ACTA NÚM.42
JUNTA DE GOVERN LOCAL
EL DIA 3 DE NOVEMBRE DE 2022.

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 3 de novembre 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 regidor de l’oposició Josep Guix i Feixas
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 27 d’octubre:
-

-

Dijous 27 d’octubre va donar la benvinguda al Torín als alumnes participants del
taller d'innovació disruptiva que va impartir Xavier Verdaguer en el marc del
Garrotxa Emprèn Dream Big. A continuació, va participar de la inauguració de
les noves instal·lacions Autopodium a Olot. A la tarda va presidir el Consell
d’Administració de GUOSA i a continuació el Ple Municipal.
Divendres 28 d’octubre, acompanyat de la regidora Imma Muñoz, va felicitar a la
Sra. Lourdes Estañol, en el seu 100è aniversari. A continuació va assistir a la
Junta de Govern de SIGMA. A la tarda va participar de la jornada de portes
obertes de la nova Sala del Regne dels Testimonis de Jehová. Seguidament, i

-

-

acompanyat de diferents regidors, va fer entrega dels premis 100% emprenedors
dins del Garrotxa Emprèn, a la Sala Torin.
Dissabte 29 d’octubre va assistir al pavelló de Pla de Llacs de l’últim entrenament
del ball del grup A del Club Patinatge Artístic Olot abans de marxar al Mundial
que aquest any acull l’Argentina. A continuació, el Club Hoquei Olot va presentar
els diferents equips de la temporada. Seguidament va participar de la
Castanyada amb els veïns del Pla de Dalt i es va tornar a traslladar al pavelló
per seguir el primer partit a la lliga OK Plata del primer equip del Club Hoquei
Olot.
Dimarts 1, acompanyat de diferents regidors, va assistir a l’acte en record als
difunts al Cementiri Municipal.

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. – APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL
PRESSUPOST AL COL·LECTIU DE CINEMA INDEPENDENT DE LA GARROTXA
Núm. de referència

: X2022036092

En relació a l’expedient SBCO2022000001 d’atorgament d’una subvenció nominativa
del pressupost al Col·lectiu de Cinema Independent de la Garrotxa, vist l’expedient
administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada d'Hisenda proposa a la
Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció Digitalització i treballs complementaris de 20 pel·lícules de diversos
autors, per un import de 2.000 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària
224003322480019 en fase “AD” 200220, una vegada supervisats el formulari de
justificació, la memòria de l’activitat i l’informe favorable del tècnic gestor de la
subvenció.
Operació Referència
200220
2204634001

Tipus
Partida
Despeses 22400 3322 480019

Import
2000

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
TRANSF. COL.LECTIU CINEMA INDEPENDENT
100 005 001 001 000 000

2n) Procedir als tràmits escaients per ordenar el pagament (fase “P”) de la despesa
esmentada en funció de les disponibilitats i previsions del Pla de tresoreria de la
Corporació o 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.

5.1. - CULTURA. APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
CULTURAL ASSOCIACIÓ PRO GAT GARROTXA
Núm. de referència

: X2022018216

En relació a l’expedient SIC22022000016, 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 a l’Associació Pro Gat, amb NIF G55272710, per un import de
6000.00 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 22400334480020 en fase
“AD” 2200831036, 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
2200831036

Tipus
Partida
Despeses 22400 334 480020

Import
6000.00

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.
5.2. - CULTURA. APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
CULTURAL A L'ASSOCIACIÓ MUSICAL I CULTURAL DESPENTINATS
Núm. de referència

: X2022019874

En relació a l’expedient SIC22022000048, 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 a l’Associació Musical i Cultural Despentinats, amb NIF
G55292759, per un import de 3000.00 euros, comptabilitzada a l’aplicació
pressupostària 22400334480020 en fase “AD” 2200831011, 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
2200831011

Tipus
Partida
Despeses 22400 334 480020

Import
3000.00

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.
5.3. - CULTURA. APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
CULTURAL A L'ASSOCIACIÓ MÚSIQUES ASPRES
Núm. de referència

: X2022019925

En relació a l’expedient SIC22022000050, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció cultural a l’Associació Músiques Aspres, amb NIF G09846106, per un
import de 5000 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 22400334480020 en
fase “AD” 2200831048, 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
2200831048

Tipus
Partida
Despeses 22400 334 480020

Import
5000.00

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.

6.1. - ACCEPTAR LA LIQUIDACIÓ MENJADOR DE LES ESCOLES BRESSOL
Núm. de referència

: X2022029029

Vist que en data 16 de juliol de 2021 el Ple de l’Ajuntament d’Olot va acordar prorrogar
per 1 any, el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal de la Garrotxa per la
gestió del servei de menjador de les escoles bressol de data 15 de setembre de 2020.
Atès que el Consell Comarcal de la Garrotxa ha realitzat el tancament del període abriljuny del curs 2021-2022 i ha generat una liquidació de divuit mil sis-cents seixanta-nou
euros amb cinc cèntims (18.669,05€)
Vist el que disposa la clàusula segona de l’esmentat conveni en la qual el Consell
Comarcal de la Garrotxa es compromet a transferir semestralment a l’Ajuntament d’Olot
la part de les quotes cobrades que es corresponen amb el cost imputat al servei
d’atenció de les educadores.
En relació a l’expedient ED012022000026 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:
ACORDO
Primer.- Acceptar la liquidació de divuit mil sis-cents seixanta-nou euros amb cinc
cèntims (18.669,05€).
Aquest ingrés de divuit mil sis-cents seixanta-nou euros amb cinc cèntims (18.669,05€)
s’ingressarà a la partida 2022 500 46503 Subvenció Consell Comarcal Menjador
S’aprova per unanimitat.
7.1. - AUGMENTAR LA RESERVA DE CRÈDIT / L'ASSISTÈNCIA TÈCNICAEN
MATÈRIA D'EDUCACIÓ
Núm. de referència : X2021028320
Atès que el Ple de l’Ajuntament d’Olot en data 17/06/2021 va aprovar l’encàrrec de
gestió al Consell Comarcal de la Garrotxa de l’assistència tècnica en matèria d’educació
i manteniment de la plaça de tècnic comarcal d’educació, per el període comprés entre
l’1 de gener de 2021 fins al 31 de juliol de 2022.
Atès que en aquest mateix plenari, l’Ajuntament d’Olot es va comprometre a crear la
plaça de tècnic d’educació en la plantilla de llocs de treball de l’exercici 2022 i el
corresponent assentament en l’oferta pública, i a realitzar la convocatòria i cobertura de
la plaça abans del 31 de juliol de 2022.
Vist que el cost total del tècnic per aquest període es va estimar en 43.500 euros (cost
de salari i seguretat social), dels quals vint-i-un mil set cents cinquanta (21.750€) es van

