
 
 
 

ACTA NÚM.39 
JUNTA DE GOVERN LOCAL  

EL DIA 13 D´OCTUBRE DE 2022. 
 
 

A la molt Lleial ciutat d’Olot el dia 13 d´octubre 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, Maria Assumpció Camps i Bosch, Aniol Sellabona i Aguilera i Gemma 
Canalias i Rafel. 
 
També hi assisteixen com a regidors delegats expressament convidats per tal de 
presentar els assumptes de la seva àrea, sense poder intervenir, en cap cas, en la part 
resolutiva ni en la resta d’assumptes que no afectin a la seva àrea ni prendre part en la 
votació, i segons informe dels Serveis de Secretaria del dia 1 de juliol de 2003, els 
Srs./es: Agustí Arbós i Torrent, Adriana Francés i Planellas i Lluc Charles Flaqué. 
 
Hi assisteixen com a regidors de l’oposició Jaume Mir i Bagó i Jordi Gasulla i Flavià.   
 
Hi assisteix l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí 
 
Actua com a secretària, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera 
 
 

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

2. - DESPATX OFICIAL 
 
El Sr. Alcalde dona compte als membres de la Junta de Govern dels actes i reunions a 
les quals ha assistit, des de la sessió celebrada el dia  6 d’octubre 
 

- El dijous 6 va inaugurar l’inici de curs de l’Escola Oficial d’Idiomes d’Olot que 
enguany celebra el seu 20è aniversari 

- El divendres 7 d’octubre, acompanyat de diferents regidors, va participar dels 
actes del 40è aniversari de La Fageda. Al vespre, acompanyant de la regidora 
Imma Muñoz, va felicitar a la Sra. Maria Pons amb motiu del seu 100è aniversari. 
A continuació va fer entrega dels premis Fundació Mª Rosa Sans en un acte que 
va tenir lloc a l’Espai Cràter 

- Dilluns 10, acompanyat de la regidora d’Acció Social va assistir a la intervenció 
artística que l’Associació El Paraigües va organitzar a les escales de Sant 
Esteve, coincidint amb el Dia Mundial de la Salut Mental 



 

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

 
Tot seguit la Secretària dona compte a la Junta de Govern dels edictes i anuncis de 
l'Ajuntament d'Olot apareguts als Butlletins Oficials BOE, BOP i DOGC, des de la darrera 
sessió. I se n'acorda l'assabentat. 
 

4.1. - APROVAR CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT D'OLOT, A TRAVÉS DE 
L'ESPAI CRÀTER, I LA UNIVERSITAT DE GIRONA 

 
Núm. de referència : X2022052002     
 
Vist que la UdG és una institució dedicada a la formació universitària i a la recerca i que 
entre les seves finalitats hi ha la de participar en el progrés i el desenvolupament de la 
societat i en la millora del coneixement.  

 
Que l’Espai Cràter és un servei de l’Ajuntament d’Olot especialitzat en el camp del 
paisatge, la ciència, la recerca, l’educació i la creació d’activitats socioculturals, que té 
interès en crear un entorn social i natural dignes i col·laborar en la promoció del 
coneixement, en el marc del desenvolupament sostenible.  
 
Que ambdues institucions tenen interessos comuns en el camp de la formació, la 
recerca i la cooperació a fi de potenciar la innovació i la transmissió del 
 
coneixement, i per aconseguir un major grau d'eficiència en llur respectiu àmbit, 
ambdues institucions consideren necessari desenvolupar iniciatives de col·laboració en 
matèria de 
 

1) Recerca, innovació i transferència 
2) Assessorament pedagògic i didàctic 
3) Divulgació científica  
4) Organització d’activitats  
5) Col·laboració en projectes europeus 
6) Desenvolupament sostenible 
7) Pràctiques per als alumnes de la Universitat 

 
Que, vista la conveniència d'aquesta cooperació, cal fixar un marc d'actuació al qual 
s'adaptin les successives accions que es portin a terme a aquest respecte. 
 
En relació a l’expedient CON12022000013, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, l'Alcalde, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de cooperació científica entre la Universitat de Girona i 
l’Ajuntament d’Olot a través de l’Espai Cràter. 
 
Segon.- Facultar a l’alcalde d’Olot per a la signatura del conveni 
 
S’aprova per unanimitat. 



 
 
 

5.1. - CULTURA: SUBVENCIÓ CONCERT DE COBLA 2022-2023 
 

Núm. de referència : X2022051691     
 
En relació a l’expedient SCU12022000021 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: DIPUTACIO DE GIRONA  
Programa: CICLE DE CONCERTS DE MÚSICA DE COBLA 2022-2023 
Referència: BOP NÚM.153 D'11/08/2022 
Núm disposició: NÚM. 7437 
Import: 3.000,00 € 

 
Segon.- Presentar a l’esmentada convocatòria el projecte: CONCERT DE COBLA 2022-
2023  
 
Tercer.- Facultar l’alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

6.1. - PROJECTE EDUCACIÓ 360 
 
Núm. de referència : X2022011333     
 
En relació a l’expedient SED12022000002 d’EDUCACIÓ, vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents. 
 
Vist que la Diputació de Girona, va concedir a l’Ajuntament d’Olot una subvenció pel 
projecte Accions Educació 360 per un import de 1.195,35 € (expedient 2022/4206). 
 
Vist que les Accions Educació 360 no s’han pogut portar a terme per manca de dotació 
pressupostària per part de l’Ajuntament d’Olot. 
 
La regidora delegada d'Educació, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
  
Primer.-  Renunciar a la subvenció concedida per la Diputació de Girona pel projecte 
Accions Educació 360 per un import de 1.195,35 € (expedient 2022/4206). 
 
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari 
vinculat amb l’expedient 
 
S’aprova per unanimitat. 
 



 

7.1. - PRÒRROGA DEL CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL DE LA 
GARROTXA DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES PER DISPOSAR D’UN TÈCNIC 

PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN MATÈRIA DE JOVENTUT. 
 

Núm. de referència : X2022051202     
 
En data 31 d’agost de 2022 el Consell Comarcal de la Garrotxa va aprovar el Contracte 
programa 2022 - 2025 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria 
de polítiques de joventut. 
 
El Consell Comarcal de la Garrotxa per tant disposa de competència en virtut del 
contracte programa subscrit amb la Generalitat de Catalunya i del Programa d’Actuació 
Comarcal (PAC). 
 
El Consell Comarcal de la Garrotxa disposa d'un servei tècnic especialitzat en matèria 
de joventut per donar suport als municipis als efectes de dissenyar, desenvolupar i 
executar projectes juvenils i programes adreçats als joves. Els principals objectius del 
qual són: potenciar el desenvolupament de polítiques de joventut als municipis de la 
Garrotxa, crear serveis municipals específics adreçats als joves, dinamitzar les accions 
ja existents al municipi, potenciar que s’aprofitin més i millor els serveis que ofereixen 
dels del Consell Comarcal, i definir línies d’actuació en matèria de joventut d’àmbit 
supramunicipal, sense que siguin excloents ni interfereixin amb les d’àmbit municipal. 
 
Des de la seva implementació el projecte de tècnics compartits de joventut ha anat 
evolucionant per adaptar-se a la realitat del moment, passant d’un model de treball 
individual i aïllat de cada tècnic al municipi encomanat, a un model de treball conjunt 
entre tots els tècnics del servei que ha aportat una visió cada cop més supramunicipal 
de la dinamització de les polítiques de joventut. Aquesta dinàmica permet tractar les 
polítiques de joventut amb una visió territorial de comarca sense oblidar les singularitats 
de cada municipi. Per tant, s’està dotant un servei que ofereix tot un equip de 
professionals i no únicament un tècnic/a. 
 
L’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal de la Garrotxa comparteixen els objectius que 
es proposen amb els projectes que s’especifiquen i consideren que la millora manera 
per aconseguir-los és establint uns acords de col·laboració i cooperació necessaris per 
disposar d’uns serveis en matèria de joventut gestionats, dirigits i coordinats des dels 
serveis comarcals. 
 
Vist que actualment l’Ajuntament d’Olot no disposa dels mitjans suficients per dur a 
terme les actuacions descrites en el conveni i per tal de regular les prestacions que han 
de ser assumides per ambdues parts, en data 6/03/2019 signen el conveni de delegació  
de competències per disposar d’un tècnic/a per a la prestació de serveis en matèria de 
Joventut. La clàusula sisena establia una vigència de 4 anys essent possible la seva 
pròrroga anual fins a un màxim de 4 anys més. 
 

Considerant el que preveuen els articles 10 i 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic i la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic de les 
administracions públiques de Catalunya i de procediment administratiu comú en relació 



 
 
 

a la delegació de competències i els articles 25 i 28 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’organització comarcal de Catalunya 

D’acord amb aquests antecedents i en ús de les atribucions legals que em pertoquen, 

En relació a l’expedient ED012022000085 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d'Educació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 

RESOLC: 
 
PRIMER. Sol·licitar al Consell Comarcal de la Garrotxa la pròrroga, per un període d’1 
any, del conveni de delegació de competències per disposar d’un tècnic/a per la 
prestació de serveis en matèria de joventut  
 
SEGON. Convalidar aquest decret en la propera sessió plenària. 
 
TERCER. Comunicar el present acord al Consell Comarcal de la Garrotxa 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

8.1. - ESPORTS_SUBVENCIÓ NOMINATIVA CLUB INFANTIL CICLISTA OLOT 
 
Núm. de referència : X2022028181     
 
En relació a l’expedient SP062022000056, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de concessió 
directa a favor de l’entitat CLUB CICLISTA INFANTIL  OLOT, amb NIF:G1730989-9, 
inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número 
FEN12013000020, per un import de 4500 euros. Disposar la despesa de 4500 euros 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2022 330 341 480009 SUBVENCIO CLUB 
CICLISTA INFANTIL OLOT (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200220  Despeses 22330  341  480009 4500 SUBVENCIO CLUB CICLISTA INFANTIL OLOT 330 015 167 001 000 000 

 

 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 



 

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

9.1.- PROPOSANT APROVAR L’ENCÀRREC DE GESTIÓ AL CONSELL 
COMARCAL DE LA GARROTXA PER A L’EXECUCIÓ DELS PROJECTES 

MUNICIPALS INCLOSOS EN EL PLE DE SOSTENIBILITAT TURÍSTICA “LA 
GARROTXA SOFT & SMART COUNTRY”. 

 
 
 

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



 
 
 

 
 

10.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 
 
 

Núm. de referència : X2022051896     
 
En relació a l’expedient CPG22022000057 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 22/040 per un import 
de 727.550,75.-euros. 
 

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

200240  Despeses 99999 727550.75 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

11.1. - MODIFICACIÓ DE DATES D’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE REPARACIÓ 
DE LA URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA MAJOR. 

 

Núm. de referència : X2022019195     
 
Antecedents 

En data  21 de juliol de 2022 per Junta de Govern Local es va adjudicar les “Obres de 
reparació de la urbanització de la Pl. Major ” a l’empresa PERE BOADA COMAS, SL 
amb NIf. B17320268. Amb la subcontractació de l’empresa Electric Jomi, SL que 
executa tasques relacionades amb l’electricitat per un 17% del valor del contracte. 

Les obres es varen adjudicar pel preu de CENT DISSET MIL CENT VINT-I-VUIT 
EUROS  (117.128,00 €)  Iva Inclòs , que es desglossa en noranta-sis mil vuit-cents euros 
(96.800,00 €)  de pressupost net i vint mil tres-cents vint-i-vuit euros (20.328,00 €) d’IVA 
calculat al 21% 
El termini d’execució de les obres és de 82 dies a partir de la signatura de l’acta de 
replanteig  

Vist l’informe NI022022002139 emès pel Sr. Ramon Prat Molas com a responsable del 
contracte en data 3 d’octubre de 2022, on s’exposa la necessitat d’ajornar l’inici de l’obra 
per coordinar-la amb la que s’està fent a una zona adjunta i per la necessitat de disposar 
de l’espai per un conjunt d’esdeveniments que està previst dur a terme a la ciutat durant 
el darrer trimestre de l’any. 

