ACTA NÚM.41
JUNTA DE GOVERN LOCAL
EL DIA 27 D´OCTUBRE DE 2022.

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 27 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 i Gemma Canalias i Rafel.
També hi assisteixen com a regidors delegats expressament convidats per tal de
presentar els assumptes de la seva àrea, sense poder intervenir, en cap cas, en la part
resolutiva ni en la resta d’assumptes que no afectin a la seva àrea ni prendre part en la
votació, i segons informe dels Serveis de Secretaria del dia 1 de juliol de 2003, els
Srs./es: Agustí Arbós i Torrent, Adriana Francés i Planellas i Lluc Charles Flaqué.
Hi assisteixen com a regidors de l’oposició Josep Guix i Feixas i Jordi Gasulla i Flavià.
Hi assisteix l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí
Actua com a secretària, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera
1. - ACTA.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Essent l'hora assenyalada - les vuit del matí- l'Alcalde declara obert l'acte i del seu ordre,
la Secretària llegeix l'acta de la sessió anterior, que s'aprova per unanimitat.
2. - DESPATX OFICIAL
El Sr. Alcalde dona compte als membres de la Junta de Govern dels actes i reunions a
les quals ha assistit, des de la sessió celebrada el dia 20 d’octubre:
-

-

Dijous 20 d’octubre va participar de la presentació de la campanya “No em
canviïs la llengua”. Impulsada per Rosario Palomino i amb la col·laboració del
Servei de Català d’Olot-la Garrotxa del Consorci per a la Normalització
Lingüística, va comptar amb la presència de l’escriptor Aleix Renyé, Carme
Sansa i l’actor Toni Albà en un acte que va tenir lloc a la capella de Sant Ferriol.
A continuació va assistir a l’estrena de “Aquí i no Allà + I Am (T)here”, el primer
dels espectacles del festival “Entranyes” organitzat dins dels actes del PIAM de
Sant Miquel-Les Tries.
Divendres 21 d’octubre va prendre part de la presentació del llibre "Ornitografies"
de Xavi Bou, guanyador dels premis ENFooCA en record d'Arnau Bartrina
Luque.

-

-

Al vespre va assistir al concert de jazz que Alba Careta grup va oferir a la Sala
El Torín.
Dissabte 22 d’octubre va participar de l’acte d’entrega dels Premis Jordi Pujiula
que el PEHOC va organitzar a la Sala Torín. També es presenciar diferents
espectacles del festival “Entranyes” que va tenir lloc a diferents espais dels barris
de Sant Miquel i Les Tries.
Diumenge 23 d’octubre va assistir, al matí, de la presentació dels equips de
bàsquet de l’Escola Pia. I a la tarda, del partit que la Unió Esportiva Olot va
disputar contra el Terrassa a l’Estadi Municipal.
Dilluns 24 d’octubre va obrir la jornada del Pla de Talent conduïda per Xavier
Marcet a l’Espai Cràter.
Dimarts 25 d’octubre va assistir a la xerrada impartida per la Txell Costa a l’Espai
Cràter dins de la programació del Garrotxa Emprèn.
Dimecres 26 d’octubre va inaugurar l’exposició “15 sensibilitats sobre la Covid
19” a l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa. A continuació, va participar del
Consell d’Alcaldies.

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. - ACCEPTAR RENÚNCIA SUBVENCIÓ SUPORT ENTITATS ACTIVITATS QUE
PROMOGUIN LA INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL
Núm. de referència

: X2022024272

Vista la instància presentada per ALTRAT ASSOCIACIO D'ARTTERAPIA OLOT de
data 18 d’octubre de 2022 i número de registre d’entrada E2022020751, sol·licitant la
renúncia de la subvenció concedida per la quantitat de 500€ pel projecte sobre els
conflictes socials entre els adolescents de la garrotxa, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 22600231480006, donat que per baixa d’alguns membres de l’entitat no
podran desenvolupar el projecte.
En relació a l’expedient SBS22022000045, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Acceptar la renúncia de la subvenció concedida en data 19 de maig de 20 2
a ALTRAT ASSOCIACIO D'ARTTERAPIA OLOT (G55121941).
SEGON.- Procedir als tràmits escaients atenent el que disposa la normativa vigent i
l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament d’Olot.
Operació Referència
200240
2200842

Tipus
Partida
Despeses 22600 231 480006

Import
-500

Descripció
SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
150 999 999 065 999 999

TERCER.- Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i
pressupostos.
S’aprova per unanimitat.
5.1. - CULTURA. SUBVENCIÓ CULTURAL ASSOCIACIÓ CENTRE CATÒL·LIC
D'OLOT
Núm. de referència : X2022019467
Vista la sol·licitud presentada per l’ASSOCIACIÓ CENTRE CATÒLIC D’OLOT, amb NIF
G17118233, en la que es demana un primer avançament del 40% de la subvenció
atorgada per la Junta de Govern Local de 07/07/2022, per un import de 32.000€.
En relació a l’expedient SIC22022000032, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r) Procedir a l’avançament de la bestreta de 12.800€ a l’entitat ASSOCIACIÓ CENTRE
CATÒLIC D’OLOT, en concepte d’avançament de la subvenció atorgada, destinada a la
difusió de les arts visuals duta a terme durant el 2022.
2n) Aquest avançament es correspon al 40% de l’import atorgat en virtut del que
estableix l’article 16 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament d’Olot,
modificada i revisada segons l’acord de Ple de 20 de maig de 2021.
Operació Referència
200300
2204184001

Tipus
Partida
Despeses 22400 334 480038

Import
12800.00

Descripció
SUBVENCIO CENTRE CATOLIC

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
400 012 070 099 014 008

S’aprova per unanimitat.
6.1. - CULTURA. SUBVENCIÓ ATENEUS DELS CATÒLICS
Núm. de referència

: X2022028053

En relació a l’expedient SIC22022000061, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció subvenció a ateneus, a favor del Centre Catòlic, amb NIF G17118233, per un
import de 20000.00 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 2210092478002
en fase “AD” 2200858002, una vegada supervisats: el formulari de justificació, la
memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la subvenció.

Operació Referència
200400
2200858002

Tipus
Partida
Despeses 22100 924 78002

Import
20000.00

Descripció
TRANSFERENCIES
(PR22-60000)

CASALS

I

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
ENTITATS
400 012 070 099 014 008

2n) Procedir als tràmits escaients per a ordenar el pagament (fase “P”) de la despesa
esmentada en funció de les disponibilitats i previsions del Pla de tresoreria de la
Corporació i atenent al que disposa la normativa vigent i l’Ordenança general de
subvencions de l’Ajuntament d’Olot (article 16)
3r) Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i
pressupostos.
S’aprova per unanimitat.
7.1. - CULTURA. SUBVENCIÓ CULTURAL ESCOLA DE DANSA FOLKLÒRICA DE
LA GARROTXA
Núm. de referència : X2022019567
En relació a l’expedient SIC22022000044, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Cultura proposa a la Junta de Govern Local
l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció cultural de l’Escola de Dansa Folklòrica de la Garrotxa, amb NIF
G17347972, per un import de 3500.00 euros, comptabilitzada a l’aplicació
pressupostària 22400334480020 en fase “AD” 2200831015, una vegada supervisats: el
formulari de justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic
gestor de la subvenció.
Operació Referència
200300
2200831015

