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JUNTA DE GOVERN 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 

CELEBRADA 
 

EL DIA 14 DE MARÇ DE 2017. 
 
 
  
A la ciutat d’Olot el dia 14 de març de 2017, essent les 19:00h es reuneix en sessió 
ordinària, a la seu de l’Ajuntament, la Junta de Govern de l’Institut Municipal d’Esports i 
Lleure (IMELO). 
 
Presideix la Junta de Govern la Sra. MAR ROCA REIXACH. 
 
 Assisteixen com a vocals els regidors:  
 
JOSEP BERGA VAYREDA 
PERE GÓMEZ INGLADA 
 
També assisteixen com a convidats els regidors:  
 
XAVIER GARCIA ZABAL 
ANNA DESCALS TRESSERRAS 
 
Així mateix assisteixen, el Sr. Miquel Roca, director tècnic de l’IMELO i la Sra. Sílvia 
Sunyer Coromina, que actua de secretària, per delegació. 
 
 
1. - ACTA Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 
Essent l'hora assenyalada, el president declara obert l'acte i del seu ordre es dóna 
lectura a l'acta de la sessió que s'aprova per unanimitat. 
 
 
2. - DESPATX OFICIAL 
 
3. - DECRETS 
 
3.1. - Donar compte de Decrets 
 
 
Núm. de referència : X2017005392     
 
 
En relació a l’expedient SL012017000028, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la presidenta de l’Institut Municipal d’Esports i Lleure   d’Olot, proposa a 
la Junta de govern de l’Institut, l’adopció dels següents acords: 
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Únic.- Donar compte dels decrets dictats per la presidència de l’última Junta de Govern 
de l’IMELO: 
 
Decret Data Número Exped. Descripció 

    

2017LIES000007  01/02/2017 X2017001824 
Pagament Edicte publicació pel bar 
restaurant del Morrot. 

2017LIES000008  08/02/2017 X2017002400 
APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE 
DESPESES 

2017LIES000009  10/02/2017 X2017002855 Rectificació expedient SL012016000062 

2017LIES000010  17/02/2017 X2017000717 
Renovació de contracte temporal fins al 31 
de desembre del 2017 

2017LIES000011  17/02/2017 X2017000721 Renovació de contracte  

2017LIES000012  17/02/2017 X2017000724 Renovació de contracte  

2017LIES000013  17/02/2017 X2017003650 
APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE 
DESPESES 

2017LIES000014  23/02/2017 X2017004155 Complementació d'IT de **** 

2017LIES000015  24/02/2017 X2017004237 
Contractació transport adaptat pels alumnes 
de la USEE de l'Escola Llar 

2017LIES000016  24/02/2017 X2017004255 
Contractació classes de ioga de la Gent Gran 
al Casal de St. Roc 

2017LIES000017  24/02/2017 X2017004247 

Contractació el servei de transport pels 
alumnes de l'Escola Joan XXIII al Pavelló i la 
Piscina 

2017LIES000018  02/03/2017 X2017003774 
Contractació per substitució de la baixa d'un 
conserge de manteniment 

2017LIES000019  02/03/2017 X2017002000 Pagament hores extres 

2017LIES000020  06/03/2017 X2017004901 
APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE 
DESPESES 

 

 
La Junta de govern es dóna per assabentada. 
 
 
4. - BASES CONCESSIÓ 
 
4.1. - Aprovació del Plec de clàusules administratives particulars que regeix la  
concessió administrativa per lots de l'explotació d'un bar restaurant i d'una 
guingueta, situats a la piscina municipal d'Olot 
 
Núm. de referència : X2017005293     
 
Atès que l’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot té adscrita la gestió de la piscina 
municipal, dins del qual hi ha un espai destinat a bar-restaurant i un altre destinat a 
guingueta, ambdós amb una terrassa adjacent. 
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Atesa la necessitat de facilitar la dinamització i manteniment de l’entorn de la piscina 
municipal. 
 
Per aquest motiu es convenient aprovar el procediment de contractació per l’ocupació 
privativa i normal de domini públic del bé esmentat per a la seva utilització i explotació 
per particulars, mitjançant concessió administrativa. 
 
Considerant el que preveuen els articles 217 i següents del Decret legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de Règim local de 
Catalunya i els 59 i següents del Decret 336/1988, de 18 d’octubre, pel qual s’aprova 
el Reglament de Patrimoni dels ens locals. 
 
En relació a l’expedient SL012017000027, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la presidenta de l’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot, proposa a 
la Junta de govern de l’Institut, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que regiran el 
contracte de concessió administrativa per a l’explotació d’un bar restaurant i d’una 
guingueta, situats a la piscina municipal d’Olot, que es reprodueixen a continuació, i 
sotmetre’l a informació pública en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i al 
DOGC, per un termini de 20 dies per tal que es puguin presentar reclamacions. 
 
 
“PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGEIX LA  
CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER LOTS DE L’EXPLOTACIÓ D’UN BAR 
RESTAURANT I  D’UNA GUINGUETA,  SITUATS A LA PISCINA MUNICIPAL 
D’OLOT 
 
 
1.- Objecte del contracte 

 

L’objecte d’aquest contracte és la concessió de l’ús privatiu del domini públic 
mitjançant  l’adjudicació del dret d’utilització i explotació,  en la modalitat de concessió, 
dels equipaments de la piscina municipal  que a continuació es relacionen, agrupats 
per lots: 

 

Els licitadors podran optar per licitar a la concessió administrativa de forma conjunta al 
bar restaurant i a la guingueta, o bé, de forma individual a una d’elles.   

 

LOT 1.- Aquest lot contempla la licitació del bar restaurant amb terrassa, situat dins del 
complex esportiu de la piscina municipal d’Olot, que es troba a l’avinguda Sant Jordi, 
núm. 209 de la mateixa ciutat. 

 

El bar restaurant i la seva terrassa que, tot i estar ubicats dins del complex esportiu de 
la piscina no tindrà cap tipus d’accés per als seus clients a les zones de bany i 
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d’esbarjo complementàries, disposa d’una zona interior amb una superfície total de 
108 m2, i d’una zona exterior (terrassa) de 79,2 m2. Es pot comprovar la seva ubicació 
dins del complex esportiu en el plànol de situació de l’annex núm. 1.   

 

LOT 2.- Aquest lot contempla la licitació de la guingueta amb terrassa, situada dins del 
complex esportiu de la piscina municipal d’Olot, que es troba a l’avinguda Sant Jordi, 
núm. 209 de la mateixa ciutat. 

 

La guingueta que es treu a licitació té una superfície de 9,6 m2, i una terrassa adjacent 
d’una superfície total de 125 m2. Es pot comprovar la seva ubicació dins del complex 
esportiu en el plànol de situació de l’annex núm. 1.   

 

La codificació CPV del present contracte és 55100000-1. 

 

 
2.-  Necessitat i idoneïtat del contracte 
 
La necessitat a satisfer amb aquest contracte  es concreta en facilitar el 
desenvolupament, execució i consecució de fins d’interès públic, com ho és la 
dinamització i manteniment de la piscina municipal. 
 
 

3.-  Règim jurídic 

 

La naturalesa jurídica d’aquest contracte és la de dues concessions d’ús privatiu de 
béns de domini públic, segons el que estableixen els articles 93 i 137.4 de la Llei 
33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni dels ens locals, i 57 i següents del 
Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 
d’octubre, i tenen el caràcter de contracte privat, segons el que estableix l’article 4.1, 
lletra p, del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP). 

L’atorgament d’aquestes concessions d’ús privatiu es regeix per aquest plec de 
condicions; la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions 
públiques; el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del 
patrimoni dels ens locals; per la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques; pel decret legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal de règim local de 
Catalunya; pel Reglament d’obres, activitats i serveis de les corporacions locals i la 
resta de normes de dret administratiu, normativa sectorial i, supletòriament, de dret 
privat aplicables en el seu cas. 
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4.- Durada de les concessions 

 
Les concessions demanial s’atorguen per un termini de DOS anys, prorrogables, de 
forma expressa, dos anys més. 

 

5.- Obres i  instal·lacions 
 

No s’admetran obres ni instal·lacions complementàries ultra de les existents. No 
obstant, en cas de ser necessàries, el concessionari n’assumirà el cost. Aquestes 
obres i instal·lacions, que quedaran en propietat de l’Institut Municipal d’Esports i 
Lleure d’Olot (IMELO), hauran de ser objecte d’informe favorable previ dels Serveis 
Tècnics Municipals i disposar de la preceptiva autorització municipal.  

Les obres que realitzi el concessionari no donen dret a indemnització en cas que no 
s’hagin amortitzat en la seva totalitat a la fi de la concessió, i no atorga cap dret a la 
pròrroga de la concessió. 

El concessionari haurà d’assumir el cost de tot el mobiliari i material necessari per 
posar en marxa la concessió. Aquest material i mobiliari serà propietat del 
concessionari, que no tindrà dret a cap tipus d’amortització i traspàs un cop finalitzada 
la concessió.   

 
 
6.- Valor estimat del contracte, cànon 
 
LOT 1 .- S’estableix un cànon mensual de 325 €. 

LOT 2.-  S’estableix un cànon mensual de 275 €, prorratejant-se aquest import pels 
dies corresponents, sempre i quant el mes no sigui complert. 

Ambdós LOTS: 

No obstant els cànons mensuals quedaran fixats definitivament per les ofertes 
de qui resultin adjudicataris. 

Criteris de revisió anual del cànon: 

A partir de la valoració de l’estat de comptes que anualment hauran de 
presentar els concessionaris a 31 de desembre de cada exercici, esmentat en 
aquest plec entre les obligacions del concessionari,  s’aplicarà el següent criteri 
de revisió: 

-si el resultat d’explotació (ingressos d’explotació menys despeses d’explotació) 
suposen un benefici superior als 6.000,00 euros, s’aplicarà un increment del 
10% sobre el cànon inicial. 

-si el resultat d’explotació suposa un benefici d’ entre 6.001 i 20.000 euros, 
s’aplicarà un increment del 20% sobre el cànon inicial. 

-si el resultat d’explotació suposa un benefici superior a 20.001 euros, 
s’aplicarà un increment del 50% sobre el cànon inicial. 



