
 
 
 

JUNT ACTA NÚM.51 
JUNTA DE GOVERN LOCAL  

EL DIA 29 DE DESEMBRE DE 2022. 
 
 
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 29 de desembre 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 assisteix com a regidor de l’oposició Josep Guix i Feixas. 
 
Actua com a secretari, el Secretari accidental, Sr. Miquel Torrent Compte. 
 
 

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, 
el Secretari 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 22 de desembre: 
 

- Dijous 22 de desembre va assistir al dinar de Nadal dels pisos Parc Nou. A la 
tarda, va presidir el Ple Municipal d’aquest mes de desembre. 

- Divendres 23 de desembre va felicitar el Nadal a les persones usuàries de la 
residència Sant Jaume. A continuació, va saludar els integrants de les 
brigades ocupacionals a l’antiga Hidro.  
A la tarda, va desitjar un bon Nadal als usuaris de la residència Montscopa. A 
continuació, va participar de l’acte d’inauguració del nou local de la Penya 
Almogàvers Garrotxins.  

- Dissabte 24 de desembre va assistir a la interpretació del Cant de la Sibil·la que 
va programar l’Orfeó Popular Olotí per primera vegada a la ciutat.  
 



 

- Diumenge 25 de desembre, acompanyat de la regidora Imma Muñoz, va visitar 
la residència Caritat i, a continuació la residència del Tura amb motiu de la 
celebració del Nadal.  

- Dimarts 27 de desembre, amb altres regidors del Consistori, va assistir al funeral 
del mossèn i exrector de l’església de Sant Esteve, Lluís Solà Triadú, que 
va morir el dia de Nadal.  

 
 

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

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

4.1. - ADDENDA AL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT D’OLOT I LA FUNDACIÓ 
EUROPACE PER COL.LABORAR EN EL DESPLEGAMENT DEL PROGRAMA 
INTEGRAL DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D’HABITATGES AL MUNICIPI. 

 
 

Núm. de referència : X2022013731     

  
El passat 11 d’abril 2022 es va signar el Conveni entre l’Ajuntament d’Olot i la Fundació 
Europace per col·laborar en el desplegament del programa integral de rehabilitació 
energètica d’habitatges al municipi, amb número d’expedient CON12022000004.  
 
L’objectiu del conveni és el desenvolupament i operació d’un programa qualificat i 
integral de renovació energètica d’habitatges (GarrotxaDomus) per assolir la màxima 
eficiència i estalvi energètic i l´ús de fonts d´energia renovable i a tal efecte el gestiona 
basant-se en un model de “finestreta única” que facilita la interacció entre els diferents 
actors que intervenen en un procés de reforma (propietari, entitat financera, 
administració i industrials) i acompanya als propietaris durant tot el procés de reforma a 
través d’assessorament tècnic, administratiu i financer.  
 
La Fundació Europace és responsable de desplegar el programa integral de rehabilitació 
energètica d’habitatges al municipi (GarrotxaDomus) aportant els mitjanes materials i 
humans necessaris per desenvolupar l’activitat. 

 

Aquest conveni ha suposat una aportació de l’Ajuntament d’Olot a la Fundació Europace 
de 60.000 euros per l’exercici 2022.  
 
L’Ajuntament interessat, també, en promoure la transició energètica participava va 
sol·licitar a la Fundació Europace que el servei també impulsés la creació de Comunitats 
Energètiques que fomentin un model energètic més distribuït i participatiu.  
 
Per aquest motiu, el Servei GarrotxaDomus a la ciutat d’Olot durant l’any 2022 també 
ha inclòs un servei complementari per donar a conèixer els beneficis de les Comunitats 
Energètiques i l’autoconsum compartit i acompanyar als ciutadans en la creació de 



 
 
 

comunitats energètiques de participació ciutadana (en totes les seves modalitats) que 
permetin avançar en la construcció d'un nou model energètic més eficient, 
descentralitzat i sostenible. 
 

Durant l’any 2022 la Fundació Europace està impulsant diverses comunitats 
energètiques en les seves diferents modalitats. 
 
En relació a l’expedient CON12022000004 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, l'Alcalde, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l’addenda al conveni entre l’ajuntament d’Olot i la Fundació Europace 
per col·laborar en el desplegament del programa integral de rehabilitació energètica 
d’habitatges al municipi 
 
Segon.- Facultar a l’alcalde per a la signatura de l’addenda al conveni. 
 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

5.1. - (CS01) ACTIVITATS QUE PROMOGUIN LA INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL 
 
Núm. de referència : X2022054505     
 
En relació a l’expedient SBS22022000053, 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: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat ASSOCIACIO ESPANYOLA CONTRA EL CANCER, amb 
NIF:G2819756-4, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12013000063, per un import de 1482,00€ euros. Disposar la despesa de 
1750 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 22 600 231 480006 (segons el 
conveni de referència adjunt). 
 

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

200200  Despeses 22600  231  480006 1482 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 150 999 999 065 999 999 

 

 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 



 

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

6.1. - APROVAR JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ACTIVITATS DE FOMENT DE LA 
COOPERACIÓ, L'EDUCACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT, L'ENFORTIMENT DE 

LES ENTITATS SOCIALS 
Núm. de referència : X2022024232     
 
En relació a l’expedient SBS22022000028 de , 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: 
 
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la 
subvenció SUPORT ENTITATS, a favor de l’entitat FUNDACIO NZURI DAIMA, amb 
NIF:G55146195, per un import de 2150 euros, comptabilitzada a l’aplicació 
pressupostària 22 600 231 480043 en fase “AD” X202202423, una vegada supervisats: 
el formulari de justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del 
tècnic gestor de la subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 2200843 Despeses 22600  231  480043 2150 SUBVENCIONS COOPERACIO 150 999 999 065 999 999 

 

 
2n) Procedir als tràmits escaients per a ordenar el pagament (fase “P”) de la despesa 
esmentada en funció de les disponibilitats i previsions del Pla de tresoreria de la 
Corporació i atenent al que disposa la normativa vigent i l’Ordenança general de 
subvencions de l’Ajuntament d’Olot (article 16) 



