarda El Cau de la Guilla a la
Biblioteca Marià Vayreda d’Olot, en el marc del programa Temps de Cures, com es
desprèn de l’informe de data 15/9/2022, emès pel Director de l’Àrea de Cultura i
Educació 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.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar el servei de
guarda El Cau de la Guilla a la Biblioteca Marià Vayreda d’Olot, en el marc del programa
Temps de Cures:
•

IVAN MONDEJAR I OLVIERAS. (RECREA’T); ****;

•

ARRIANT ; B55218432; info@arriant.org

•

QUIRÀLIA (Puntuajocs SL); B64958838; dani@quiralia.cat

•

SUARA SERVEIS SCCL. F17444225; direcciofluvia@suara.coo`p

Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada IVAN
MONDEJAR I OLVIERAS. (RECREA’T) per ser 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 IVAN MONDEJAR I OLVIERAS.
(RECREA’T) 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 19/09/2022 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 IVAN MONDEJAR I OLIVERAS. (RECREA’T), amb NIF ****, el
contracte menor de serveis de guarda El Cau de la Guilla a la Biblioteca Marià Vayreda
d’Olot, en el marc del programa Temps de Cures pel preu de tretze mil cinc-cents trentanou euros amb disset cèntims (13.539,17€), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en onze mil cent vuitanta-nou euros amb quaranta
cèntims (11.189,40€) de pressupost net i dos mil tres-cents quaranta-nou euros amb
setanta-set cèntims (2.349,77€) d’IVA calculat amb un tipus del 21 %
Tercer.- El termini màxim per a l’execució dels serveis serà de 31 de desembre de 2022
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 13.539,17€, IVA inclòs, amb càrrec
a la partida 22 599 326 227997 TEMPS DE CURES 0-14 ANYS del Pressupost
municipal.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 22599 326 227997

Import
13539.17

Descripció
TEMPS DE CURES 0-14 ANYS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
500 012 035 041 000 000

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

Setè.- IVAN MONDEJAR I OLIVERAS. (RECREA’T adjuntarà una còpia d’aquest acord
a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012022000757.
S’aprova per unanimitat.
14.8. - EDUCACIÓ - CONTRACTACIÓ D’UNA EMPRESA DE SERVEIS PER A DUR
A TERME CAMPAMENTS I COLÒNIES DINS EL PROGRAMA DE TEMPS X
CURES.
Núm. de referència : X2022044691
Tipus de Contracte: SE
Procediment
AB
Criteris
UN

DE SERVEIS
PROCEDIMENT OBERT
ÚNIC CRITER

Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar el servei per dur a terme Campaments i
Colònies dins el programa Temps per Cures., com es desprèn de l’informe de data 2 de
setembre de 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.
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 / per
dur a terme Campaments i Colònies dins el programa Temps per Cures:
1. ROSA DELS VENTS; A-58133851; informacio@rosadelsvents.es
2. EIX ESTELS; B62124797; hola@eixestels.com
3. CORRIOL SERVEIS EDUCATIUS SL; B16914988; info@corriolserveis.com
4. NATKAM CAMPAMENTS; B-66325366; info@natkam.cat
Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada per
CORRIOL SERVEIS EDUCATIUS SL. Oferta favorable a la contractació
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 CORRIOL SERVEIS EDUCATIUS 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 2 de setembre, 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 CORRIOL SERVEIS EDUCATIUS SL, amb NIF núm. B16914988, el
contracte menor de serveis per dur a terme Campaments i Colònies dins el programa
Temps per Cures pel preu de dotze mil dos-cents vuitanta-nou euros amb trenta-set
cèntims (12.289,37€), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en deu mil cent cinquanta-sis euros amb cinquanta
cèntims (10.156,50€) de pressupost net i dos mil cent trenta-dos euros amb vuitanta-set
cèntims (2.132,87€) d’IVA calculat amb un tipus del 21 %
Tercer.- Les colònies i els campaments tindran lloc durant dos períodes que
coincideixen amb dies festius i de lliure disposició a les escoles per al curs 2022-2023:
- Pont del novembre: del dissabte 29 d’octubre al dimarts 1 de novembre. (4 dies, 3 nits)
- Pont del desembre: del dissabte 3 al dimarts 6 de desembre (4 dies, 3 nits)
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 12.289,37€, IVA inclòs, anirà amb
càrrec a la partida 2022 599 326 227997 Temps de Cures de 0-14 del pressupost de
l’Ajuntament d’Olot.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 22599 326 227997