Tipus
Partida
Despeses 22400 334 480020

Import
3500.00

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES
400 012 070 099 014 008

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

8.1. - CONVENI: ACORD RELATIU AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L’AJUNTAMENT D’OLOT, EL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA I EL
PATRONAT D’ESTUDIS HISTÒRICS D’OLOT I COMARCA (PEHOC), PER A LA
CESSIÓ D’ÚS D’UN ESPAI DE L’ARXIU COMARCAL DE LA GARROTXA AL
PEHOC.
Núm. de referència

: X2022054512

La Junta de Govern Local, en sessió de 7 de juny de 2012, va aprovar el conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot, el Consell Comarcal de la Garrotxa i el Patronat
d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca (PEHOC), per a la cessió d’ús d’un espai annex a
la sala d’actes de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa al PEHOC. Aquest mateix conveni va
ser aprovat pel Consell de Presidència del Consell Comarcal de la Garrotxa, en sessió
de 28 de maig de 2012. La signatura del conveni va tenir lloc el dia 7 de juny de 2012.
Considerant que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot, en sessió de 30 de
juny de 2022, va aprovar un conveni de col·laboració amb el PEHOC, per a la cessió
gratuïta de l’ús d’un espai a la planta primera (planta noble) de l’edifici de “Can
Trincheria”, per destinar-lo als serveis administratius de l’associació i a sala de reunions
pel desenvolupament d’aquelles activitats de tipus cultural que li són pròpies.
Considerant que amb aquest nou conveni es garanteixen les necessitats manifestades
pels òrgans de direcció del PEHOC de poder disposar d’un espai per realitzar les
activitats de promoció i divulgació culturals que li són pròpies; alhora que permet alliberar
espais de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa.
Considerant la voluntat manifestada per les dues administracions gestores de l’Arxiu
Comarcal de la Garrotxa de no mantenir aquest conveni de col·laboració; i vist l’acord
del Consell de Presidència del Consell Comarcal de la Garrotxa, de data 19 d’octubre
de 2022.
De conformitat amb les previsions establertes en el propi conveni de col·laboració i vist
l’expedient administratiu SG102022000024 i antecedents corresponents, que serveixen
de motivació a la present resolució, l’Alcalde proposa a la Junta de Govern l'adopció
dels següents acords:
Primer.- NO PRORROGAR el conveni de col·laboració, signat el 7 de juny de 2012,
entre l’Ajuntament d’Olot, el Consell Comarcal de la Garrotxa i el Patronat d’Estudis
Històrics d’Olot i Comarca, per a la cessió d’ús d’un espai de l’Arxiu Comarcal de la
Garrotxa al PEHOC.
Segon.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal de la Garrotxa i al Patronat d’Estudis
Històrics d’Olot i Comarca (PEHOC).
S’aprova per unanimitat.

9.1. - CULTURA: SOL.LICITUD SUBVENCIÓ GENERALITAT PER MILLORA DE LA
SEGURETAT DE LA MAQUINÀRIA ESCÈNICA TEATRE PRINCIPAL D’OLOT 20222023
Núm. de referència : X2022053962
En relació a l’expedient SCU12022000023 de Cultura, vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de Govern
Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Sol·licitar la subvenció:
Organisme:
Programa:
Referència:
Núm disposició:
Import:

GENERALITAT
DE
CATALUNYA-DEPARTAMENT
DE
CULTURA
SUBVENCIONS
PER
A
LA
MILLORA
DE
LES
INFRAESTRUCTURES DELS EQUIPAMENTS CULTURALS
2022-2023
DOGC NÚM. 8771 DE 13/10/2022
CLT/3052/2022
20.000,00 €

Segon.- Presentar a l’esmentada convocatòria el projecte: SOL.LICITUD SUBVENCIÓ
PER MILLORA DE LA SEGURETAT DE LA MAQUINÀRIA ESCÈNICA TEATRE
PRINCIPAL D’OLOT 2022-2023
Tercer.- Facultar l’alcalde per signar tota la documentació necessària.
S’aprova per unanimitat.
10.1. - CULTURA: SUBVENCIÓ PER ADQUISICIÓ I INSTAL.LACIÓ
D'EQUIPAMENTS MUSEU DE LA GARROTXA 2022-2023
Núm. de referència

: X2022053960

En relació a l’expedient SCU12022000022 de Cultura, vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de Govern
Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Sol·licitar la subvenció:
Organisme:
Programa:
Referència:
Núm disposició:
Import:

GENERALITAT
DE
CATALUNYA-DEPARTAMENT
DE
CULTURA
SUBVENCIÓ PER A L'ADQUISICIÓ I LA INSTAL.LACIÓ
D'EQUIPAMENTS ALS MUSEUS 2022-2023
DOGC NÚM.8769 DE 10/10/2022
CLT/3021/2022
17.000,00 €

Segon.- Presentar a l’esmentada convocatòria el projecte: SUBVENCIÓ PER
ADQUISICIÓ I INSTAL.LACIÓ D'EQUIPAMENTS MUSEU DE LA GARROTXA 20222023
Tercer.- Facultar l’alcalde per signar tota la documentació necessària.
S’aprova per unanimitat.
11.1. - CULTURA: AVANÇAMENT FINANÇAMENT CONVENI RESIDÈNCIA FABER
2022
Núm. de referència

: X2021061418

Vist que l’Ajuntament d’Olot té signat un conveni de col·laboració amb l’Institut Ramon
Llull (IRL) per al finançament de la Residència d’Arts, Ciències i Humanitats FABER.
Vist que el conveni és vigent i que, entre altres clàusules, l’Ajuntament d’Olot es
compromet a finançar el 50% de les despeses anuals.
Vist que el conveni preveu que l’Ajuntament d’Olot farà una bestreta a compte dins
l’any en curs de les activitats.
Vist que al pressupost de l’Ajuntament d’Olot hi ha una partida de seixanta mil euros
(60.000,00 €) amb el número 22.400.334.480013 RES. D’ARTS, CIENCIES I
HUMANITATS.
Vist l’informe de data 18/10/2022 emès per Ricard Sargatal Pont, cap de l’Àrea de
Cultura i Educació de l’Ajuntament d’Olot.
En relació a l’expedient CU012021000035 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.- Aprovar, Disposar i Ordenar el pagament de seixanta mil euros (60.000,00 €),
en concepte de bestreta de l’any 2022, a l’Institut Ramon Llull (IRL), NIF: S-0800063-J,
amb càrrec a la partida 22.400.334.480013 RES. D’ARTS, CIENCIES I HUMANITATS
del pressupost de l’Ajuntament.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 22400 334 480013

S’aprova per unanimitat.