pagar amb càrrec a la partida 21.599.320.465501 Convenis Consell Comarca, i la resta
(21.750€) es van comprometre amb càrrec a la mateixa partida del pressupost 2022.
Vist que en data d’1 d’Agost de 2022, l’Ajuntament d’Olot ha cobert finalment aquesta
plaça de tècnica d’educació a la seva plantilla de llocs de treball, i per tant ha quedat
extingit l’encàrrec de gestió amb el Consell Comarcal de la Garrotxa.
Vist, però, que la reserva pressupostària per a l’any 2022 permetia assumir el cost de
l’encàrrec de gestió per un període de sis mesos, mentre que aquest va finalitzar el 31
de juliol.
Atès que la nota de càrrec emesa pel Consell Comarcal per aquest concepte és de vinti-vuit mil vuitanta cinc euros amb noranta-un cèntims (28.085,91€), ja que inclou el cost
salarial del mes de juliol més els costos de liquidació a la treballadora.
Atesa, per tant, la necessitat d’ampliar el crèdit de la reserva
En relació a l’expedient ED012021000040 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.- Augmentar en 6.355,91 euros la reserva de crèdit de 21.750 euros destinada a
l’encàrrec de gestió de l’assistència tècnica en matèria educació de la partida 2022 599
320 46501 Convenis Consell Comarcal.
Aquest increment es farà amb càrrec a la mateixa partida 2022 599 320 46501 Convenis
Consell Comarcal.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 22599 320 46501

Import
6355.91

Descripció
CONVENIS CONSELL COMARCAL

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

S’aprova per unanimitat.
8.1. - PROPOSTA DE LIQUIDACIÓ DELS COSTOS PENDENTS DE L’ENCÀRREC
DE GESTIÓ DELS SERVEIS DE DIRECCIÓ DE L’IMEJO AL CONSELL COMARCAL
DE LA GARROTXA.
Núm. de referència : X2022055455
Vist que el mes de gener de 2014, l’Ajuntament d’Olot va signar un conveni de
col·laboració amb el Consell Comarcal de la Garrotxa per l’encàrrec de gestió dels
serveis de direcció de l’Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot (IMEJO, la vigència
del qual era per dos anys, prorrogables anualment fins a un màxim de vuit.
Vist que el finançament dels costos laborals de la direcció de l’IMEJO anava a càrrec de
les dues administracions d’acord a la següent proporció: L’Ajuntament d’Olot a través
del pressupost de l’IMEJO un 75% i el Consell Comarcal un 25%.

Vist que per a l’exercici 2019, l’Ajuntament d’Olot va fer una reserva de crèdit de 48.000
euros.
Vist que els costos de gener a juny de 2019 van ser de 24.763,34 euros i l’Ajuntament
d’Olot va transferir íntegrament aquesta quantitat al Consell Comarcal.
Vist que els costos de juliol a desembre del mateix any van de ser de 24.628,07 euros,
però en el seu dia l’Ajuntament va transferir 23.263,66 euros.
Vist que arran d’aquesta diferència de 1.364,41 euros, el Consell Comarcal de la
Garrotxa ha sol·licitat a l’Ajuntament d’Olot saldar el cost pendent.
Vist que el Ple de l’Ajuntament d’Olot, en sessió ordinària, celebrada el dia 17 de
desembre de 2020, va aprovar definitivament la dissolució i liquidació dels organismes
autònoms de l’Ajuntament d’Olot, així com la subrogació de l’Ajuntament en tots els seus
drets i deures.
En relació a l’expedient ED012022000122 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.- Transferir al Consell Comarcal de la Garrotxa la quantitat de 1.364,41 euros,
corresponent al saldo pendent de l’encàrrec de gestió dels serveis de direcció de l’Institut
Municipal d’Educació i Joventut de l’Ajuntament d’Olot (IMEJO) corresponent a l’any
2019.
Aquest import anirà amb càrrec a la partida 2022 599 320 46501 Convenis Consell
Comarcal
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 22599 320 46501

Import
1364.41

Descripció
CONVENIS CONSELL COMARCAL

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
500 012 035 099 056 019

S’aprova per unanimitat.
9.1. - AUGMENTAR LA RESERVA DE CRÈDIT DEL SERVEI DE MENJADOR A
L’ESTIU RIU-PROJECTE D’ACTIVITATS EDUCATIVES DE LLEURE.
Núm. de referència

: X2022022495

Atès que la Junta de Govern de l’Ajuntament d’Olot en data 5 de maig de 2022 va
aprovar l’encàrrec de gestió al Consell Comarcal de la Garrotxa de la gestió del servei
de menjador a l’Estiu Riu-Projecte d’activitats educatives de lleure.