  Acta de la Junta de Govern  

 
 
 
 
 
 
 
 

De conformitat amb el que estableix l’art. 7.9 de la Llei 37/1992, de 28 de 
desembre, de l’impost del valor afegit, l’abonament d’aquest cànon no està 
subjecte a IVA. 

El pagament del cànon  es farà per quotes trimestrals dintre els cinc primers 
dies de cada trimestre 

Durant l’any d’inici de les concessions, l’import del cànon i de les taxes a exigir 
es prorratejaran en proporció als mesos d’activitat, comptats per mesos 
sencers, a partir de la data  inici de l’activitat, i s’emetrà la liquidació per part 
dels Serveis de Gestió Tributària i Recaptació durant el darrer trimestre de 
l’any. 

La manca de pagament d’aquests cànons facultarà a la tresoreria de 
l’Ajuntament d’Olot a reclamar-lo per la via de constrenyiment amb els 
recàrrecs, els interessos i les sancions que legalment siguin exigibles. 

 

 

7.-  Procediment i forma d’adjudicació. 

 

La forma d’adjudicació de les concessions seran mitjançant procediment obert, en què 
tot empresari interessat podrà presentar una proposició, i quedarà exclosa tota 
negociació dels termes del contracte.  

 

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més 
avantatjosa s’ha d’atendre a diversos criteris vinculats a l’objecte del contracte, de 
conformitat amb l’article 150 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

 
 
8.-  Requisits per participar en el concurs 
 

8.1.Podran participar en el concurs les persones naturals o jurídiques, nacionals o 
estrangeres, que tenint plena capacitat d’obrar, acreditin la seva solvència econòmica, 
financera, tècnica i professional de conformitat amb allò que disposen els articles 62, 
63 i 75 del TRLCSP i les disposicions d’aquest plec i no es trobin dins de cap dels 
casos d’incapacitat i incompatibilitat previstos a l’article 60.   

Quan, d’acord amb l’article 94 de la LPAP, posteriorment a l’atorgament de la 
concessió, el titular incorri en alguna de les prohibicions de contractació, es produirà 
l’extinció de la concessió. 

8.2 Els empresaris podran concórrer al concurs, individual o conjuntament, amb el 
compromís de constituir, de resultar adjudicataris, una Societat que serà la titular de la 
concessió. La constitució i forma d’aquesta Societat s’ajustarà a la legislació especifica 
que sigui d’aplicació.  

 



  Acta de la Junta de Govern  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.- Lloc, termini i forma de presentació de les proposicions 
 
9.1.Les proposicions podran ésser presentades al Departament de Secretaria de 
l’Ajuntament, de dilluns a divendres, de 10 a 14 hores, dins del termini de vint (20) dies  
hàbils  a comptar des de l’endemà de  la data de publicació de l’anunci de licitació al 
BOP i al DOGC, o a través de correu certificat dins del mateix termini i horari essent 
necessari en aquest cas que el mateix dia de la presentació es trameti mitjançant 
telegrama o telefax a l’Ajuntament (fax núm. de 972 27 91 14) el justificant del dipòsit a 
l’Oficina de Correus de la proposició. 
 
9.2. Les proposicions seran secretes i es presentaran en tres sobres, signats i 
tancats. 
 
A cada sobre, hi figurarà el número i el títol corresponents, la referència del contracte, i 
el nom i el domicili del concursant. 

 
9.3. Tots els documents presentats pels concursants hauran d’ésser originals o 
còpies legalitzades notarialment o bastantejades pels serveis de contractació de 
l’Ajuntament, a excepció d’aquells que acreditin la constitució de la garantia 
provisional, que hauran d’ésser sempre originals. 
 

Cada empresari podrà presentar una única proposició, sense que pugui concórrer 
simultàniament amb una sol·licitud individual i altre formant part d’una agrupació o unió 
temporal d’empreses. Cas que es presentés més d’una proposta, en el sentit 
manifestat, no serà admesa cap d’elles. 

La presentació de les proposicions pressuposa la acceptació íntegra per part dels 
concursants d’aquest plec i del Plec de Prescripcions Tècniques. 

Si durant el termini de presentació de proposicions es plantegen dubtes es poden 
formular a través de l’adreça contractació@olot.cat. Aquests dubtes s’inseriran en el 
perfil del contractant a efectes que tots els licitadors tinguin coneixement dels 
aclariments formulats. 

 
Per a formular aquests aclariments als dubtes presentats als plecs administratius i 
tècnics es faculta la Junta de Govern de l’IMELO, que els haurà de resoldre i fer 
públics amb una antelació suficient per tal que els licitadors puguin preparar les seves 
proposicions d’acord amb els mateixos. 
 

9.4. Els sobres inclouran la documentació respectiva que es determina a 
continuació: 

 
9.4.1. Sobre Núm. 1: Es presentarà tancat i haurà de tenir una de les inscripcions 
següents: 
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• En cas de presentar-se a plica del bar restaurant: “Documentació 
administrativa per a la licitació del contracte que té per objecte la 
concessió administrativa de l’explotació del bar restaurant de la piscina 
municipal d’Olot, presentat per [identificació del concursant]” 

 
• En cas de presentar-se a plica de la guingueta: “Documentació 

administrativa per a la licitació del contracte que té per objecte la 
concessió administrativa de l’explotació de la guingueta de la piscina 
municipal d’Olot, presentat per [identificació del concursant]” 

 
• En cas de presentar-se a les dues pliques: “Documentació administrativa 

per a la licitació del contracte que té per objecte la concessió 
administrativa de l’explotació del bar restaurant i de la guingueta de la 
piscina municipal d’Olot, presentat per [identificació del concursant]” 

 
i contindrà els següents documents: 
 
A elecció del licitador: 

 
1) Declaració responsable de què el concursant compleix amb totes les 
condicions legalment establertes per a  contractar amb l’administració pública i  no es 
troba dins de cap de les causes d’incapacitat o d’incompatibilitat per a contractar 
previstes a l’article 60 del TRLCSP, d’acord amb el model de l’annex 2, que s’incorpora 
en aquest plec. 

 
O be,  

2) La documentació que tot seguit es relaciona: 
 

A.-  Les persones físiques (empresaris individuals i professionals) hauran de presentar 
còpia compulsada, notarial o bastantejada administrativament, del Document Nacional 
d’Identitat, o del que el substitueixi, així com del Número d’Identificació Fiscal. 

B.-  Les persones jurídiques hauran de presentar còpia autèntica o testimoni notarial 
de l’escriptura de constitució i de la modificació, si escau, degudament inscrites al 
Registre Mercantil, quan aquest requisit  sigui exigible conforme a la legislació 
mercantil que li sigui aplicable. Si no ho fos, l’acreditació de la capacitat d’obrar es 
realitzarà mitjançant l’escriptura o document de constitució, de modificació, estatuts o 
acte fundacional, on constaran les normes per les quals es regula la seva activitat, 
inscrits, si escau, al corresponent Registre oficial. 

C.-   Tractant-se d’empresaris no espanyols d’Estats membres de la Unió Europea o 
signataris de l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, hauran d’acreditar la capacitat 
d’obrar mitjançant la inscripció en un registre professional o comercial si aquest 
requisit és exigit per la legislació de l’Estat respectiu.  

Els estrangers no compresos en el paràgraf anterior hauran d’estar en possessió del 
permís de treball regulat a la LO 4/2000, d’1 de gener, sobre drets i llibertats dels 
estrangers a Espanya i la seva integració social. 
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Així mateix, la capacitat d’obrar d’aquestes empreses s’ha d’acreditar mitjançant 
informe elaborat per la respectiva representació diplomàtica espanyola. A més, caldrà 
adjuntar un informe de la mateixa representació diplomàtica, sobre la condició d’estat 
signatari de l’acord de contractació pública de l’Organització Mundial del Comerç, o en 
cas contrari, l’informe de reciprocitat, en el sentit que l’Estat de procedència de 
l’empresari estranger admet la participació d’empreses espanyoles en la contractació 
amb l’Administració, en forma substancialment anàloga; si són membres d’aquesta 
organització es prescindirà de l’informe de reciprocitat esmentat. 
 
D.-   Si l’empresari actua a través d’un representant o es tracta d’una persona jurídica, 
s’haurà d’aportar el document públic d’apoderament, degudament inscrit al Registre 
públic corresponent, bastantejat pels serveis de contractació de l’Ajuntament d’Olot, 
així com una fotocòpia compulsada, notarial o administrativament, del Document 
Nacional d’Identitat i del Número d’Identificació Fiscal del representant. 
 
E.-   Per acreditar solvència econòmica i financera s’aportaran un informe adient d’una 
institució financera o en altre cas, alternativament, mitjançant l’aportació de la 
documentació acreditativa de tenir concertada i trobar-se vigent una pòlissa 
d’assegurança d’indemnització per riscs professionals o de l’activitat amb una 
indemnització d’un import mínim de: 
 
LOT 1: 300.000 € 
LOT 2: 75.000€ 
LOT 1+2: 375.000 € 
 La documentació haurà de consistir en còpia del contracte d’assegurança i còpia del 
darrer rebut pagat o bé en un certificat de la companyia asseguradora acreditatiu de 
les circumstàncies a les quals es refereix la present clàusula. 
 
F.-   Per tal de justificar la solvència tècnica o professional caldrà que aportin els 
següents documents: 
 
a) Descripció dels mitjans personals i materials de que disposarà per dur a terme 
l’activitat que proposa.  
 
b) Solvència tècnica: mitjançant l’acreditació de la seva experiència en 
prestacions similars que són objecte d’aquest contracte en el darrers tres anys. Els 
serveis o treballs efectuats s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per 
l’òrgan competent, quan el  destinatari sigui un subjecte públic. Quan sigui un subjecte 
privat mitjançant un certificat expedient per aquest o, a falta d’aquest, mitjançant una 
declaració responsable  de l’empresari. 
 