Import
60000.00

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
RES. D'ARTS, CIENCIES I HUMANITATS
400 999 999 099 999 999

12.1. - ESPORTS_PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA
SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL CLUB PATINATGE ARTÍSTIC OLOT
Núm. de referència

: X2022048371

En relació a l’expedient SP062022000062, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció SUBVENCIÓ NOMINATIVA, a favor del Club Patinatge Artístic Olot per un
import de 20000 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 2022 330 341
480040 en fase “AD” 2206144001, una vegada supervisats: el formulari de justificació,
la memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la subvenció.
Operació Referència
200400
2206144001

Tipus
Partida
Despeses 22330 341 480040

Import
20000

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIO CLUB PATINATGE OLOT 330 015 167 065 999 999

2n) Procedir als tràmits escaients per a ordenar el pagament (fase “P”) de la despesa
esmentada en funció de les disponibilitats i previsions del Pla de tresoreria de la
Corporació i atenent al que disposa la normativa vigent i l’Ordenança general de
subvencions de l’Ajuntament d’Olot (article 16)
3r) Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i
pressupostos.
S’aprova per unanimitat.
13.1. - ESPORTS_PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA
SUBVENCIÓ SUPORT A ENTITATS DEL CLUB ATLETISME GARROTXA
Núm. de referència

: X2022019339

En relació a l’expedient SP062022000019, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES, a favor del Club Atletisme
Garrotxa, per un import de 584.04 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària
2022 330 341 4800002 en fase “AD” 2200830032, una vegada supervisats: el formulari
de justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de
la subvenció.
Operació Referència
200400
2200830032

Tipus
Partida
Despeses 22330 341 480002

Import
584.04

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES
330 015 167 065 999 999

2n) Procedir als tràmits escaients per a ordenar el pagament (fase “P”) de la despesa
esmentada en funció de les disponibilitats i previsions del Pla de tresoreria de la
Corporació i atenent al que disposa la normativa vigent i l’Ordenança general de
subvencions de l’Ajuntament d’Olot (article 16)
3r) Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i
pressupostos.
S’aprova per unanimitat.
13.2. - ESPORTS_PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA
SUBVENCIÓ SUPORT A ENTITATS DE L’AMIPA INSTITUT BOSC DE LA COMA
Núm. de referència

: X2022020729

En relació a l’expedient SP062022000049, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES, a favor de l’AMIPA Institut Bosc
de la Coma, per un import de 240 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària
2022 330 341 4800002 en fase “AD” 2200830008, una vegada supervisats: el formulari
de justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de
la subvenció.
Operació Referència
200400
2200830008

Tipus
Partida
Despeses 22330 341 480002

Import
240

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES
330 015 167 065 999 999

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

14.1. - APROVAR LA REALCIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES
Núm. de referència

: X2022054684

En relació a l’expedient CPG22022000061 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 relació d’ordenacions de despeses annexada número 22/042 per un import de
447.723,67 euros.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
447723.67

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

S’aprova per unanimitat.
15.1. - TRANSFERÈNCIA DE FONS DE LA FUNDACIÓ DEL MUSEU DELS SANTS
D'OLOT A L'AJUNTAMENT D'OLOT
Núm. de referència

: X2022054886

En relació a l’expedient CPG32022000070 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:
Vist que el Patronat de la “Fundació del Museu dels Sants” d’Olot, en sessió celebrada
el 29 de juliol de 2022, va acordar, per unanimitat la dissolució de l’esmentada Fundació.
Vist que, a través d’escriptura notarial, s’ha tramés aquest acord de dissolució al
Protectorat de Fundacions de la Generalitat de Catalunya per tal de procedir al seu
registre públic.
Vist que el Ple de la Corporació, en sessió celebrada el 28 de juliol de 2022, acordà
prendre constància d’aquesta dissolució i assumir tots els drets i obligacions derivats de
la seva gestió (successió universal), així com assumir tota la seva operativa des del
pressupost municipal (la Fundació es trobava sectoritzada en el consolidat de la
Corporació.
Primer.- Acceptar la transferència de fons dels comptes bancaris de la “Fundació del
Museu dels Sants” d’Olot a l’Ajuntament d’Olot per un import de: 80.000.- euros.
Segon.- Ingressar aquest import en el concepte no pressupostari: ingressos pendents
d’aplicació de l’Ajuntament d’Olot.
S’aprova per unanimitat.

16.1. - APROVAR L'EXPEDIENT I PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT
SIMPLIFICAT ABREUJAT DE LES OBRES DE CAN FRONTANA DE BATET DE LA
SERRA
Núm. de referència

: X2022048798

Tipus contracte
Procediment
Criteris

OB
AB
MU

D'OBRES
PROCEDIMENT OBERT
MULTIPLICITAT DE CRITERI

Antecedents
Vista la necessitat de contractar les obres de construcció de cobert a Can Frontana de
Batet de la Serra, d'acord amb l'informe tècnic emès pel Sr. Ramon Prat Molas, com a
Cap de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot NI022022002272 de data 17 d’octubre
de 2022.
Segons memòria valorada per Junta de Govern Local de data 13 d’octubre de 2022.
El pressupost base de licitació ascendeix a 56.116,10€ (IVA exclòs), més 11.784,38 €
en concepte d’IVA, calculat al 21% i un total de 67.900,48 €
Pel que fa a la durada del contracte, s'estableix un termini màxim de 2 mesos, a comptar
del dia següent a la signatura de l’acta de comprovació de replanteig.
Als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat del contracte
subjecte a licitació, el valor estimat del mateix ascendeix a 56.116,10 €, IVA exclòs.
Aquest contracte no està subjecte a regulació harmonitzada.
Atès que aquest contracte es tipifica com a contracte administratiu d’obres d’acord amb
el previst als articles 25 i 13 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic ( en endavant LCSP).
Atès que el procediment a seguir per a l'adjudicació del contracte és l'obert simplificat
abreujat, atenent a diversos criteris de valoració, en virtut dels articles 131, 145 i 159 de
la LCSP, i que la tramitació de l’expedient serà la ordinària.
De conformitat amb el que disposa l’article 116 de la LCSP, la celebració de contractes
per part de les administracions públiques requerirà la prèvia tramitació de l’expedient
que s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els
termes previstos a l’article 28 de l’esmentada Llei.
Vist que a l’expedient s’han incorporat el Plec de clàusules administratives particulars i
la memòria valorada , d’acord amb el que disposa l’article 116.3 de la LCSP.
Atès que d’acord amb la informació d’Intervenció hi ha crèdit suficient a la partida
consignada.
Vist que a l’expedient hi consta l’informe emès per la Secretària general de l’Ajuntament,
en compliment d’allò establert a la Disposició Addicional Segona de la LCSP.

Vist el que disposa la Disposició Addicional Segona de la LCSP i atès que l’òrgan de
contractació és la Junta de Govern Local per la delegació conferida per l’Alcaldia en data
26 de juny de 2019.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12022000062 com a regidora delegada
d’Hisenda, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- INICIAR l'expedient de contractació de les obres de construcció de cobert a
Can Frontana de Batet de la Serra, incorporant-hi la documentació a què fa referència
l'article 116 del LCSP.
Segon.- APROVAR, de conformitat amb l’article 117 de la LCSP, l'expedient de
contractació administrativa de les obres de construcció de cobert a Can Frontana de
Batet de la Serra, amb un import màxim de licitació que ascendeix a 56.116,10 € (IVA
exclòs), més 11.784,38 € en concepte d’IVA, calculat al 21% i un total de 67.900,48 €
La durada del contracte és de 2 mesos, a comptar del dia següent a la signatura de
l’acta de comprovació de replanteig.
Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la
contractació de les obres de construcció de cobert a Can Frontana de Batet de la Serra,
tal i com determinen els articles 122 i 124 de la LCSP.
Quart.- APROVAR la despesa de la present contractació que es finançarà amb càrrec a
la següent partida del pressupost municipal:
2022 140 342 63215 ACTUACIONS CAN FRONTANA DE BATET
Operació Referència
200200