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



 

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

 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12022000018, la  regidora delegada 
d’Hisenda proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següent acord: 
 

Primer.- DETERMINAR de mutu acord amb l’empresa “Pere Boada Comas, SL” que la 
data d’inici de les obres de reparació de la urbanització de la Plaça Major serà la 
setmana del 16 de gener de 2023, una vegada desmuntada la pista de gel ubicada a la 
Pl. Major. 

 
Segon.- ACORDAR que la modificació de les dates d’execució no modifica la resta de 
condicions de contractació, mantenint el període d’execució en 82 dies a partir de la 
signatura de l’acta de comprovació del replanteig i el mateix preu d’adjudicació . 
 
 
Tercer.- Notificar la modificació a l’empresa adjudicatària i es publicarà en el Perfil del 
Contractant, de conformitat amb l’article 151.1 de la LCSP.  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
11.2. - ADJUDICACIÓ DEL SERVEI PER L'ASSISTÈNCIA TÈCNICA ALS USUARIS 

EN LA TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA DE L'AJUNTAMENT D'OLOT 
 
Núm. de referència : X2022031928     
 

Tipus 
Contracte 

SE DE SERVEIS 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

 
Antecedents 
 
Per acord de Junta de Govern Local de 23 de juny de 2022 es va aprovar l’expedient de 
contractació administrativa, plecs de clàusules i inici de la licitació del servei 
d’assistència tècnica als usuaris en la tramitació electrònica de l’Ajuntament d’Olot  
 
El pressupost base de licitació, d’acord amb l’article 100 LCSP, comprèn l’import total 
per als 2 anys de durada del contracte, i és de 40.017,12 € IVA inclòs, amb el 
desglossament següent: 33.072,00 € de pressupost net sense IVA i 6.945,12 € 
corresponent al 21% d’IVA. 
 
 
 
 



 
 
 

El termini de presentació de proposicions va finalitzar el dia 20 de juliol de 2022, havent 
presentat oferta les següents empreses: 
 

- ADTENDE, SL 
 
En data 29 de juliol de 2022 es va reunir la Mesa de Contractació per obrir el Sobre A, 
corresponent a la documentació administrativa i relativa als criteris avaluables 
mitjançant judici de  valor.  
 
En data 25 d’agost 2022 es reuní la Mesa de Contractació per donar compte de l’informe 
emès per el Sr. Faja relatiu als criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor 
de les ofertes presentades pels licitadors, i obertura del Sobre B. El resum de les 
puntuacions obtingudes per l’empresa ADTENDE SL pel que fa als  criteris d’adjudicació 
avaluables mitjançant judici de valor, és el següent: 
 

CRITERI PUNTUACIÓ 

1. Informació d’atenció 5.8 

2. Control qualitat del servei 3.5 

3. Pla gestió puntes de servei-overflows- 4.3 

4. Informes de seguiment i millora 4 

5. Govern obert i rendició de comptes 3.3 

5. Recursos personals i materials 2.9 

TOTAL 23.80 

 
En data 7 de setembre de 2022 es reuní novament la Mesa de Contractació per donar 
compte de l’informe emès per el Sr. Faja, relatiu als criteris d’adjudicació avaluables 
automàticament o mitjançant fórmula i fer proposta d’adjudicació.  El resum de la 
puntuació obtinguda per l’empresa presentada en els criteris avaluables automàticament 
és el següent: 
 

CRITERI PUNTUACIÓ 

1. Valoració econòmica 50 

2.Coneixement de les eines de tramitació electrònica 
sobre les quals haurà de prestar servei   

2.1 Coneixement com a usuari avançat de la 
plataforma de gestió electrònica GENESYS5 - BPM 

15 

2.2 Sistema cita prèvia Ubintia 6  

2.3 Eines de tramitació electrònica proveïda pel 
consorci AOC 

2 

TOTAL 73 

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

 

 



 

En la mateixa sessió, la Mesa de Contractació va acordar proposar l’adjudicació del 
servei d’assistència tècnica als usuaris en la tramitació electrònica de l’Ajuntament d’Olot 
a l’empresa ADTENDE, SL, amb NIF B67503920. 
 
En data 22 de setembre de 2022 es va requerir a ADTENDE, SL per tal que presentés 
tota la documentació necessària per procedir a l’adjudicació del contracte i constituís la 
garantia definitiva, en els termes de l’article 150 de la LCSP.  
 
Atès que va donar compliment al requeriment dins el termini establert a l’efecte. 
  
De conformitat amb el punt 3 de l’article 150 de la LCSP i amb la Disposició Addicional 
Segona de la LCSP. 
 
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12022000034 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords:  
 
Primer.- ADJUDICAR el contracte del servei d’assistència tècnica als usuaris en la 
tramitació electrònica de l’Ajuntament d’Olot, a favor de ADTENDE, SL, amb NIF 
B67503920, per un import total de 36.015,41 €, IVA inclòs, amb el desglossament 
següent:   29.764,80 € de pressupost net sense IVA, i  6.250,61 € corresponent al 21% 
d’IVA.   
 
La durada del contracte s’estableix per dos anys a comptar des de la data de 
formalització del contracte, amb la possibilitat de dues pròrrogues d’un any. 
 
Segon.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de 
clàusules administratives particulars i el plec de clàusules tècniques reguladores de la 
contractació, aprovats per la Junta de Govern Local de data 23 de juny de 2022,  així 
com amb l’oferta presentada per l’adjudicatària. 
 
Tercer.- Les característiques i avantatges de l’oferta, queden acreditades a l’acta de la 
Mesa de Contractació celebrada el dia  7 de setembre de 2022. 
 
Tota la informació necessària que justifica la present adjudicació es troba publicada en 
el Perfil del contractant de l’Ajuntament d’Olot.  
 
Quart.- Autoritzar i disposar la despesa de 4.501,92 €, IVA inclòs (3.720,6 + 781,32 € 
d’IVA) per a l’any 2022, que es pagarà amb càrrec a la partida: 2022 120 920 227991  
Administració electrònica 
 
La despesa prevista per als anys 2023 i 2024 és la següent: 
 
Any 2023: 14.882,40 € + 3.125,30 € d’IVA = 18.007,70 € 
Any 2024: 11.161,80 € + 2.343,98 € d’IVA = 13.505,78 € 
 
 
 
 



 
 
 

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

200300 2203992 Despeses 22120  920  227991 4501.92 ADMINISTRACIO ELECTRONICA 100 001 001 001 000 000 
200210 2203992 Despeses 22120  920  227991 -2167.60 ADMINISTRACIO ELECTRONICA 100 001 001 001 000 000 
200300 2300054 Despeses 23120  920  227991 13339.04 ADMINISTRACIO ELECTRONICA 100 001 001 001 000 000 
200300 2300055 Despeses 23120  920  227991 4668.66 ADMINISTRACIO ELECTRONICA 100 001 001 001 000 000 
200210 2300055 Despeses 23120  920  227991 -2000.86 ADMINISTRACIO ELECTRONICA 100 001 001 001 000 000 
200300 2400010 Despeses 24120  920  227991 13339.04 ADMINISTRACIO ELECTRONICA 100 001 001 001 000 000 
200220 2400010 Despeses 24120  920  227991 166.74 ADMINISTRACIO ELECTRONICA 100 001 001 001 000 000 

 

 

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

DE LA CIUTAT D’OLOT 
Núm. de referència : X2022045086     
 

Tipus 
Contracte 

SE DE SERVEIS 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

 
Antecedents 
 
Per acord de la Junta de Govern Local celebrada en data 7 de setembre de 2022 es va 
aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte del servei de muntatge de 
l’enllumenat nadalenc de la ciutat d’Olot any 2022, el plec de clàusules administratives 
particulars, el plec de prescripcions tècniques reguladores de la contractació i la despesa 
i es convocà la corresponent licitació.  
 
El procediment a seguir per a l’adjudicació del contracte és l’obert simplificat abreujat, 
en base als articles 145, 146, 159.6 i concordants de la LCSP i concordants de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP). 
 
En data 26 de setembre de 2022 va finalitzar el termini de presentació d’ofertes, havent 
participat en la licitació per haver presentat l’oferta dins el termini fixat i en la forma 
pertinent, la següent empresa: 
 
 



 

- ELECTRIC JOMI SL 
 

En data  3 d’octubre de 2022 es reuní la Mesa de Contractació en sessió privada per tal 
de donar compte de l’informe de valoració i fer proposta d’adjudicació, d’acord amb el 
que estableix l’article 16 del plec de clàusules administratives particulars de la licitació 
(en endavant PCAP).  
 
El mateix dia es va trametre requeriment a l’empresa ELECTRIC JOMI SL per tal que 
presentés la documentació prèvia a l’adjudicació, d’acord amb la clàusula 23 del PCAP. 
Vist que l’empresa va presentar la documentació requerida dins el termini establert. 
 
De conformitat amb l’article 151 de la LCSP. 
 
De conformitat amb la Disposició Addicional 2a de la LCSP, i amb les delegacions 
efectuades per Decret de l’Alcaldia de dates 25 i 26 de juny de 2019. 
 
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12021000053 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- ADJUDICAR el contracte del servei de muntatge de l’enllumenat nadalenc de 
la ciutat d’Olot any 2022, a favor de l’empresa ELECTRIC JOMI SL  amb NIF 
B17280264, pel preu total de vint-i-tres mil vuit-cents dotze euros amb vuitanta cèntims 
(23.812,80 €) IVA inclòs. 
 
Aquest preu es desglossa en 19.680 € de base imposable i 4.132,80 € d’IVA calculat al 
21 %. 
 
Segon.- El contracte s’executarà amb efectes a 1 d’octubre i finalitzarà a 31 d’octubre 
de 2022, sense que es prevegin pròrrogues, d’acord amb la clàusula 6 del PCAP. 
 
Tercer.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de 
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors de 
la contractació, aprovats per acord de Junta de Govern Local de data 7 de setembre de 
2022, així com amb l’oferta presentada per l’adjudicatari. 
Les característiques i avantatges de l’oferta adjudicatària queden acreditades a l’acta de 
la Mesa de Contractació, en sessió celebrada en data 7 de setembre de 2022. 
 
Tota la informació necessària que justifica la present adjudicació es troba publicada en 
el Perfil del contractant de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Quart.- Aprovar i disposar la despesa per import de 23.812,80 € amb càrrec a la  següent 
partida: 2022 142 165 221120 – MATERIAL TÈCNIC ENLLUMENAT 
 

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

200300 2205551 Despeses 22142  165  221120 23812.80 MATERIAL TECNIC ENLLUMENAT 100 001 001 001 000 000 
200210 2205551 Despeses 22142  165  221120 -190.33 MATERIAL TECNIC ENLLUMENAT 100 001 001 001 000 000 

 

Cinquè.- La persona responsable del contracte és el Sr. Xevi Canal Molas, director de 
la Brigada Municipal de l’Ajuntament d’Olot. 
 



 
 
 

Sisè.- La formalització del contracte es produirà amb l’acceptació de l’adjudicació, 
mitjançant la presentació de l’annex 5 (Acceptació de l’adjudicació) del PCAP, signat 
electrònicament per part de l’adjudicatari, que haurà de remetre mitjançant instància 
electrònica, en el termini màxim dels 3 dies hàbils següents a la notificació de 
l’adjudicació.  
 