Import
12289.37

Descripció
TEMPS DE CURES 0-14 ANYS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
500 012 035 041 000 000

Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses que han presentat pressupost.
Setè.- AJUNTAMENT D'OLOT adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012022000746.
S’aprova per unanimitat.
14.9. - APROVACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ CANGURATGE “IN SITU” –
PROGRAMA TEMPS DE CURES
Núm. de referència : X2022045240
Tipus de Contracte: SE
Procediment
AB
Criteris
MU

DE SERVEIS
PROCEDIMENT OBERT
MULTIPLICITAT DE CRITERI

Proposta a la Junta de Govern Local
Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar el servei per dur a terme el projecte
“Canguratge “in situ”, en el marc del programa Temps de Cures impulsat pel
Departament d’Igualtat i Feminisme de la Generalitat de Catalunya, com es desprèn de
l’informe de data 15/9/2022, emès pel Direcció de l’Àrea de Cultura i Educació de Ricard
Sargatal.
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 per dur
a terme el projecte “Canguratge “in situ”, en el marc del programa Temps de Cures
impulsat pel Departament d’Igualtat i Feminisme de la Generalitat de Catalunya
1. IVAN MONDEJAR I OLIVERAS. (RECREA’T); ****; info@recreatactivitats.com
2. ROCATOMBA S.L. SERVEIS EDUCATIUS, CULTURALS I DE LLEURE; B17479817;
info@rocatomba.cat
3. SOTRAC, serveis educatius; B17767302; info@sotrac.cat

Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada per IVAN
MONDEJAR I OLIVERAS. (RECREA’T) per ser 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 IVAN MONDEJAR I OLIVERAS.
(RECREA’T) 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 19/09/2022 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 IVAN MONDEJAR I OLIVERAS. (RECREA’T), amb NIF ****, el
contracte menor de serveis per dur a terme el projecte “Canguratge “in situ”, en el marc
del programa Temps de Cures impulsat pel Departament d’Igualtat i Feminisme de la
Generalitat de Catalunya pel preu de setze mil quatre-cents onze euros amb vint-i-tres
cèntims (16.411,23€), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en tretze mil cinc-cents seixanta-tres euros (13.563,00€)
de pressupost net i dos mil vuit-cents quaranta-vuit euros amb vint-i-tres cèntims
(2.848,23€) d’IVA calculat amb un tipus del 21 %
Tercer.- El termini màxim per a l’execució dels serveis serà de 31 de desembre d e2022
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 16.411,23€, IVA inclòs, amb càrrec
a la partida TEMPS DE CURES 0-14 ANYS 22 599 326 227997 del Pressupost
municipal.

Operació
200220

Referència

Tipus
Partida
Despeses 22599 326 227997

Import
16411.23

Descripció
TEMPS DE CURES 0-14 ANYS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5
500 012 035 041 000

Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses que han presentat pressupost.
Setè.- IVAN MONDEJAR OLIVERAS adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012022000758.
S’aprova per unanimitat.
15.1. - AUTORITZAR LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS D’APLICACIÓ PRÀCTICA
RELACIONADES AMB EL PROJECTE CLAU A UNA ALUMNA DE L'IES LA
GARROTXA A L'ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DE L'AJUNTAMENT D'OLOT
Núm. de referència

: X2022046860

Atès que l’Ajuntament d’Olot i el Departament d’Educació tenen signat un conveni de
col·laboració per a l’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat d’Educació secundària
del municipi que participi en el projecte d’atenció educativa a la diversitat (Projecte Clau)
en el marc dels programes de diversificació curricular.
Atès que l’Àrea de promoció econòmica està disposada a col·laborar amb l’IES La
Garrotxa per tal que els seus alumnes puguin adquirir coneixements relacionats amb les
activitats d’aplicació pràctica detallades en el projecte CLAU i altres que se’n derivin del
normal funcionament del departament.
Vist l’expedient administratiu RH142022000033 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 col·laboració en la formació acadèmica de l’alumna ****, estudiant
de 4rt d’ESO de l’IES La Garrotxa, facilitant la realització de les activitats d’aplicació
pràctica del Projecte Clau i sense percebre cap remuneració, a l’Àrea de promoció
econòmica de l’Ajuntament d’Olot.
Les pràctiques iniciaran el dia 22 de setembre de 2022 i finalitzaran el 16 de juny de
2023. L’horari serà dijous i divendres de 10h a 13h, segons el calendari escolar.
Segon.- Incloure a l’alumna ****, estudiant de 4rt d’ESO de l’IES La Garrotxa, a
l’assegurança de responsabilitat civil d’aquest Ajuntament el temps que estigui realitzant
les pràctiques.
S’aprova per unanimitat.