Tipus
Partida
Despeses 22140 342 63215

Import
67900.48

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
ACTUACIONS CAN FRONTANA DE BATET
100 001 001 001 000 000

Cinquè.- NOMENAR, com a Responsable del Contracte, el Sr. Albert Pons i Clutaró,
com a arquitecte municipal de l’Ajuntament d’Olot, amb les facultats determinades a
l’article 62 de la LCSP, i haurà de supervisar la seva execució, adoptar les decisions i
dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta realització de
la prestació pactada dins de l’àmbit de facultats que l’òrgan de contractació li atribueixi.
Sisè.- CONVOCAR la licitació i tramitar l'expedient de contractació de les obres de
construcció de cobert a Can Frontana de Batet de la Serra, que es tramitarà pel
procediment obert simplificat abreujat i es durà a terme atenent a diversos criteris
d’adjudicació de conformitat amb el que disposen els articles 145, 146, 159 i concordants
de la LCSP, i procedir a la seva publicació en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament
d’Olot.
Setè.- DELEGAR a l’Alcaldia la competència per aprovar tots els actes de tràmit que
s’hagin de dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des del seu inici fins a
la seva definitiva finalització o resolució.
S’aprova per unanimitat.

16.2. - ADJUDICACIÓ DELS SERVEIS DE MANTENIMENT DEL SISTEMA DE
CLIMATITZACIÓ DELS SISTEMES TÈRMICS I D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA
DELS EDIFICIS I DEPENDÈNCIES DE TITULARITAT O GESTIÓ MUNICIPAL DE LA
CIUTAT D'OLOT. LOTS 1, 3 I 4
Núm. de referència

: X2022048811

Antecedents
Per acord de la Junta de Govern Local de data 30 de juny de 2022 s’inicià i aprovà
l’expedient de contractació administrativa del servei de manteniment del sistema de
climatització dels sistemes tèrmics i d’aigua calenta sanitària dels edificis i dependències
de titularitat o gestió municipal de la ciutat d’Olot, es va aprovar el plec de clàusules
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques, la despesa i es va
convocar la licitació.
El contracte es divideix en quatre lots:
− Lot 1. Centres Corporació
− Lot 2. Centres Esports i Lleure
− Lot 3. Centres Culturals
− Lot 4. Centres Ensenyament i Joventut
El termini de presentació de proposicions va finalitzar el dia 22 de juliol de 2022 a les 14
h, havent presentat oferta a tots els lots les següents empreses:
− ILERFRED SL
− J. JUANOLA SL
− NERGY GLOBAL SERVICE SL
− UTE GRAU SISTEMES TÈRMICS SL Y MONTOLIVET INSTAL·LACIONS SLU
D’acord amb els antecedents obrants a l’expedient CCS12022000038, en data 9 d’agost
de 2022 es va reunir la Mesa de Contractació per procedir a l’obertura del sobre A, que
contenia la documentació general, i en data 25 d’agost de 2022 es va reunir de nou per
obrir el Sobre B, que contenia l’oferta relativa als criteris d’adjudicació avaluables
automàticament o mitjançant fórmula.
En data 6 d’octubre de 2022 es reuní novament la Mesa de Contractació per donar
compte de l’informe emès per l’enginyer tècnic, de l’àrea de Territori, Espai Públic i Medi
Ambient de valoració dels criteris avaluables automàticament o mitjançant fórmula i fer
proposta d’adjudicació.
Les puntuacions finals van ser les següents:

En la mateixa sessió, la Mesa va proposar l’adjudicació dels Lots 1, 3 i 4 (Corporació,
Cultura i Ensenyament respectivament), a l’empresa “Ilerfred SL” i del Lot 2 (Esports) a
l’empresa “Nergy Global Service SL”.
En data 14 d’octubre de 2022 es va requerir a l’empresa ILERFRED SL, amb NIF
B25207739, per tal que presentés tota la documentació necessària per procedir a
l’adjudicació del contracte i constituís la garantia definitiva, d’import total de 2.280 €, en
els termes de l’article 150.2 de la LCSP.
Atès que l’empresa ILERFRED SL va donar compliment al requeriment esmentat dins
el termini establert a l’efecte, ingressant la garantia definitiva i presentant la
documentació requerida.
De conformitat amb el punt 3 de l’article 150 de la LCSP i amb la Disposició Addicional
Segona de la LCSP.
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12022000038 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
Primer.- ADJUDICAR el Lots 1, 3 i 4 (Centres Corporació, Cultura i Ensenyament)
del contracte del servei de manteniment del sistema de climatització dels sistemes
tèrmics i d’aigua calenta sanitària dels edificis i dependències de titularitat o
gestió municipal de la ciutat d’Olot, a favor de l’empresa ILERFRED SL, amb NIF
B25207739, pel preu cinquanta-cinc mil cent setanta-sis euros (55.176 €), IVA inclòs,
desglossat en 45.600 € de base imposable i 9.576 € d’IVA calculat al 21 €.
El preu per lots és el següent:
- Lot 1 Centres Corporació: 11.737 € (IVA inclòs), desglossat en nou mil set-cents
euros (9.700 €) de base imposable i dos mil trenta-set (2.037 €) d’IVA calculat al 21
€.
-

Lot 3 Centres Culturals: 18.029 € (IVA inclòs), desglossat en catorze mil nou-cents
euros (14.900 €) de base imposable i tres mil cent vint-i-nou euros (3.129 €) d’IVA
calculat al 21 €.

-

Lot 4 Centres Ensenyament i Joventut: 25.410 € desglossat en vint-i-un mil euros
(21.000 €) de base imposable i quatre mil quatre-cents deu euros (4.410) d’IVA
calculat al 21 €.

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 30 de juny de 2022; així
com amb les ofertes presentades per l’adjudicatària.
Tercer.- Les característiques i avantatges de l’oferta, queden acreditades a l’informe de
la Mesa de Contractació celebrada el dia 6 d’octubre de 2022, essent les següents:
Lot 1 – oferta presentada per Ilerfred SL
Total puntuació Sobre B (criteris avaluables automàticament): 88,06 punts
- Preu d’execució del contracte: 67,12 punts
- Descompte al preu dels nous materials per famílies: 16,89 punts
- Base operativa: 0,05 punts
- Sistemes de gestió de la qualitat i de la gestió ambiental de l’adjudicatari: 4 punts
Lot 3 – oferta presentada per Ilerfred SL
Total puntuació Sobre B (criteris avaluables automàticament): 90,94 punts
- Preu d’execució del contracte: 70 punts
- Descompte al preu dels nous materials per famílies: 16,89 punts
- Base operativa: 0,05 punts
- Sistemes de gestió de la qualitat i de la gestió ambiental de l’adjudicatari: 4 punts
Lot 4 – oferta presentada per Ilerfred SL
Total puntuació Sobre B (criteris avaluables automàticament): 88,59 punts
- Preu d’execució del contracte: 67,66 punts
- Descompte al preu dels nous materials per famílies: 16,89 punts
- Base operativa: 0,05 punts
- Sistemes de gestió de la qualitat i de la gestió ambiental de l’adjudicatari: 4 punts
Tota la informació necessària que justifica la present adjudicació es troba publicada en
el Perfil del contractant de l’Ajuntament d’Olot.
Quart.- D’acord amb els terminis establerts a la clàusula 5 del PCAP, les despeses
corresponents es pagaran amb càrrec a les partides següents:
Lot 1: Manteniment edificis corporació (altres)
Lot 3: Manteniment edificis culturals (altres)
Lot 4: Manteniment edificis ensenyament (altres)
La despesa per a cadascun dels anys, es preveu que serà la següent (IVA inclòs):
Any 2022
Any 2023