Vist que aquesta mateixa Junta de Govern va autoritzar i disposar la despesa d’un
màxim de vint mil euros (20.000,-€) amb càrrec a la partida 22 599 326 227995
ACTIVITATS LLEURE d’acord amb la nota de càrrec que emetrà el Consell Comarcal
de la Garrotxa abans de 15 d’octubre de 2022, una vegada determinats el nombre de
menús subministrats.
Vist que el número de menús servits a les activitats de l’Estiu Riu ha estat superior a la
previsió que es va fer i aprovar a la Junta de Govern de 5 de maig de 2022
Atès que la nota de càrrec emesa pel Consell Comarcal per aquest concepte és de vinti-quatre mil dos-cents vuitanta-tres euros amb seixanta-cinc cèntims (24.283,65€).
Atesa, per tant, la necessitat d’ampliar el crèdit de la reserva
En relació a l’expedient ED012022000015 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.- Augmentar en quatre mil dos-cents vuitanta-tres euros amb seixanta-cinc
cèntims (4.283,65€) la reserva de crèdit de vint mil euros (20.000,-€) destinada a
l’encàrrec gestió del servei de menjador a l’Estiu Riu-Projecte d’activitats educatives de
lleure, de la partida 2022 599 326 227995 ACTIVITATS LLEURE.
Aquest increment es farà amb càrrec a la mateixa 2022 599 326 227995 ACTIVITATS
LLEURE.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 22599 326 227995

Import
4283.65

Descripció
ACTIVITATS LLEURE

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
500 012 035 099 000 000

S’aprova per unanimitat.
10.1. - ESPORTS_PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA
SUBVENCIÓ SUPORT A ENTITATS DEL CLUB CICLISTA LEFA TEAM
Núm. de referència

: X2022019856

En relació a l’expedient SP062022000031, 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 Ciclista LEFA
Team, per un import de 707.26 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 2022
330 341 4800002 en fase “AD” 2200830025, 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
2200830025

Tipus
Partida
Despeses 22330 341 480002

Import
707.26

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.
11.1. - (DIN1) ACTIVITATS DE FOMENT DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA
CIUTAT
Núm. de referència : X2022019146
En relació a l’expedient SD012022000009 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Promoció de la ciutat, proposa a la Junta de Govern
Local, l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar la 2na bestreta de la subvenció atorgada amb caràcter de nominativa a
l’entitat CENTRE D’INICIATIVES TURÍSTIQUES, per un import de 10.820,77€
comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 22200430480001 en fase “AD” 220082002,
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
200250
2200828002

Tipus
Partida
Despeses 22200 430 480001

Import
10820.77

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ESDEVENIMENTS CIUTAT
230 999 054 107 017 016

2n) Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i pressupostos.
S’aprova per unanimitat.
12.1.- APROVAR JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA
COMPETITIVA PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE FOMENT
D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES A LA CIUTAT D’OLOT.
La Junta de Govern Local acorda deixar aquest punt sobre la taula.

13.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES
Núm. de referència

: X2022055675

En relació a l’expedient CPG22022000063 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 22/043 per un import de
352.008,56 euros.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
352008.56

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

S’aprova per unanimitat.
14.1. - APROVAR ACTUALITZACIONS DE LES VARIABLES I COMPENSACIONS
EN RELACIÓ A LA CONCESSIÓ DE LA ZONA BLAVA I L'APARCAMENT DEL
FIRALET (EX. 2023)
Núm. de referència

: X2022055596

Vist l’escrit presentat per la UTE Aparcament Olot el dia 11 de març de 2022 amb
número de registre d’entrada E2022004909 i vist el que disposa el contracte de
concessió de zones blaves i l’aparcament soterrat del Firalet amb l’esmentada UTE.
Vist que l’IPC català interanual d’agost de 2022 ha estat de 10,2 %.
En relació a l’expedient CPG62022000004 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
PRIMER: fixar el llindar pel que fa al cànon fix de la zona blava i de l’aparcament del
Firalet en 115,93€ plaça i any per l’exercici 2023.
SEGON: Fixar el llindar del cànon variable de la zona blava en 473.757 € per a l’exercici
2023.
TERCER: Fixar el llindar del cànon variable de l’aparcament soterrat del Firalet en
515.265 € per a l’exercici 2023.
QUART: Mantenir la bonificació del 55% del cànon fix de l’aparcament soterrat del Firalet
(17.853 €, actualitzat segons l’increment de l’IPC interanual català del 2 d’agost de
2022).
CINQUÉ: Acceptar les compensacions que tenen a veure amb les places reservades
per obres, el conveni signat per les places utilitzades pels alumnes i professors de
l’Escola de Belles Arts, els vals de descompte de l’aparcament del Firalet, l’acord de

servitud del dret de pas de l’Illa del teatre i la utilització temporal de l’aparcament del
Firalet com a dipòsit municipal.
S’aprova per unanimitat.
15.1. - APROVAR L’EXPEDIENT, PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
PARTICULARS I TÈCNIQUES, PER A LA CONTRACTACIÓ MITJANÇANT
PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT DEL SERVEI DE MANTENIMENT
DELS TERMINALS DE TERMINALS DE CONTROL HORARI T2-APP
Núm. de referència

: X2022048834

Tipus contracte
Procediment
Criteris

SE
NE
SP

DE SERVEIS
PROCEDIMENT NEGOCIAT
SENSE PUBLICITAT

Antecedents
Atesa la necessitat de contractar el servei de manteniment dels terminals de terminals
de control horari T2-APP, amb l’empresa “SERVEIS INFORMÀTICS HELP PC”, d’acord
amb l’informe emès pel responsable del Departament d’Informàtica i Noves Tecnologies
de l’Ajuntament d’Olot.
Atès que d’acord amb l’informe emès pel responsable del Departament d’Informàtica i
Noves Tecnologies de l’Ajuntament d’Olot, les tasques del contracte únicament les pot
realitzar l’empresa que els fabrica, Serveis Informàtics Help PC, aquesta serà l’única
empresa convidada.
Vist que el procediment a seguir per a l’adjudicació és el negociat sense publicitat, en
aplicació dels articles 166 i 168.a)2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic (en endavant LCSP)
Vist l’informe tècnic emès pel responsable del Departament d’Informàtica i Noves
Tecnologies de l’Ajuntament d’Olot.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern, en virtut
de la delegació de la qual es va donar compte en la sessió extraordinària del Ple de
l’Ajuntament d’Olot, celebrada el dia 27 de juny de 2019.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponent, la regidora delegada
d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- INICIAR l’expedient de contractació del servei de manteniment dels terminals
de terminals de control horari T2-APP, amb l’empresa “SERVEIS INFORMÀTICS HELP
PC”, amb NIF B61010930.