16.1. - AUTORITZAR LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES A UNA ALUMNA DE
L'IES LA GARROTXA A L'ARXIU MUNICIPAL
Núm. de referència

: X2022046663

Atès que l’Ajuntament d’Olot i el Departament d’Educació tenen signat un conveni de
col·laboració per a l’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat d’Educació secundària
del municipi que participi en el projecte d’atenció educativa a la diversitat (Projecte Clau)
en el marc dels programes de diversificació curricular.
Atès que l’Arxiu Municipal està disposat a col·laborar amb l’IES La Garrotxa per tal que
els seus alumnes puguin adquirir coneixements relacionats amb tasques d’arxivar i
classificar documentació i altres que se’n derivin del normal funcionament del
departament.
Vist l’expedient administratiu RH142022000032 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 col·laboració en la formació acadèmica de l’alumna ****, estudiant
de 4rt d’ESO de l’IES La Garrotxa, facilitant la realització de les activitats d’aplicació
pràctica del Projecte Clau i sense percebre cap remuneració, a l’Arxiu Municipal.
Les pràctiques iniciaran el dia 22 de setembre de 2022 i finalitzaran el 16 de juny de
2023. L’horari serà dijous i divendres de 9h a 13h, segons el calendari escolar.
Segon.- Incloure a l’alumna ****, estudiant de 4rt d’ESO de l’IES La Garrotxa, a
l’assegurança de responsabilitat civil d’aquest Ajuntament el temps que estigui realitzant
les pràctiques.
S’aprova per unanimitat.
17.1. - AUTORITZAR LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES A LA SECCIÓ
D'INGRESSOS A UNA ALUMNA DE L'IES BOSC DE LA COMA
Núm. de referència

: X2022047149

Atès que al Institut Bosc de la Coma d’Olot es cursa el Cicle formatiu de grau mitjà de
Gestió Administrativa, en el programa educatiu del qual s’estableix l’obligació dels
estudiants de realitzar pràctiques en les empreses o administracions públiques.
Atès que la Secció d’Ingressos està disposada a col·laborar amb l’IES Bosc de la Coma
per tal que els seus alumnes puguin adquirir coneixements relacionats amb tasques
d’arxivar, classificar documentació i altres que se’n deriven del funcionament normal del
departament.

Vist l’expedient administratiu RH142022000034 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 la Secció d’Ingressos d’aquest
Ajuntament a la Sra. ****, estudiant del Cicle formatiu de grau mitjà de Gestió
Administrativa del Institut Bosc de la Coma, durant el període comprès entre el
26/09/2022 i el 24/02/2023 i amb l’horari de 9 a 13 hores de dilluns a divendres, segons
estableix el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i el Institut Bosc de la
Coma, per realitzar tasques d’arxivar, classificar documentació i altres que se’n deriven
del funcionament normal del departament, i sense percebre cap remuneració.
Segon.- INCLOURE a l’alumna **** estudiant de l’IES Bosch de la Coma, a
l’assegurança de responsabilitat civil d’aquest Ajuntament el temps que estigui realitzant
les pràctiques.
S’aprova per unanimitat.
18.1. - PROJECTE D’ACTUACIONS DE MILLORA A LA PLAÇA DE SANT
MIQUEL.- PROPOSANT APROVAR DEFINITIVAMENT
Núm. de referència

: X2022034570

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot, en la sessió celebrada el dia 7 de juliol
de 2022 va adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovar inicialment el projecte d’actuacions
de millora a la Plaça de Sant Miquel, redactat per unparelld’arquitectes, Eduard Callís i
Guillem Moliner en data juliol de 2022.
Vist que el referit projecte es va exposar al públic pel termini de trenta dies en el Butlletí
Oficial de la Província de Girona núm. 139 de data 21 de juliol de 2022.
Vist que durant el termini en el qual ha estat exposat al públic no s’han presentat
al·legacions ni suggeriments de cap tipus.
Vist que en data setembre de 2022, l’arquitecte Eduard Callís i Guillem Moliner,
unparelld’arquitectes, van presentar el projecte amb les esmenes incorporades d’acord
amb les directrius dels tècnics de l’Àrea de Territori, sense que es puguin considerar
substancials.
Vist l’informe emès pel director de l’Àrea de Territori en data setembre de 2022, que
s’adjunta a l’expedient, conforme al qual informa favorablement l’aprovació definitiva del
projecte atès que , es considera que el projecte:
-

S’adequa al planejament vigent, que n sol urbà consolidat, és el POUM vigent
de 2003.
Formalment és un document complert, apte per ser licitat per l’Ajuntament.