G. La solvència econòmica i financera de l’empresari podrà acreditar-se per un o 
diversos dels mitjans següents: 

Els adjudicataris amb forma societària o mercantil 

a) Declaracions apropiades d’entitats financeres o, si s’escau en cas de tractar-se 
de professionals que no adoptin forma mercantil, justificant de l’existència d’una 
assegurança d’indemnització per riscos professionals.  
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b) Els comptes anuals presentats en el Registre Mercantil o en el registre oficial 
que correspongui. Els empresaris no obligats a presentar els comptes en registres 
oficials poden aportar, com a mitjà alternatiu d’acreditació, els llibres de comptabilitat 
degudament legalitzats.  
 
c) Declaració sobre el volum global de negocis i, si s’escau, sobre el volum de 
negocis en l’àmbit d’activitats corresponent a l’objecte del contracte, referit com a 
màxim als tres últims exercicis disponibles en funció de la data de creació o d’inici de 
les activitats de l’empresari, en la mesura en que es disposi de les referències d’aquest 
volum de negocis. 
 

En el cas de persones físiques, cal presentar la següent documentació:  

1. Les tres darreres declaracions d’IRPF, degudament acreditades per 
l’organisme corresponent.  

2. Declaracions apropiades d’entitats financeres.  
3. Currículum vitae del licitador.  

  
Si per raons justificades, l’empresari no pot facilitar les referències sol·licitades, aquest 
podrà acreditar la seva solvència econòmica i financera per qualsevol altra 
documentació considerada com suficient per l’òrgan de contractació.  
 

En tots els casos,  

 
H.- El contractista haurà d’acreditar que disposa d’una pòlissa de responsabilitat civil 
derivada de l’exercici de l’activitat amb una cobertura mínima de: 

LOT 1: 150.000 € 
LOT 2: 150.000€ 
LOT 1+2: 150.000 € 
 

Així mateix es disposarà d’una pòlissa d’assegurança de danys materials que cobreixi 
en tot moment el valor real i actualitzat de les instal·lacions, de les quals resulti 
beneficiari l’IMELO i/o l’Ajuntament d’Olot, a fi de percebre les indemnitzacions  
procedents en cas de sinistre, o compromís de subscripció en cas de resultar 
adjudicatari. Aquesta assegurança haurà de ser per un import mínim de: 

LOT 1: 100.000 € 
LOT 2: 25.000€ 
LOT 1+2: 125.000 € 
 

En aquest últim cas, s’haurà de lliurar una còpia de la  pòlissa proposada abans de 
l’adjudicació del contracte. Durant la vigència del contracte haurà de mantenir la 
pòlissa actualitzada. 

I.-  Per acreditar el compliment de les obligacions tributàries s’aportarà un certificat de 
la Delegació d’Hisenda corresponent que així ho certifiqui o bé, una declaració 
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responsable de la mateixa. Si resultés ser adjudicatari haurà d’aportar en el termini 
que se li indiqui el document acreditatiu anterior.  Es pot aportar el model inclòs a 
l’annex 2. 

J..- Per acreditar el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social s’aportarà 
un certificat de l’òrgan competent sobre aquesta matèria que així ho certifiqui o bé, una 
declaració responsable de la mateixa. Si resultés ser adjudicatari haurà d’aportar en el 
termini que se li indiqui el document acreditatiu anterior. Es pot aportar el model inclòs 
a l’annex 2. 

S’autoritza expressament a l’Ajuntament d’Olot a realitzar les consultes escaients en 
aquests organismes per acreditar que s’està al corrent de pagament. 

 

K.- Per acreditar no tenir deutes de naturalesa tributària, sancionadora o de qualsevol 
altre tipus amb l’Ajuntament d’Olot, s’aportarà un certificat dels serveis econòmics 
municipals o bé, una declaració responsable de la mateixa. Si resultés ser adjudicatari 
haurà d’aportar en el termini que se li indiqui el document acreditatiu anterior. Es pot 
aportar el model inclòs a l’annex 2. 

 

L.-  Correu electrònic i telèfon de contacte.- Cal facilitar una adreça de correu 
electrònic on efectuar les notificacions i un telèfon de contacte. 

 

M.-  Els empresaris no espanyols hauran de presentar una declaració de sotmetre’s a 
la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les 
incidències que, de manera directa o indirecta, puguin derivar-se del contracte, i amb 
renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger que correspongui al licitador. 

 
9.4.2. Sobre Núm. 2: :  Es presentarà tancat i haurà de tenir la inscripció: 
 

• En cas de presentar-se a plica del bar restaurant: “Proposició tècnica i de 
gestió per a la licitació del contracte que té per objecte la concessió 
administrativa de l’explotació del bar restaurant de la piscina municipal 
d’Olot, presentat per [identificació del concursant]”  

 
• En cas de presentar-se a plica de la guingueta: “Proposició tècnica i de 

gestió per a la licitació del contracte que té per objecte la concessió 
administrativa de l’explotació de la guingueta de la piscina municipal 
d’Olot, presentat per [identificació del concursant]” 

 
• En cas de presentar-se a les dues pliques: “Proposició tècnica i de gestió 

per a la licitació del contracte que té per objecte la concessió 
administrativa de l’explotació del bar restaurant i de la guingueta de la 
piscina municipal d’Olot, presentat per [identificació del concursant]” 

 
Documentació tècnica que consistirà en un Pla d’empresa que ha de contenir, per a 
cada LOT en el que es presenti la sol·licitud, com a mínim els següents punts,  
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Tipologia d’activitat i descripció del negoci 

a) Relació de productes que estaran a la venda amb al seva corresponent 
tarifa de preus. Cal agrupar els productes per tipologia (refresc, cafès, 
té, infusions, snacks, gominoles, entrepans, tapes, plats combinats, 
etc....  

b) Documentació acreditativa de l’experiència en explotacions similars o 
mateix sector d’activitat.  

c) Personal que destinaran a l’execució del contracte 
d) Horari i calendari d’obertura del servei. 
e) Model de terrassa 
f) Altres millores que es considerin adients.  

 
Aquesta memòria serà objecte de valoració de conformitat amb els criteris  

d’adjudicació establerts en aquest Plec. 

 

9.4.5 Sobre Núm. 3: Es presentarà tancat i haurà de tenir la inscripció, d’acord amb el 
model annex 3 d’aquest PCAP.: 

 

• En cas de presentar-se a plica del bar restaurant: “Proposició econòmica per 
a la licitació del contracte que té per objecte la concessió administrativa 
de l’explotació del bar restaurant de la piscina municipal d’Olot, presentat 
per [identificació del concursant]”  

 
• En cas de presentar-se a plica de la guingueta: “Proposició econòmica per a 

la licitació del contracte que té per objecte la concessió administrativa de 
l’explotació de la guingueta de la piscina municipal d’Olot, presentat per 
[identificació del concursant]” 

 
• En cas de presentar-se a les dues pliques: “Proposició econòmica per a la 

licitació del contracte que té per objecte la concessió administrativa de 
l’explotació del bar restaurant i de la guingueta de la piscina municipal 
d’Olot, presentat per [identificació del concursant]” 

 

La proposta econòmica haurà de quedar perfectament definida a quin dels dos lots 
que es liciten fa referència. En cas que el licitador desitgi de presentar oferta per els 
dos lots, aquesta haurà de quedar perfectament diferenciada a quin lot correspon cada 
oferta. 

 
10. Mesa de contractació  
 
La mesa de contractació en aquest procediment serà la mesa permanent de 
contractació  de l’Ajuntament designada per resolució d’alcaldia en data 23 de juliol de 
2015. 
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La persona responsable dels contractes, als efectes previstos a l’art. 52 del TRLCSP 
és el director de l’IMELO, i en qualitat de tal li correspon la comprovació, la coordinació 
i la vigilància de la correcta realització dels serveis contractats. 
 
L’òrgan responsable de l’execució del contracte i competent per de dictar tots aquells 
actes administratius derivats de l’execució ordinària del contracte és la Junta de 
Govern de l’IMELO. 
 
10.1. Obertura dels sobres  

 

10.1.1 Obertura del sobre núm. 1 i esmena d’omissions o defectes.  

 

L’obertura de les ofertes s’haurà d’efectuar en el termini màxim de quinze dies 
comptat des de la data d’acabament del termini per presentar les mateixes. 

La Mesa de contractació examinarà i qualificarà la documentació general 
requerida en el present plec. Amb aquesta finalitat es reunirà la mesa de 
contractació en sessió privada. A aquesta sessió, serà preceptiva l’assistència 
de l’Interventor i Secretari o persones en qui deleguin. Si la mesa observés 
defectes materials en la documentació presentada pels licitadors, els ho 
comunicarà en cada cas mitjançant correu electrònic i/o fax, així com mitjançant 
anunci al tauló d’anuncis de l’Ajuntament, podent concedir un termini no 
superior a tres (3) dies hàbils perquè els corregeixi o esmeni. Tanmateix, si a 
l’examen de la documentació d’un licitador s’observessin defectes substancials 
o deficiències materials no esmenables, no serà admès a la licitació. 

Així mateix, d’acord amb l’art. 22 del RGLCAP, sota els principis d’igualtat i no 
discriminació, la mesa per mitjà de la secretaria de la mateixa podrà sol·licitar 
dels licitadors aclariments respecte els certificats i documents presentats, o 
requerir-los per a la presentació d’altres complementaris, que hauran de 
presentar dins d’un termini de cinc dies i sempre abans de la declaració 
d’admissió de proposicions. 

La comunicació de les esmenes als concursants es farà immediatament i 
simultàniament verbalment i per fax i correu electrònic. En aquest supòsit, el 
president de la Mesa fixarà un nou dia per a la obertura del  sobre número 2.  

La manca de presentació de qualsevol dels documents que s’han d’incloure en 
el sobre núm. 1 serà, per sí sola, causa d’exclusió de la licitació, així com 
també ho serà la manca d’esmena dels defectes indicats en el paràgraf anterior 
en el termini establert. 

Un cop qualificada la documentació administrativa, la Mesa determinarà les 
empreses que s’ajusten als criteris de selecció establerts en el Plec de 
clàusules administratives particulars.  

 

10.1.2 Obertura del sobre núm. 2. En un termini no superior a vuit (8) dies hàbils a 
comptar a partir de l’endemà de l’acte d’obertura de la documentació 
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administrativa, la mesa es reunirà en un acte públic a fi de procedir a l’obertura 
del sobre número 2. 