Segon.- APROVAR l’expedient de contractació administrativa del servei de
manteniment dels terminals de terminals de control horari T2-APP, d’acord amb el
previst a l’article 117 de la LCSP.
El pressupost base de licitació és d’onze mil dos-cents cinquanta-tres euros (11.253 €)
IVA inclòs. Aquest import es desglossa en nou mil tres-cents euros (9.300 €) de
pressupost net, més mil nou-cents cinquanta-tres euros (1.953 €) d’IVA calculat al 21 %.
Aquest pressupost inclou tots els costos d’execució del contracte.
La durada del contracte s’estableix pel termini de termini de tres (3) anys, essent la data
d’inici del contracte la data de formalització.
Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
condicions tècniques, d’acord amb el previst als articles 122 i 124 de la LCSP.
Quart.- APROVAR la despesa del primer any de contracte amb càrrec a la partida 2022
120 920 227994 - Manteniment i suport informàtic
La despesa prevista és la següent:
2022: 3.751 €
2023: 3.751 €
2024: 3.751 €
El pagament del manteniment és fa a l’avançada.
Operació Referència
200200
200200
200200

Tipus
Despeses
Despeses
Despeses

Partida
22120 920 227994
99999
99999

Import
3751
3751
3751

Descripció
CC1
MANTENIMENT I SUPORT INFORMATIC
100
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA
100
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA
100

CC2
001
001
001

CC3
001
001
001

CC4
001
001
001

Cinquè.- CONVIDAR, en aplicació de l’article 168.a) 2n. i 170 de la LCSP, a l’empresa
“SERVEIS INFORMÀTICS HELP PC”, amb NIF B61010930, de conformitat amb
l’informe que consta a l’expedient, per tal que si ho desitja, presenti oferta en els termes
recollits en el plec de clàusules administratives particulars i el plec de condicions
tècniques.
Sisè.- NOMENAR Responsable del Contracte al Sr. Joan Prat Espuña, responsable del
Departament d’Informàtica i Noves Tecnologies de l’Ajuntament d’Olot, d’acord amb
l’article 62 de la LCSP.
Setè.- DELEGAR a l’Alcalde 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, d’acord amb el previst als articles 9 i 12 de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i l’article 11 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions
Públiques de Catalunya.
S’aprova per unanimitat.

CC5
000
000
000

CC6
000
000
000

15.2. - SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DELS
CARRERS HOSPICI, ANTONI LLOPIS I PLAÇA MORA
Núm. de referència : X2022053389
Tipus de Contracte: SE
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SERVEIS
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar els serveis de redacció de projecte de
reurbanització dels carrers Hospici, Llopis i Plaça Mora, com es desprèn de l’informe de
data 28 de setembre de 2022, emès pel Sr. Ramon Prat Molas, cap de l’àrea de Territori
de l’Ajuntament d’Olot.

Segon.- Atès que es tracta d’un servei esporàdic i puntual, i que en cas que es
valori que es repetirà aquesta mateixa necessitat, s’inclourà en la planificació de
necessitats de contractació, d’acord amb el que estableix l’article 28 de la LCSP.
Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar el servei de
redacció de projecte de reurbanització dels carrers Hospici, Llopis i Plaça Mora:
-

Rubén Páez González
Eduard Callís Freixas i Guillem Moliner Milhau (unparelld’arquitectes)
Inés de Rivera Marinel·lo

Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, en el termini establert a l’efecte, la millor
proposta és la presentada per EDUARD CALLIS FREIXAS i GUILLEM MOLINER
MILHAU, per haver presentat l’oferta més econòmica.
Cinquè.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals
de contractació.
Sisè.- Vista la capacitat d’obrar dels arquitectes Srs. EDUARD CALLIS FREIXAS i
GUILLEM MOLINER MILHAU 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. CC012022000880 i antecedents corresponents, la
regidora-delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar l’informe NI022022002126, emès pel Sr. Ramon Prat Molas, cap de
l’àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot, de data 28 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 dels arquitectes EDUARD CALLIS FREIXAS, amb NIF núm. **** i GUILLEM
MOLINER MILHAU, amb NIF ****, el contracte menor del servei de redacció de projecte
de reurbanització dels carrers Hospici, Llopis i Plaça Mora, pel preu de divuit mil
vuitanta-nou euros amb cinquanta cèntims (18.089,50 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en catorze mil nou-cents cinquanta euros (14.950,00 €)
de pressupost net i tres mil cent trenta-nou euros amb cinquanta cèntims (3.139,50 €)
d’IVA calculat amb un tipus del 21 %.
Tercer.- El termini per a l’execució dels serveis serà de 3 mesos, a partir de la data de
recepció de la notificació de l’adjudicació.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 18.089,50 €, IVA inclòs, amb càrrec
a la partida núm. 22140 151 64001 “Plànols i projectes (PR22)” del Pressupost
municipal.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 22140 151 64001

Import
18089.50

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
PLANOLS I PROJECTES (PR22-82775)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
CC012022000880.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses que han presentat pressupost.
S’aprova per unanimitat.