-

Les solucions donades, s’adeqüen a la funcionalitat que emana del PIAM del
barri i respecten l’essència de la plaça preexistent.

En relació a l’expedient UPOM2022000022, 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 DEFINITIVAMENT el projecte d’actuacions de millora a la Plaça
de Sant Miquel, redactat per unparelld’arquitectes, Eduard Callís i Guillem Moliner en
data setembre de 2022.
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província i al web de
l’ajuntament.
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
S’aprova per unanimitat.
19.1. - CONVALIDAR ACORD APROVACIÓ MEMÒRIA VALORADA
SEMAFORITZACIÓ I CONTROL DE TRÀNSIT TRAVESSERES URBANES D’OLOT
Núm. de referència

: X2022046680

Vist que per Decret número 2022LDEC003537 de data 19 de setembre de 2022 es va
acordar aprovar la memòria valorada de Semaforització i control de trànsit de
travesseres urbanes d’Olot, redactada pel director de l’Àrea de Territori, senyor Ramon
Prat Molas en data setembre de 2022.
Vist que en el punt segon de l’esmentat Decret es va acordar convalidar el referit acord
a la Junta de Govern Local.
En relació a l’expedient UPOM2022000027, 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.- CONVALIDAR el Decret número 2022LDEC003537 de data 19 de setembre
de 2022, pel qual es va acordar aprovar la memòria valorada de Semaforització i control
de trànsit de travesseres urbanes d’Olot, redactada pel director de l’Àrea de Territori,
senyor Ramon Prat Molas en data setembre de 2022.
SEGON.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
S’aprova per unanimitat.

20.1. - DENEGAR LLICÈNCIA D'OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE NAU INDUSTRIAL,
C DEL ROSSELLÓ N. 21
Núm.- LLICENCIA D’OBRES
FONT DE NOC SL-C DEL ROSSELLÓ N.0021
Núm. de referència

: X2022043969

AFER: Denegar llicència d’obres a nom de FONT DE NOC SL per CONSTRUCCIÓ DE
NAU INDUSTRIAL, al C DEL ROSSELLÓ N.21 , del municipi d’Olot.
Identificació de l’expedient: OMA32022000093
Situació: C DEL ROSSELLÓ N.0021
1.- En data 26/08/2022, FONT DE NOC SL amb DNI: B1751160-1, representat per ****
, presenta projecte d’obres majors per CONSTRUCCIÓ DE NAU INDUSTRIAL, amb
situació al carrer C DEL ROSSELLÓ N.21, d’Olot.
2.- En data 5/09/2022 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic desfavorable del
projecte de construcció d’una nau industrial adossada a la nau existent situada al carrer
del Rosselló, núm. 21, atès que no s’ajusta a les condicions de l’article 15.4 de la
normativa del Pla parcial la Canya – Escola Llar (MPP-27, aprovada definitivament el
dia 13/09/2000), vigent d’acord amb l’Annex 2 del POUM d’Olot.
La nau de projecte no observa la separació mínima de 5,00 m de l’edificació al límit
lateral de la parcel·la. Segons el Pla parcial només es permet edificar sobre aquest límit
per a construir una edificació unitària en edificis aparellats o adossats. El projecte
presentat no contempla la modificació de l’edifici existent de la parcel·la veïna del carrer
del Rosselló, núm. 23, per formar un conjunt unitari adossat.
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 URBÀ CONSOLIDAT, Zona d’indústria aïllada d’intensitat 3
(clau 16.3).
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.- DENEGAR a FONT DE NOC SL amb DNI B17511601, representat per **** ,
llicència d’obres (OMA32022000093), per CONSTRUCCIÓ DE NAU INDUSTRIAL, amb
situació al C DEL ROSSELLÓ N.21, del municipi d’Olot.
SEGON.- Donar compte de la liquidació de l'ingrès de l'/les autoliquidacions que es
detalla/m seguidament
Num liquidació
CRL-2022-80005

Import
559€

Liquidació de Drets i Garanties:
Drets
Per: Un pressupost de: 258837.50 euros
Base liquidable Drets
(3)
258837.50

%
Drets definitius Taxes
bonifica
ció
0
0
0

Total Drets
559

Garanties:
Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties

Euros
559
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.