 
10.1.3 Obertura del sobre núm.3: En un altre acte públic es procedirà a l’obertura del 

sobre 3 i es donarà a conèixer als licitadors la valoració dels criteris 
d’adjudicació tècnics que depenen d’ un judici de valor. 

 

Si s’escau en dissabte, l’acte d’obertura tindrà lloc el següent dia hàbil. 

 

 

L’acte d’obertura de proposicions començarà amb la lectura de l’anunci de 
convocatòria del concurs, procedint- se tot seguit a confrontar les proposicions 
presentades amb els assentaments del Llibre – Registre tot oferint-se als assistents la 
possibilitat d’efectuar les corresponents comprovacions, resolent-se les possibles 
incidències d’acord amb l’article 83.3) del TRLCSP. 

El President de la Mesa exposarà el resultat de la qualificació de la documentació 
administrativa presentada, tot relacionant les proposicions admeses, les rebutjades i 
les causes de la no admissió d’aquestes últimes. 

Tot seguit s’invitarà als assistents a que manifestin els dubtes o demanin les 
explicacions que considerin necessàries, que seran aclarides per la Mesa. 

Conclosos  els corresponents actes d’obertura de les proposicions es procedirà a 
aixecar la corresponent Acta que signaran els membres de la Mesa. 

 
10.2 Avaluació de les proposicions. 

 
 La Mesa podrà sol·licitar quants informes tècnics consideri necessaris, sempre que 
tinguin relació amb l’objecte del contracte. 
 
Un cop emesos els informes tècnics que  la Mesa hagi pogut sol·licitar, aquesta, 
reunida  de nou, i atenent a les proposicions presentades, formularà proposta 
d’adjudicació motivada del contracte.   

Per tal de fer possible la integració del contingut de la proposta d’adjudicació del 
contracte per part de l’òrgan de la mesa, els informes als quals es refereix el paràgraf 
anterior hauran d’incloure, com a mínim, la següent informació:  

 

a) En relació als licitadors exclosos del procediment d’adjudicació, exposició en 
forma resumida de les raons per les quals no s’admet la seva oferta.  
 
b) En tot cas, la identitat de l’adjudicatari, les característiques i avantatges de la 
seva proposició determinants del fet que sigui seleccionada la seva oferta amb 
preferència a les que hagin presentat la resta de licitadors les ofertes dels quals són 
admeses.  
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11.Criteris a tenir en compte en l’adjudicació 
 

11.1 Els present contracte s’’adjudica  mitjançant concurs. La puntuació màxima 
assolible és de 100 punts. Els criteris que serviran de base per a l’adjudicació són els 
següents: 

 

1.- El projecte de gestió es valorarà amb una puntuació màxima de  50 punts. 

En aquest apartat s’aplicaran els següents subcriteris: 

 

a) Tarifa de preus a aplicar i diversitat en l’oferta de productes  
� LOT 1.- Fins un màxim de 5 punts per al bar restaurant 
� LOT 2.- Fins un màxim de 10 punts per a la guingueta. 
 

      b) Model de terrassa.  
� fins un màxim de 5 punts 

 
c)Personal que destinaran a l’execució del contracte.  

� fins un màxim de 25 punts 
� personal amb risc d’exclusió social fins a 5 punts  
� personal que presenti algun tipus de disminució fins a 5 

punts 
� documentació acreditativa de l’experiència en explotacions 

similars o mateix sectors d’activitat fins a 15 punts 
  

d)Horari i calendari d’obertura del servei   
� LOT 1.- Fins un màxim de 5 punts per al bar restaurant 
� LOT 2.- No es valorarà aquest criteri en la licitació de guingueta ja 

que l’horari d’obertura del servei queda definit en aquest plec i per 
tant no pot ésser valorable. 

 
e)Altres millores que es considerin adients  

� fins un màxim de 10 punts  
 

 

2.- El preu.- Podrà ser millorat a l’alça, atribuint-se una puntuació màxima de fins 50 
punts per aquest criteri. 

El cànon més alt proposat tindrà la puntuació més alta d’acord amb 
la següent fórmula: 

( Cànon o preu a valorar x 50 ) / Cànon o preu més alt = punts 
obtinguts per l’oferta a valorar. 
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11.2. L’IMELO podrà sol·licitar als concursants els aclariments necessaris en cas de 
que existeixin dubtes d’interpretació de les seves ofertes i documents que les 
incorporen, els aclariments es realitzaran per escrit i de forma circumscrita a la petició 
d’aclariment efectuada. 

 

El contracte s’adjudicarà a la proposta que, ajustant-se a les condicions d’aquest plec 
de condicions administratives particulars i al plec de prescripcions tècniques 
particulars, sigui més avantatjosa per al servei i per als usuaris, segons els criteris 
exposats. 

 

Tots els criteris seran objecte de valoració conjuntament pels òrgans informants i 
l’Ajuntament podrà declarar desert el concurs. 

 
 
12.- Adjudicació del contracte. 
 
12.1. L’òrgan de contractació classificarà, per ordre decreixent, les ofertes 
presentades  que no hagin estat declarades desproporcionades o anormals, atenent 
als criteris de valoració de les ofertes establerts en aquest plec, podent sol·licitar per 
fer-ho tots aquells informes tècnics que consideri adients.  
 
L’òrgan de contractació, per mitjà de la secretària de l’Ajuntament, requerirà al licitador 
que hagi presentat l’oferta més avantatjosa d’acord amb els criteris de valoració, per 
tal que en el termini de 10 dies hàbils, a comptar des del dia següent al que hagi rebut 
el requeriment, presenti la documentació justificativa següent: 

 

1.- La documentació acreditativa que compleix amb les condicions legalment 
establertes per a contractar amb l’administració, si és el cas. 

 
2.- Estar al corrent de les seves obligacions tributàries, amb la seguretat social i amb 
l’Ajuntament d’Olot,  o autoritzar a l’òrgan de contractació per obtenir de forma directa 
la seva acreditació, de disposar dels mitjans que s’hagués compromès a adscriure a 
l’execució del contracte i complir amb les condicions establertes en el PCAP d’aquest 
contracte. 
 
3.- Haver constituït la garantia definitiva. 

 
4.- Haver satisfet l’import dels anuncis i de totes les altres despeses ocasionades o 
que s’hagin d’ocasionar amb motiu dels tràmits preparatoris o de formalització del 
contracte, inclosos els honoraris del notari que autoritzi i les obligacions fiscals. 
 
En cas de no complimentar-se adequadament el requeriment en el termini indicat, 
s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se en aquest cas a 
requerir la mateixa documentació al licitador següent, per l’ordre en què hagin quedat 
classificades les ofertes. Tanmateix, d’acord amb allò que estableix la Llei 39/2015, de 
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1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, 
d’aplicació subsidiària en matèria de contractació d’acord amb allò que estableix la 
disposició final tercera del Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, seran 
d’aplicació per a la realització del tràmit regulat en aquesta clàusula les següents 
normes:  

 

a) El termini podrà ser objecte d’ampliació d’acord amb allò que estableix l’article 
32 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, sempre a petició dels interessats abans del venciment del 
termini. 
 
b) Un cop exhaurit el termini per a la presentació de la documentació requerida, 
La presidenta de l’IMELO emetrà una resolució declarant que s’entén que el licitador 
ha retirat la seva oferta i requerint l’aportació de la mateixa documentació al licitador 
següent, per l’ordre en que hagin quedat classificades les ofertes.  
 
c) Sense perjudici d’allò que estableix el paràgraf anterior, en aplicació subsidiària 
de la regulació de l’article 73.3 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Serà admesa l’actuació de 
l’interessat i produirà els seus efectes legals, si es produeix abans o dins el mateix dia 
en que es notifiqui la resolució en que es tingui per transcorregut el termini. 
 
d) Tenint en compte allò que estableix l’article 99.1 del Text Refós de la Llei de 
contractes del sector públic, el licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més 
avantatjosa ha d’acreditar en el termini que estableix l’article 151.2 la constitució de la 
garantía. Si no compleix aquest requisit per causes imputables a ell, l’Administració no 
pot efectuar l’adjudicació a favor seu i és aplicable el que disposa l’últim paràgraf de 
l’article 151.2. 
 
 
Un cop rebuda la documentació requerida, l’òrgan de contractació efectuarà 
l’adjudicació del contracte, que haurà de ser motivada i contenir tota la informació 
necessària que permeti al licitador exclòs interposar els corresponents recursos 
administratius i jurisdiccionals. L’adjudicació s’haurà de notificar a tots els licitadors i 
publicar al perfil del contractant. 

 

A la notificació i al perfil del contractant s’indicarà el termini en que s’ha de procedir a 
la formalització del contracte, que no podrà ser superior als 15 dies hàbils des de que 
es remeti la notificació de l’adjudicació als licitadors. 

 

La notificació es podrà efectuar per correu electrònic quan els licitadors haguessin 
designat aquest mitjà al presentar les seves proposicions, però sempre hi haurà 
d’haver constància de la seva recepció a l’expedient.  

Llevat de casos de força major, si l’adjudicatari no compleix algun d’aquests requisits 
en el termini de quinze dies, o si de l’examen de la documentació presentada es 
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dedueix que hi falta un o més d’un requisit essencial, l’adjudicació quedarà anul·lada i 
sens efecte, sense perjudici de la responsabilitat per falsedat en què aquell hagi pogut 
incórrer. 

 
12.2 No es podrà declarar deserta una licitació quan hi hagi una oferta o proposició 
que sigui admissible d’acord amb els criteris que figurin en el PCAP. 
 
12.3. L’acord d’adjudicació del contracte es notificarà a tots els concursants i es 

publicarà al BOP i al DOGC. 
 
 
13.- Formalització del contracte  
 
13.1. El contracte es formalitzarà dins del termini dels quinze (15)  dies hàbils  
següents a la notificació a tots els licitadors de l’acord d’adjudicació i incorporarà la 
proposició econòmica i les millores tècniques ofertes per l’adjudicatari i valorades 
positivament pels serveis tècnics municipal.    
 