 
 
 

 
3r) Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i 
pressupostos. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

6.2. - APROVAR JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS D'ACTIVITATS DE FOMENT 
DE LA COOPERACIÓ, L'EDUCACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT, L'ENFORTIMENT 

DE LES ENTITATS SOCIALS 
 
Núm. de referència : X2022024245     
 
En relació a l’expedient SBS22022000031 de , 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: 
 
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la 
subvenció SUPORT ENTITATS, a favor de l’entitat ASSOCIACIO DE MAURITANS DE 
TOULEL A CATALAUNYA, amb NIF:G55000319, per un import de 1800 euros, 
comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 22 600 231 480043 en fase “AD” 22 600 
231, una vegada supervisats: el formulari de justificació, la memòria de 
l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 2200843 Despeses 22600  231  480043 1800 SUBVENCIONS COOPERACIO 160 999 999 065 999 999 

 

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

7.1. - JUSTIFICACIÓ SUBVENCIONS ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT ACTIVITATS VEÏNALS 

 

Núm. de referència : X2022024185     
 
En relació a l’expedient SBS22022000012 de , 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: 
 



 

1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la 
subvenció SUPORT ENTITATS, a favor de l’entitat ASSOCIACIO DE VEINS DE LES 
FONTS, amb NIF:G17134123,  per un import de 700 euros, comptabilitzada a l’aplicació 
pressupostària 22 160 924 480003 en fase “AD” X202202418, una vegada supervisats: 
el formulari de justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del 
tècnic gestor de la subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 2200844 Despeses 22160  924  480003 700 SUBVENCIONS BARRIS 160 999 999 065 999 999 

 

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

LA GARROTXA 
 

Núm. de referència : X2022018362     
 
En relació a l’expedient SIC22022000024, 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 Units pel Cavall de la Garrotxa, amb NIF 
G17979196, per un import de 2400.00 euros, comptabilitzada a l’aplicació 
pressupostària 22400334480020 en fase “AD” 2200831025, una vegada supervisats: el 
formulari de justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic 
gestor de la subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200300 2200831025 Despeses 22400  334  480020 2400.00 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. 



 
 
 

8.2. - CULTURA. SUBVENCIÓ CULTURAL GRUP RIALLES OLOT 
 

Núm. de referència : X2022019338     
 
En relació a l’expedient SIC22022000029, 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 al Grup Rialles Olot, amb NIF G17437302, per un import de 9.000 
euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 22400334480020 en fase “AD” 
2200831020, una vegada supervisats: el formulari de justificació, la memòria de 
l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la subvenció. 
 
 

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

200300 2200831020 Despeses 22400  334  480020 9000.00 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. 
 

 
8.3. - CULTURA. SUBVENCIÓ CULTURAL ASSOCIACIÓ UNA CÀPSULA DE 

TEATRE 
Núm. de referència : X2022019525     
 
En relació a l’expedient SIC22022000036, 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 una Càpsula de Teatre, amb NIF G55231955, per un 
import de 6000.00 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 22400334480020 
en fase “AD” 2200831008, una vegada supervisats: el formulari de justificació, la 
memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200300 2200831008001 Despeses 22400  334  480020 6000.00 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. 
 

 
9.1. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.- DECLARAR EXTINGIDA L’AUTORITZACIÓ DE 

VENDA DE LA PARADA DEL MERCAT SETMANAL NÚM. MS0052, DESTINADA A 
LA VENDA DE LLENCERIA. 

Núm. de referència : X2022066279     
 
Vista la instància de data 13 de desembre de 2022 (Registre general, núm. 
E2022025341/13-12-2022) presentada pel Sr. ****, adjudicatari de la parada del mercat 
setmanal núm. MS0052, de 12 metres, destinada a la venda de llenceria, en la que 
demana la baixa permanent del mercat setmanal d’Olot. 
 
Considerant que l’article 18 del Reglament del mercat municipal de venda no sedentària 
estableix que l’autorització municipal per a l’exercici de la venda en el mercat d’Olot 
s’extingeix, entre d’altres supòsits, per renúncia expressa de titular. 
 
De conformitat amb els articles 4 i 18 del Reglament del mercat municipal de venda no 
sedentària; la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires; el Decret 162/2015, 
de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercat de marxants; i vist l'expedient 
administratiu IM022022000027 i antecedents corresponents, que serveixen de 
motivació a la present proposta, el regidor delegat de Promoció de la Ciutat, proposa 
a la Junta de Govern Local l'adopció del següent acord: 
 
ACCEPTAR la renúncia del Sr. **** a la parada del mercat setmanal núm. MS0052, de 
12 metres, destinada a la venda de llenceria, amb efectes de 31 de desembre de 2022. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

10.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2022066944     
 
En relació a l’expedient CPG22022000075 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar la relació d’ordenacions de despeses annexada número 22/051 per un import 
de 813.440,46 euros. 
 
 



 
 
 

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

200240  Despeses 99999 813440.46 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.1. - APROVAR CERTIFICACIONS D'OBRA 
 

Núm. de referència : X2022066934     
 
 
En relació a l’expedient CPG22022000074 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar la certificació n.1 de PROSEÑAL SLU corresponent a les obres de 
CONSTRUCCIÓ D’UN CARRIL BICI A LA CARRETERA DE LES TRIES amb càrrec 
a la partida 22 140NG 151 61916 “ACT. BICIC. OLOT PEDALA (PR22-8.1-000)NETX 
G” per un import de 31.860,75 euros (NEXT G). 
 
Aprovar la certificació n.2 de PROSEÑAL SLU corresponent a les obres de 
CONSTRUCCIÓ D’UN CARRIL BICI A LA CARRETERA DE LES TRIES amb càrrec 
a la partida 22 140NG 151 61916 “ACT. BICIC. OLOT PEDALA (PR22-8.1-000)NETX 
G” per un import de 37.127,99 euros (NEXT G). 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
12.1. - ACCEPTACIÓ SUBVENCIONS MILLORA DEL CONTROL  DELS CABALS 

SUBMINISTRATS EN ALTA MITJANÇANT LA INSTAL·LACIÓ DE COMPTADORS. 
 