Setè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i publicar la formalització del 
contracte mitjançant anunci en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament d’Olot, de 
conformitat amb l’article 154 de la LCSP.  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

11.4. - SERVEI  DE LES RETRANSMISSIONS ESPORTIVES DELS CLUBS UNIÓ 
ESPORTIVA OLOT, CLUB  HOQUEI OLOT I CLUB PATINATGE ARTÍSTIC OLOT A 

TRAVÉS DE RÀDIO OLOT 
 
Núm. de referència : X2022051629     
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar el servei de les retransmissions esportives dels 
clubs Unió Esportiva Olot, el Club Hoquei Olot i Club Patinatge Artístic Olot a Ràdio Olot, 
com es desprèn de l’informe de data 30 de setembre de 2022,  emès per la Sra. Anna 
Diago José, Cap de Gabinet d’Alcaldia. 

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

Tercer.- Vist el pressupost presentat per “Ràdio Olot, SA” pel seguiment especial a tres 
esports (futbol, Hoquei i Patinatge)   durant la temporada 2022-2023, el qual s’informa 
favorablement pel Gabinet d’Alcaldia en data 30 de setembre de 2022. 

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

Cinquè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa RADIO OLOT 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  serveis regulada a l’article 17 de la mateixa. 

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

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

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

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics 

 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012022000852 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Habitatge,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 

Primer.-  Aprovar l’informe  NI0220222158 emès per la Sra. Anna Diago José, cap de 
Gabinet d’Alcaldia  de data 30 de setembre 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 RADIO OLOT SA, amb NIF núm. A2879563-1, el contracte menor 
de servei de les retransmissions esportives dels clubs: Unió Esportiva Olot, el Club 
Hoquei Olot i Club Patinatge Artístic Olot a Ràdio Olot ;  pel preu de  dotze mil euros 
(12.000 €), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en  nou mil nou-cents disset euros amb trenta-sis cèntims 
(9.917,36 €)  de pressupost net i  dos mil vuitanta-dos euros amb seixanta-cinc cèntims 
(2.082,65 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21% 
 
Tercer.- Els serveis es portaran a terme durant la temporada 2022-2023 (octubre 2022-
juny 2023).   
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 12.000 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida núm. 22.100.491.227061 “insercions mitjans comunicació” del Pressupost 
municipal. 
 

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

200220  Despeses 22100  491  227061 12000 INSERCIONS MITJANS COMUNICACIO 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 
CC012022000852. 



 
 
 

 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a  “Ràdio Olot, SA”.  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
11.5. - APROVAR LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DEL LOT 2, GESTIÓ DEL 

SERVEI EDUCATIU, DEL SERVEI DE GESTIÓ, DESENVOLUPAMENT I 
IMPLEMENTACIÓ DEL PROGRAMA D’ACTIVITATS DEL SERVEI EDUCATIU DE 

L’ESPAI CRÀTER D’OLOT 
 
 

Núm. de referència : X2021023078     
 
Antecedents  
 
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot, en sessió ordinària celebrada el dia 4 
de febrer de 2021, va aprovar l’expedient de contractació administrativa del servei 
d’atenció als usuaris i el servei de gestió, desenvolupament i implementació del 
programa d’activitats del servei educatiu de l’Espai Cràter d’Olot.  
 
El contracte es divideix en els següents lots: 
 

- Lot 1: Gestió del servei d’atenció a l’usuari 
- Lot 2: Gestió del servei educatiu  

 
La Junta de Govern Local de data 20 de maig de 2021 va acordar adjudicar el Lot 2, 
Gestió del servei educatiu, a l’empresa LAVOLA 1981 SAU, amb NIF A58635269, pel 
preu total de cent dotze mil cent cinquanta-tres euros amb seixanta-nou cèntims, IVA 
inclòs (112.153,69 €), desglossat en 92.689,00 € de base imposable i 19.464,69 € d’IVA 
calculat al 21 %. 
 
La durada del contracte s’estableix, per al Lot 2 en 21 mesos amb possibilitat de dues  
pròrrogues, de forma acordada, d’un any cadascuna, de conformitat amb l’article 29.4 
LCSP. 
 
El contracte del Lot 2,  es va formalitzar amb efectes de data 15 de juliol de 2021. La 
durada efectiva del contracte, sense pròrrogues, finalitza el dia 15 de març de 2023.  
 
Vist l’informe NI022022002203 emès pel Sr. Xevi Collell, director de l’Espai Cràter i 
responsable del contracte, en què proposa la modificació del contracte de gestió del 
servei educatiu.  
 
Justifica la necessitat d’aquesta modificació en considerar que seria una afectació per 
l’accés al dret del consum cultural i a l’educació el no incrementar les activitats 
educatives. A més, la despesa que cal incrementar suposa una part molt petita en 
comparació a la despesa estructural necessària perquè pugui funcionar l’equipament i 
les escoles puguin venir a fer les activitats. És a dir, l’impacte que busca el projecte el 



 

trobem centrat en les escoles, un dels públics més importants del centre. Per tant, el 
benefici cultural i social de l’assistència a les escoles justifica plenament el petit 
increment que suposa generar les activitats educatives per part de l’Ajuntament d’Olot.  
 
En l’informe hi fa constar que en el plec de clàusules administratives de la licitació no es 
van preveure modificacions del contracte. Això és degut a l’estimació inicial per a l’ús de 
l’Espai Cràter, que es preveia molt inferior. Per a realitzar el càlcul econòmic de la 
licitació es va treballar en base als preus per hora de mercat estipulats en aquest sector. 
De l’any natural tipus, el cost del servei, amb iva inclòs, és de 81.173,94 €. Aquest import 
es divideix en dos conceptes principals. El primer, el coordinador pedagògic, que té un 
cost de 41.173,94 € IVA i benefici industrial inclosos. La resta de contracte està orientat 
a donar resposta a la compra de materials per a les activitats així com al suport 
d’educadors per activitats per hores concretes. S’establia un import de 48,40 € l’hora de 
l’educador, que incloïa les despeses de desplaçament i realització de l’activitat. Amb 
aquest import per a activitats més l’educador principal es calculava de poder realitzar un 
total de 300 activitats per a cada any educatiu. Això suposava un total de 7.500 alumnes, 
aproximadament, per a tot el curs escolar.  
 
L’estimació es va fer aplicant els barems de visitants de museus de característiques 
similars de la zona de la Garrotxa.  
 
Enguany, el mes de setembre de 2022 l’Espai Cràter ha rebut 218 reserves d’activitats 
educatives només de la ciutat d’Olot, i unes 260 de fora la Garrotxa. Això suposa una 
estimació de 11.950  alumnes per al proper curs. I això, tenint en compte que les escoles 
seguiran sol·licitant activitats en les properes setmanes. Per tant, es duplica el nombre 
de les activitats a executar. Molt per sobre tenint en compte l’estimació realitzada 
inicialment.  
 
Així mateix l’informe fa constar que la modificació del contracte que es proposa deriva 
de circumstàncies sobrevingudes que no es podien preveure en el moment que es va 
licitar el contracte, que no s’altera la naturalesa global del contracte, i que la modificació 
no implica una alteració que excedeixi, aïllada o conjuntament amb altres modificacions 
acordades, el 50 % del preu inicial, IVA exclòs, i atès que la modificació proposada 
respon a les variacions estrictament indispensables per respondre a la causa objectiva 
que la fa necessària; tot això d’acord amb l’article 205 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic.  
 
Per últim calcula la despesa que suposaria modificar el contracte per tal de donar 
resposta a la superior demanda estimada, en base als càlculs de les activitats per hora. 
Cada activitat extra suposa un cost de 48,40 € per hora i proposa d’incrementar el 
contracte en 248 activitats, que suposaran una despesa de dotze mil tres euros amb vint 
cèntims (12.003,20 €) IVA inclòs, desglossats en 9.920 € de base imposable més 
2.083,20 € d’IVA calculat al 21%. 
 
Fonaments jurídics 
 
Article 205 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en 
endavant LCSP), pel que fa a les modificacions de contractes no previstes en el plec de 
clàusules administratives particulars. 



 
 
 

 
Art. 109.3 de la LCSP, pel que fa al reajustament de la garantia com a conseqüència 
d’una variació en el preu del contracte a causa d’una modificació, i termini per fer-lo 
efectiu.  
 
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12021000039 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- MODIFICAR el contracte del Lot 2, Gestió del servei educatiu, del servei de 
gestió, desenvolupament i implementació del programa d’activitats del servei educatiu 
de l’Espai Cràter d’Olot, adjudicat a l’empresa LAVOLA 1981 SAU, per a l’increment en 
248 activitats, per un preu total de (12.003,20 €) IVA inclòs, previ compliment del punt 
tercer. 
 
El preu es desglossa en 9.920 € de base imposable més 2.083,20 € d’IVA calculat al 
21%. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa corresponents a l’any 2022, de 9.003,20 € IVA 
inclòs, que es pagarà amb càrrec a la partida 22.800.333.226991. Espai Cràter Projectes 
i activitats.   
 

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

200220  Despeses 22800  333  226991 9003.20 ESPAI CRATER - PROJECTES I ACTIVITATS 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 99999 3000 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 
La despesa corresponent a l’any 2023, per un import de 3.000 € IVA inclòs, es pagarà 
a càrrec de la partida Espai Cràter Projectes i Activitats.   
 
Tercer.- Requerir a l’empresa LAVOLA 1981 SAU NIF A58635269 perquè en el termini 
de 15 dies naturals a partir de la data de notificació d’aquest acord procedeixi a la 
reposició de la garantia definitiva a favor de l’Ajuntament d’Olot, per un import de 496 
€, corresponent al 5% de l’import de la modificació, IVA exclòs. Es podrà fer mitjançant 
ingrés al compte corrent núm. ES31 2100 0008 2502 0050 0013, fent constar que 
correspon a la “Reposició garantia per modificació contracte gestió servei educatiu Espai 
Cràter. Expedient: CCS12021000039”.  
Caldrà presentar instància electrònica a la qual s’hi adjuntarà justificant de la reposició 
de la garantia definitiva.   
 
Quart.- Requerir a l’empresa LAVOLA 1981 SAU perquè formalitzi la modificació del 
contracte, previ compliment del punt tercer. 

 
 
S’aprova per unanimitat. 

 
 
 
 
 



 

11.6. - ACORD REM RELACIÓ AL  CONCURS DE PROJECTES PER ADJUDICAR 
ELS SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU I LA DIRECCIÓ 

FACULTATIVA, PER LES OBRES D'AMPLIACIÓ DE LA PISCINA MUNICIPAL 
EXISTENT EN UNA NOVA  PISCINA COBERTA CLIMATITZADA D’ÚS PÚBLIC I DE 

TITULARITAT MUNICIPAL SITUADA A L’AVINGUDA SANT JORDI D’OLOT. 
 
 

Núm. de referència : X2022034565     
 
Antecedents 
 
Atès que en data 7 de juliol de 2022 es va aprovar l’expedient, plec de clàusules 
administratives particulars i plec de prescripcions tècniques de la licitació del concurs de 
projectes per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la direcció facultativa de les 
obres de construcció d’una piscina coberta climatitzada d’ús públic i de titularitat 
municipal situada a l’avinguda Sant Jordi d’Olot, i la convocatòria de licitació.  
 
Vist que en el termini per a presentar proposicions s’han presentat dues empreses. 
 
Atès que en la selecció de participants s’ha realitzat amb criteris objectius, clars i no 
discriminatoris, segons figura a les bases del concurs i no s’ha limitat a un determinat 
àmbit territorial o a persones físiques amb exclusió de les jurídiques ni a la inversa. 
 
Atès que s’ha garantitzat la lliure concurrència i una competència real. 
 
Vist el que disposa la clàusula setena del PCAP segons la qual “Passaran a la Fase 2 
els participants que hagin obtingut les 3 millors puntuacions en la valoració. En cas que 
el número de candidats a passar a la Fase 2 fos inferior als tres mínims previstos, l’òrgan 
de contractació podrà continuar el procediment. En cas que decidís no fer-ho, motivarà 
la decisió”. 
 