L’acord d’adjudicació, a més, inclourà, a aquest efecte, el corresponent requeriment.  
En cas que el contracte sigui adjudicat a una agrupació d’empreses, aquestes hauran 
d’acreditar la seva constitució en escriptura pública dintre dels termini atorgat per a la 
formalització del contracte i aportar el NIF assignat a la unió.  
 
La formalització del contracte es publicarà al Perfil de contractant i al Butlletí Oficial de 
la Província indicant, com a mínim, les mateixes dades esmentades a l’anunci 
d’adjudicació.  
 
Per tal de fer possible la formalització del contracte dintre del termini establert a l’article 
156.3 del Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, simultània o 
posteriorment a la notificació de l’acte administratiu d’adjudicació del contracte a 
l’empresa adjudicatària se li efectuarà un  requeriment que haurà de contenir la 
indicació expressa del dia i hora en que haurà de comparèixer a l’Ajuntament per tal de 
dur a terme la formalització del contracte en document administratiu.  
 
Aquesta data i hora haurà hagut de ser fixada de manera prèvia mitjançant la 
conformitat d’ambdues parts i en defecte d’aquesta serà establerta unilateralment per 
la persona titular de l’Alcaldia.  
 
13.2. En cas que el contracte es formalitzi mitjançant escriptura pública, les despeses 
aniran a càrrec del contractista i haurà de lliurar a l’Administració dins del termini de 
quinze (15) dies hàbils comptats a partir de la data de signatura, una còpia autèntica i 
dues de simples en català.  
 
13.3 . Si el contracte no es pogués formalitzar per causes imputables al contractista 
dins del termini indicat, l’Administració d’acord amb el que disposa l’article 156 del 
TRLCSP  podrà confiscar la garantia definitiva i el contracte s’entendrà com no 
perfeccionat i no es podrà iniciar l’execució del mateix.   
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Si l’adjudicatari no compareix o per qualsevol altre motiu -com ara la manca 
d’aportació de documentació acreditativa de la representació, etc- no pot tenir lloc la 
formalització del contracte dintre d’un termini no superior als quinze dies hàbils 
següents al de la notificació de l’adjudicació del contracte, l’Alcaldia decidirà l’inici de la 
tramitació d’una qüestió incidental, amb un tràmit d’audiència a l’empresa adjudicatària 
per un termini de 10 dies, per declarar si el contracte no s’ha  pogut formalitzar dintre 
del termini indicat per causes imputables a l’adjudicatari i han de tenir lloc aleshores 
les conseqüències que s’estableixen a l’article 156 de la Llei de contractes del sector 
públic.  
S’admetrà la compareixença del representant de l’empresa adjudicatària amb 
posterioritat a l’existència d’un supòsit d’incompliment de l’obligació de comparèixer 
segons el requeriment que se li efectuï, sempre que no hagi transcorregut el termini de 
15 dies hàbils al qual es refereix l’article 156.3 del Text Refós de la Llei de contractes 
del sector públic i no s’hagi, per tant, produït la manca de formalització del contracte 
dintre del termini indicat.  

Si resultés acreditada la concurrència de causes no imputables a l’adjudicatari o si la 
no formalització del contracte fos per causes imputables a l’administració, l’IMELO 
fixarà un nou termini i durà a terme un nou requeriment per tal que l’empresa 
comparegui a formalitzar el contracte.   

Allò que s’indica al paràgraf anterior s’ha d’entendre així sense perjudici de l’aplicació 
dels principis jurídics vigents en matèria contractual pel que fa a la interpretació, com a 
declaració de voluntat no explícita, de la conducta de l’adjudicatari en el sentit d’haver 
renunciat al contracte si la seva resposta als requeriments que se li efectuïn així ho 
acrediten.  

Si les causes de no formalització són imputables a l’administració s’indemnitzarà al 
contractista dels danys i perjudicis que li pugui ocasionar la demora.  

13.4. El contracte s’executarà amb subjecció a l’establert en les seves clàusules i als 
plecs, i d’acord amb les instruccions que per a la seva interpretació donés al 
contractista l’òrgan  de contractació.  

13.5. A més de les obligacions generals derivades del règim jurídic del present 
contracte, són obligacions específiques del contractista les que s’especifiquen en 
aquest plec. 

 

14.-Garantia definitiva 

 
Les garanties definitives seran les següents: 

 

LOT 1: 975 € 
LOT 2:  275 € 
LOT 1+2: 1.250 € 
 
Aquestes s’hauran de prestar en alguna de les formes que estableix l’art. 96 TRLCSP. 

 



  Acta de la Junta de Govern  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.- Drets del concessionari i obligacions  
 
15.1. El concessionari tindrà els següents drets:  
 

a. El dret a utilitzar el bé objecte de concessió durant el temps de la concessió. 
b. El dret a cedir la concessió d’acord amb allò que preveu l’article 98 de la Llei 

33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques 
havent-se de complir els requisits que estableix l’article 226 del TRLCSP 

c. A hipotecar la mateixa en les condicions establertes a l’esmentada Llei.  
d. El concessionari podrà sol·licitar i obtenir subvencions per al finançament de 

les obres, a càrrec dels programes de les administracions públiques competents, 
en les condicions i límits legalment establerts.  

e.  El contractista tindrà dret a ser indemnitzat pels danys i perjudicis que li 
ocasioni l’assumpció directa de la gestió del servei quan es produeixi per motius 
d’interès públic que determinin el rescat del contracte.  

f. Qualsevol altre que li sigui reconegut per la legislació que resulti d’aplicació al 
contracte o pels plecs   reguladors del mateix. 

 
 
15.2.-Obligacions del concessionari 
 
- Aquesta concessió administrativa d’ús privatiu s’atorga a risc d’una major onerositat i 
ventura d’un major benefici del concessionari.  

 

- L’IMELO no participa en el finançament, ni assegura al concessionari un rendiment 
mínim pel seu ús i explotació. 

 

- L’IMELO tampoc avala ni garanteix, en cap cas, els emprèstits o les operacions de 
crèdit que pugui concertar el concessionari per finançar el compliment de les seves 
obligacions com a concessionari d’aquest contracte. 

La concessió administrativa s’entén atorgada salvant el dret de propietat i sense 
perjudici de tercers. 

 
- L’adjudicatari ha d’explotar el bar restaurant i/o la guingueta amb subjecció al present 
plec i de conformitat amb la seva proposició presentada, així com amb les instruccions 
que es dictin per part de l’ IMELO. 

 

- El concessionari està obligat al compliment de la legislació amb matèria laboral, 
social, fiscal, mercantil i mediambiental, així com la normativa sectorial aplicable a 
l’activitat realitzada. 
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- El concessionari està obligat a obtenir la corresponent autorització per a l’exercici de 
l’activitat que realitzi en aquesta concessió, estar donat d’alta del Impost d’Activitats 
Econòmiques i al pagament dels tributs i arbitris corresponents. 

 

- El concessionari assumeix totes les responsabilitats civils, mercantils, 
administratives, fiscals, laborals i de qualsevol altra naturalesa que es puguin derivar 
de la seva activitat, amb absoluta indemnitat de l’IMELO.  

 

- El concessionari del bar restaurant està obligat a mantenir oberta la instal·lació, com 
a mínim, sempre que hi hagi activitat a les piscines municipals, i d’acord amb la 
proposta presentada en el projecte de gestió. 
 
- El concessionari de la guingueta està obligat a mantenir oberta la instal·lació durant 
tot l’horari d’obertura de les piscines municipals. 
 
- El concessionari està obligat a cobrar, com a màxim, pels productes i serveis prestats 
els imports presentats en el projecte de gestió. A partir dels segon any de concessió, el 
concessionari podrà sol·licitar una revisió de tarifes a la Junta de Govern de l’IMELO. 
Aquesta sol·licitud anirà acompanyada d’una memòria explicativa que justifiqui les 
causes que motiven la petició de la modificació.  
 
- El concessionari està obligat a no ocupar una superfície major de la prevista en el 
plec de clàusules administratives particulars o en el contracte  sense autorització 
prèvia de l’IMELO.  En cas que sigui autoritzada una major ocupació aquesta queda 
subjecta al pagament dels canons corresponents . 
 

- El concessionari està  obligat a complir amb les prescripcions que es prevegin a la 
normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.  

 

- Relacions del concessionari amb tercers. Qualsevol relació jurídica, contracte o 
conveni que el concessionari conclogui amb tercers tindrà caràcter estrictament privat i 
no serà, en cap cas, font d’obligacions per l’IMELO, havent de figurar com a clàusula 
expressa, que aquests tercers no adquireixen drets de cap tipus davant l’IMELO, i que 
el contracte o conveni s’extingirà automàticament en el moment d’extingir-se el dret de 
superfície, per qualsevol motiu.  

 
- L’adjudicatari ha d’explotar el bar restaurant i/o la guingueta amb subjecció al present 
plec, amb els seus propis mitjans, que poden ser de propietat o de lloguer,  i de 
conformitat amb la seva proposició presentada  amb les instruccions que es dictin per 
part de l’IMELO. En particular, són obligacions del titular de l’autorització: 

 
a) Respondre dels danys i perjudicis que es causin a tercers, usuaris de l’explotació o 
no, o al domini públic, pel titular de l’autorització o pels seus operaris o dependents. 
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b) Realitzar la recollida selectiva d’acord amb els criteris i disposicions que estableixi o 
dicti el Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Olot. 
c) Disposar en tot moment de cartes, tarifes i textos de divulgació, en general, escrits 
en català, sense perjudici dels altres idiomes que el titular de l’autorització pogués 
utilitzar. 
d) No realitzar cap tipus de publicitat a les instal·lacions, sense autorització prèvia de 
l’IMELO. 
e) Desenvolupar l’activitat sense causar molèsties als veïns per olors o sorolls  o per 
música excessivament elevada.  
f) Respectar els horaris d’obertura i tancament del bar restaurant, que respectaran 
sempre les normatives locals i autonòmiques que regulin aquests aspectes. 
g) Mantenir sempre net el lloc d’ocupació autoritzat i la seva zona d’influència. 
h) No traspassar ni cedir o subrogar l’explotació sense autorització prèvia de l’IMELO. 
i) Fer-se càrrec de totes les despeses d’energia elèctrica i de subministrament d’aigua, 
així com totes les despeses derivades de la instal·lació de comptadors, canvis de nom, 
etc abans de l’inici de l’activitat, l’adjudicatari haurà de presentar documentació 
justificativa conforme ha posat a nom seu els diferents subministraments. 
j) El concessionari no podrà instal·lar màquines escurabutxaques ni màquines de 
tabac. 

k) Emprar tipus de taules, cadires i resta de mobiliari que no siguin de plàstic de cases 
comercials o similars. 

l) L’adjudicatari de la concessió explotarà el bar restaurant i la guingueta sota la seva 
responsabilitat, de la manera que cregui més convenient als seus interessos.  
m) L’adjudicatari de la concessió s’ajustarà al Conveni de l’Hostaleria a l’hora de fixar 
els salaris tant de l’adjudicatari com del seu personal. 
 