Núm. de referència : X2022025651     
 
 
En relació a l’expedient SUR12022000008 d’acceptació de subvenció per a la realització 
d’inversions per a la millora del control dels cabals subministrats en alta, amb la 
instal·lació de comptadors, s’acorda: 
 
Primer- Acceptar la subvenció atorgada per GENERALITAT DE CATALUNYA , amb 
destinació a la memòria valorada per a la instal·lació de comptadors en alta als pous 
Parc Nou d’Olot, per un import de 14.688,79 euros. 
 
Segon.- Agrair a la Generalitat de Catalunya, la concessió de l’esmentada subvenció. 
 
Tercer.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la qual 
donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als 
efectes de fiscalització. 
 



 

Quart.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de 
Seguretat Social. 
 
Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari 
vinculat amb l’expedient. 
 
Sisè.- Que es procedeixi al reconeixement comptable d’aquesta subvenció. El dret 
reconegut s’anotarà a la partida del pressupost d’ingressos a la partida corresponent del 
2023. 
 
 

S’aprova per unanimitat. 
 

 
12.2. - ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PEL 

PROJECTE RETENCIÓ DE TALENT (2022-2025) 
 
 

Núm. de referència : X2022050526     
 
En relació a l’expedient SPR12022000013 d’acceptació de subvenció de la Diputació de 
Girona per la retenció de talent i consolidació personal tècnic en l’àmbit de la promoció 
i el desenvolupament econòmic local entitats adherides a la XSLPE (2022-2025), 
s’acorda: 
 
Primer.- Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Girona per finançar la 
consolidació de personal tècnic en l’àmbit de la promoció i el desenvolupament 
econòmic local (2022-2025) (Retenció de talent), segons detall: 
 

- 2022: 30.000 € 
- 2024: 20.000 € 
- 2025: 10.000 € 

 
Segon.- Agrair a la Diputació de Girona, la concessió de l’esmentada subvenció. 
 
Tercer.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la qual 
donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als 
efectes de fiscalització. 
 
Quart.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de 
Seguretat Social. 
 
Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari 
vinculat amb l’expedient. 
 
Sisè.- Que es procedeixi al reconeixement comptable d’aquesta subvenció. El dret 
reconegut s’anotarà a la partida del pressupost d’ingressos:  
 



 
 
 

2022 - A la partida corresponent el 2023. 
2024 - A la partida que es determini.  
2024 - A la partida que es determini. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
13.1. - OBRES DE CONSTRUCCIÓ DEL CARRIL BICI A L'AVINGUDA DE GIRONA I 

A LA CARRETERA DE LES TRIES (FASE 2) 
 
Núm. de referència : X2022064618     
 

Tipus de Contracte: OB D'OBRES 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar les obres de construcció del carril bici a 
l’avinguda Girona i a la Carretera de les Tries (Fase 2), inclosa en el fons del Pla de 
Recuperació, Transformació i  Resiliència, (C1.I1) – núm. d’expedient PRTRMU-21-
00080, codi d’actuació P5_L4_20210927-1, com es desprèn de l’informe de data 12 de 
desembre 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’una obra amb una unitat funcional. 

 

Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per executar les obres de 
construcció del carril bici a l’avinguda Girona i a la Carretera de les Tries (Fase 2): 
-Proseñal, SLU 
-BCN Barreras de Seguridad SLU 
-Tevaseñal, SA. 

Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, emès pel Sr. Ramon Prat Molas, cap de 
l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot, en data 12 de desembre de 2022, la a millor 
proposta és la presentada per l’empresa PROSEÑAL,SLU, per haver presentat l’oferta 
més econòmica. 

Cinquè.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals 
de contractació. 
 
Sisè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa PROSEÑAL, SLU  i atès que aquesta 
compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del 
contracte. 
 

Setè.- Especificitats dels fons del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència:  



 

Per la present actuació s’ha obtingut una subvenció del Ministeri de Transports, Mobilitat 
i Agenda Urbana, en base al programa d’ajudes a municipis per la implantació de zones 
de baixes emissions i la transformació digital i sostenible del transport urbà, en el marc 
del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (C1.I1) – núm. d’expedient 
PRTRMU-21-00080, codi d’actuació P5_L4_20210927-1, pel projecte de carril bici 
en Av. Girona i Ctra. de les Tries d’Olot.  
Donat que l’entitat local ha resultat beneficiaria d’aquesta ajuda, junt amb els 
contractistes i subcontractistes, s’haurà de complir amb els requisits exigits pel Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència, els quals es concreten en:  
a) Obligacions d’informació previstes en l’article 9 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de 
setembre: Aquesta actuació és desenvolupada en el marc del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència objecte de finançament mitjançant la Unió Europea – Next 
Generation EU, amb el suport del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.  

 

b) Referència a Fites i Objectius: El Component 1, Inversió 1 (C1.I1) que articula el Pla 
de Xoc de mobilitat sostenible, segura i connectada en entorns urbans i metropolitans, 
participa en les Fites i Objectius CID nº 4, nº6, nº7 i nº9.  

 

c) Preceptiu compliment de les obligacions assumides en matèria d’etiquetatge verd i 
etiquetatge digital i els mecanismes establerts pel seu control: El Component 1 Inversió 
1 (C1.I1) que articula el Pla de Xoc de mobilitat sostenible, segura i connectada en 
entorns urbans, i en concret les mesures per facilitar desplaçaments en bici, té assignats 
els camps d’intervenció:  

 048  

 075 - percentatge de contribució a objectius climàtics del 100% i un percentatge de 
contribució a objectius mediambientals del 100%.  

 

d) Compliment de les obligacions assumides per l’aplicació del principi de no causar un 
dany significatiu (DNSH) i a les conseqüències en cas d’incompliment.  