Lot 1
978,08 €
10.758,92 €

Lot 3
1.502,42 €
16.526,58 €

Lot 4
2.117,50 €
23.292,50 €

Operació Referència
200300
2204116

Tipus
Partida
Despeses 22144 920 212001

Import
978.08

200210

224116

Despeses 22144 920 212001

-1480.69

200300

2204118

Despeses 22144 920 212001

1502.42

200210

2204118

Despeses 22144 920 212001

-3129.66

200300

2204119

Despeses 22144 323 212001

2117.50

200210

2204119

Despeses 22144 323 212001

-2968.60

200210

2300066

Despeses 23144 920 212001

-9378.37

200210

2300069

Despeses 23144 323 212001

-20466.01

2300068

Despeses
Despeses
Despeses
Despeses

10758.92
16526.58
23292.50
-14390.53

200220
200220
200220
200210

99999
99999
99999
23144 333 212001

Descripció
CC1
MANTENIMENT EDIFICIS CORPORACIO
100
(ALTRES)
MANTENIMENT EDIFICIS CORPORACIO
100
(ALTRES)
MANTENIMENT EDIFICIS CORPORACIO
100
(ALTRES)
MANTENIMENT EDIFICIS CORPORACIO
100
(ALTRES)
MANTENIMENT EDIFICIS EDUCACIO 100
(ALTRES)
MANTENIMENT EDIFICIS EDUCACIO 100
(ALTRES)
MANTENIMENT EDIFICIS CORPORACIO
100
(ALTRES)
MANTENIMENT EDIFICIS EDUCACIO 100
(ALTRES)
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA
100
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA
100
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA
100
MANTENIMENT EDIFICIS CULTURALS100
(ALTRES)

CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
001 001 001 000 000
001

001

001

000

000

001

001

001

000

000

001

001

001

000

000

001

001

001

000

000

001

001

001

000

000

001

001

001

000

000

001

001

001

000

000

001
001
001
001

001
001
001
001

001
001
001
001

000
000
000
000

000
000
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.- La durada del contracte s’estableix en un any (1) any, a comptar des del dia 1
del mes següent a la data de la formalització del contracte, amb la possibilitat d’una
pròrroga, de forma acordada, d’un any cadascuna, de conformitat amb l’article 29.4
LCSP.
Sisè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i als candidats, de conformitat amb
l’article 151 de la LCSP.
Setè.- Publicar l’adjudicació del contracte mitjançant anunci en el Perfil del Contractant.
Vuitè.- Requerir a l’empresa Ilerfred SL per tal que un cop transcorreguts 15 dies hàbils
des que es remeti la notificació de l’adjudicació comparegui per a la formalització del
contracte, de conformitat amb l’article 153.3 de la LCSP, atès que el contracte és
susceptible de recurs especial en matèria de contractació.
Novè.- PUBLICAR la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del
Contractant.
S’aprova per unanimitat.

16.3. - ADJUDICACIÓ SERVEI DE MANTENIMENT DEL SISTEMA DE
CLIMATITZACIÓ DELS SISTEMES TÈRMICS D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA
DELS EDIFICIS I DEPENDÈNCIES DE TITULARITAT O GESTIÓ MUNICIPAL DE LA
CIUTAT D'OLOT. LOT 2
Núm. de referència

: X2022048819

Antecedents
Per acord de la Junta de Govern Local de data 30 de juny de 2022 s’inicià i aprovà
l’expedient de contractació administrativa del servei de manteniment del sistema de
climatització dels sistemes tèrmics i d’aigua calenta sanitària dels edificis i dependències
de titularitat o gestió municipal de la ciutat d’Olot, es va aprovar el plec de clàusules
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques, la despesa i es va
convocar la licitació.
El contracte es divideix en quatre lots:
− Lot 1. Centres Corporació
− Lot 2. Centres Esports i Lleure
− Lot 3. Centres Culturals
− Lot 4. Centres Ensenyament i Joventut
El termini de presentació de proposicions va finalitzar el dia 22 de juliol de 2022 a les 14
h, havent presentat oferta a tots els lots les següents empreses:
−
−
−
−

ILERFRED SL
J. JUANOLA SL
NERGY GLOBAL SERVICE SL
UTE GRAU SISTEMES TÈRMICS SL Y MONTOLIVET INSTAL·LACIONS SLU

D’acord amb els antecedents obrants a l’expedient CCS12022000038, en data 9 d’agost
de 2022 es va reunir la Mesa de Contractació per procedir a l’obertura del sobre A, que
contenia la documentació general, i en data 25 d’agost de 2022 es va reunir de nou per
obrir el Sobre B, que contenia l’oferta relativa als criteris d’adjudicació avaluables
automàticament o mitjançant fórmula.
En data 6 d’octubre de 2022 es reuní novament la Mesa de Contractació per donar
compte de l’informe emès per l’enginyer tècnic, de l’àrea de Territori, Espai Públic i Medi
Ambient de valoració dels criteris avaluables automàticament o mitjançant fórmula i fer
proposta d’adjudicació.
Les puntuacions finals van ser les següents:

En la mateixa sessió, la Mesa va proposar l’adjudicació dels Lots 1, 3 i 4 (Corporació,
Cultura i Ensenyament respectivament), a l’empresa “Ilerfred SL” i del Lot 2 (Esports) a
l’empresa “Nergy Global Service SL”.
En data 14 d’octubre de 2022 es va requerir a l’empresa NERGY GLOBAL SERVICE
SL amb NIF B42980409, per tal que presentés tota la documentació necessària per
procedir a l’adjudicació del contracte i constituís la garantia definitiva, d’import 704,42 €,
en els termes de l’article 150.2 de la LCSP.
Atès que l’empresa NERGY GLOBAL SERVICE SL va donar compliment al requeriment
esmentat dins el termini establert a l’efecte, ingressant la garantia definitiva i presentant
la documentació requerida.
De conformitat amb el punt 3 de l’article 150 de la LCSP i amb la Disposició Addicional
Segona de la LCSP.
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12022000038 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
Primer.- ADJUDICAR el Lot 2 Centres Esports i Lleure del contracte del servei de
manteniment del sistema de climatització dels sistemes tèrmics i d’aigua calenta
sanitària dels edificis i dependències de titularitat o gestió municipal de la ciutat
d’Olot, a favor de l’empresa NERGY GLOBAL SERVICE SL amb NIF B42980409, pel
preu de disset mil quaranta-set euros amb cinc cèntims (17.047,05 €), IVA inclòs.
Aquest import es desglossa en catorze mil vuitanta-vuit euros amb quaranta-set cèntims
(14.088,47 €) d’import net i dos mil nou-cents cinquanta-vuit euros amb cinquanta-vuit
cèntims (2.958,58 €) en concepte d’IVA calculat al 21 %.
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 30 de juny de 2022; així
com amb les ofertes presentades per l’adjudicatària.
Tercer.- Les característiques i avantatges de l’oferta, queden acreditades a l’informe de
la Mesa de Contractació celebrada el dia 6 d’octubre de 2022, essent les següents:

Lot 2 – oferta presentada per Nergy Global Service SL
Total puntuació Sobre B (criteris avaluables automàticament): 94,84 punts
- Preu d’execució del contracte: 70 punts
- Descompte al preu dels nous materials per famílies: 20,81 punts
- Base operativa: 0,03 punts
- Sistemes de gestió de la qualitat i de la gestió ambiental de l’adjudicatari: 4 punts
Tota la informació necessària que justifica la present adjudicació es troba publicada en
el Perfil del contractant de l’Ajuntament d’Olot.
Quart.- D’acord amb els terminis establerts a la clàusula 5 del PCAP, les despeses
corresponents es pagaran amb càrrec a la partida següent: Manteniment edificis esports
i lleure (altres) .
La despesa per a cadascun dels anys, es preveu que serà la següent:
Any 2022: 1.420,59 € IVA inclòs
Any 2023: 15.626,46 € IVA inclòs
Operació Referència
200300
2204117

Tipus
Partida
Despeses 22144 342 212001

Import
1420.59

200210

2300067

Despeses 23144 342 212001

-12645.71

200220
200210

2204117

Despeses 99999
Despeses 22144 342 212001

15626.46
-2059.63

Descripció
CC1 CC2
MANTENIMENT EDIFICIS ESPORTS I LLEURE
100 001
(ALTRES)
MANTENIMENT EDIFICIS ESPORTS I LLEURE
100 001
(ALTRES)
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA
100 001
MANTENIMENT EDIFICIS ESPORTS I LLEURE
100 001
(ALTRES)

CC3 CC4 CC5 CC6
001 001 000 000
001

001

000

000

001
001

001
001

000
000

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.- La durada del contracte s’estableix en un any (1) any, a comptar des del dia 1
del mes següent a la data de la formalització del contracte, amb la possibilitat d’una
pròrroga, de forma acordada, d’un any cadascuna, de conformitat amb l’article 29.4
LCSP.
Sisè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i als candidats, de conformitat amb
l’article 151 de la LCSP.
Setè.- Publicar l’adjudicació del contracte mitjançant anunci en el Perfil del Contractant.
Vuitè.- Requerir a l’empresa Nergy Global Service SL, per tal que un cop transcorreguts
15 dies hàbils des que es remeti la notificació de l’adjudicació comparegui per a la
formalització del contracte, de conformitat amb l’article 153.3 de la LCSP, atès que el
contracte és susceptible de recurs especial en matèria de contractació.
Novè.- PUBLICAR la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del
Contractant.
S’aprova per unanimitat.

16.4. - ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'EQUIPS DE
MAQUINÀRIA ESCÈNICA PER AL TEATRE PRINCIPAL D'OLOT, FINANÇADA
PER FONS NEXT GENERATION/EU.
Núm. de referència

: X2022045256

Tipus
Contracte
Procediment
Criteris

SU

DE SUBMINISTRAMENT

AB
MU

PROCEDIMENT OBERT
MULTIPLICITAT DE CRITERI

Per resolució de la Junta de Govern Local d’Olot de 7 de setembre de 2022, es va
aprovar l’expedient de contractació del subministrament i instal·lació d’equips de
maquinària escènica per al Teatre Principal amb càrrec als Fons Next Generation UE,
el plec de clàusules administratives particulars (PCAP) i el plec de prescripcions
tècniques (PPT).
El procediment de contractació ha estat l’obert simplificat, amb un pressupost de licitació
d’un màxim de cent tretze mil nou-cents vint-i-un euros i setanta-set cèntims
(113.921,77.-€) més vint-i-tres mil nou-cents vint-i-tres euros i cinquanta-set cèntims
(23.923,57.-€).
El valor estimat del contracte (VEC) és de cent tretze mil nou-cents vint-i-un euros i
setanta-set cèntims (113.921,77€) IVA exclòs.
Finalitzat el termini de presentació de proposicions, van participar en la licitació les
següents empreses:
-BTM Sound, SL
La mesa de contractació, en sessió privada celebrada en data 30 de setembre de 2022,
procedí a l’obertura del sobre electrònic “A”, una vegada comprovada la documentació
es va declarar admesa a licitació l’empresa esmentada anteriorment. Així mateix
s’acordà sol·licitar informe tècnic per tal de valorar la memòria tècnica.
La mesa de contractació, en sessió pública celebrada en data 7 d’octubre de 2022,
procedí a donar compte del resultat de l’informe tècnic i a l’obertura del sobre electrònic
“B” amb la proposició econòmica.
Seguidament, la mesa de contractació, acordà proposar a l’òrgan de contractació
l’adjudicació del subministrament i instal·lació d’equips de maquinària escènica per al
Teatre Principal amb càrrec als Fons Next Generation UE, a favor de l’empresa BTM
Sound, SL, per un preu de CENT SET MIL SET-CENTS CINC EUROS I QUARANTATRES CÈNTIMS (107.705,43.-€) més VINT-I-DOS MIL SIS-CENTS DIVUIT EUROS I
CATORZE CÈNTIMS (22.618,14.-€) d’IVA calculats al tipus del 21%, per haver
presentat l’oferta més avantatjosa, amb un total de 99,00 punts.
Atès que, una vegada requerida, l’empresa BTM Sound SL ha presentat dins termini la
documentació sol·licitada per la mesa de contractació així com la garantia definitiva del
5% del preu ofert (5.385,27.-€).

Vist l’expedient administratiu núm. CCS12022000054 i antecedents corresponents, la
regidora-delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- ADJUDICAR el contracte de subministrament i instal·lació d’equips de
maquinària escènica per al Teatre Principal amb càrrec al Fons Next Generation UE, a
favor de l’empresa BTM Sound, SL amb CIF B17571175, que es durà a terme en un
termini de 90 dies a partir de l’endemà de la formalització del contracte, per l’import de
cent trenta mil tres-cents vint-i-tres euros i cinquanta-set cèntims (130.323,57.-€) IVA
inclòs, és a dir, cent set mil set-cents cinc euros i quaranta-tres cèntims (107.705,43.€) més vint-i-dos mil sis-cents divuit euros i catorze cèntims (22.618,14.-€) d’IVA
calculats al tipus del 21%, amb una garantia de 5 anys i cinc revisions semestrals
gratuïtes.