Vist l’informe de la comissió jurídica assessora de 4 d’octubre de 2022. 
 
Fonaments jurídics 
 
-Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP). 
-Plecs de Clàusules Administratives Particulars del concurs de projectes per a la 
redacció del projecte bàsic i executiu i la direcció facultativa de les obres de construcció 
d’una piscina coberta climatitzada d’ús públic i de titularitat municipal situada a 
l’Avinguda Sant Jordi d’Olot. 
 
Vist l’expedient administratiu CCS12022000040 i antecedents corresponents, la 
regidora d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- CONTINUAR LA TRAMITACIÓ del concurs de projectes per a la redacció del 
projecte bàsic i executiu i la direcció facultativa de les obres de construcció d’una piscina 
coberta climatitzada d’ús públic i de titularitat municipal situada a l’avinguda Sant Jordi 
d’Olot, amb les dues empreses que han presentat oferta i que han estat admeses a la 
licitació: 



 
 
 

 
- 080 Arquitectura SLP 
- UTE GRAU CASAIS CALLÍS MOLINER 

 
SEGON.- Constituir el Jurat d’acord amb el que disposa el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars, i nomenar i convocar els seus membres per Decret de 
l’Alcaldia. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

11.7. - ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PROGRAMA D'INVERSIONS DEL SERVEI 
D'AIGUA 2009-2029. ANY 14. PROPOSA 3 D'OCTUBRE DE 2022. 

 

Núm. de referència : X2022050522     
 
Vist l’informe emès pel Sr. Ramon Prat Molas, cap de l’Àrea de Territori d’aquest 
Ajuntament, en data 10 d’octubre, en relació a l’estat d’execució del programa 
d’inversions del servei d’aigua 2009-2029. Proposta 3 d’octubre de 2022. 
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012022000833 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 
 
PRIMER.-  Aprovar l’informe núm. emès pel Sr. Ramon Prat Molas, cap de l’Àrea de 
Territori d’aquest Ajuntament, en data 7 d’octubre, en relació a l’estat d’execució del 
programa d’inversions del servei d’aigua 2009-2029. Proposta 3 d’octubre de 2022, en 
el qual es motiven les necessitats a contractar. 
 
SEGON.- Ordenar a la SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA SAU (SGAB), 

l’execució de les obres següents amb càrrec al fons de reposició de la tarifa del servei: 
 

Obra: Pressupost 

MILLORA XARXA AIGUA CARRER JAEN 19.664,57 

 
 
TERCER .- Aprovar l’estat d’execució per part de la SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE 
BARCELONA SAU (SGAB)  del pla d’inversions de la xarxa d’aigua 2009-2029 a data informe: 
 

• Obres executades a l’origen amb càrrec al fons de reposició de la tarifa a data 
informe: 

 

 Exigible a origen  
amb càrrec a tarifa  

a data informe 

Ordenat a origen 
amb càrrec a 
tarifa a data 

informe 

Executat a origen  
amb càrrec a tarifa 

 a data informe 

Fons de reposició tarifari 6.085.302,00 € 5.102.821,84 € 4.872.616,34 € 

Excedents d’explotació 217.432,09 € 247.768,01 € 259.567,30 € 

Total 6.302.734,09 € 5.350.589,85 € 5.132.183,64 € 



 

 

• Obres executades a fons perdut a data informe 

Exigible al final de la 
concessió 

 a fons perdut a data informe 

Ordenat a origen  
a fons perdut a data 

informe 

Executat a origen 
a fons perdut a data 

informe 

1.105.420,00 € 735.778,24 € 660.699,93 € 

 

QUART.- Traslladar còpia de l’informe a la “Sociedad General de Aguas de Barcelona 
SAU, SGAB. 
 
 
CINQUÈ.- Donar compte d’aquest acord al Ple de l’Ajuntament 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

11.8. - ADJUDICACIÓ  DEL SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM D’ARRENDAMENT 
AMB OPCIÓ DE COMPRA D’UN VEHICLE FURGONETA MIXTA (PIK UP) PER LA 

POLICIA MUNICIPAL. 
Núm. de referència : X2022034079     
 

Tipus 
Contracte 

SU DE SUBMINISTRAMENT 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

 
Antecedents 

Per Acord de Junta de Govern Local de data 7 de juliol de 2022 , es va aprovar 
l’expedient de contractació administrativa del “Subministrament en règim d’arrendament, 
amb opció de compra, d’un vehicle furgoneta mixta (pick up) per la policia municipal 
d’Olot” mitjançant procediment obert simplificat, amb un pressupost de cinquanta-nou 
mil vuit-cents noranta-cinc euros (59.895,00 €) IVA inclòs. Aquest import es desglossa 
en quaranta-nou mil cinc cents euros (49.500,00 €) de pressupost net i deu mil tres cents 
noranta-cinc euros (10.395,00 €) en concepte d’IVA calculat al tipus del 21%. 

En data 29 de juliol de 2022 finalitzà el termini de presentació de proposicions, havent  
participat en la licitació, per haver presentat la seva oferta dins el termini fixat i en la 
forma pertinent, la següent empresa: 

- CRONORENT, SL (B95701843) 
- ANDACAR 2000, SA (A12363529) 
- AUTOS IGLESIAS, SL (B27014398) 

En data 1 d’agost de 2022 es reuneix la Mesa de Contractació , procedint a l’obertura 
del sobre A, documentació administrativa, declarant admeses totes les empreses 
participants. 



 
 
 

En data  18 d’agost de 2022 es reuneix la Mesa de Contractació , procedint a l’obertura 
del sobre B amb  criteris automàtics i procedint a la sol.licitud de l’informe de valoració 
als serveis tècnics. 

En data  7 de setembre de 2022 es reuneix la Mesa de Contractació , per donar compte 
de l’informe de valoració dels criteris automàtics de les ofertes presentades emès pel 
Sr. Ignasi López Clevillé, com sotsinspector en cap de la Policia Municipal d’Olot i a 
realitzar la proposta de contractació i la Mesa acorda elevar a la Junta de Govern Local 
la proposta d’exclusió de l’empresa CRONORENT, SL per no complir amb els requisits 
tècnics sol.licitats i l’adjudicació del contracte de  “Subministrament en règim 
d’arrendament, amb opció de compra, d’un vehicle furgoneta mixta (pick up) per la 
policia municipal d’Olot”, a  l’empresa AUTOS IGLESIAS, SL  
 
En data 22 de setembre de 2022 es  requereix a l’empresa AUTOS IGLESIAS, SL, la 
presentació de la documentació justificativa d’haver constituït la  garantia definitiva 
d’import 2.344,50 €. 

Atès que l’empresa AUTOS IGLESIAS, SL, presentà la documentació requerida dins del 
termini atorgat. 

De conformitat amb l’article 151 de la LCSP i d’acord amb els antecedents i de 
conformitat amb el punt 1 de la Disposició Addicional 2a.  

De conformitat amb la Disposició Addicional 2a de la LCSP, i amb les delegacions 
efectuades per Decret de l’Alcaldia de dates 25 i 26 de juny de 2019. 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12022000039, la regidora delegada 
d’Hisenda, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següent acord: 
 

Primer.- EXCLOURE de la licitació a l’empresa CRONORENT, SL per no complir les 
prescripcions tècniques sol·licitades. 
 
Segon.- ADJUDICAR el contracte “Subministrament en règim d’arrendament, amb 
opció de compra, d’un vehicle furgoneta mixta (pick up) per la policia municipal d’Olot”, 
a favor de l’empresa AUTOS IGLESIAS, SL,  amb NIF. B27014398 pel preu de 
CINQUANTA-SIS MIL SET CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS 
(56.736,90 €) IVA inclòs , que es desglossa en: 

QUARANTA-SIS MIL VUIT CENTS NORANTA EUROS (46.890,00 €) MÉS NOU MIL 
VUIT CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS (9.846,90 €) 
corresponents a l’IVA calculat al 21%. 
 
Tercer.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de 
clàusules administratives particulars reguladores de la contractació, aprovat per Acord 
de Junta de Govern Local de data  7 de juliol de 2022, així com amb l’oferta presentada 
per l’adjudicatari. 

Les característiques i avantatges de l’oferta adjudicatària respecte de l’altra oferta 
presentada, queden acreditades e l’acta valoració efectuada per la Mesa de 
Contractació, en sessió celebrada en data  7 de setembre de 2022. 



 

Tota la informació necessària que justifica la present adjudicació es troba publicada en 
el Perfil del contractant de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Quart.- Aprovar i disposar la despesa per import de 56.736,90 € amb càrrec a la següent 
partida:.180.132.204000  RENTING VEHICLES SEGURETAT 

 
L’import esmentat es pagarà mitjançant 60 quotes mensuals d’import 945,62 € (IVA 
inclòs), durant els exercicis pressupostaris: 2022,2023, 2024,2025, 2026 i 2027  
 

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

200300 2204246 Despeses 22180  132  204000 1891.24 RENTINGS VEHICLES SEGURETAT 100 001 001 001 000 000 
200210 2204246 Despeses 22180  132  204000 -105.27 RENTINGS VEHICLES SEGURETAT 100 001 001 001 000 000 
200300 2300072 Despeses 23180  132  204000 11347.44 RENTINGS VEHICLES SEGURETAT 100 001 001 001 000 000 
200210 2300072 Despeses 23180  132  204000 -631.56 RENTINGS VEHICLES SEGURETAT 100 001 001 001 000 000 
200300 2400015 Despeses 24180  132  204000 11347.44 RENTINGS VEHICLES SEGURETAT 100 001 001 001 000 000 
200210 2400015 Despeses 24180  132  204000 -631.56 RENTINGS VEHICLES SEGURETAT 100 001 001 001 000 000 
200300 25000006 Despeses 25180  132  204000 11347.44 RENTINGS VEHICLES SEGURETAT 100 001 001 001 000 000 
200210 25000006 Despeses 25180  132  204000 -631.56 RENTINGS VEHICLES SEGURETAT 100 001 001 001 000 000 
200300 2600003 Despeses 26180  132  204000 11347.44 RENTINGS VEHICLES SEGURETAT 100 001 001 001 000 000 
200210 2600003 Despeses 26180  132  204000 -631.56 RENTINGS VEHICLES SEGURETAT 100 001 001 001 000 000 
200300 2700003 Despeses 27180  132  204000 9456.20 RENTINGS VEHICLES SEGURETAT 100 001 001 001 000 000 
200210 2700003 Despeses 27180  132  204000 -526.30 RENTINGS VEHICLES SEGURETAT 100 001 001 001 000 000 

 

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  
 
Cinquè.- NOMENAR, com a Responsable del Contracte, el Sr. Ignasi López Clevillé 
sotsinspector en cap de la Policia Municipal d’Olot, amb les facultats determinades a 
l’article 62 de la LCSP. 
 
Sisè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a la resta de licitadors que han 
participat a la licitació  i es publicarà en el Perfil del Contractant, de conformitat amb 
l’article 151.1 de la LCSP.  
 
Setè.- La formalització del contracte haurà d’efectuar-se en el termini màxim de 15 dies 
hàbils següents a aquell en què es realitzi la notificació de l’adjudicació als licitadors.  
 
Vuitè.- Publicar la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del 
Contractant de l’Ajuntament d’Olot, de conformitat amb l’article 154 de la LCSP.  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 

11.9.- ADJUDICAR EL SUBMINISTRAMENT D’UNA AERONAU NO TRIPULADA 
(DRON). 