 

e) Obligatòria aplicació al contracte en qüestió del Pla de Mesures Antifrau i 
Anticorrupció, incloent el conflicte d’interessos corresponent al contracte.  

 

f) Obligació de compliment de la Declaració d’Absència de Conflicte d’Interès (DACI) per 
totes les persones que participen en l’expedient de contractació.  

 

g) Identificació dels contractistes i subcontractistes: Obligacions d’informació previstes 
en l’article 8.2 de l’Ordre HFP/1030/2021.  

 

h) La obligació del contractista i subcontractista de la informació relativa al titular real del 
beneficiari final dels fons en la forma prevista en l’article 10 de l’Ordre HFP/1031/2021, 
de 29 de setembre.  

 



 
 
 

i) La subjecció als controls de la Comissió Europea, l’Oficina de Lluita Antifrau, el 
Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, i el dret d’aquests òrgans a l’accés 
a la informació sobre el contracte.  

 

j) Les normes de conservació de la documentació, d’acord amb l’article 132 del 
Reglament Financer.  

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 d’obres regulada a l’article 13 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: CC012022001073 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 

Primer.-  Aprovar l’informe emès pel Sr. Ramon Prat Molas, cap de l’Àrea de Territori 
de l’Ajuntament d’Olot,  de data 12 de desembre 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 PROSEÑAL SLU, amb NIF núm. B5972098-7, el contracte menor de 
les obres de construcció del carril bici a l’avinguda Girona i a la Carretera de les Tries 
(Fase 2), inclosa en el fons del Pla de Recuperació, Transformació i  Resiliència, 
(C1.I1) – núm. d’expedient PRTRMU-21-00080, codi d’actuació P5_L4_20210927-1; 
pel preu de  vint-i-cinc mil quatre-cents trenta-vuit euros amb seixanta-quatre 
cèntims (25.438,64 €), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en  vint-i-un mil vint-i-tres euros amb seixanta-set cèntims 
(21.023,67 €) de pressupost net i quatre mil quatre-cents catorze euros amb noranta-set 
cèntims (4.414,97 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21. % 
 
Tercer.- El termini d’execució de les obres serà d’un mes a comptar de la data de 
recepció de la notificació de l’adjudicació. 
 



 

Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 25.438,64 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida núm. 2022.140ONG.151.61916 “actuacions bici-olot pedala (PR22-81 NEXT 
G ” del Pressupost municipal. 
 

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

200220  Despeses 22140NG151  61916 25438.64 ACT. BICIC -OLOT PEDALA (PR22-81.000) 
NEXT G 

100 001 001 001 000 000 

 

Cinquè.-  Per tal de donar compliment a les obligacions del fons del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència, l’adjudicatari haurà de remetre firmats al responsable del 
contracte, mitjançant correu electrònic: Ramon.Prat@olot.cat , els següents annexes: 

 
i) Annex I: Declaració d’absència de conflicte d’Interès (DACI).  

ii) Annex II: Model de declaració de cessió i tractament de dades en relació amb 
l’execució d’actuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).  

iii) Annex III: Model de declaració de compromís en relació amb l’execució 
d’actuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).  

iv) Annex IV: Declaració responsable sobre el compliment del principi de no causar 
perjudici significatiu als sis objectius mediambientals en el sentit de l’article 17 del 
Reglament (UE) 2020/852.  
 
Sisè.- 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 
CC012022001073. 
 
Setè.- Notificar aquesta resolució a les empreses: “Proseñal, SLU”; “BCN Barreras de 
Seguridad, SLU” i “Tevasñal, SA”, 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.2. - APROVAR L’EXPEDIENT, PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 
PARTICULARS I TÈCNIQUES, PER A LA CONTRACTACIÓ MITJANÇANT 

PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT DEL SERVEI DE MANTENIMENT 
I SUPORT TELEMÀTIC DE L’APLICACIÓ “EPSILON” 

 
Núm. de referència : X2022066282    
 

Tipus contracte SE DE SERVEIS 

Procediment NE PROCEDIMENT NEGOCIAT 

Criteris SP SENSE PUBLICITAT 

  
Antecedents 
 



 
 
 

Atesa la necessitat de contractar el servei de manteniment i suport telemàtic de 
l’aplicació “Epsilon” amb l’empresa “Carlos Castilla Ingenieros SA”, d’acord amb 
l’informe emès per la cap de l’àrea de Recursos Humans.  
 
Atès que les tasques de manteniment únicament les pot realitzar l’empresa Carlos 
Castilla Ingenieros SA, que és l’empresa propietària i desenvolupadora d’aquest 
programari. 
 
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 per cap de l’àrea de Recursos Humans. 
 
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 i suport 
telemàtic de l’aplicació  Epsilon, amb “Carlos Castilla Ingenieros SA“, NIF A43066299. 
  
Segon.- APROVAR l’expedient de contractació administrativa del servei de 
manteniment i suport telemàtic de l’aplicació  Epsilon, d’acord amb el previst a l’article 
117 de la LCSP. 
 
El pressupost màxim de licitació, per l’any de durada del contracte, s’estableix en la 
quantitat de 8.775,39 €, IVA inclòs. Aquest import es desglossa en 7.252,39 € de 
pressupost net, més 1.523,00 €  d’IVA calculat amb un tipus del 21%. 
 
El contracte tindrà una durada d’un any, amb efectes a partir del dia 1 de gener de 2023. 
 
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 amb càrrec a la partida 23 110 920 220021 “Manteniment 
programa nòmines” del Pressupost Municipal. 
 

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

200200  Despeses 99999 8775.39 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 
Cinquè.- CONVIDAR, en aplicació de l’article 168.a) 2n. i 170 de la LCSP, a l’empresa 
“Carlos Castilla Ingenieros SA”, NIF A43066299, 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 a la Sra. Lídia Fernández Brugués, cap 
de l’àrea de Recursos Humans, 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. 
 