559

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.
S’aprova per unanimitat.
20.2. - CONCEDIR LLICÈNCIA PER AMPLIACIÓ DE NAU INDUSTRIAL
Núm.- LLICENCIA D’OBRES
FONT DE NOC SL-C DELS GARGANTA N.0004 B.A
Núm. de referència

: X2022027535

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de FONT DE NOC SL per AMPLIACIÓ DE
NAU INDUSTRIAL, al C DELS GARGANTA N.0004 B.A, del municipi d’Olot.
Identificació de l’expedient: OMA32022000052
Situació: C DELS GARGANTA N.0004 B.A
1.- En data 26/05/2022, FONT DE NOC SL amb DNI: B1751160-1, representat per ****
, presenta projecte d’obres majors per AMPLIACIÓ DE NAU INDUSTRIAL, amb situació
al carrer C DELS GARGANTA N.0004 B.A , d’Olot.
2.- En data 6/09/2022 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 URBÀ CONSOLIDAT. Zona d’indústria aïllada d’intensitat
3 (16.3)
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 FONT DE NOC SL amb DNI B17511601, representat per **** ,
llicència d’obres (OMA32022000052), per AMPLIACIÓ DE NAU INDUSTRIAL, amb
situació al C DELS GARGANTA N.0004 B.A, del municipi d’Olot.
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 4 mesos i el termini per acabar-les
és de 12 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 liquidció
2022 CRA

Import

5159.16

5159.16

0000600058

Liquidació de Drets i Garanties:
Drets
Per: Un pressupost de: 120704.06 euros
Base liquidable (3)

Drets

%
bonificació

Drets definitius

Taxes

Total Drets
5159.16

120704.06

Garanties:
Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties

Euros
5159.16

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: 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. 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”.
3. Aquesta llicència d’obres s’atorga sense perjudici de les condicions que puguin
derivar-se de l’expedient d’autorització o comunicació de l’establiment de l’activitat a
exercir a la parcel·la modificada per l’ampliació de l’edifici.
4. Aquesta llicència no autoritza l’ocupació de la via pública amb materials o altres
elements propis de l’obra.
5. D’acord amb l’Estudi de gestió de residus del projecte, es preveu l’excavació de 61,42
m3 de terres. Aquestes terres no es podran dipositar a la pròpia parcel·la per explanació
i anivellament atès que el terreny no presenta desnivells rellevants. Abans de finalitzar
l’obra, caldrà presentar a l’Ajuntament un document signat per un gestor de residus
autoritzat on hi consti l’import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió de
les terres reutilitzables, segons l’establert al Reial Decret 210/2018.
6. Aquesta llicència no autoritza la instal·lació de rètols comercials visibles des de la via
pública.
7. D’acord amb l’article 75.1 del Decret 64/2014 pel qual s’aprova el Reglament sobre la
protecció de la legalitat urbanística, per a la primera utilització i ocupació de l’edifici, la
persona promotora ha de comunicar prèviament la finalització de les obres a

l’ajuntament. La comunicació ha d’anar acompanyada del certificat final d’ obra expedit
per la direcció facultativa de les obres en què han de constar els fets següents: a) Data
de finiment de les obres. b) Que les obres han estat executades de conformitat amb el
projecte tècnic autoritzat i, si s’escau, les seves modificacions i les condicions de la
llicència urbanística atorgada. c) Que l’edificació està en condicions de ser utilitzada de
conformitat amb l’ús autoritzat.
8. Per a l’obtenció de la llicència de primera utilització de l’edifici caldrà haver executat
les obres previstes de formació del conjunt unitari amb l’edifici veí, les quals van ser
aprovades en data 19/05/2010 en la llicència OMA3-31/2010 per la construcció de la
nau (segons condicions de la Modificació del Pla Parcial La Canya-Escola Llar AD13/09/200 i article 320 del POUM).
9. Un cop finalitzada l’obra cal presentar el certificat final d’obra, segons article 20 de la
Llei 3/2010. Juntament amb els certificats de posada en servei de les instal·lacions de
previsió i seguretat contra incendis article 20 del Reial Decret 513/2017, de 22 de maig,
pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis, per la
posada en servei de les instal·lacions en qüestió.
10. 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.
21.1. - SUBVENCIÓ MITMA - NEXT GENERATION PEL PROJECTE
URBANITZACIÓ DE L'AV.PERE BADOSA
Núm. de referència