 
 

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



 
 
 

11.10. - 2ª MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE GASOIL 
TIPUS C PER CALEFACCIÓ DELS EQUIPAMENTS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA 

DELS EDIFICIS MUNICIPALS 
 

Núm. de referència : X2021057758     
Antecedents 
 
La Junta de Govern Local de data 25  de novembre de 2021 va acordar adjudicar el 
subministrament combustible gasoil tipus C per calefacció dels equipaments i aigua 
calenta sanitària pels edificis municipals, a l’empresa Carburants Taravaus, SL  amb 
NIF: B17292426. 
 

El contracte es va formalitzar amb efectes a 1 d’abril de 2022.  El contracte te una durada 
d’un any, amb possibilitat d’una pròrroga per un any més.  
 
Per junta de Govern Local de data es va aprovar la primera modificació de contracte per 
un import de 4.958,68 € IVA exclòs que suposa un 5,47 € de modificació respecte el 
pressupost base de licitació. 
 
Vist l’informe NI022022002198 emès pel Sr. Xavier Viñolas Boix, enginyer tècnic de 
l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot i responsable del contracte, en què informa de 
la necessitat de modificar el contracte per circumstàncies imprevisibles degut a 
l’increment exagerat dels preus del carburant del subministrament combustible gasoil 
tipus C per calefacció dels equipaments i aigua calenta sanitària pels edificis municipals 
de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Vista la necessitat de modificar el contracte per tal de fer front a l’increment desmesurat 
de preus i segons la clàusula 39 del plec de clàusules administratives particulars de la 
licitació preveu que les causes de modificació no previstes segueixin l’article 205 de la 
LCSP. 
 
Fonaments legals 
 
L’article 205 de la LCSP inclou les modificacions de contracte que no preveu el plec de 
clàusules administratives particulars: prestacions addicionals, circumstàncies 
imprevisibles i modificacions no substancials en els termes següents: 
 
Quan la necessitat de modificar un contracte vigent derivi de circumstàncies 
sobrevingudes i que siguin imprevisibles en el moment en què va tenir lloc la licitació 
del contracte, sempre que es compleixin les tres condicions següents: 
 
 

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

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

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

 



 

Pel que fa al reajustament de garanties per variació del preu del contracte com a 
conseqüència d’una modificació, l’article 109.3 de la LCSP. 
 
Vist l’expedient administratiu CCS12021000075 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
Primer.-  Aprovar la segona  modificació del contracte de subministrament combustible 
gasoil tipus C per calefacció dels equipaments i aigua calenta sanitària pels edificis 
municipals de l’Ajuntament d’Olot, adjudicat a l’empresa CARBURANTS TARAVAUS, 
SL , amb NIF B17292426 per un import de quinze mil nou-cents quaranta euros 
(15.940,00 €) Iva Inclòs que es desglossa en tretze mil cent setanta-tres euros amb 
quaranta-vuit cèntims (13.173,48 €) de pressupost net i dos mil set-cents seixanta-sis 
euros amb cinquanta-dos cèntims (2.766,52 €) corresponents a l’Iva Calculat al 21%. 
 
Segon.- L’increment de despesa prevista en la modificació del contracte anirà a càrrec 
de la partida: 

Codi Nom Partida 
Increment de 
reserva (AD+) 

144 323 221031 Gasoil edificis educació 10.500 € 

144 920 221031 Gasoil edificis corporació 4.000 € 

144 342 221031 Gasoil edificis esportius i lleure 1.440 € 

    15.940 €  

 
Tercer.- L’increment del contracte en la segona modificació és de 13.173,48 € de Base 
Imposable que representa un 14,53 % de modificació que juntament amb la primera 
modificació del 5,47 € assolirà el màxim del 20% de modificació. 
 
Cinquè.- REQUERIR a l’adjudicatària del contracte subministrament combustible gasoil 
tipus C per calefacció dels equipaments i aigua calenta sanitària pels edificis municipals 
de l’Ajuntament d’Olot, CARBURANTS TARAVAUS, SL , amb NIF B17292426, per tal 
que en el termini màxim  de 15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació del 
present acord, formalitzi la modificació del contracte, prèvia ampliació de la garantia 
definitiva per import de 658,67 €, corresponent al 5% de l’import de la modificació sense 
IVA. 

 
L’ingrés de la garantia definitiva podrà fer-se mitjançant transferència bancària al compte 
corrent núm. ES31 2100 0008 2502 0050 0013, fent constar que correspon a la 
“Garantia definitiva modif. de contracte Subministrament de combustible gasoil tipus C 
per calefacció dels equipaments I aigua calenta sanitària pels edificis municipals“, 
Expedient CCS12021000075”. El justificant de l’ingrés s’adjuntarà a la instància 
electrònica 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

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

200230 23000046001 Despeses 23144  920  221031 -1000 GASOIL EDIFICIS CORPORACIO 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 22144  323  221031 10500 GASOIL EDIFICIS EDUCACIO 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 22144  920  221031 4000 GASOIL EDIFICIS CORPORACIO 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 22144  342  221031 1440 GASOIL EDIFICIS ESPORTIUS I LLEURE 100 001 001 001 000 000 



 
 
 

11.11. - DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE 
CLASSES DE NATACIÓ A UNA INSTAL·LACIÓ DE PISCINA COBERTA AMB 

MONITORATGE. CURS 2021-2022. 
Núm. de referència : X2021039245     
 
La Junta de Govern Local de data 23 de setembre de 2021 va adjudicar el contracte de 
serveis de classes de natació en piscina coberta i monitoratge, a favor de l’empresa 
CLUB NATACIÓ OLOT, amb NIF G17067398, per un import de cinquanta-dos mil sis-
cents quaranta-tres euros i setze cèntims, IVA exempt (52.643,16.-€, IVA exempt). 
 
Per tal de respondre a la correcte execució del contracte el Club Natació Olot va dipositar 
en data 21 de setembre de 2021 una fiança definitiva de 2.632,16 €. 
 
Atesa la sol·licitud presentada pel “Club Natació Olot” en data 14 de setembre de 2022, 
Registre d’Entrada E2022018266, en la qual sol·licita la devolució de la fiança 
esmentada. 
 
Vist l’informe  emès pel Sr. Miquel Roca Joan, director de l’àrea d’esports i responsable 
del contracte, en data  26 de setembre de 2022, favorable a la seva devolució  
 
I vist l’expedient núm.  CCS12021000062i antecedents corresponents, la regidora 
delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents 
acords: 
 
 
PROCEDIR  a la devolució de la fiança dipositada pel CLUB NATACIÓ OLOT amb NIF 
G17067398 en data 21 de setembre de 2021, d’import dos mil sis-cents trenta-dos 
euros amb setze cèntims (2.632,16 €), per tal de garantir el contracte de serveis de 
classes de natació en piscina coberta i monitoratge. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
11.12. - ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE 

PUBLICITAT, DEL SERVEI DE CLASSES DE NATACIÓ A UNA INSTAL·LACIÓ DE 
PISCINA COBERTA AMB MONITORATGE. CURS 2022-2023. 

 
 

Núm. de referència : X2022046183     
 

Tipus 
Contracte 

SE DE SERVEIS 

Procediment NE PROCEDIMENT NEGOCIAT 

Criteris SP SENSE PUBLICITAT 

 
Per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot de 15 de setembre de 
2022 es va iniciar l’expedient del servei de classes de natació en piscina coberta i 
monitoratge del Club Natació Olot, es va aprovar l’expedient administratiu per via 
d’urgència, el plec de clàusules administratives particulars (PCAP) i el plec de condicions 



 

tècniques (PPT), es va aprovar la despesa i es va convocar a l’empresa CLUB NATACIÓ 
OLOT perquè presentés oferta. 
 
D’acord amb l’informe tècnic que proposa la contractació i per les raons que s’hi 
exposen, s’han de seguir els tràmits de l’article 168 a 2) de la Llei de Contractes del 
Sector Públic (LCSP) per ser el CLUB NATACIÓ OLOT,  la única empresa a Olot que té 
instal·lacions amb piscina coberta aptes per a prestar el servei de classes de natació 
amb monitoratge. 
Dins el termini atorgat el CLUB NATACIÓ OLOT, va presentar oferta pels esmentats 
serveis. 
 
De conformitat amb el punt 3 de l’article 150 de la LCSP i amb la disposició addicional 
segona de la LCSP. 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12022000057 i antecedents corresponents, la 
regidora-delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 
PRIMER.- ADJUDICAR el contracte de serveis de classes de natació en piscina coberta 
i monitoratge, a favor de l’empresa CLUB NATACIÓ OLOT, amb NIF G17067398, per 
un import de vuitanta mil vint-i-vuit euros i quinze cèntims IVA exempt (80.028,15.-€, IVA 
exempt). 
 
SEGON.- DISPOSAR la despesa de 2022 (1 d’octubre a 31 de desembre de 2022) per 
import de vint-i-nou mil dos-cents euros i noranta-tres cèntims, IVA exempt (29.200,93).-
€, IVA exempt) amb càrrec a la partida 2022 399 341 227991 Prestació Serveis CNO. 
 
Pel que fa a la despesa de 2023 (1 de gener a 30 de juny de 2023) per import de 
cinquanta mil vuit-cents vint-i-set euros i vint-i-dos cèntims IVA exempt (50.827,22.-€ 
IVA exempt), anirà amb càrrec al pressupost de 2023. 
 

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

200300 2205734 Despeses 22399  341  227991 29200.93 PRESTACIO SERVEIS CNO 100 001 001 001 000 000 
200300 2300087 Despeses 23399  341  227991 50827.22 PRESTACIO SERVEIS CNO 100 001 001 001 000 000 

 

 

TERCER.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de 
clàusules administratives particulars i el plec de condicions tècniques reguladores de la 
contractació, aprovades a la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot de 15 de 
setembre de 2022. 
 
QUART.- El contracte tindrà una durada des de la formalització del contracte fins a 31 
de maig de 2022. 
 
CINQUÈ.- Notificar l’adjudicació al CLUB NATACIÓ OLOT. 
 
SISÈ.- Publicar l’adjudicació del contracte mitjançant anunci en el Perfil del Contractant, 
de conformitat amb el punt 1 de l’article 151 LCSP. 
 



 
 
 

SETÈ.- Requerir a l’adjudicatària per tal que dins el termini màxim de 15 dies hàbils, a 
comptar del següent al de la notificació de l’adjudicació, comparegui a l’Ajuntament 
d’Olot per a la formalització del contracte, de conformitat amb l’article 153.3 de la LCSP. 
 
VUITÈ.-  Publicar la formalització del contracte mitjançant anunci en el perfil del 
contractant. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

12.1. - AUTORITZAR LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES A UNA ALUMNA DE 
L'ESCOLA INSTITUT PETIT PLANÇÓ (PROJECTE CLAU) A L'ESCOLA BRESSOL 

MUNICIPAL LES FONTS 
 
Núm. de referència : X2022051117     
 
 
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’Escola Bressol Municipal Les Fonts està disposada a col·laborar amb l’Institut 
Escola Cooperativa Petit Plançó per tal que els seus alumnes puguin adquirir 
coneixements relacionats amb tasques relacionades amb l’atenció i cura del infants i 
altres que se’n derivin del normal funcionament del departament. 
 
Vist l’expedient administratiu RH142022000037 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 segon cicle d’ESO de l’Institut Escola Cooperativa Petit Plançó, facilitant la realització 
de les activitats d’aplicació pràctica del Projecte Clau i sense percebre cap remuneració, 
a l’Escola Bressol Les Fonts. 
 
Les pràctiques iniciaran el dia 13 d’octubre de 2022 i finalitzaran el 15 de juny de 2023.  
L’horari serà dilluns, dimarts i dijous de 15h a 17h, segons el calendari escolar. 
 