15.3. - PRORROGAR EL CONTRACTE DEL SERVEI D’ATENCIÓ A L’USUARI PER
A L’ESPAI CRÀTER
Núm. de referència : X2021023064
Antecedents
Per acord de Junta de Govern Local, de 4 de febrer de 2021, es va aprovar l’expedient
de contractació administrativa per adjudicar el contracte del servei de gestió,
desenvolupament i implementació del programa d’activitats del servei educatiu de
l’Espai Cràter d’Olot, dividits en dos lots: Lo1 1 – Gestió del servei d’atenció a l’usuari i
Lot 2 – Gestió del servei educatiu.
Per acord de Junta de Govern Local de data 20 de maig de 2021, s’adjudicà el Lot 1,
Gestió del Servei d’atenció a l’usuari del contracte del servei de gestió,
desenvolupament i implementació del programa d’activitats del servei educatiu de
l’Espai Cràter d’Olot a favor de la societat mercantil EDUC’ART, Serveis educatius i
culturals SL, amb NIF B17525841.
El contracte es va formalitzar amb efectes del dia 1 d’agost de 2021. La durada del
contracte s’establia en 17 mesos, preveient-se la possibilitat de dues pròrrogues de
forma acordada, d’un any cadascuna, de conformitat amb l’article 29.4 LCSP.
Atès que el contracte finalitza en data 1 de gener de 2023.
Vist l’informe emès pel Director d’Espai Cràter i responsable del contracte,
NI022022002330, sobre la necessitat de contractar el servei d’atenció a l’usuari per a
l’Espai Cràter per poder dur a terme l’activitat durant l’any 2023, i vist que durant
l’execució del contracte l’empresa EDUC’ART, SERVEIS EDUCATIUS I CULTURALS
SL, amb NIF B17525841 ha dut a terme la prestació del servei de forma correcte, i
d’acord amb els termes establerts en el contracte i els plecs de la licitació.
Vist l’expedient administratiu CCS12021000038 i antecedents corresponents, la
regidora d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Prorrogar per un any el contracte del servei d’atenció a l’usuari per a l’Espai
Cràter, adjudicat a l’empresa EDUC’ART, SERVEIS EDUCATIUS I CULTURALS SL,
amb NIF B17525841, amb efectes de l’1 de gener de 2023 fins a 31 de desembre de
2023, ambdós inclosos per un import total de 84.728,40 (IVA inclòs).
Aquest preu es desglossa en 70.023,47 € de base imposable i un IVA de 14.704,93 €
calculat al 21 %.
Segon.- Autoritzar i disposar la despeses per a l’any 2023 amb càrrec a la partida:
Serveis educatius i als usuaris del pressupost de la Corporació per a 2023.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
84728.40

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

La consignació pressupostària queda supeditada a l’aprovació definitiva del pressupost
de la Corporació per a l’any 2023, d’acord amb el que estableix la disposició addicional
tercera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
S’aprova per unanimitat.
15.4. - PRORROGAR EL CONTRACTE DELS SERVEIS D’ENREGISTRAMENT,
PRODUCCIÓ I DIFUSIÓ DE L’ACTIVITAT MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA TDT
Núm. de referència

: X2020036829

Antecedents
En data 29 d’octubre de 2020, la Junta de Govern Local va aprovar l’expedient, plec de
clàusules administratives particulars i tècniques per la contractació dels Serveis
d’enregistrament, producció i difusió de l’activitat municipal a través de la Televisió
Digital Terrestre, mitjançant procediment obert, expedient CCS12020000037.
Els serveis d’enregistrament, producció i difusió de l’activitat municipal a través de TDT
es va adjudicar en la sessió de Junta de Govern Local de data 30 de desembre de 2020,
a l’empresa OLOT TELEVISIÓ SL amb NIF B17477779.
A la clàusula 6 del Plec de clàusules administratives, s’establia que la durada del
contracte era per dos anys, a partir de la data de formalització del contracte, amb
possibilitat d’una pròrroga d’un any.
Atès que el contracte es va formalitzar en data 2 de febrer de 2021, finalitzarà el proper
1 de febrer de 2023.
Vist l’informe emès per la cap de Gabinet d’Alcalde i responsable del contracte, sobre la
necessitat de continuar el servei d’enregistrament, producció i difusió de l’activitat
municipal a través de TDT, i la correcta prestació del servei per part de l’empresa OLOT
TELEVISIÓ SL, d’acord amb els termes establerts en el contracte i els plecs de la
licitació.
Fonaments jurídics
Article 29 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i clàusula
6 del plec de clàusules administratives particulars de la licitació.
Vist l’expedient CCS12020000037 i antecedents corresponents, la regidora d’Hisenda
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:

Primer.- Prorrogar per un any el contracte dels serveis d’enregistrament, producció i
difusió de l’activitat municipal a través de TDT, adjudicat a l’empresa OLOT TELEVISIÓ
SL, amb NIF B17477779 i domicili al carrer Pou del Glaç, 6-B, amb efectes al dia 2 de
febrer de 2023 i fins a 1 de febrer de 2024, ambdós inclosos, per un preu màxim de
65.000€ (IVA inclòs) i d’acord amb els preus unitaris detallats en la seva oferta, que són
els següents:
-

-

Programa d’activitat cultural: 413,22 €, IVA no inclòs
Programa divulgatiu activitats entitats i comerç: 206,61 €, IVA no inclòs
Programa projectes actualitat i singulars: 206,61 €, IVA no inclòs
Programes especials
o Amb cobertura informativa: 1.237,67 €, IVA no inclòs
o Amb retransmissió de l’esdeveniment: 2.066,12 €, IVA no inclòs
o Amb retransmissió i espais amb informació addicional: 2.479,34 €, IVA no
inclòs
Imatges d’arxiu: 2.896,83 €

Aquest preu es desglossa en 53.719,01 € de base imposable i un IVA de 11.280,99 €
calculat al 21 %.
Segon.- Autoritzar i disposar les despeses per a l’any 2023, per un import total màxim
de 59.583,33 € amb càrrec a la partida “Contracte prestació serveis TDT”, del pressupost
de la Corporació per a l’any 2023.
La consignació pressupostària queda supeditada a l’aprovació definitiva del pressupost
de la Corporació per a l’any 2023, d’acord amb el que estableix la disposició addicional
tercera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
La despesa prevista per a l’any 2024 serà de 5.416,67 €.
Operació Referència
200220
200220

Tipus
Partida
Despeses 99999
Despeses 99999

Import
59583.33
5416.67

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

S’aprova per unanimitat.
15.5. - APROVAR EL CONTRACTE DE LLOGUER DE LA NAU SITUADA A
L’AVINGUDA EUROPA NÚM 36
Núm. de referència : X2022055851
Segons informe de la Tècnica de Coordinació dels serveis d’atenció a la comunitat del
Consorci d’acció social de la Garrotxa i en tant que l’Ajuntament d’Olot va encarregar a
aquest Consorci la gestió dels serveis de suport a l’associacionisme i el voluntariat i que
aquest servei entre d’altres té com a funció vetllar per tal que les associacions disposin
d’espais en cessió adequats per les seves necessitats en el desenvolupament de la seva
activitat.