: X2022047130

Vista l’Ordre TMA/892/2021, de 17 d’agost, del Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda
Urbana per la que s’aproven les bases reguladores pel Programa d’ajudes a municipis
per la implantació de zones de baixes emissions i la transformació digital i sostenible del
transport urbà, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
Vista l’Ordre Ministerial del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana per la que
s’aprova i publica la convocatòria corresponent a l’exercici 2022 del Programa d’ajudes
a municipis per la implantació de zones de baixes emissions i la transformació digital i
sostenible del transport urbà i de la mobilitat, en el marc del Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea – Next Generation EU.
Vist que l’Ajuntament d’Olot té interès en concórrer en aquesta línia de subvenció per a
l’execució del Projecte d’Urbanització de l’Avinguda Pere Badosa d’Olot.

En relació a l’expedient SG102022000020, 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.- PARTICIPAR I ACCEPTAR el procediment regulat per l’Ordre Ministerial de
convocatòria de subvenció del MITMA en el marc del PRTR, finançat per la Unió
Europea – Next Generation EU.
SEGON.- SOL·LICITAR una subvenció de 613.673,52€ per la pacificació, millora de la
mobilitat ciclista i del transport públic urbà en el municipi d’Olot, en execució del Projecte
d’urbanització de l’Avinguda Pere Badosa d’Olot.
TERCER.- ASSUMIR el compromís, en cas de concessió de l’ajut, d’executar el referit
projecte, i que es disposarà de la dotació pressupostaria corresponent.
QUART.- DECLARAR el compromís de que es disposarà dels recursos tècnics i
financers necessaris per garantir el manteniment i operació de l’actuació subvencionada
durant almenys els cinc primers anys d’activitat.
CINQUÈ.- FACULTAR a l’Alcalde per la firma de tota la documentació necessària per a
la seva tramitació.
S’aprova per unanimitat.
22.1. - CONVALIDACIÓ D'ACORD DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DE
MOBILITAT SEGURA I SOSTENIBLE AL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT
Núm. de referència

: X2022046604

Vist que per Decret núm. 2022LDEC003535 de 19 de setembre de 2022 es va aprovar
la sol·licitud de subvenció del projecte de Semaforització i control de trànsit de les
travesseres urbanes d’Olot a la convocatòria per a la concessió d’ajuts als ens locals de
Catalunya per al desenvolupament d’actuacions vinculades a la mobilitat segura i
sostenible, intel·ligent, la pacificació del trànsit i la reducció de l’accidentalitat en l’àmbit
urbà del Servei Català de Trànsit, en els termes regulats per la Resolució
INT/2492/2022, de 2 d’agost.
Vist que en l’apartat quart del referit Decret s’acordava la convalidació dels acords
adoptats pel mateix en la propera Junta de Govern Local de l’ens.
Vist el Decret d’Alcaldia, de 25 de juny de 2019, sobre delegació de competències a
aquesta Regidoria-Delegada.
En relació a l’expedient SG102022000019, 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.- CONVALIDAR els acords adoptats per Decret núm. 2022LDEC003535 de
data 19 de setembre de 2022 en tots els seus termes, i als efectes administratius i legals
oportuns.
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler
d’anuncis de la corporació i al web de l’Ajuntament.
S’aprova per unanimitat.
23.1. - JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I
DESENVOLUPAMENT ACTIVITATS VEÏNALS
Núm. de referència

: X2022024168

Vista l’acord d’avançament de subvenció aprovada a la Junta Govern Local de data 21
de juliol de 2022 per un import de 3.800€ a l’ ASSOCIACIO VEINS I PROPIETARIS DEL
NUCLI ANTIC D'OLOT, amb NIF G17157454.
Vista la memòria la memòria justificativa presentada en data 17 d’agost de 2022,
mitjançant registre d’entrada E2022016656.
En relació a l’expedient SBS22022000005, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, 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 FESTA NUCLI ANTIC, per un import de 5700 euros, comptabilitzada a
l’aplicació pressupostària 22 160 924 480003 en fase “AD” 202202416, 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
200400
2022024168

Tipus
Partida
Despeses 22160 924 480003

Import
5700

Descripció
SUBVENCIONS BARRIS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
160 999 999 065 999 999

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.

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

EL SECRETARI ACCIDENTAL