 

13.3. - PRORROGAR EL CONTRACTE DE SERVEIS DE CONSERVACIÓ I 
MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS SEMAFÒRIQUES I DEL CONTROL 

D'ACCESSOS AL NUCLI ANTIC DE LA CIUTAT D’OLOT 
 
Núm. de referència : X2016019703     
 
Antecedents: 
 
La Junta de Govern Local de data 1 de desembre de 2016, va adoptar per unanimitat, 
entre d’altres, l’acord d’adjudicació dels serveis de conservació i manteniment de les 
instal·lacions semafòriques i del control d'accessos al nucli antic de la ciutat d'Olot, a 
favor de l’empresa ETRA BONAL, S.A, amb NIF A08522955. 
 
El contracte tenia una durada de quatre (4) anys amb efectes del dia 1 de gener de 
2017; amb possibilitat de pròrroga de dos (2) anys més, que es va fer efectiva 
mitjançant acord de Junta de Govern Local, en data 24 de setembre de 2020. Per tant, 
el contracte finalitzarà el dia 31 de desembre de 2022.  
 
Es preveu dur a aprovació de la Junta de Govern Local de 29 de desembre de 2022, 
l’expedient, els plecs de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques i 
convocar la licitació d’aquest servei.  
 
Vist l’informe NI022022002786 emès pels tècnics municipals, en què informen que 
ETRA-BONAL,SA presta correctament el servei de conservació i manteniment de les 
instal·lacions semafòriques i del control d’accessos al nucli antic de la ciutat d'Olot, que 
la prestació del servei és imprescindible per al bon funcionament de la instal·lació 
semafòrica de la ciutat, i proposen que es prorrogui el contracte a l’actual adjudicatari 
fins a la formalització del nou contracte. 

 
Fonament jurídic 
 
Article 29.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, relatiu 
a la possibilitat de prorrogar un contracte al seu venciment quan no s’hagi formalitzat el 
nou contracte que garanteixi la continuïtat de la prestació.  
 



 
 
 

Vist l’expedient administratiu CCS12016000026 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Prorrogar el contracte dels serveis de conservació i manteniment de les 
instal·lacions semafòriques i del control d'accessos al nucli antic de la ciutat d'Olot, 
adjudicat a l’empresa ETRA-BONAL SA, amb NIF A08522955, amb efectes d’1 de gener 
de 2023 i fins a la formalització del contracte resultant de la nova licitació. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa d’aquesta pròrroga, que es calcula en 5 mesos, 
( de gener a maig de 2023) per import  de 54.885,10 € (IVA inclòs) amb càrrec a la 
partida Manteniment semàfors. 
 
Els preus d’aquesta pròrroga seran els mateixos que consten en la seva oferta i es 
recullen en el contracte i aniran a càrrec de la partida del pressupost municipal que es 
creï a aquestes efectes per un import de cinquanta-quatre mil vuit-cents vuitanta-cinc 
euros amb deu cèntims 54.885,10 € (IVA inclòs). 
 
Aquest import es desglossa en 45.359,59 € de pressupost net i 9.525,51 € d’IVA calculat 
al 21%, i pels següents conceptes: 

- Manteniment de semàfors: 42.537,60 € (IVA inclòs) 
- Manteniment control accessos: 12.347,50 € (IVA inclòs) 

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

200220  Despeses 99999 54885.10 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.4. - DEVOLUCIÓ FIANÇA DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE LA 
LLICÈNCIA DE L'APLICACIÓ "ATLAS SBI" 

 
 

Núm. de referència : X2021006567     
 
La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 22 d’abril de 2022 va  adjudicar el 
contracte pel subministrament de la llicència de l’aplicació ATLAS SBI, a favor de 
l’empresa “Proyectos en Gestión del Conocimiento,SL”, amb NIF B62374822, per un 
import de sis mil dos-cents un euros amb vint-i-cinc cèntims (6.201,25 €) IVA inclòs.  
 
 Per tal de garantir la correcta execució del contracte  l’empresa  “Proyectos en Gestión 
del Conocimiento, SL” en data 13 d’abril de 2021  va dipositar una fiança d’import 256,25 
€. 
 
Atesa la sol·licitud presentada per l’empresa “Proyectos en Gestión del Conocimiento, 
SL”  en data 16 de novembre de 2022, registre d’entrada núm. E2022023346 de 
devolució de la fiança dipositada. 
  



 

Atès l’informe emès pel  Sr.  Joan Prat Espuña, responsable del Departament 
d’Informàtica i Noves Tecnologies , en data 22 de desembre de 2022, favorable a la 
devolució de la fiança atès que el contracte s’ha realitzat de forma satisfactòria.  
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12021000014 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
PROCEDIR  a la devolució de la fiança d’import dos-cents cinquanta-sis euros amb 
vint-i-cinc cèntims (256,25 €) dipositada per l’empresa l’empresa “Proyectos en 
Gestión del Conocimiento,SL”, amb NIF B62374822,  en data  13 d’abril de 2021, per 
garantir la correcte execució del contracte de subministrament de la llicència de 
l’aplicació ATLAS SBI. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

13.5. - DEVOLUCIÓ GARANTIA DEFINITIVA  DEL CONTRACTE DELS SERVEIS 
DE DESRATITZACIÓ, DESINSECTACIÓ, CONTROL DE LA POBLACIÓ D'AUS I 
TRACTAMENT PREVENTIU DEL MOSQUIT TIGRE EN EL TERME MUNICIPAL 

D'OLOT. 
Núm. de referència : X2017029878     
 
La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 8 de març de 2018 va adjudicar els 
serveis de desratització, desinsectació, control de la població d’aus i tractament 
preventiu del mosquit tigre en el terme municipal d‘Olot, a favor de l’EMPRESA 
CATALANA DE DESRATITZACIÓ, SL (ECADE, SL) amb NIF. B-59996629, pel preu 
anual de trenta-sis mil cinc-cents cinc euros amb setanta cèntims (36.505,70 €), IVA 
inclòs. 
 
Per tal de garantir la correcta execució del contracte, en data 2 de març de 2018,  
l’empresa ECADE; SL va dipositar una fiança definitiva d’import tres mil disset euros  
(3.017 €), per tal de garantir la correcta execució del contracte. 
 