L’incompliment de les anteriors condicions, determinaran la declaració de caducitat de 
l’autorització sense dret a indemnització.  

-Anualment, el concessionari haurà de presentar el seu estat de comptes general 
(balanç de situació i compte d’explotació) per tal que els serveis econòmics de l’IMELO 
puguin fer una valoració de l’equilibri financer d’aquesta concessió i del cànon a 
satisfer cas que es produeixi la revisió de preus. 

 

16.-  Extinció de la concessió  

 
 La concessió s’extingirà per alguna de les causes següents: 

 

a) Finalització del termini de la concessió. 
b) Mutu acord entre l’IMELO  i l’adjudicatari de la concessió. 
c) Renúncia de l’adjudicatari, prèvia indemnització dels danys i perjudicis 
ocasionats a l’interès general. 
d) La mort o incapacitat sobrevinguda de l’adjudicatari, si es tracta de persona 
física, o extinció de la personalitat jurídica en cas que es tracti d’una societat. 
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e) La revocació de l’atorgament de la concessió, bé sigui com a sanció o per 
circumstàncies d’interès públic sobrevingudes i apreciades per l’IMELO, amb 
rescabalament de danys i perjudicis a l’adjudicatari en aquest darrer cas. 
f) Resolució judicial. 
g) Desafectació del bé. 
h) Imposició, prèvia tramitació del corresponent expedient, de la sanció d’extinció 
de la concessió per comissió de falta molt greu. 
i) Les altres causes d’extinció que resultin de la legislació aplicable. 
 
 
 
17.- Revocació de la concessió 
 
Per raons d’interès públic, l’IMELO podrà revocar unilateralment la concessió, amb 
notificació prèvia al concessionari i abonant la indemnització que correspongui. 

A més de raons d’interès públic, i sens perjudici de les sancions que es puguin 
imposar d’acord amb aquest plec, l’òrgan competent podrà revocar la concessió, 
prèvia instrucció del corresponent expedient, en què es garantirà audiència del titular, 
en els casos següents: 

a) No fer efectiu el pagament del cànon. 
b) Incompliment reiterat de les condicions de la concessió i de les normes que regulen 
el servei. S’entendrà que existeix reiteració quan s’imposin 3 sancions greus o molt 
greus durant un període de temps d’un any. 
c) Incompliment de les millores del servei ofertades i que han estat motiu de valoració 
per a l’atorgament de la concessió. 
d) Paralització de l’activitat durant més de 2 dies consecutius sense causa justificada  
 
 
18.- Infraccions i sancions 

Les infraccions es qualifiquen en lleus, greus i molt greus. 

Seran infraccions lleus les següents: 

a) La manca de diligència i cura en la conservació de les instal·lacions. 
b) L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte que 
no constitueixi falta greu. 
c) L’incompliment de les instruccions rebudes de l’IMELO, que no suposi perjudici greu 
o molt greu i sempre que no pugui causar risc a les persones. 
d) L’incompliment horari quan no produeixi molèsties significatives als usuaris. 
e) L’incompliment de les prohibicions en matèria de publicitat. 
f) La no reparació dels desperfectes de les instal.lacions. 
g) L’abandonament del lloc de prestació del servei per cridar o atraure públic o per 
qualsevol altra causa. 
h) La manca de respecte o el tracte desconsiderat als usuaris o a terceres persones, 
en general. 
i)  En general, totes les infraccions que no puguin ésser considerades greus o molt 
greus i que suposin d’alguna manera un incompliment de les clàusules establertes en 



  Acta de la Junta de Govern  

 
 
 
 
 
 
 
 
aquest plec,  en l’oferta presentada i en el contracte o documents annexes, sempre i 
quan suposin un perjudici lleu del servei. 
 

Seran infraccions greus les següents: 

 

a) La resistència als requeriments efectuats per l’IMELO, o la seva inobservança. 
b) El retard en el pagament del cànon per temps superior a 30 dies. 
c) No respectar l’horari d’obertura i tancament o no obrir quan comporti un perjudici 
pels usuaris, així com haver estat sancionat 5 vegades amb faltes lleus d’incompliment 
horari. 
d) L’ocupació de superfície major de la prevista en el plec de clàusules administratives 
particular o en el contracte  sense autorització prèvia de l’IMELO.  
e) L’incompliment greu de les prescripcions de les ordenances municipals que es 
derivin per l’execució del contracte. 
f) El mal estat del bar restaurant  en qualsevol dels seus elements. 
g) La manca de la higiene i neteja necessàries. 
h) L’Incompliment greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de Seguretat Social 
que es derivin per l’execució del contracte. 
i) El tracte incorrecte reiterat amb els usuaris del servei. 
n) No disposar de la llista de preus i els fulls de reclamació a disposició dels usuaris. 
o) La no execució de les millores proposades per l’adjudicatari a la seva oferta i que 
hagin estat admeses per l’IMELO. 
 

Seran infraccions molt greus les següents:  

 

a) La paralització total i absoluta de l’execució de les prestacions objecte d’aquest 
contracte imputable a l’adjudicatari, durant més de 2 dies consecutius diferents als 
destinats a descans setmanal, sense causa justificada.  

b) Vendre, cedir o sotsarrendar la concessió o transmetre-la per qualsevol títol, sense 
l’autorització de l’IMELO. 

c) La resistència als requeriments efectuats per l’IMELO o la seva inobservança, quan 
produeixi un perjudici molt greu a l’execució del servei. 
d) La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal 
diferents als previstos en la concessió i en l’oferta del contractista, si escau, quan 
produeixi un perjudici molt greu a l’execució del servei. 
e) L’execució de les tasques amb greu perill per a les persones o animals. 
f) El falsejament de la informació facilitada pel contractista als efectes del falsejament 
de les prestacions consignades pel contractista en el document cobratori. 
g) L’incompliment molt greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de Seguretat 
Social que es derivin per l’execució del contracte, així com la normativa de riscos 
laborals. 
h) L’incompliment molt greu de les prescripcions establertes en les ordenances 
municipals que es derivin per l’execució del contracte. 
i) No fer efectiu el pagament del cànon. 
j) L’incompliment reiterat de les condicions de la concessió. 
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k) L’incompliment de les millores del servei ofertades i que han estat motiu de 
valoració per a l’atorgament de la concessió.  
l) Tres faltes greus equivalen a una de molt greu. 
 

Les sancions que podran imposar-se als infractors seran les següents: 

 

a) Per a les qualificades de caràcter lleu, multa de 300 a 750.- € i, alternativament o 
acumulativa, clausura de l’activitat per un termini no superior als 5 dies naturals. 
b) Per a les qualificades de caràcter greu, multa de 751 a 1500.- € i, alternativament o 
acumulativament, clausura de l’activitat per un termini de 6 a 15 dies naturals. 
c) Per a les qualificades de molt greus, multa de 1.501 a 3.000.- € i, alternativament o 
acumulativament, la revocació de l’autorització per a la resta de la temporada.  En els 
casos d’infraccions molt greus, es podrà adoptar, en funció de la gravetat dels fets, la 
mesura cautelar de clausura de l’activitat juntament amb la incoació del corresponent 
expedient sancionador al que es refereix el paràgraf següent. 
 
Per a sancionar les infraccions qualificades de molt greus serà precís incoar el 
corresponent expedient sancionador, d’acord amb el que disposa el Decret 278/1993 
de 8 de novembre. En altre cas n’hi haurà prou atorgant una prèvia audiència de deu 
dies hàbils als titulars de l’autorització, sense cap més altra tràmit. 

 

 L’òrgan competent per a la imposició de sancions serà la Junta rectora de l’IMELO. 

 
19.- Jurisdicció 
 
Aquest contracte té naturalesa administrativa, per aquest motiu es faculta a la Junta de 
Govern rectora de l’IMELO per a resoldre en via administrativa sobre la interpretació, 
la modificació, la resolució, els efectes i tots el dubtes que ofereixi el seu compliment.  
 
La Jurisdicció contenciosa administrativa serà la competent per a conèixer les 
qüestions litigioses sorgides en relació amb el contracte. 
 
 
Olot, març de 2017. 
 
 
Presidenta IMELO  
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L’interventor de Fons que subscriu, 
informa favorablement el present Plec 
de 
de Clàusules Administratives,  la qual 
cosa es fa constar als efectes d’allò que 
disposa l’art. 275.1.c) del text refós de la 
llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2003 de 28 d’abril. 
 
L’INTERVENTOR 
Jordi Salvador Cusi  
Olot,   14 de març  2017 
 
 
 
 
 

 
 
La secretària  de l’IMELO que subscriu, 
informa favorablement el present Plec 
de Clàusules Administratives 
Particulars, la qual cosa es fa constar 
als efectes d’allò que disposa l’art. 
275.1.c) del text refós de la llei Municipal 
i de Règim Local de Catalunya, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril. 
 