En el mateix informe es constata que per tal de donar suport al teixit associatiu de la
ciutat és important que l’Ajuntament disposi d’un nou espai per cedir a les entitats de la
ciutat i que permeti reubicar a dues d’aquestes entitats que són: l’Agrupament Escolta
Nostra Senyora del Tura i l’Associació de veïns del Morrot.
Pel que fa a l’Agrupament Escolta Nostra Senyora del Tura amb seu actual a l’edifici de
l’Antic Convent de la Divina Providència es troben en l’obligació d’abandonar l’espai
actual motivat per un canvi d’ús de l’equipament i segons conveni subscrit amb el propi
Ajuntament, es va establir l’obligació de dotar d’una nova ubicació a aquesta associació.
Pel que fa a l’Associació de veïns del Morrot, l’espai que ocupen actualment no reuneix
les condicions adequades pel desenvolupament de la seva activitat.
Vist l’informe tècnic que proposen per satisfer aquesta necessitat contractar en règim
d’arrendament la nau ubicada a l’avinguda Europa núm 36, propietat del col·legi
d’aparelladors i arquitectes tècnics.
Atès l’informe Jurídic sobre el procediment a seguir per a la tramitació d’un expedient
d’arrendament d’un local amb finalitats diferents a la d’habitatge que es podrien resumir
en els següents apartats:
- Un informe previ de determinació de l’interès públic a assolir, tràmit que es
podria declarar complet amb l’informe tècnic del servei d’atenció a la comunitat.
- Informe del cap del departament de patrimoni especificant que l’Ajuntament no
disposa de cap local per satisfer aquestes necessitats.
- Valoració tècnica del preu del lloguer.
- Un informe tècnic que justifiqui motivadament que el bé immoble que es pretén
llogar reuneix alguns dels apartats recollits en la normativa per acollir-se a
l’excepció del procediment general de convocatòria de contractació mitjançant
concurs obert i que són: les peculiaritats de la necessitat a satisfer, les
condicions del mercat immobiliari, la urgència de la contractació deguda a
esdeveniments imprevisibles i la especial idoneïtat del bé.
Aquesta justificació consta en l’informe tècnic de 24 d’octubre que constata la
peculiaritat arquitectònica i d’entorn en relació a les necessitats del servei de
les activitats associatives i de lleure que s’hi volen implantar.
- Informe tècnic sobre les condicions del local i del cost de la seva adequació.
Consta en l’expedient la memòria valorada de les obres mínimes d’adequació
valorades en 29.804’55 euros IVA inclòs
- Informe dels serveis econòmics determinant que el valor de l’arrendament no
supera l’import del 10% dels recursos ordinaris del pressupost i de la
disponibilitat econòmica per fer front al pagament del lloguer. Consta en
l’expedient l’informe de l’Interventor Municipal recollint aquestes dades,
complementades amb el càlcul de capitalització de la inversió.
Vist l’expedient administratiu núm. CC012022000924 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer. APROVAR el contracte d’arrendament de la nau ubicada a l’avinguda Europa
núm 36 propietat del Col·legi Oficial d’aparelladors i arquitectes tècnics de Girona

(CECAM), per destinar-la a seu de l’associació Agrupament Escolta Nostra Senyora del
Tura i seu de l’Associació de veïns del barri del Morrot.
Segon.- Determinar el preu del lloguer en MIL DOS-CENTS euros (1.200.-) mensuals
més IVA.
Tercer.- La durada del contracte s’estableix en deu anys amb efectes del 1 de desembre
del 2022.
Quart.- Aprovar i disposar la despesa per a l’exercici 2022 per import de 1.452 euros
desglossat en 1.200 euros + 252 euros d’IVA calculat al 21% i que es pagaran amb
càrrec a la partida “Lloguers”.
Operació Referència
200220
200220

Tipus
Partida
Despeses 99999
Despeses 22130 920 202000

Import
17424.00
1452.00

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA
LLOGUERS

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

La renda fixada serà revisada anualment a partir de l’1 de gener de 2024, d’acord amb
l’Índex de Preus del Consum.
Cinquè. Nomenar responsable del contracte al cap del departament de patrimoni i
encarregar-li la redacció i tramitació del conveni regulador de les condicions de cessió
dels espais amb les diferents entitats que hi tinguin la seu i hi realitzin les seves activitats
Sisè.- Facultar a l’alcalde per tal que en nom i representació de l’Ajuntament signi el
corresponent contracte
S’aprova per unanimitat.
15.6. - ESPORTS_CONTRACTE SERVEIS_ACTUACIÓ DE MILLORA DE LA
GESPA DE L’ESTADI MUNICIPAL
Núm. de referència : X2022042279

Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar el servei d’actuació de millora de la gespa de
l’Estadi Municipal, com es desprèn de l’informe de data 23 d’agost de 2022, emès pel
cap de l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament d’Olot.
Segon.- Atès que es tracta d’un servei esporàdic i puntual, i que en cas que es valori
que es repetirà aquesta mateixa necessitat, s’inclourà en la planificació de necessitats
de contractació, d’acord amb el que estableix l’article 28 de la LCSP.
Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar el servei
d’actuació de millora de la gespa de l’Estadi Municipal:

- ROYALVERD SERVICE SLU
- CODONY MULTISERVEI SLU
- ARICO FOREST SLU
Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada per
ROYALVERD SERVICE SLU pel motiu de l’oferta més econòmica.
Cinquè.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals
de contractació.
Sisè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa ROYALVERD SERVICE SLU i atès que
aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació
objecte del contracte.
Fonament jurídic
La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant
LCSP) i correspon a la modalitat de serveis regulada a l’article 17 de la mateixa.
Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de
l’expedient administratiu i les modificacions introduïdes pel Reial Decret Llei 3/2020, de
4 de febrer.
Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació.
Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions
efectuades pel cartipàs municipal.
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics
PROPOSO
Primer.- Aprovar l’informe emès pel cap de l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament d’Olot de
data 23 d’agost de 2022 en el que es motiven les necessitats de contractar.
Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a
favor de l’empresa ROYALVERD SERVICE SLU, amb NIF núm. B17761594, el
contracte menor del servei d’actuació de millora de la gespa de l’Estadi Municipal pel
preu de disset mil quatre-cents vint-i-quatre euros (17.424,00€), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en catorze mil quatre-cents euros (14.400,00€) de
pressupost net i tres mil vint-i-quatre euros (3.024,00€) d’IVA calculat amb un tipus del
21 %
Tercer.- El termini per a l’execució dels serveis serà de 15 dies, a partir de la data de
recepció de la notificació de l’adjudicació
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 17.424,00 €, IVA inclòs, amb càrrec
a la partida 2022 330 342 63207 INVERSIONS ESPORTIVES del Pressupost municipal.

Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses que han presentat pressupost.
S’aprova per unanimitat.
15.7. - APROVACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE COMERCIALITZACIÓ DE
LES TANQUES DE LA PISTA DE GEL
Núm. de referència

: X2022054974

En relació a l’expedient IM032022000007 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Promoció de la ciutat, proposa a la Junta de Govern
Local, l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar el contracte entre l’Ajuntament d’Olot i Ràdio Olot SA amb NIF núm.
A28795631 pel servei de comercialització de les tanques de la pista de gel.
2n) El present contracte tindrà efectes i vigència durant el període d’execució de la
contractació de publicitat fins abans de l’inici de l’activitat de la pista de gel (16 de
desembre de 2022)
S’aprova per unanimitat.
16.1. - PROJECTE TÈCNIC DE PARC URBÀ AL BARRI DE L’HOSTAL DEL SOL.PROPOSANT APROVAR DEFINITIVAMENT
Núm. de referència

: X2022038065

Vist que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot, en la sessió celebrada el dia
20 d’octubre de 2022 va adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovar inicialment el projecte
tècnic de parc urbà al barri de l’Hostal del Sol, redactat per l’arquitecte senyor Jordi
Moret Vayreda i Francesc Baquer Font en data juliol de 2022.
Vist l’error material detectat en el referit acord, atès que l’esmentat projecte ja es va
aprovar inicialment per Junta de Govern Local de data 28 de juliol de 2022 i es va
exposar al públic pel termini de trenta dies al Butlletí Oficial de la Província de Girona
número 158 de data 19 d’agost de 2022, per la qual cosa s’havia de procedir a la seva
aprovació definitiva.

Vist que durant el termini en el qual va estar exposat al públic no es van presentar
al·legacions ni suggeriments de cap tipus.
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 UPOM2022000023, 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.- DEIXAR SENSE EFECTES l’acord de la Junta de Govern Local de data 20
d’octubre de 2022, pel qual es va aprovar inicialment el projecte tècnic de parc urbà al
barri de l’Hostal del Sol.
SEGON.- APROVAR DEFINITIVAMENT el projecte tècnic de parc urbà al barri de
l’Hostal del Sol, redactat per l’arquitecte senyor Jordi Moret Vayreda i Francesc Baquer
Font en data juliol de 2022.
TERCER.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província i al web de
l’ajuntament.
QUART.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
S’aprova per unanimitat.
17.1. - PROPOSANT DONAR COMPTE DE LES COMUNICACIONS D’INICI
D’ACTIVITAT I DELS DECRETS DICTATS ENTRE ELS DIES 4 I 25 D’OCTUBRE
RELATIUS A L’ÀREA DE MEDI AMBIENT
Núm. de referència

: X2022054560

En relació a l’expedient AG012022000020, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Prevenció i control ambiental de les activitats,
proposa a la Junta de Govern Local, adoptar els següents acords:
Únic.- Donar compte de les comunicacions d’inici d’activitat i dels decrets dictats entre
els dies 4 i 25 d’octubre relatius a l’Àrea de Medi Ambient, que es relacionen a
continuació:
Tràmit
Activitats

Nom / comercial

Concepte

Adreça

Decret

Assabentat
inici

Mohan Raj

Centre d’idiomes

C/Iu Pascual 23 B 1a

04/10/2022

Assabentat
inici

La Fageda Fundació

Escola-taller

C/Fluvià 25

04/10/2022

Assabentat
inici

Àngel
Verdaguer

Rigall

Taller artístic amb
exposició i venda

C/Sant Pere Màrtir 10 B

06/10/2022

Assabentat
inici

Roser
Ferrusola

Puig

Arts gràfiques

C/Esteve Castellà i Llovera
11

06/10/2022

Assabentat
inici

Mònica
Toledo

Fisioteràpia

Av. Jaume II 97 B

06/10/2022

Assabentat
inici

Eva Torres Casado

Venda de minerals,
bijuteria
i
complements
Servei
de
col·locació
i
subministrament de
personal
Empresa
de
neteges industrials

C/Sant Pere Màrtir 4 B

06/10/2022

Assabentat
inici

Marlex People ETT
SL

C/Mulleras 9 i 11

06/10/2022

Assabentat
inici

Terlin
Neteges
Industrials SL

Av. Sant Jordi 156 B 2

20/10/2022

Assabentat
canvi
no
substancial

Consell Comarcal

Ampliació
amb
consultori veterinari
del centre d’acollida
d’animals de la
Garrotxa
Òptica

Can Mali 1

04/10/2022

Assabentat
canvi
de
titularitat
Assabentat
canvi
de
titularitat
Assabentat
canvi
de
titularitat
Assabentat
canvi
de
titularitat
Desistiment
del canvi de
titularitat
Assabentat
canvi
de
titularitat
Assabentat
canvi
de
titularitat
Assabentat
canvi
de
titularitat
Assabentat
canvi
de
titularitat
Assabentat
canvi
de
titularitat