Segon.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de
clàusules administratives particulars reguladores de la contractació i el plec de
prescripcions tècniques, aprovats per resolució de la Junta de Govern de l’Ajuntament
d’Olot el 7 de setembre de 2022 així com l’oferta presentada per l’adjudicatari. Tota la
informació necessària que justifica la present adjudicació es troba publicada al perfil del
contractant de l’ Ajuntament d’Olot.
Tercer.- El preu del contracte pel que fa a les prestacions a executar l’any 2022 es de
cent trenta mil tres-cents vint-i-tres euros i cinquanta-set cèntims (130.323,57.-€) IVA
inclòs, és a dir, cent set mil set-cents cinc euros i quaranta-tres cèntims (107.705,43.€) més vint-i-dos mil sis-cents divuit euros i catorze cèntims (22.618,14.-€) d’IVA
calculats al tipus del 21% , es pagaran amb càrrec a les següent partida pressupostària
de l’Ajuntament d’Olot: 2022 400NG 333 63214 ADEQUACIÓ EQUIPAMENT TEATRE
NEXT GENERATION.
Operació Referència
200300
2205576

Tipus
Partida
Despeses 22400NG333 63214

Import
130323.57

200210

Despeses 22400NG333 63214

-7521.77

2205576

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
ADEQUACIO EQUIPAMENT TEATRE NEXT
100 001 001 001 000 000
GENERATION
ADEQUACIO EQUIPAMENT TEATRE NEXT
100 001 001 001 000 000
GENERATION

En cas que el servei no es porti a terme durant un mes sencer es prorratejarà la quantia
corresponent a aquell mes pel nombre de dies en els que efectivament s’hagi portat a
terme el servei.
Quart.-El termini d’execució del servei serà de 90 dies a comptar des de l’endemà de la
formalització del contracte, sense possibilitat de pròrroga, de conformitat amb l’article
29.4 LCSP.
En cas que el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya concedeixi una
pròrroga del termini d’execució de les actuacions vinculades a la subvenció concedida
per a la modernització i la gestió sostenible de les infraestructures d’arts escèniques i
musicals, la durada del contracte s’estendrà i coincidirà amb la data límit d’execució de
les actuacions fixada per la resolució de la referida sol·licitud de pròrroga.

Cinquè .- Nomenar responsable del contracte al Sr. Ricard Sargatal Pont cap de l’àrea
Cultura i Educació de l’Ajuntament d’Olot.
Sisè.- Notificar l’adjudicació als licitadors i publicar-la al Perfil del Contractant de
conformitat amb el que disposa l’article 151.1 de la LCSP, una vegada presentada i
acceptada tota la documentació i la garantia definitiva.
Setè.- La formalització del contracte s’efectuarà mitjançant document administratiu dins
dels 15 dies hàbils següents al dia en que s’efectuï la notificació de l’adjudicació.
Vuitè.- Publicar la formalització del contracte mitjançant anunci en el perfil del
contractant de l’Ajuntament d’Olot, de conformitat amb l’article 154 LCSP.
S’aprova per unanimitat.
17.1. - 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

: X2022053190

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 d’Arts Plàstiques i Disseny en
Fotografia de l’Escola d’Art d’Olot, durant el període comprès entre el 03/11/2022 i fins
el 19/05/2023 i amb horari: els dilluns de 12 a 14 hores i de 15:30 a 18 hores, i dimarts,
dimecres i dijous de 15:30 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.
S’aprova per unanimitat.

18.1. - APROVAR LES BASES I LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU
PER A LA COBERTURA DEFINITIVA DE SET PLACES D’OFICIAL 1A BRIGADA
PEL SISTEMA DE CONCURS DE MÈRITS EN TORN LLIURE.
Núm. de referència: X2022054124

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot, en la sessió ordinària del 5 de maig
de 2022, va adoptar els acords següents:
1. 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 sis places vacants de personal laboral fix, personal
qualificat d’oficis, categoria oficial primera brigada, adscrites a l’Àrea de Territori,
grup C, subgrup C2, pel sistema de selecció de concurs en torn lliure pel procés
d’estabilització.
2. 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 una plaça vacant de personal laboral fix, personal
qualificat d’oficis, categoria oficial primera brigada, adscrita a l’Àrea de Territori,
grup C, subgrup C2, 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 set places vacants de personal laboral fix, personal qualificat d’oficis, categoria
oficial primera brigada, grup C, subgrup C2, 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.

19.1. - APROVAR LES BASES I LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU
PER A LA COBERTURA DEFINITIVA D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A AUXILIAR
D’INFORMÀTICA PEL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ EN TORN LLIURE
Núm. de referència: X2022054448

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 una plaça vacant de personal funcionari de carrera,
escala d’administració especial, subescala auxiliar, categoria tècnic/a auxiliar
d’informàtica, grup C, subgrup C1, nivell 18, 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 d’una plaça de personal funcionari de carrera, escala d’administració especial,
subescala auxiliar, categoria tècnic/a auxiliar d’informàtica, grup C, subgrup C1, nivell
18, pel sistema de concurs oposició en torn lliure pel procés d’estabilització, vacant a la
plantilla de personal de l’Ajuntament d’Olot i inclosa 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.

20.1. - APROVAR LES BASES I LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU
PER A LA COBERTURA DEFINITIVA D’UNA PLAÇA DE COORDINADOR/A DE
SERVEIS DE CULTURA I EDUCACIÓ PEL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ EN
TORN LLIURE.
Núm. de referència: X2022054437

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 una plaça vacant de personal laboral fix, categoria
tècnic/a mitjà/na, adscrita al lloc de treball de coordinador/a dels serveis de Cultura i
Educació, grup A, subgrup A2, 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 d’una plaça de personal laboral fix, categoria tècnic/a mitjà/na, adscrita al lloc
de treball de coordinador/a dels serveis de Cultura i Educació, grup A, subgrup A2, pel
sistema de concurs oposició en torn lliure pel procés d’estabilització, vacant a la plantilla
de personal de l’Ajuntament d’Olot i inclosa 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.

21.1. - APROVAR LES BASES I LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU
PER A LA COBERTURA DEFINITIVA D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A MITJÀ/NA DE
RECURSOS HUMANS PEL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ EN TORN LLIURE
Núm. de referència: X2022054251

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 una plaça vacant de personal funcionari de carrera,
escala d’administració especial, subescala tècnica, categoria tècnic/a mitjà/na adscrita
a l’Àrea de Recursos Humans, grup A, subgrup A2, nivell 18, 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 d’una plaça de personal funcionari de carrera, escala d’administració especial,
subescala tècnica, categoria tècnic/a mitjà/na adscrita a l’Àrea de Recursos Humans,
grup A, subgrup A2, nivell 18, pel sistema de concurs oposició en torn lliure pel procés
d’estabilització, vacant a la plantilla de personal de l’Ajuntament d’Olot i inclosa 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.

22.1. - MEMÒRIA VALORADA D’ARRANJAMENT DEL CAMÍ PÚBLIC D’ACCÉS AL
MAS DE CA L’ISIDRET D’OLOT.- PROPOSANT APROVAR INICIALMENT
Núm. de referència

: X2022053124

Vista la memòria valorada d’arranjament del camí públic d’accés al Mas de Ca l’Isidret
d’Olot redactada en data octubre de 2022 per Queralt Santandreu Colàs de Sanengi,
SL, que té per objecte definir i valorar les obres d’arranjament i pavimentació del camí
públic d’accés al Mas de Ca l’Isidret d’Olot, amb el benentès que s’actuarà en el camí
públic d’accés al Mas de Ca l’Isidret d’Olot en una longitud total de 249 des del seu inici
al Carrer Portbou fins uns 19 m passat l’accés al Mas Ca l’Isidret.
Vist l’informe emès en data 25 d’octubre de 2022 pel director de l’Àrea de Territori,
Ramon Prat Molas, conforme al qual s’informa favorablement l’aprovació inicial del
projecte.
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 UPOM2022000037, 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 INICIALMENT la memòria valorada d’arranjament del camí públic
d’accés al Mas de Ca l’Isidret d’Olot, redactada en data octubre de 2022 per Queralt
Santandreu Colàs de Sanengi, SL.
SEGON.- SOTMETRE el present acord a informació pública pel termini de TRENTA
DIES, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis de la
corporació i al web de l’Ajuntament.