 
LA SECRETÀRIA  PER DELEGACIÓ 
Silvia Sunyer Coromina 
Olot,   14 de març de  2017 
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ANNEX1 
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ANNEX 2 

 
 

( MODEL DE DECLARACIÓ DE COMPLIR LES CONDICIONS LEGALS PER A 
CONTRACTAR,  DE NO TROBAR-SE INCLÒS EN CAP DELS SUPÒSITS DE 

PROHIBICIÓ PER CONTRACTAR I TROBAR-SE AL CORRENT D’OBLIGACIONS 
TRIBUTÀRIES I DE SEGURETAT SOCIAL ) 

  

El/la senyor/a ^^^........................................................., amb document nacional  

d’identitat núm. ..........., en nom propi/en representació de l’empresa  

........................... ................................................., amb domicili al carrer  

................................................ núm. .... de ......................................................... i  

amb NIF núm. .........., licitador/a en el concurs amb núm. d’expedient ..............,  

sota la meva responsabilitat, acceptant i sotmetent-se plenament al Plec de clàusules  

administratives, que regulen el contracte de forma que accepta l'adjudicació de la 

concessió  i es compromet a executar el contracte  amb estricte subjecció als plec de 

clàusules administratives.  

 

Que en concordança a la Disposició Addicional 15ª del TRLCSPc, i el plec de 

clàusules administratives particulars, les comunicacions i intercanvi d’informació, 

necessaris per a la resolució del procediment de contractació, inclòs els actes 

d’adjudicació, es pot realitzar a l’adreça electrònica ........................ 

 

DECLARO  

1. Que compleixo tots els requisits  legalment establerts per a contractar amb 

l’Administració i que en cas de resultar adjudicatari d’aquest contracte, aportaré, 

abans de l’adjudicació,  la documentació que acredita aquesta condició. 

 
 
2. Que no estic inclòs / Que l’empresa a què represento no està inclosa en cap dels 
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supòsits de prohibicions per contractar amb l’Administració determinades en 

l’article 60 del TRLCSP,  i que, a més, em trobo / l’empresa a què represento es 

troba al corrent del pagament de  les obligacions tributàries i de la Seguretat 

Social, previstes a les disposicions vigents, i no tinc/ te deutes pendents de 

naturalesa tributària, sancionadora o de qualsevol altre tipus amb l’Ajuntament 

d’Olot. 

3. Que AUTORITZO a l’Ajuntament d’Olot a sol·licitar de l’Agència Estatal 

d’Administració Tributària  i de la Seguretat Social, les dades relatives al 

compliment de les seves obligacions tributàries per comprovar el compliment dels 

requisits que estableix  el Reial decret legislatiu  3/2011, de 14 de novembre, pel 

qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic. 

 
Aquesta autorització s’atorga exclusivament pel present procediment. 

 
 
 

(Lloc i data)(signatura i segell de l’empresa)  
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ANNEX 3 – LOT 1.- BAR RESTAURANT AMB TERRASSA 
 
PROPOSICIÓ ECONÒMICA I FINANCERA DEL PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGEIX LA CONCESSIÓ 
ADMINISTRATIVA PER A L’EXPLOTACIÓ DEL BAR RESTAURANT SITUAT EN LA 
PISCINA MUNICIPAL D’OLOT. 
 
En/na ..............................................., major d’edat, amb DNI núm. 
.......................................... que actua en nom i representació 
....................................................., amb domicili a 
............................................................................., declara conèixer les bases i els 
requisits per a l’adjudicació del contracte de la concessió administrativa per a 
l’explotació del bar restaurant situat a la piscina municipal d’Olot, i conèixer i acceptar 
el plec de clàusules administratives particulars  i els seus annexos, reguladors del 
concurs convocat per a la seva adjudicació, i es compromet a acceptar, si s’escau, 
l’adjudicació de dit contracte, dur a terme la seva execució, i complir totes i cadascuna 
de les obligacions que li corresponguin com a adjudicatari, garantint a l’Ajuntament 
d’Olot la total indemnitat, inclosa la  subsidiària, respecte de les responsabilitats 
exigibles a l’entitat adjudicatària. 
 
D’acord amb la clàusula 6 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, proposa  
un cànon mensual de      euros [xifra en lletres] 

 
 
Signat: 
 
 
 
 
Lloc i data  
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ANNEX 3 – LOT 2.-GUINGUETA AMB TERRASSA 
 
PROPOSICIÓ ECONÒMICA I FINANCERA DEL PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGEIX LA CONCESSIÓ 
ADMINISTRATIVA PER A L’EXPLOTACIÓ DE LA GUINGUETA SITUADA EN LA 
PISCINA MUNICIPAL D’OLOT. 
 
En/na ..............................................., major d’edat, amb DNI núm. 
.......................................... que actua en nom i representació 
....................................................., amb domicili a 
............................................................................., declara conèixer les bases i els 
requisits per a l’adjudicació del contracte de la concessió administrativa per a 
l’explotació de la guingueta de la piscina municipal d’Olot, i conèixer i acceptar el plec 
de clàusules administratives particulars  i els seus annexos, reguladors del concurs 
convocat per a la seva adjudicació, i es compromet a acceptar, si s’escau, l’adjudicació 
de dit contracte, dur a terme la seva execució, i complir totes i cadascuna de les 
obligacions que li corresponguin com a adjudicatari, garantint a l’Ajuntament d’Olot la 
total indemnitat, inclosa la  subsidiària, respecte de les responsabilitats exigibles a 
l’entitat adjudicatària. 
 
D’acord amb la clàusula 6 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, proposa  
un cànon mensual de      euros [xifra en lletres] 

 
 
Signat: 
 
 
 
 
Lloc i data  
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ANNEX 3 – LOT 1 i 2.- BAR RESTAURANT I GUINGUETA  
 
PROPOSICIÓ ECONÒMICA I FINANCERA DEL PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGEIX LA CONCESSIÓ 
ADMINISTRATIVA PER A L’EXPLOTACIÓ DEL BAR RESTAURANT I DE LA 
GUINGUETA SITUADA EN LA PISCINA MUNICIPAL D’OLOT. 
 
En/na ..............................................., major d’edat, amb DNI núm. 
.......................................... que actua en nom i representació 
....................................................., amb domicili a 
............................................................................., declara conèixer les bases i els 
requisits per a l’adjudicació del contracte de la concessió administrativa per a 
l’explotació del bar restaurant i de la guingueta de la piscina municipal d’Olot, i 
conèixer i acceptar el plec de clàusules administratives particulars  i els seus annexos, 
reguladors del concurs convocat per a la seva adjudicació, i es compromet a acceptar, 
si s’escau, l’adjudicació de dit contracte, dur a terme la seva execució, i complir totes i 
cadascuna de les obligacions que li corresponguin com a adjudicatari, garantint a 
l’Ajuntament d’Olot la total indemnitat, inclosa la  subsidiària, respecte de les 
responsabilitats exigibles a l’entitat adjudicatària. 
 
D’acord amb la clàusula 6 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, proposa  
un cànon mensual de      euros [xifra en lletres] 

 
 
Signat: 
 
 
 
 
Lloc i data “ 
 
 
 
 
Segon.- Aprovar l’expedient de contractació per a l’adjudicació de la concessió de l’ús i 
l’explotació de les explotacions municipals indicades, i acordar simultàniament 
l’obertura de la licitació que tramitarà mitjançant procediment obert. 
 
 
Tercer.- Publicar la licitació al Butlletí Oficial de la Província de Girona, així com en el 
perfil del contractant i el Tauler d’Edictes de l’Ajuntament, per tal que en el termini de 
30 dies hàbils es presentin les proposicions que s’estimin pertinents.  
 
La Junta acorda introduir una esmena al punt quatre pel que fa a la durada de les 
concessions. La Durada de la concessió serà de dos anys prorrogables, de forma 
expressa fins a dos anys més. 
 
Sotmesa la proposta a votació amb l’esmena introduïda, s’aprova per unanimitat. 
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5. - CONTRACTACIONS 
 
5.1. - Renovació tanques per a les carreres d'obstacles per a l'Estadi d'Atletisme 
 
 
 
Núm. de referència : X2017005017     
 
 
En relació a l’expedient SL012017000023, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la presidenta de l’Institut Municipal d’Esports i Lleure  d’Olot, proposa a 
la Junta de govern de l’Institut, l’adopció dels següents acords: 
 
Atès l’informe del Coordinador de les Instal·lacions Esportives Municipals en relació a 
la necessitat de la contractació d’una empresa que renovi els recanvis de fusta de les 
tanques de color blanc i negre, per a les carreres d’obstacles, de l’Estadi d’Atletisme. 
 
Primer.-  Contractar amb l’empresa “DEID SPORT S.L” (B 66686130) els recanvis de 
fusta blancs i negres de les tanques de 5 metres de longitud, per les carres d’obstacles 
de l’Estadi d’Atletisme, d’acord amb l’informe tècnic. 
 
Segon.- L’import total de la despesa és de CINC-CENTS NORANTA-QUATRE 
EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS (594,59 €), amb una base de QUATRE-
CENTS NORANTA-UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS (491,40 €) i un IVA de 
CENT TRES EUROS AMB DINOU CÈNTIMS (103,19 €). Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Ref Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
200220  Despeses 17330  342  632000 594.59 MILLORES EQUIPAMENTS 330 000 000 000 000 000 
 

Tercer.- L’empresa “DEID SPORT S.L” adjuntarà còpia d’aquest acord a la factura. 
 
Quart.- Facultar a Presidenta de l’IMELO per signar tota la documentació necessària. 
 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
 
5.2. - Manteniment anual i descompactació de la gespa artificial del camp de 
futbol de Sant Roc 
 
 
Núm. de referència : X2017003287     
 
 
En relació a l’expedient SL012017000020, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la presidenta de l’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot, proposa a 
la Junta de govern de l’Institut, l’adopció dels següents acords: 
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Atès l’informe del Coordinador de les Instal·lacions Esportives Municipals en relació a 
la necessitat de la contractació d’una empresa que realitzi el manteniment anual i la 
descompactació de la gespa artificial del camp de futbol de Sant Roc d’Olot. 
 
Primer.- Contractar  amb l’empresa “FIELDTURF POLIGRAS, S.A.” (A58653676) el 
manteniment anual i la descompactació de la gespa artificial del camp de futbol de 
Sant Roc, d’acord amb l’informe tècnic. 
 
Segon.- L’import total de la despesa és de MIL VINT-I-VUIT EUROS AMB 
CINQUANTA CÈNTIMS (1028,50 €), amb una base de VUIT-CENTS CINQUANTA 
EUROS (850 €) i un IVA de CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA 
CÈNTIMS (178,50 €). Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Ref Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
200220  Despeses 17330  342  213000 1028.5 CONSERVACIO MAQUINARIA 100 000 000 000 000 000 
 

 
Tercer.- L’empresa “FIELDTURF POLIGRAS, S.A.” adjuntarà còpia d’aquest acord a la 
factura. 
 