Segon.- Incloure a l’alumna ****, estudiant de segon cicle d’ESO de l’Institut Escola 
Cooperativa Petit Plançó, a l’assegurança de responsabilitat civil d’aquest Ajuntament 
el temps que estigui realitzant les pràctiques. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 



 

13.1. - AUTORITZAR LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES A L’ESCOLA BRESSOL 
LA GREDERA DEL MORROT A UNA ALUMNA DE LA UNIVERSITAT DE VIC 

 
Núm. de referència : X2022051149     
 
Atès que a la Universitat de Vic es cursa el Grau en Mestre d’Educació Infantil en el 
programa educatiu del qual s’estableix l’obligació dels estudiants de realitzar pràctiques 
en les empreses o administracions públiques. 
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot col·labora amb diferents centres educatius per facilitar la 
realització de pràctiques als seus alumnes. 
 
Atès que l’àrea de Cultura i Educació està disposada a col·laborar amb la Universitat de 
Vic per tal que els seus alumnes puguin adquirir coneixements relacionats amb tasques 
que se’n deriven del funcionament normal del departament. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’Organització i Atenció Ciutadana, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords:  
 
Primer.- AUTORITZAR la realització de pràctiques a l’àrea de Cultura i Educació, Escola 
Bressol la Gredera del Morrot, a la Sra. ****, estudiant de Grau en Mestre d’Educació 
Infantil de la Universitat de Vic, durant els períodes: 
 

1r.- del 24/10/22 i el 28/10/22, 30 hores en horari escolar 
2n.- del 16/01/23 i el 24/02/23 amb l’horari de dilluns a divendres de 9 a 17 hores, 
essent flexible tenint en compte les tasques a realitzar, segons estableix el 
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i la Universitat de Vic 
 

per realitzar tasques relacionades amb relacionades amb el treball educatiu infantil, i 
altres que se’n deriven del normal funcionament del departament, i sense percebre cap 
remuneració. 
 
Segon.- INCLOURE a la Sra. **** a l’assegurança de responsabilitat civil de l’Ajuntament 
d’Olot el temps que estigui realitzant les pràctiques. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

14.1. - AUTORITZAR A UNA ALUMNA DE L'ESCOLA D'ART D'OLOT LA 
REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES A L'ARXIU COMARCAL DE LA GARROTXA 

 

Núm. de referència : X2022051470  
 
Atès que a l’Escola d’Art d’Olot es cursa el Cicle formatiu de grau superior de Fotografia 
en el programa educatiu del qual s’estableix l’obligació dels estudiants de realitzar 
pràctiques en les empreses o en les administracions públiques.  
 
Atès que l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa està disposat a col·laborar amb l’Escola d’Art 
d’Olot per tal que el seu alumnat pugui adquirir coneixements relacionats amb les 
tasques relacionades amb el funcionament normal del departament esmentat.  



 
 
 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’Organització i Atenció Ciutadana, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords:  
 
Primer.- Autoritzar la realització de pràctiques a l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa a la 

senyora ****, alumna del Cicle formatiu de grau superior de Fotografia de l’Escola d’Art 
d’Olot, durant el període comprès entre el 24/10/2022 i fins el 04/11/2022 i amb horari 
de dimarts a divendres de 15 a 18 hores, segons estableix el Conveni de col·laboració 
entre l’Ajuntament d’Olot i l’Escola d’Art d’Olot, per realitzar les tasques derivades del 
normal funcionament del departament, i sense percebre cap tipus de remuneració.  
 

Segon.- Incloure a la senyora **** a l’assegurança de responsabilitat civil d’aquest 
Ajuntament el temps que estigui realitzant les pràctiques. 
 
Que es traslladi aquest acord als interessats de l’expedient: 
  
S’aprova per unanimitat. 
 

 
15.1. - APROVAR LES BASES I LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU 

PER A LA COBERTURA DEFINITIVA D’ONZE PLACES DE CONSERGE/VIGILANT 
PEL SISTEMA DE CONCURS DE MÈRITS EN TORN LLIURE 

 
Núm. de referència: X2022051690     
 
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot, en la sessió ordinària del 5 de maig 
de 2022, va adoptar l’acord de la modificació de l’oferta d’ocupació pública per als anys 
2019 i 2020 que afecta a les places procedents del procés d’estabilització regulat en la 
Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018 i que encara no han estat 
convocades, la qual conté onze places vacants de personal laboral fix, personal de 
manteniment i consergeria, categoria conserge/vigilant, grup AP, pel sistema de selecció 
de concurs en torn lliure pel procés d’estabilització.  
 
L’acord de modificació de l’oferta d’ocupació pública per als anys 2019 i 2020 es va 
publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 89 de 10 de maig de 2022 i 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8669 de 17 de maig de 2022.  
 
La Llei 20/2021, de 28 de desembre, estableix que la publicació de les convocatòries 
d'aquests processos selectius per a la cobertura de les places incloses en les ofertes 
d'ocupació pública haurà de produir-se abans del 31 de desembre de 2022 i la resolució 
dels processos haurà de finalitzar abans del 31 de desembre de 2024. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’Organització i Atenció Ciutadana proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords:  
 
Primer.- Aprovar les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la cobertura 
definitiva d’onze places de personal laboral fix, personal de manteniment i consergeria, 



 

categoria conserge/vigilant, grup AP, pel sistema de selecció de concurs en torn lliure 
pel procés d’estabilització, vacants a la plantilla de personal de l’Ajuntament d’Olot i 
incloses a l’oferta d’ocupació pública d’estabilització de l’ocupació temporal.  
 
Segon.- Publicar el text íntegre de les bases i de la convocatòria en el Butlletí Oficial de 
la Província de Girona i en extracte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

16.1. - APROVAR LES BASES I LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU 
PER A LA COBERTURA DEFINITIVA D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A MITJÀ/NA 

D’EMPRESA PEL SISTEMA DE CONCURS DE MÈRITS EN TORN LLIURE 
Núm. de referència: X2022051718     
 
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot, en la sessió ordinària del 5 de maig 
de 2022, va adoptar l’acord de la modificació de l’oferta d’ocupació pública per als anys 
2019 i 2020 que afecta a les places procedents del procés d’estabilització regulat en la 
Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018 i que encara no han estat 
convocades, la qual conté una plaça vacant de personal laboral fix, personal 
d’administració, categoria tècnic/a mitjà/na d’empresa, grup A, subgrup A2, pel sistema 
de selecció de concurs de mèrits en torn lliure pel procés d’estabilització.  
 
L’acord de modificació de l’oferta d’ocupació pública per als anys 2019 i 2020 es va 
publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 89 de 10 de maig de 2022 i 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8669 de 17 de maig de 2022.  
 
La Llei 20/2021, de 28 de desembre, estableix que la publicació de les convocatòries 
d'aquests processos selectius per a la cobertura de les places incloses en les ofertes 
d'ocupació pública haurà de produir-se abans del 31 de desembre de 2022 i la resolució 
dels processos haurà de finalitzar abans del 31 de desembre de 2024. 
 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’Organització i Atenció Ciutadana proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords:  
 
Primer.- Aprovar les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la cobertura 
definitiva d’una plaça de personal laboral fix, personal d’administració, categoria tècnic/a 
mitjà/na d’empresa, grup A, subgrup A2, pel sistema de selecció de concurs de mèrits 
en torn lliure pel procés d’estabilització, vacant a la plantilla de personal de l’Ajuntament 
d’Olot i inclosa a l’oferta d’ocupació pública d’estabilització de l’ocupació temporal.  
 
Segon.- Publicar el text íntegre de les bases i de la convocatòria en el Butlletí Oficial de 
la Província de Girona i en extracte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 

 
S’aprova per unanimitat. 



 
 
 

17.1. - APROVAR LES BASES I LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU 
PER A LA COBERTURA DEFINITIVA DE DUES PLACES D’EDUCADOR/A DE 

SUPORT PEL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ EN TORN LLIURE 
 
Núm. de referència: X2022051729     
 
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot, en la sessió ordinària del 5 de maig 
de 2022, va acordar l’aprovació de l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2022 
d’estabilització de l’ocupació temporal en compliment del que estableix la Llei 20/2021, 
de 28 de desembre, la qual conté dues places vacants de personal laboral fix, personal 
docent, categoria educador/a de suport, grup C, subgrup C1, pel sistema de concurs 
oposició en torn lliure pel procés d’estabilització. 
 
L’acord d’aprovació de l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2022 d’estabilització de 
l’ocupació temporal es van publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 
89 de 10 de maig de 2022 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8669 
de 17 de maig de 2022.  
 
La Llei 20/2021, de 28 de desembre, estableix que la publicació de les convocatòries 
d'aquests processos selectius per a la cobertura de les places incloses en les ofertes 
d'ocupació pública haurà de produir-se abans del 31 de desembre de 2022 i la resolució 
dels processos haurà de finalitzar abans del 31 de desembre de 2024. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’Organització i Atenció Ciutadana proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords:  
 
Primer.- Aprovar les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la cobertura 
definitiva de dues places vacants de personal laboral fix, personal docent, categoria 
educador/a de suport, grup C, subgrup C1, pel sistema de concurs oposició en torn lliure 
pel procés d’estabilització, vacants a la plantilla de personal de l’Ajuntament d’Olot i 
incloses a les ofertes d’ocupació pública d’estabilització de l’ocupació temporal.  
 
Segon.- Publicar el text íntegre de les bases i de la convocatòria en el Butlletí Oficial de 
la Província de Girona i en extracte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
18.1. - MEMÒRIA VALORADA: TREBALLS PER A LA IMPERMEABILITZACIÓ DE 

LA COBERTA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL 3.-PROPOSANT 
APROVAR. 

Núm. de referència : X2022051855     
 
La coberta del pavelló 3, en reiterades ocasions ha presentat filtracions d’aigua 
provinents de la coberta. La coberta és metàl·lica i el sistema constructiu utilitzat per a 
l’ancoratge de les planxes és deficient. Les fixacions mecàniques es troben a la zona de 
la canal, per tant és un punt d’acumulació de l’aigua de la pluja i amb el desgast del 
temps s’ha anat facilitant l’entrada d’aigua. 



 

 
Per tal d’esmenar aquesta deficiència i millorar-ne tant l’aïllament tèrmic com la mateixa 
impermeabilització, es proposa el subministra i col·locació d’un aïllament tèrmic amb 
placa rígida d’escuma acabada amb una membrana de làmina geosintèntica de 
polieolefines d’ 1,2 mm de gruix. 
 
Vista la memòria valorada: treballs per a la impermeabilització de la coberta del pavelló 
poliesportiu municipal 3 redactada pels serveis tècnics municipals en data setembre de 
2022. 
 
Vist l’art. 37 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
En relació a l’expedient UPOM2022000036, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR la memòria valorada: treballs per a la impermeabilització de la 
coberta del pavelló poliesportiu municipal 3 redactada pels serveis tècnics municipals 
en data setembre de 2022. 
 
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler 
d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

19.1. - CONSTRUCCIO DE COBERT A (CAN FRONTANA BATET DE LA SERRA) 
 
Núm. de referència : X2022051685     
 
Vist el projecte de construcció de coberta a can Frontana de Batet de la Serra, redactat 
pels serveis tècnics de l’Àrea de Territori en data juny de 2022, que té per objecte 
realitzar la construcció d’un cobert annexat a l’edifici actual. En concret, es planteja la 
construcció d’un cobert de nova planta annexat a la façana principal de l’edifici actual 
que respecti l’espai i s’integri en l’entorn i que permetrà la celebració d’activitats amb 
protecció de les inclemències meteorològiques. 
 
Vist l’art. 37, 38 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
En relació a l’expedient UPOM2022000034, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR el projecte de construcció d’una coberta a can Frontana de Batet 
de la Serra, redactat pels serveis tècnics de l’Àrea de Territori en data juny de 2022. 