TERCER.- SOL·LICITAR informe al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
QUART.- NOTIFICAR la present resolució als interessats
S’aprova per unanimitat.

23.1. - CONCEDIR LLICÈNCIA DE REFORMA D'HABITATGE UNIFAMILIAR
AÏLLAT I CONSTRUCCIÓ DE PISCINA C/VERGE DE MONTSERRAT, 37
Núm.- LLICENCIA D’OBRES
**** -C DE LA VERGE DE MONTSERRAT N.0037
Núm. de referència: X2022022725

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per REFORMA D'HABITATGE
UNIFAMILIAR AÏLLAT I CONSTRUCCIÓ DE PISCINA, al C DE LA VERGE DE
MONTSERRAT N.37, del municipi d’Olot.
Identificació de l’expedient: OMA32022000042
Situació: C DE LA VERGE DE MONTSERRAT N.0037
1.- En data 2/05/2022 **** amb DNI: **** T, representat per **** , presenta projecte
d’obres majors per REFORMA D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT I CONSTRUCCIÓ
DE PISCINA, amb situació al carrer C DE LA VERGE DE MONTSERRAT N.37, d’Olot.
2.- En data 23/09/2022 l’Enginyer 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 6 (clau 12.6).
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya,
estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les llicències d’obres.
És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme.
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local,
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, que va delegar
aquesta competència en aquest òrgan municipal.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Atorgar a **** amb DNI: **** , representat per **** , llicència d’obres
(OMA32022000042), per REFORMA D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT I
CONSTRUCCIÓ DE PISCINA, amb situació al C DE LA VERGE DE MONTSERRAT
N.37, 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
CRA2022600064

Import
10157.58

Liquidació de Drets i Garanties:
Drets
Per: Un pressupost de: 232464.53 euros
Base liquidable Drets
(3)
232464.53

%
Drets definitius Taxes
bonifica
ció
9298.58
0
9298.58

Total Drets
559.00

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

Euros
9857.58
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.

9857.58

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. Tot i tractar-se d'una edificació en volum disconforme amb el Pla d’ordenació
urbanística municipal (POUM), s'autoritza l'obra considerada de consolidació i
rehabilitació, cas admès segons article 125 del POUM i article 108.4 de la Llei
d’urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010).
4. Aquesta llicència no autoritza l’ocupació de la via pública amb materials o altres
elements propis de l’obra.
5. Els elements extintors es situaran a una alçada entre 0,80 - 1,20 m, respecte al terra.
Segons l’annex I.4, del Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis.
6. Els responsables de l’obra es faran càrrec de comunicar amb antelació l’inici de l’obra
a la Policia Municipal i s’observaran les indicacions que pugui disposar en relació a les
condicions de seguretat i senyalització de l’ocupació de la via pública prevista en les
operacions de càrrega i descàrrega. La senyalització correrà a càrrec del promotor i
contractista de l’obra. Es compliran les normes de l’Ordenança Municipal d’Obres a la
Via Pública aprovada el 27/04/95.
7. S’imposa una fiança de 300,00 € per garantir la neteja i/o reposició de paviments de
la via pública que puguin afectar-se per l’execució de l’obra, especialment pels treballs
de moviment i transport de terres o runes previstos. La fiança s’haurà de dipositar en el
termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de la data de notificació de la concessió
de la llicència d’obres. L’efectivitat d’aquesta llicència queda supeditada a l’ingrés de la
fiança en el termini esmentat.

8. D’acord amb l’article 75.1 del Decret 64/2014 pel qual s’aprova el Reglament sobre
la protecció de la legalitat urbanística, per a la primera utilització i ocupació de l’edifici,
la persona promotora ha de comunicar prèviament la finalització de les obres a
l’ajuntament. La comunicació ha d’anar acompanyada del certificat final d’ obra expedit
per la direcció facultativa de les obres en què han de constar els fets següents: a) Data
de finiment de les obres. b) Que les obres han estat executades de conformitat amb el
projecte tècnic autoritzat i, si s’escau, les seves modificacions i les condicions de la
llicència urbanística atorgada. c) Que l’edificació està en condicions de ser utilitzada de
conformitat amb l’ús autoritzat
9. El termini per declarar les obres davant el Cadastre, és de 2 mesos a partir de la data
de l’acabament que consta en el Certificat Final d’Obra. Cal presentar el formulari 900D
disponible a la seu electrònica de la Direcció General de Cadastre on trobareu també
l’assistent de declaracions cadastrals. Les persones jurídiques, personal tècnic col·legiat
o gestors, estan obligats a presentar la declaració per mitjans telemàtics. Si no es
disposa de mitjans informàtics es pot tramitar a l’oficina del cadastre de l’Ajuntament
d’Olot.
S’aprova per unanimitat.
23.2. - DENEGAR LA CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT AL C
DELS CINGLES DE FERRAN N.4
Núm.- LLICENCIA D’OBRES
**** -C DELS CINGLES DE FERRAN N.0004
Núm. de referència

: X2022026872

AFER: Denegació de llicència d’obres a nom de **** per CONSTRUCCIÓ
D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, al C DELS CINGLES DE FERRAN N.4, del
municipi d’Olot.
Identificació de l’expedient: OMA32022000050
Situació: C DELS CINGLES DE FERRAN N.0004
1.- En data 24/05/2022, **** amb DNI: **** , representat per **** , presenta projecte
d’obres majors per CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, amb
situació al carrer C DELS CINGLES DE FERRAN N.4, d’Olot.
2.- En data 3/08/2022 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic desfavorable.
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.- Denegar a **** amb DNI: **** , representat per **** , llicència d’obres
(OMA32022000050), per CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, amb
situació al C DELS CINGLES DE FERRAN N.0004 , del municipi d’Olot atès que el
projecte presentat no s’ajusta a la normativa urbanística. En concret, pel que fa als
paràmetres urbanístics bàsics:
1. Article 294.4 del POUM: L’edifici projectat supera l’ocupació màxima permesa del
30% de la superfície de la parcel·la, tenint en compte que la planta soterrani és
computable a efectes del càlcul d’ocupació, d’acord amb els articles 132.1 i 161 del
POUM.
2. Article 294.2 del POUM: L’edifici projectat supera l’alçada reguladora màxima de 6,50
m, tenint en compte el criteri de càlcul i condicions de l’article 163 del POUM.
SEGON. L'Ajuntament girarà la corresponent liquidació de drets d'obres que s'us
notificarà oportunament.
Liquidació de Drets i Garanties:
Drets
Per: Un pressupost de: 243387.00 euros
Base liquidable Drets
(3)
243387.00

%
Drets definitius Taxes
bonifica
ció
0
0
0

Garanties:
Total Liquidació
Euros
Per Drets
559.00

Total Drets
559.00

559.00

Per Garanties

0

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

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

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

LA SECRETÀRIA