Atesa la sol·licitud presentada per l’empresa ECADE, SL  en data 26 d’octubre de 2022, 
Registre d’Entrada  E2022021545, en la qual demana la devolució de la garantia 
dipositada.  
 
Atès que  la Sra. Nuria Melià Llopis, tècnica del SIGMA, en data 27 de desembre de 
2022, informa que  el contracte esmentat subscrit amb Empresa Catalana de 
Desratització (ECADE;SL)  ha finalitzat i  s’ha executat de manera satisfactòria,  informa 
favorablement la devolució de la fiança dipositada. 
 
I vist l’expedient administratiu núm.  CCS12017000023 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 



 
 
 

PROCEDIR  a la devolució de la fiança d’import tres mil disset euros (3.017 €) 
dipositada per l’EMPRESA CATALANA DE DESRATITZACIÓ, SL (ECADE, SL) amb 
NIF B599996629, en data 2 de març de 2018, per tal de garantir la correcta execució 
del contracte de serveis de desratització, desinsectació, control de la població d’aus i 
tractament preventiu del mosquit tigre en el terme municipal d‘Olot 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
13.6. - CULTURA: CONTRACTACIÓ RECURSOS EDUCATIUS ARTS ESCÈNIQUES 

"LA BIBLIOTECA DE LA CURIOSITAT INFINITA" 
 

Núm. de referència : X2022064620     
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012022001074 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
 
Primer.- Atès que és necessària la contractació dels espectacles LA BIBLIOTECA DE 
LA CURIOSITAT INFINITA de la companyia MARGA SOCIAS dins la programació de 
RECURSOS EDUCATIUS 2022-23, que realitza l'empresa THOMAS FREDERICK 
ROPER com es desprèn de l'informe de data 15-12-2022, emès per TENA BUSQUETS, 
DIRECTORA D'ARTS ESCÈNIQUES, amb el VISTIPLAU DE SUSANNA ALSINA 
COLL, DIRECTORA ADJUNTA A L'ÀREA DE CULTURA. 
  
Codi CPV: 92312110-5 Serveis artístics de productors de Teatre. 
  
Segon.- Atès que la necessitat a satisfer s'integra dins les competències de l'Ajuntament 
d'Olot.  
 
Tercer.- Vista la capacitat d'obrar de l'empresa THOMAS FREDERICK ROPER i atès 
que aquesta compta amb l'habilitació professional necessària per realitzar la prestació 
objecte del contracte.  
 
Quart.- Atès que hi ha crèdit suficient a les partides 22 499 333 226094 EDUCATIUS 
ESCENCIS ESCOLES GARROTXA i 99999 Educatius Escènics Escoles Garrotxa i pot 
ordenar-se la despesa proposada del pressupost de l’Ajuntament 2023. 
 
Cinquè.- Atès que ens trobem davant d'un contracte de serveis artístics, aquesta 
contractació ha de considerar-se de caràcter privat de conformitat amb allò que disposa 
l'article 25.1.a).1º de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 
(en endavant LCSP).  
 
 



 

Fonament Jurídic:  
Article 25.1 a) 1er de la LCSP pel que fa als contractes privats.  
Article 26.2 i 168.2 169 i 170 pel que fa a la tramitació del procediment.  
Article 28 LCSP pel que fa a la motivació de la necessitat.  
Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions 
efectuades pel cartipàs municipal.  
Atès el Reial Decret Llei 3/2020 de 4 de febrer.  
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics.  
 
 
DECRETO  
 
Primer.- Adjudicar, a favor de l’empresa THOMAS FREDERICK ROPER, amb CIF. ****, 
d’AMER, GIRONA, ESPANYA el contracte privat que té per objecte els espectacles LA 
BIBLIOTECA DE LA CURIOSITAT INFINITA pel preu de nou mil nou-cents vuitanta-dos 
euros amb cinquanta cèntims (9.982,50€), IVA inclòs.  
 
Aquest preu es desglossa en els conceptes que es relacionen a continuació i que hauran 
de constar en la/les factura/es corresponent/s:  
 
Suport a la producció: 1.652,90 euros 
% IVA 21: 347,10 euros 
 
Caixet actuació: 6.597,10 €  
% IVA 21: 1.385,40 €  
 
Segon.- LA BIBLIOTECA DE LA CURIOSITAT INFINITA es portarà a terme entre els 
dies 21 i el 25/03/2023.  
 
Tercer.- Aprovar i Disposar la despesa d'import 9.982,50 €, IVA inclòs, i efectuar-ne el 
pagament a l'empresa THOMAS FREDERICK ROPER en els termes que consten en el 
contracte que se signarà entre les parts.  
 
2.000,00 euros amb càrrec a la partida 22 499 333 226094 Educatius Escenics Garrotxa 
del Pressupost de l'Ajuntament d'Olot.  
 
7.982,5 euros amb càrrec a la partida 99999 Educatius Escènics Escoles Garrotxa del 
Pressupost de l'Ajuntament d'Olot 2023.  
 

. 
Quart.- Informar a l'adjudicatari que el pagament s'efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació.  
 
Cinquè.-Facultar el director de l'àrea de Cultura per a la signatura del contracte 
d'actuació entre les parts.  
 

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

200220  Despeses 22400  333  226095 2000 EDUCATIUS ESCENICS ESCOLES 
GARROTXA 

400 034 082 017 000 000 

200220  Despeses 99999 7982.5 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 400 034 082 017 000 000 



 
 
 

Sisè.- THOMAS FREDERICK ROPER adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura 
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012022001074. 
 
 

S’aprova per unanimitat. 
 
 

14.1. - REVISIÓ PER ACTUALITZACIÓ A L’ANY 2023 DELS COEFICIENTS DE 
VALORACIÓ D’OBRES ALS EFECTES DEL CÀLCUL DE L’ICIO EN EXPEDIENTS 

DE LLICÈNCIES I D’OBRES SUBJECTES AL RÈGIM DE COMUNICACIÓ. 
 