Ópticas
Optometristas Olot
SL
Mireia Romero Soto

Pl. de Clarà 5

05/10/2022

Perruqueria canina

C/Antoni Llopis 10 B 18

05/10/2022

Fleca
obrador

Ctra. de Santa Pau 32 B 1

05/10/2022

Elaboració
i
repartiment
de
pizzes
Restaurant bar

C/Sant Ferriol 1 B 1

05/10/2022

C/Sant Rafel 18 B 1

05/10/2022

Adil Ali

Venda de telefonia
mòbil

Pl. Major 10 B 2

05/10/2022

JR
Solucions
Energètiques
i
Control SLU
Waseem
Sharif
Akhtar

Magatzem
distribució

Av. Malatosquer 15

06/10/2022

Restaurant bar

Pg. del Bisbe Guillamet 2 B

20/10/2022

Adriana
Techeira

Magatzem i oficina
missatgeria

C/Joaquim Marsillach 21 B
1

20/10/2022

Serveis
d’enginyeria
ambiental

C/Bòsnia 6

20/10/2022

Corredera

Xavier
Vidal

Masoliver

Kamalpreet
Arora Arora
Karla
Mejía

Iveth

Singh
Elvir

Mena

Wattia Innova SL

sense

de

Assabentat de
baixa

Elisabet
Frigola

Codinach

Horts municipals
Concessió ús ****
hort

Perruqueria

C/Estires 21 baixos

20/10/2022

Ús hort municipal

Desemparats 106

06/10/2022

Concessió
hort

ús

****

Ús hort municipal

Desemparats 22

19/10/2022

Renovació
hort

ús

****

Ús hort municipal

Desemparats 4

06/10/2022

Renovació
hort

ús

****

Ús hort municipal

Desemparats 118

06/10/2022

Renovació
hort

ús

****

Ús hort municipal

Desemparats 108

19/10/2022

Baixa

****

Ús hort municipal

Desemparats 106

06/10/2022

Baixa

****

Ús hort municipal

Desemparats 26

06/10/2022

Llicències per a la tinença i conducció de gossos de raça potencialment perillosa
Autorització
****
Gossos perillosos
C/Nicaragua 13 5è 1a

25/10/2022

S’aprova per unanimitat.
18.1. - PROPOSANT ATORGAR LA LLICÈNCIA AMBIENTAL PER A CENTRE
D'ATENCIÓ PRIMÀRIA AL C/REI MARTÍ L'HUMÀ 10
Núm. de referència

: X2022012012

El dia 8 de març de 2022, NRE 2022004574, es va presentar a l’ajuntament la sol·licitud
de llicència ambiental, amb la documentació corresponent, per legalitzar la següent
activitat:

Titular
Activitat
Adreça
Municipi

Servei Català de la Salut
Centre d’atenció primària
C/Rei Martí l’Humà 10 (88803)
Olot

La tramitació d’aquesta llicència, segons consta en l’expedient, s’ha realitzat de
conformitat amb el que determinen la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i
control ambiental de les activitats i la normativa que la desenvolupa per a aquelles

activitats englobades en l’Annex II, i s’han sol·licitat els informes preceptius als Serveis
Tècnics de la Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental (PCAA) i de la Generalitat de
Catalunya, segons correspongui.
En el tràmit d’informació pública (BOP núm. 68 de 7 d’abril de 2022) i informació als
veïns immediats, no s’ha formulat cap tipus d’al·legació.
La PCAA ha integrat els informes prèviament sol·licitats i amb l’informe favorable emès
el dia 23 de setembre de 2022 es desprèn que no existeix cap obstacle que impedeixi
desenvolupar l’activitat a dalt esmentada. Aquest informe s’adjunta com a Annex a la
present proposta i forma part de la mateixa.
En data 28 de setembre de 2022 es dictà proposta de resolució, que fou notificada a
l’interessat, a la Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental (PCAA), i als òrgans que
havien emès l’informe preceptiu, a l’efecte que hi poguessin presentar al·legacions,
sense que n’hi hagin presentat.
En relació a l’expedient AC012022000001, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Prevenció i control ambiental de les activitats,
proposa a la Junta de Govern Local, adoptar els següents acords:
Primer: Concedir a
Titular
Activitat
Adreça
Municipi

Servei Català de la Salut
Centre d’atenció primària
C/Rei Martí l’Humà 10 (88803)
Olot

la llicència ambiental municipal d’acord amb l’informe favorable de la PCAA, de 23 de
setembre de 2022. Aquest informe favorable s’integra com a Annex a aquesta resolució.
L’informe es pot descarregar des de la pàgina web de l’Ajuntament d’Olot: www.olot.cat/
entrant a “tràmits”, “tràmits online” i “validació de documents electrònics”, copiar el codi
COVE (Codi de Verificació) bd9c0322-9130-49c5-8ffd-7a134cbf18f8i tot seguit clicar
“verificar” i “veure el document”
Segon: Condicionar l’efectivitat de la present llicència a complir els aspectes detallats
en l’article 49 de la Llei 20/2009, que li siguin d’aplicació, així com a les mesures que
figuren en la documentació presentada i a les addicionals que s’esmenten en l’informe
favorable de la PCAA del dia 23 de setembre de 2022.
Tercer: L’activitat s’ha de sotmetre a un control ambiental inicial previ a la posada en
funcionament, per part d’una entitat col·laboradora de l’administració ambiental.
L’acta de control, que ha de ser presentada a l’ajuntament en el termini màxim d’un
mes a comptar del finiment del control, habilita per exercir l’activitat. En el cas que
l’activitat no se sotmeti a aquest control en el termini de quatre anys, la llicència
ambiental caduca.

Quart: Per tal de garantir l’adequació permanent de l’activitat a les determinacions legals
i les fixades en la llicència, es sotmetrà l’activitat autoritzada a controls periòdics cada
sis anys, el primer comptat a partir del control inicial favorable. Aquest control periòdic
l’haurà de dur a terme una entitat col·laboradora de l’administració ambiental.
Cinquè: La llicència ambiental de les activitats de l’annex II està subjecta a les revisions
periòdiques que determini la legislació sectorial en matèria d’aigua, aire o residus, sens
perjudici dels supòsits de revisió anticipada.
Sisè: Aquesta llicència es concedeix sens perjudici de tots els permisos, autoritzacions
o llicències –inclosa la comunicació d’obres o la llicència municipal d’obres- que siguin
necessaris per exercir l’activitat d’acord amb les normatives que, en el seu cas, li siguin
d’aplicació.
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