 
 
 

 
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler 
d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

21.1. - PROJECTE D’URBANITZACIÓ SECTOR MAS DE XEXAS.- PROPOSANT 
APROVAR DEFINITIVAMENT 

 
Núm. de referència : X2021031562     
 
En la Junta de Govern local del dia 15 de juliol de 2021, es va aprovar inicialment el 
projecte d’urbanització modificat del sector 10 de sòl urbanitzable delimitat anomenat 
“Mas de Xexàs”. Aquest sector té el pla parcial aprovat definitivament des del 28 d’abril 
de 2011 i publicat en el Butlletí Oficial de la Província el dia 3 de juny de 2011. 
 
El projecte  contempla i descriu les obres necessàries per a dur a terme els treballs de 
la completa urbanització del sector, d’acord amb les recomanacions efectuades pels 
serveis tècnics municipals en l’informe elaborat amb motiu de la citada aprovació inicial.  
 
Vist que el  referit projecte es va exposar al públic pel termini d’un mes amb la inserció 
del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 149 de data 5 
d’agost de 2021, al Diari de Girona de data 28 de juliol de 2021 i al e-tauler. 
 
Durant l’exposició al públic de l’expedient (del 5 d’agost de 2021 al 5 d’octubre de 2021) 
no es van presentar al·legacions.  
 
Ara, es presenta el projecte inicialment aprovat amb les dites modificacions que no tenen 
caràcter de substancial i per a les que no és necessària una nova informació pública, 
d’acord a l’informe emès pel cap de l’Àrea de Territori en data octubre de 2022 i 
conforme al qual informa favorablement l’aprovació definitiva amb els punts que cal 
donar compliment abans de l’inici de les obres.  
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents i el que disposen els articles 
89 i 119 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprovà el Text Refós de la 
Llei d’urbanisme, en relació a l’expedient UPL12021000006, el Regidor delegat  d' 
Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR DEFINITIVAMENT el projecte d’urbanització modificat del sector 
10 Mas de Xexàs, redactat per Vayreda Arquitectes en data setembre de 2022, d’acord 
amb l’informe emès pel cap de l’Àrea de Territori en data octubre de 2022, amb el 
benentès que es donarà compliment a la presentació dels punts a què fa referència 
l’esmentat informe. 
 
SEGON.- DISPOSAR la publicació dels edictes corresponents. 
 



 

TERCER.- NOTIFICAR aquest acord als propietaris inclosos en el sector, amb trasllat 
de l’informe emès pel cap de l’Àrea de Territori en data octubre de 2022. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
22.1. - CONSTRUCCIÓ D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT AMB PISCINA AL 

CARRER MARIÀ JOLIS PELLICER, 12 
 

Núm.- LLICENCIA D’OBRES 
**** -C DE MARIÀ JOLIS I PELLICER N.0012 

 
Núm. de referència : X2022027536 

 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE 
UNIFAMILIAR AÏLLAT, al C DE MARIÀ JOLIS I PELLICER N.12 , del municipi d’Olot.  

 
Identificació de l’expedient: OMA32022000053   
Situació: C DE MARIÀ JOLIS I PELLICER N.0012  
                

1.- En data 26/05/2022, **** amb DNI: ****, representat per COLOMER RIFA SLP, 
presenta projecte d’obres majors per CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR 
AÏLLAT, amb situació al carrer C DE MARIÀ JOLIS I PELLICER N.12, d’Olot. 
 
2.- En data 3/10/2022 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’edificació aïllada unifamiliar 
d’intensitat 4 (clau 12.4) 
 
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, 
estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les llicències d’obres. 
És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme. 
 
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local, 
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, que va delegar 
aquesta competència en aquest òrgan municipal. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 



 
 
 

PRIMER.- Atorgar a **** amb DNI: **** , representat per COLOMER RIFA SLP, llicència 
d’obres (OMA32022000053), per CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR 
AÏLLAT, amb situació al C DE MARIÀ JOLIS I PELLICER N.0012 , 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 12 mesos i el termini per acabar-les 
és de 24 mesos. La llicència urbanística caducarà a tots els efectes si, en finir qualsevol 
d’aquests terminis o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no s’han acabat 
les obres, essent necessari sol·licitar nova llicència ajustada a l’ordenament urbanístic 
vigent.  
 
QUART. Donar compte de la liquidació de l'ingrès de l'/les autoliquidacions que es 
detalla/m seguidament 
 
 Num liquidció  Import 
 CRA2022600066 14205.43 
  
 
 
   
Liquidació de Drets i Garanties: 

Drets 
 
Per: Un pressupost de: 330380.76 euros  
1 LL_Connexió desguassos habitatges 
1 Núm Guals 
 

Base liquidable 
(3) 

Drets % 
bonifica
ció 

Drets definitius Taxes Total Drets 

330380.76 13346.43 0 13346.43 559.00 13905.43 

 
Garanties: 

     
   Garantia reposició paviments  300.00 euros 

 

Total Liquidació Euros 

Per Drets 13905.43 

Per Garanties  300.00 

 
CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats. 
 
 
 



 

Condicions Generals aprovades per la Comissió de Govern en sessió celebrada 
el dia 13 de febrer de 1988, modificades per acord de la Junta de Govern Local en 
sessió celebrada el dia 18 de juny de 2008 i modificades per la Junta de Govern 
Local en sessió celebrada el dia 17 de març de 2010. 
 
1.- La llicència s’atorga fent excepció del dret de propietat i sense perjudici de tercers. 
 
2.- L’execució de les obres que empara la present llicència, en tot allò no regulat 
expressament en aquestes condicions generals i a les particulars, s’haurà d’adaptar al 
que estableixen la Llei i les Ordenances Municipals. Aquesta llicència no eximeix el 
sol·licitant d’obtenir d’altres administracions les llicències que legalment corresponguin. 
 
3.- El termini de vigència de la llicència es comptarà a partir de la notificació a l’interessat 
de l’acord de concessió adoptat per la Junta de Govern Local, llevat que el propi 
interessat sol·licités per escrit el contrari i es resolgués favorablement aquesta petició. 
 
4.- Les obres hauran de concloure’s abans que s’esgoti el termini de vigència de la 
llicència, que s’assenyalarà en concedir-se, almenys en la seva part exterior. Si no fos 
així, l’Autoritat Municipal adoptarà les disposicions que calguin per posar-hi remei, i 
podrà ordenar que se n’executin les indispensables pel personal al servei de 
l’Ajuntament, amb càrrec a l’interessat. 
 
5.- La Junta de Govern Local podrà autoritzar, una pròrroga del termini d’inici i/o final de 
l’obra, sempre que l’interessat ho sol·liciti abans de finir el termini que correspongui. De 
no existir pròrroga, la llicència restarà caducada en acabar el termini de vigència 
assenyalat a l’esmentada llicència i caldrà sol·licitar una nova llicència per a finalitzar les 
obres. 
 
6.- L’obertura de portes i finestres de la planta baixa, tret d’una disposició en contra, no 
podran envair l’espai públic. 
 
7.- Els desguassos interiors de l’edifici hauran de contenir el corresponent sifó inodor. 
 
8.- Es prohibeix practicar als soterranis qualsevol obra que afecti la via pública o terrenys 
del seu domini. 
 
9.- No es permet que com a conseqüència de l’execució de les obres, s’embrutin els 
embornals de la via pública, essent obligació del promotor l’adopció de les mesures 
adequades per evitar-ho. L’incompliment d’aquesta condició comportarà la retenció de 
la fiança dipositada en concepte de moviment de terres o runes i reposició de paviments. 
 
10.- El titular de la llicència haurà de construir al seu càrrec la vorera, segons el model, 
rasant i amplada que figurin a les condicions particulars de la llicència o a la 
corresponent ordenança reguladora. Per construir un gual per a l’entrada i sortida de 
vehicles, s’haurà de disposar de l’oportuna llicència. 
 
11.- Quan per causes imperioses de l’obra emparada per la present llicència, s’hagi 
d’ocupar la via pública amb materials, grues, instal·lacions, etc, així com interrompre la 
normal circulació pel carrer o vorera, s’haurà de sol·licitar el corresponent permís, 



 
 
 

quedant el contractista sotmès a la legislació vigent en la matèria i a les ordres que en 
aquest sentit li transmeti la Policia Municipal. 
 
12.- El davant de l’edifici o del solar on es realitzin les obres de nova construcció, o que 
afectin la façana o part anterior de la coberta, es tancaran sempre amb un clos de 
protecció d’acord amb les condicions de l’Ordenança d’obres a la via pública. Les 
bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació 
vigent. 
 
13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les 
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà 
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les 
prestacions de la Seguretat Social. 
 
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la corresponent 
llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals que causi. 
 
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li 
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En cas 
d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les sancions 
que corresponguin. 
 
 
CONDICIONS PARTICULARS: 
 

1. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: 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. El promotor, abans de l’inici de les obres, haurà de disposar del certificat de registre 
de la propietat en el qual s’acrediti que existeix una anotació registral que indica que 
la construcció està en zona inundable, d’acord amb les determinacions de l’apartat 
3 i 4 de l’article 14bis del Reglament del Domini Públic Hidràulic, aprovat per Real 
Decret 849/1986. 

4. Aquesta  llicència  no  autoritza  l’ocupació  de  la  via  pública  amb materials o 
altres elements propis de l’obra. 

5. Si per l’execució de l’obra es requereix reserva d’aparcament al carrer, caldrà 
complir les condicions de l’article 7 de l’Ordenança Municipal de Circulació, relatiu 
a senyalitzacions provisionals. Prèviament a la reserva d’aparcament, caldrà 
comunicar-ho a la Policia Municipal. 



 

6. Condicions sobre modificació d’elements de la urbanització del carrer per a 
permetre l’accés rodat a la parcel·la: S’ha comprovat que la distància entre el punt 
de llum i l’arbre situat més a l’esquerra de la façana és de 4,40 m. És considera que, 
amb l’eliminació de l’arbre situat a l’esquerra de la façana i sense desplaçar el punt 
de llum, la maniobra d’entrada i sortida de l’aparcament es factible entrant marxa 
enrere tal com està dibuixat als plànols del projecte. Aquesta llicència autoritza 
l’eliminació únicament de l’arbre situat al costat esquerra de la façana, sense afectar 
el punt de llum ni l’arbre del costat dret que proposa el projecte. 

7. El rebaix de la vorera per a la formació del gual d’accés de vehicles a la finca s’haurà 
d’executar segons les condicions de l’Ordre TMA/851/2021, de 23 de juliol, per la 
qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no 
discriminació per a l’accés i la utilització dels espais públics urbanitzats. També 
segons l’Ordenança Municipal Reguladora de Guals, aprovada pel Ple Municipal el 
dia 21 de juny de 2018: 

(http://www.olot.cat/FitxersWeb/29161/2018_ORD_REGULADORA_GUALS.pdf). 

8. En relació a la prevenció i seguretat en cas d’incendi: 

a)   Cada unitat d’extintor es situarà a una alçada respecte al terra, entre 0,80 i 
1,20 m. Segons el punt 4 de l’annex I, del RD 513/20174 . 

b)   Un cop finalitzada l’obra, caldrà presentar a l’Ajuntament el certificat final 
d’obra, juntament amb les certificacions corresponents de col·locació de 
mesures contra incendis, segons l’article 20 de la Llei 3/2010 i l’article 20 del 
RD 513/2017, respectivament. 

9. D’acord amb l’article 164 del POUM, els ràfecs o voladissos de coberta compten a 
efectes de separació mínima de l’edificació (3,00 m) a partir d’una volada de 0,30 
m. 

10. S’imposa  una  fiança de 300,00 € per garantir  la  neteja  i/o reposició de paviments  
de la via pública que puguin afectar-se  per l’execució de l’obra. La fiança s’haurà 
de dipositar en el termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de la data de 
notificació de la concessió de la llicència d’obres. L’efectivitat d’aquesta llicència 
queda supeditada a l’ingrés de la fiança en el termini esmentat. 

11. 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 

12. 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. 