Núm. de referència : X2022065657     
 
Expedient: Revisió per actualització a l’any 2023 dels coeficients de valoració d’obres 
als efectes del càlcul de l’ICIO en expedients de llicències i d’obres subjectes al règim 
de comunicació. 

 
La Taula de mòduls és un document annex de l’Ordenança fiscal que determina les 
bases per a estimar el cost de les obres per les que es sol·licita llicència. Aquestes bases 
de càlcul són d’aplicació quan el projecte presentat no incorpora un pressupost detallat 
que permeti la comprovació dels amidaments i dels preus d’obra ajustats a preus de 
mercat. 
 
En el document es determina el cost unitari segons el tipus d’obra partint d’un mòdul 
bàsic. Aquest mòdul és variable en funció de la variació anual dels preus de l’edificació, 
per la qual cosa correspon actualitzar-lo per a l’any 2023. 
 
Amb caràcter general i amb independència de que el projecte sigui visat o no, es prendrà 
com a base per aplicació dels drets fiscals corresponents, el cost real d'execució material 
de l'obra o instal·lació. 
 
El pressupost de l'obra s'obtindrà a partir de l'estat d'amidaments i aplicació de preus 
unitaris. En el seu defecte, el pressupost mínim de les obres que es relacionen a 
continuació es podrà obtenir a partir del Mòdul Bàsic corregit en funció del tipus d'obra 
a executar segons el coeficient corresponent, i la seva superfície construïda.   
 
El pressupost així obtingut prevaldrà al pressupost d'execució material que figuri en el 
projecte, sempre i quan aquell sigui superior. 
 
El Mòdul Bàsic (any 2023) es fixa en 608,95 € i s'actualitzarà anualment en funció dels 
valor que correspongui. 
 
Seguint els criteris aplicats pel Col·legi oficial d’arquitectes de Catalunya, per a l’obtenció 
del nou mòdul s’han observat les variacions experimentades pels preus de mà d’obra i 
materials en el període comprés entre desembre de 2021 i març de 2022, obtenint un 
coeficient de 9,19%. Aquest coeficient s'ha aplicat directament al valor del mòdul vigent 
actualment. 
 



 

Amb caràcter general s'aplicarà sobre el mòdul resultant un coeficient reductor de 0,6 a 
les superfícies complementàries sense distribuir, que requereixin una actuació posterior. 
En les ampliacions d'edificacions s'aplicarà un coeficient d'1,2 si l'obra afecta l'edifici 
existent.  A les plantes en soterrani s'aplicarà el coeficient 1,1. 
 
MÒDUL BÀSIC DE REFERÈNCIA 
 
Vigent any 2022.................................. 485,45 € 
Nou mòdul (any 2023)........................ 608,95 € 
 
641,00 € (mòdul general) x 0,95 (província de Girona) = 608,95 € 

 

COEFICIENTS D'ACTUALITZACIÓ DE PRESSUPOSTOS 

 
Per a l’any 2023, i amb efectes des del proper 1 de gener, correspon aplicar un increment 
del 6,8%, segons dades de l’IPC de Catalunya d’octubre de 2021 a octubre de 2022. 
 
Així, els coeficients d'actualització dels pressupostos d'obres a efectes de liquidació de 
drets de llicències de segona fase, pròrroga o renovació seran els següents: 
 

 
 
Amb l'aplicació d'aquests coeficients d'actualització s'obtindrà el pressupost mínim, que 
s'aplicarà si no es justifica el cost real de l'obra. 
 
Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal el desembre de 2022 que s’adjunta a 
l’expedient.  
 
En relació a l’expedient URG62022000002, 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 la revisió per actualització dels coeficients de valoració d’obres 
als efectes del càlcul de l’ICIO en expedients de llicències i d’obres subjectes al règim 
de comunicació per l’any 2023, d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte municipal en 
data desembre de 2022 que s’adjunta a l’expedient, i amb el benentès que tindran 
efectes a partir de l’1 de gener de 2023.  
 



 
 
 

SEGON.- NOTIFICAR la present resolució als serveis econòmics de l’Ajuntament. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
15.1. - TAXIS: AUTORITZAR LA TRANSMISSIÓ DE LA LLICÈNCIA MUNICIPAL DE 

TAXI, NÚM. 13, A FAVOR DE LA MERCANTL “VIGATANA DE ASISTENCIA EN 
CARRETERA, S.L.” 

 
Núm. de referència : X2022065513     

 
Vist l’escrit de data 15 de desembre de 2022 (Registre General núm. E2022026105/20-
12-2022) i la documentació que s’hi acompanya, presentats conjuntament pel Sr. **** , 
en nom i representació de la mercantil “Grues Garrotxa, SLU”, i pel Sr. **** , en nom i 
representació de la mercantil “Vigatana de Asistencia en carretera, S.L.”, en el que 
demanen que s’autoritzi la transmissió de la llicència municipal de taxi, núm. 13, de la 
que és titular la mercantil “Grues Garrotxa, SLU” per acord de la Junta de Govern Local 
de data 21 de gener de 2016, a favor de la mercantil “Vigatana de Asistencia en 
carretera, S.L.”, que reuneix les condicions necessàries per ser titular d’una llicència 
municipal de taxi; i a la que hi destinarà el vehicle marca  Mercedes-Benz, model GLA 
200 D, de cinc places, matricula ****. 
 
Considerant que la mercantil “Vigatana de Asistencia en carretera, S.L.” reuneix les 
condicions necessàries per ser titular d’una llicència municipal de taxi. 
 
Considerant que l’article 10 de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi estableix que les 
llicències per a prestar els serveis urbans de taxi es poden transmetre amb l’autorització 
prèvia de l’ens que les ha concedides, el qual només en pot denegar la transmissió si 
l’adquirent no compleix les condicions necessàries per a l’atorgament inicial de la 
llicència. 
 
Considerant que el Reglament regulador del servei municipal del taxi d’Olot, aprovat pel 
ple de l’Ajuntament, en sessió de data 26 de gener de 2006 (BOP, núm. 74/18-04-2006), 
en el seu article 20, assenyala que les llicències per a la prestació dels serveis urbans 
de taxi són transmissibles prèvia autorització de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Vist l'expedient administratiu VTX22022000011 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat  de Mobilitat, proposa 
a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Autoritzar la transmissió de la llicència municipal de taxi núm. 13 de la que era 
titular la mercantil “Grues Garrotxa, SLU”, a  favor de la mercantil “VIGATANA DE 
ASISTENCIA EN CARRETERA, S.L.” (B65476582). 
 
Segon.- Aquesta transmissió tindrà efectes a partir del dia 30 de desembre de 2022.  
 
Tercer.- Requerir als administradors de la mercantil “Vigatana de Asistencia en 
carretera, S.L.”, perquè en el termini de trenta dies procedeixi al pagament de la quantitat 



 

de SET-CENTS DIVUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS (718,04.- €), que 
corresponen a la taxa prevista a l’Ordenança fiscal, núm. 3.6, sobre llicències de taxis, 
pels casos de transmissió. 
 
Quart.-  Requerir als administradors de la mercantil “Vigatana de Asistencia en carretera, 
S.L.” perquè en el termini de deu dies naturals, a comptar de la data establerta en l’acord 
segon, comenci a prestar el servei amb el vehicle que s’apliqui a aquesta llicència 
municipal de taxi, tal i com s’estableix a l’article 15 del Reglament regulador del servei 
municipal del taxi d’Olot. 
 
Cinquè.-  Autoritzar a la mercantil “Vigatana de Asistencia en carretera, S.L.” a destinar 
al servei de taxi, el vehicle marca  Mercedes-Benz, model GLA 200 D, de cinc places, 
matricula ****, amb l’obligació de pintar a les portes l’escut de la ciutat i el número 13, 
que és el que li correspon segons la llicència municipal concedida, així com observar la 
resta de disposicions contingudes al Reglament regulador del servei de taxi del municipi 
d’Olot. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

16.1. - PROPOSANT SATISFER L'APORTACIÓ ECONÒMICA PER A L'ANY 2022 
DERIVADA DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA I 

L'AJUNTAMENT D'OLOT PER A L'ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN MATÈRIA DE 
PROTECCIÓ CIVIL I EMERGÈNCIES. 

 
Núm. de referència : X2022066411     
 
El Consell Comarcal de la Garrotxa, a través del Consorci de Medi Ambient i Salut 
Pública de la Garrotxa, SIGMA, en tant que mitjà propi personificat, realitza tasques 
tècniques de suport als municipis en tot l’àmbit de la comarca donant assistència tècnica 
en matèria d’emergències i protecció civil.  
 
L’Ajuntament d’Olot, com a municipi de la comarca de la Garrotxa, i considerant que 
l’abast de les emergències no és municipal i que cal planificació de gestió de riscos a 
nivell de la Garrotxa, encarrega aquesta assistència tècnica al Consell Comarcal de la 
Garrotxa.  
 
El Ple de l’Ajuntament d’Olot, en sessió ordinària celebrada el dia 20 de maig de 2021, 
va aprovar per unanimitat convalidar l’acord de la Junta de Govern Local de data 29 
d’abril de 2021, d’aprovació del conveni d’encàrrec de gestió entre el Consell Comarcal 
de la Garrotxa i l’Ajuntament d’Olot per a l’assistència tècnica en matèria de protecció 
civil i emergències.  
 
El marc d’aquest conveni estableix els següents compromisos per part del Consell 
Comarcal de la Garrotxa: 

- Participar al centre de coordinació d’emergències de la Garrotxa. 
- Licitació i execució dels treballs d’obertura i manteniment de les franges de 

seguretat contra incendis, d’acord amb la Llei 5/2003, de 22 d’abril. 



 
 
 

- Determinar i senyalitzar els guals i passallissos que poden ser inundables en cas 
d’avinguda. 

- Establir el sistema d’identificació i localització de les edificacions aïllades del 
municipi, com a garantia de facilitat de localització en cas d’emergència. 

- Participar en la redacció dels plans i programes d’emergències d’àmbit comarcal. 
- Donar suport tècnic i administratiu a la Federació d’ADF de la comarca. 
- Gestionar i mantenir la sitja de sal com a sistema de prevenció de nevades. 
- Coordinar les actuacions amb la Regió d’Emergències de Girona, tant pel que fa 

a tasques relacionades amb la protecció civil que ho demanin. 
 
El conveni també indica els compromisos per part de l’Ajuntament i la contribució 
econòmica: 

- L’Ajuntament manté informat dels canvis que es donin en el seu municipi que 
puguin afectar als documents vigents o a qualsevol altre aspecte en matèria de 
protecció civil i emergències. 

- L’Ajuntament autoritza al Consell Comarcal a realitzar els expedients de 
contractació administrativa que siguin necessaris per a la realització de les 
tasques encomanades.  

- L’Ajuntament es compromet a una contribució econòmica que es calcula 
anualment en l’estudi de costos.  

 
L’any 2022, l’Ajuntament d’Olot, ha de fer l’aportació econòmica de 21.040,09€ 
corresponent a l’esmentat conveni signat amb el Consell Comarcal de lla Garrotxa per 
a l’assistència tècnica en matèria de protecció civil i emergències, d’acord amb la partida 
22700 135 465000.  
 
En relació a l’expedient SICO2022000006 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Medi ambient, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció del següent acord: 
 
Únic: Aportar la quantitat de 21040.09 € a l’ADF del Riu Fluvià, en concepte del conveni 
signat entre aquesta ADF i l’Ajuntament d’Olot per realitzar tasques de prevenció 
d’incendis al municipi, amb càrrec a la següent partida:  

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

200240  Despeses 22700  135  465000 21040.09 TRANSF. CCG ( CONVENI ASS. TEC. 
PROT.CIVIL I EMER. 

700 999 999 065 999 999 

 
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 quart de nou i per constància del que s’hi ha tractat i 
dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura 
 
VIST I PLAU 
L’ALCALDE 

EL SECRETARI ACCIDENTAL 

 