13. S’aprova per unanimitat. 
 
 

23.1. - PROPOSANT DONAR COMPTE DE LES COMUNICACIONS D’INICI 
D’ACTIVITAT I DELS DECRETS DICTATS ENTRE ELS DIES 26 D'AGOST I 30 DE 

SETEMBRE RELATIUS A L’ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
 

Núm. de referència : X2022050555     
 
En relació a l’expedient AG012022000019, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Medi ambient, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Únic.- Donar compte de les comunicacions d’inici d’activitat i dels decrets dictats entre 
els dies 26 d’agost i 30 de setembre relatius a l’Àrea de Medi Ambient, que es relacionen 
a continuació:  
 

Tràmit 
Activitats 

Nom / comercial Concepte Adreça Decret 
 

Assabentat 
inici 

El Perer de les Fonts 
CB  

Habitatge d’ús 
turístic 

Ctra. de la Moixina 7 1 30/08/2022 

Assabentat 
inici 

Xavier Iglesias Bagó  Habitatge d’ús 
turístic  

C/de la Granja 4 2 1  30/08/2022 

Assabentat 
inici 

En Papiers Pastry 
Supplies SL 

Fabricació de 
bases per a 
pastisseria 

C/Juli Garreta 1 01/09/2022 

Assabentat 
inici 

Collell-Jordà 
Immobles SL 

Magatzem 
empresa de 
construcció  

C/Compositor Pedrell 32 01/09/2022 

Assabentat 
inici 

Nova Llar 2021 
S.L.U. 

Basar Av. Veneçuela 11 02/09/2022 

Assabentat 
d’inici 

Waseem Sharif 
Akhtar 

Restaurant bar  Av. Uruguai 1 B 1  13/09/2022 

Assabentat 
d’inici 

Carles Romero Sáez Venda de mobiliari 
de cuina i bany  

Av. Santa Coloma 68 B  30/09/2022 

Assabentat 
d’inici 

Xaloc Oficines d’atenció a 
la ciutadania 

C/Bisbe Lorenzana 26 B 1 30/09/2022 

Assabentat 
d’inici 

Valeri Ilchyshyn 
Kovalyk 

Merceria i venda de 
joies i complements 

C/Sant Esteve 6 30/09/2022 



 

Assabentat 
canvi no 
substancial 

Julià Pastoret Ayats Explotació 
ramadera bovina 
extensiva 

Mas Closells 02/09/2022 

Assabentat 
canvi no 
substancial 

Jordi Fajula Danés Restaurant bar  Mas Hostal del Sol  02/09/2022 

Assabentat 
canvi de 
titularitat 

Clara Sans Puigvert Farmàcia Av. Sant Jordi 48 02/09/2022 

Assabentat 
canvi de 
titularitat 

Fundació Antic 
Hospital Sant Jaume 
d’Olot 

Residència 
geriàtrica 

C/del Rengle 1 21/09/2022 

No acceptació 
canvi de 
titularitat per 
tancament 
activitat 

Wislandy Manuel 
Batista Ramírez 

Perruqueria C/Clivillers 20 21/09/2022 

Assabentat de 
baixa  

Javier Hernández 
Marcet 

Habitatge d’ús 
turístic 

C/Amargura 1 1r 26/08/2022 

Assabentat de 
baixa  

Javier Hernández 
Marcet 

Habitatge d’ús 
turístic 

C/Amargura 1 2n 26/08/2022 

Assabentat de 
baixa 

Xiaodan Zhu Centre d’estètica C/Carme 8 A B 13/09/2022 

Acord de baixa  Rosa Alongina 
Espuña 

Habitatge d’ús 
turístic  

Av. Sant Joan 25 3r 1a 30/09/2022 

 
Horts municipals 

Concessió ús **** Ús hort municipal Desemparats 27 01/09/2022 

Renovació ús 
hort 

**** Ús hort municipal Desemparats 117 26/08/2022 

Baixa **** Ús hort municipal Les Planotes 24 26/08/2022 

Baixa **** Ús hort municipal  Desemparats 27 01/09/2022 

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

Autorització  **** Creuat Dogo 
Burdeos 

Ptge. Ca N’Elies 10 02/09/2022 

Renovació  **** Dogo de Burdeos C/Garrinada 45 02/09/2022 

 
 

S’aprova per unanimitat. 
 
 
 

 



 
 
 

24.1. - PROPOSANT APROVAR L'APORTACIÓ ECONÒMICA PER A L'ANY 2022 
DERIVADA DEL CONVENI ENTRE L'ADF DEL RIU FLUVIÀ I L'AJUNTAMENT PER 

CEDIR MAQUINÀRIA PROPIETAT DE L'ADF PER REALITZAR TASQUES DE 
PREVENCIÓ D'INCENDIS AL MUNICIPI D'OLOT 

 
 

Núm. de referència : X2022049917     
 
 
L’ADF del Riu Fluvià és una associació que té per objectiu la prevenció i la lluita contra 
els incendis forestals. Està formada per propietaris forestals, voluntaris i ajuntaments 
dels municipis del seu àmbit territorial. 
 
L’Ajuntament d’Olot forma part de l’ADF del Riu Fluvià que comprèn, a més, els 
municipis de Sant Joan les Fonts, Sant Jaume de Llierca i Castellfollit de la Roca.  
 
Pel motius anteriors, l’Ajuntament d’Olot i l’ADF del Riu Fluvià, van formalitzar un 
conveni degut als interessos comuns de les finalitats exposades en data 13 de juny de 
2019. Aquest conveni té una vigència de quatre anys. 
 
El marc d’aquest conveni estableix els següents compromisos per part de l’ADF: 
 

- L’ADF cedeix a l’Ajuntament la maquinària de que disposa dins de les seves 
possibilitats i sense que suposi cap distorsió per l’activitat de l’ADF. 

 
- Aquesta maquinària es cedeix per tal de realitzar tasques relacionades amb la 

prevenció d’incendis al municipi d’Olot.  
 

- L’ADF es compromet a garantir que la maquinària disposi de l’assegurança i 
permisos necessaris per poder ser utilitzada amb seguretat.  
 

El conveni també indica els compromisos per part de l’Ajuntament i la contribució 
econòmica: 
 

- L’Ajuntament cedeix els espais de la brigada municipal per tal que la maquinària 
de l’ADF hi estigui aparcada mentre no s’utilitzi. 
 

- L’Ajuntament es compromet a fer un bon ús de la maquinària i fer-se càrrec dels 
costos de combustible pels treballs que es realitzin en el seu municipi. 

 
- L’Ajuntament es compromet a detallar a l’ADF les hores d’ús de la maquinària i 

les tasques realitzades anualment per tal de fer un seguiment i un manteniment 
adequat de la maquinària. 

 
- L’Ajuntament es compromet a una contribució econòmica de 1.500 € anuals en 

concepte d’ús i desgast de la maquinària de l’ADF.  
 



 

L’Ajuntament d’Olot ha de fer l’aportació econòmica de 1.500€ corresponent al conveni 
signat amb l’ADF del Riu Fluvià, d’acord amb la partida 22700 1721 480011 
 
En relació a l’expedient SICO2022000003, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Medi ambient, proposa a la Junta de Govern Local, 
adoptar el següent acord: 
 
Únic: Aportar la quantitat de 1.500 € a l’ADF del Riu Fluvià, en concepte del conveni 
signat entre aquesta ADF i l’ajuntament d’Olot per realitzar tasques de prevenció 
d’incendis al municipi, amb càrrec a la següent partida:  
 
 

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

200240  Despeses 22700  1721 480011 1500 CONVENI ADF 700 999 999 022 999 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

25.1. - MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEIS DE NETEJA DELS 
EDIFICIS I INSTAL·LACIONS MUNICIPALS PER INCLOURE-HI UNA NETEJA 

EXTRAORDINÀRIA AMB MOTIU DEL CAMPIONAT D’HOQUEI “GOLDEN CAT” 
 
Antecedents 
 
El Ple de l’Ajuntament d’Olot, en data 29 d’octubre de 2019, va acordar iniciar i aprovar 
l’expedient per a la contractació del servei de neteja dels edificis administratius, 
educatius, culturals, esportius i socials de l’Ajuntament d’Olot; aprovar el plec de 
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladores de 
la contractació, aprovar la despesa i convocar la corresponent licitació. 
 
El Ple de l’Ajuntament d’Olot, en sessió ordinària de 18 de juny de 2020, va aprovar 
l’adjudicació del servei de neteja dels edificis i equipaments municipals (Lots 1, 2, 3, 4 i 
5 (Edificis Administratius, Educatius, Culturals, Esportius i Socials) a l’oferta integradora 
presentada per la “UTE NETEJA OLOT II”, formada per OHL SERVICIOS INGESAN 
SAU i INSTAL·LACIONS, GESTIÓ, FORMACIÓ I ASSESSORAMENT SA (IGFA). El 
contracte es va formalitzar amb efectes a 1 de setembre de 2020. 
 
Vist l’informe de data 11 d’octubre de 2022 emès pel Sr. Xavier Viñolas Boix, Enginyer 
Tècnic de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot i responsable del contracte, sobre la 
necessitat de modificar el contracte del servei de neteja dels edificis i equipaments 
municipals per tal d’incloure una neteja extraordinària al Pavelló d’Esports d’Olot amb 
motiu del campionat de hoquei “Golden Cat”, que es durà a terme del 14 al 16 d’octubre 
de 2022. 
 
Fonaments jurídics 
 
El plec de clàusules administratives particulars de la licitació, preveia en la clàusula 33 
que el contracte es podria modificar, de conformitat amb els termes establerts a l’article 
204 de la LCSP, per un import màxim del 20% del preu del contracte, pels següents 
motius: 



 
 
 

 
• Increment d’edificis o espais on calgui prestar el servei. 

• Supressió d’edificis o espais on calgui prestar el servei. 

• Modificació de les necessitats dels centres actuals. 

• Causes imprevistes degudament justificades que es comunicaran oportunament. 

 
Vist l’expedient administratiu CCS12019000037 i antecedents corresponents, la 
regidora d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acord, 
prèvia declaració d’urgència:  
 
Primer.- MODIFICAR el contracte vigent del servei de neteja dels edificis administratius, 
educatius, culturals, esportius i socials de l’Ajuntament d’Olot, amb la UTE NETEJA 

OLOT II, amb CIF núm. U01611425, per tal d’incloure una neteja extraordinària al 
Pavelló d’Esports d’Olot amb motiu del campionat de hoquei “Golden Cat”, que es 
durà a terme del 14 al 16 d’octubre de 2022, ambdós inclosos, per un import total de 
DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS (235,10 €), IVA inclòs.  
 
Aquest import es desglossa en 194,30 € de pressupost net i 40,80 € en concepte d’IVA 
calculat al 21%.  
 
Segon.- Establir que les hores de neteja extraordinària que es duran a terme són les 
següents:   

- Divendres 14 d’octubre: de 6 a 7h i de 11:45 a 15h 
- Dissabte 15 d’octubre: de 6 a 7h i de 12:30 a 15:30h 
- Diumenge 16 d’octubre: de 7 a 10h 

 
Tercer.- Autoritzar i disposar La despesa de  235,10 € amb càrrec a la partida 22 144 22 
144   342   227000 MANTENIMENT EDIFICIS ESPORTS I LLEURE (NETEJA)     
 

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

200220  Despeses 22144  342  227000 235.10 MANTENIMENT EDIFICIS ESPORTS I LLEURE 
(NETEJA) 

100 001 001 001 000 000 

 

 
Quart.- El responsable del contracte és el Sr. Xavier Viñolas Boix, enginyer tècnic de 
l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
i no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a dos quarts de nou i per constància del que s’hi ha tractat i 
dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura 
 
VIST I PLAU LA SECRETÀRIA 



 

L’ALCALDE 
 