Quart.- Facultar a la Presidenta per signar tota la documentació necessària. 
 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
6. - PREUS PÚBLICS 
 
6.1. - Aprovar Preus Públics Piscina 2017 
 
 
Núm. de referència : X2017004730     
 
 
En relació a l’expedient SL012017000022, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la presidenta de l’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot, proposa a 
la Junta de govern de l’Institut, l’adopció dels següents acords: 
 
L’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot gestionarà directament la piscina municipal 
durant l’estiu del 2017. 
 
Amb aquesta finalitat i d’acord amb el previst als articles 41 i següents del Reial Decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de 
les Hisendes Locals (TRLRHL), es fa necessari aprovar el preu públic corresponent. 
 
Considerant que d’acord amb l’article 47 del TRLRHL, els ajuntaments no poden 
delegar l’aprovació dels preus públics als seus organismes autònoms si aquest no 
cobreix el cost del servei. 
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Donat que el preu públic no cobreix el cost del servei. 
 
Vist la regulació dels preus públics que es conté en l’ordenança de preus públics 
aprovada per l’Ajuntament. 
 
Vistos els antecedents corresponents, la Presidenta de l’Institut Municipal 
d’Esports i Lleure d’Olot , proposa a la Junta de Govern l'adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- Formular proposta d’aprovació dels preus públics corresponents a la gestió de 
la piscina municipal següents: 
 
 
 
Concepte Matrícula quotes Descomptes 
Abonament estiu sènior 1ª persona si 71,00 50% 
Abonament estiu sènior 2ª persona i successius si 51,00 50% 
Abonament estiu júnior (3 a 14 anys) si 35,50 no 
Abonament estiu adult 1ª persona si 35,50 no 
Abonament estiu adult 2ª persona i successiu si 25,50 no 
Bo 10 sènior i pack hotel no 40,00 50% 
Abonament 10 júnior i pack hotel no 20,00 no 
Abonament 10 adult i pack hotel no 20,00 no 
Abonament 20 sènior no 50,00 50% 
Abonament 20 júnior no 25,00 no 
Abonament 20 adult no 25,00 no 
Entrada puntual sènior no 4,90 50% 
Entrada puntual júnior no 2,50 no 
Entrada puntual adult no 2,50 no 
Entrada menors de 3 anys no 0,00 no 
Grups especials (preu/persona/dia) no 1,60 no 
Lloguer armariet pany no 1,60 no 
Lloguer armariet temps abonat no 16,00 no 
 
 

Observacions:  
 

• Els descomptes s’apliquen a jubilats, pensionistes, aturats, famílies nombroses 
i famílies monoparentals. 

 
• Els Abonaments 10 i 20 són nominals i intransferibles. De totes maneres 

podran ser utilitzats per d’altres persones sempre que es compleixin els 
següents requisits: 

 
a) El titular de l’abonament 10 o 20 podrà ser acompanyat per d’altres persones 

sempre i quant aquest estigui present. 
 
b) Si el titular de l’abonament és junior o bé adult, no podrà entrar amb el seu 

abonament cap persona que tingui una edat de sènior. 
 
Segon.- Traslladar aquesta proposta a l’Ajuntament per tal que la sotmeti a la 
consideració del Ple Municipal i es procedeixi, si s’escau, a la seva tramitació. 
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
6.2. - Aprovació preus Jornades Esportives de Tecnificació Setmana Santa 2017 
 
 
 
Núm. de referència : X2017005281     
 
 
En relació a l’expedient SL012017000026, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la presidenta de l’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot, proposa a 
la Junta de govern de l’Institut, l’adopció dels següents acords: 
 
L’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot organitza les activitats de vacances de  
Setmana Santa destinades als infants i joves, “Jornades Esportives de Tecnificació 
Setmana Santa 2017”. 
 
Amb aquesta finalitat i d’acord amb el previst als articles 41 i següents del Reial 
Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei 
reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), es fa necessari aprovar el preu públic 
corresponent. 
 
Considerant que d’acord amb l’article 47 del TRLRHL, els ajuntaments no poden 
delegar l’aprovació dels preus públics als seus organismes autònoms si aquest no 
cobreix el cost del servei. 
 
Donat que el preu públic no cobreix el cost del servei. 
 
Vista la regulació dels preus públics que es conté en l’ordenança de preus públics 
aprovada per l’Ajuntament. 
 
Vistos els antecedents corresponents, la Presidenta de l’Institut Municipal 
d’Esports i Lleure d’Olot , proposa a la Junta de Govern l'adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- Formular proposta d’aprovació dels preus públics corresponents a les 
activitats de vacances de Setmana Santa següents:  Jornades Esportives de 
Tecnificació Setmana Santa 2017 

 
 

 matricula 4 dies  Descomptes observacions 

Campus Tennis taula  no 20,00 € 18,00 € 
Campus de Volei  no 25,00 € 22,50 € 
Campus de Hoquei no 25,00 € 22,50 € 

amb matrícula de les IEM, 
famílies nombroses, 
monoparentals i aturats 
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Campus de Patinatge no 25,00 € 22,50 € 
 
Segon.- Traslladar aquesta a l’Ajuntament per tal que la sotmeti a la consideració del 
Ple municipal i es procedeixi, si s’escau, a la seva tramitació. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
7. - HORARI INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 
 
7.1. - Aprovació horari de les instal·lacions esportives municipals 
 
 
Núm. de referència : X2017005048     
 
 
En relació a l’expedient SL012017000024, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la presidenta de l’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot, proposa a 
la Junta de govern de l’Institut, l’adopció dels següents acords: 
 
  
Vistos els antecedents corresponents, la Presidenta de l’Institut Municipal 
d’Esports i Lleure d’Olot , proposa a la Junta de Govern l'adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.-  Aprovar l’horari de les instal·lacions esportives municipals per l’any 2017, de 
la següent manera: 
 

• Poliesportiu i estadi d’atletisme: De dilluns a dijous de 8:00 h a 22:00 hores 
(les instal·lacions tancaran a les 22:30 hores), divendres de 8:00 a 22:30 h (les 
instal·lacions tancaran a les 23:00 h) i els dissabtes de 8:00 a les 21:00 (les 
instal·lacions tancaran a les 21:30 hores). 

 
• Camps Poliesportius Pla de Baix: De dilluns a divendres de 15:30 h a 22:00 

hores (les instal·lacions tancaran a les 22:30 hores), dissabtes de 8:30 a 20:00 
h (les instal·lacions tancaran a les 20:30 h) i els diumenges de 8:30 a les 15:00 
(les instal·lacions tancaran a les 15:30 hores). 

 
• Piscina: La piscina, que obrirà el dia 17 de juny, obrirà els dies 17 i 18 de juny 

de les 10:00 a les 20:00 hores. Els dies 19, 20, 21 i 22 de juny, les 
instal·lacions obriran de 10:00 a 14:00 hores (horari pensat principalment, com 
cada any, per a les escoles), i del 23 de juny fins el 3 de setembre, l’horari serà 
de dilluns a divendres de 9:00h a 20:00 h i els dissabtes, diumenges i festius de 
10:00 a 20:00 h. 

 
 
 
Segon.- Aprovar els dies de tancament de les instal·lacions esportives municipals per 
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l’any 2017, de la següent manera: 
 
Gener: 1,5 i 6. 
Abril:  del 14 al 17 (ambdós inclosos). 
Maig: 1. 
Juny: 24. 
Juliol: del 22 al 31(ambdós inclosos) per tasques de manteniment i millores. 
Agost: de l’1 al 15 (ambdós inclosos) per tasques de manteniment i millores. 
Setembre: del 7 a l’11 (ambdós inclosos). 
Octubre: 12. 
Novembre: 1. 
Desembre: del 6 al 10 (ambdós inclosos), 24, 25, 26 i 31. 
 
 
•Exempcions: La piscina municipal no tancarà cap festiu. 
 
 
•Observacions: Els dies de tancament podran ser utilitzats per les diferents entitats 
esportives de la ciutat i per a altres entitats o particulars d’Olot o de fora amb un cost 
addicional segons preus públics aprovats. 
 
 
•Excepcions: Els partits oficials de les diferents entitats esportives de la ciutat o actes 
d’interès esportiu.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
8. - SOL·LICITUD SUBVENCIÓ 
 
8.1. - Concórrer a la convocatòria de subvencions de la Diputació de Girona per 
al finançament d'accions de promoció i foment de l'esport. 
 
 
Núm. de referència : X2017005277     
 
 
En relació a l’expedient SL012017000025, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la presidenta de l’Institut Municipal d’Esports i Lleured’Olot, proposa a 
la Junta de govern de l’Institut, l’adopció dels següents acords: 
 
 
Primer.- Concórrer a la convocatòria de subvencions de la Diputació de Girona per al 
finançament d’accions de promoció i foment de l’activitat física i l’esport, pel què fa al 
programa de “Suport als municipis per a la promoció i el foment de l’activitat 
físicoesportiva i l’esport”. Dins d’aquest programa se sol·liciten els següents 
subprogrames: 
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A1. Suport als programes municipals anuals de promoció de l’activitat físicoesportiva 
amb un import de: 
 

• Import total de l’actuació:   205.399,78 € 
• Aportació de l’Ajuntament d’ Olot:   80.369,78 € 
• Consell Comarcal de la Garrotxa:        130,00 € 
• Inscripcions:    114.900,00 € 
• Import que se sol·licita :    10.000,00 € 

 
Aquestes accions per les que se sol·licita ajut a la Diputació de Girona corresponen a 
les següents accions de promoció de l’esport realitzades per l’IMELO: 
 

• Promoció escolar 
• Promoció esxtraescolar 
• Activitats per a gent gran 
• Activitats dirigides 
• Activitats per a discapacitats 
• Pla educatiu d’Entorn 

 
 
A3. Suport a les actuacions urgents en equipaments esportius municipals amb un 
import de: 
 

• Import total de l’actuació:     15.980,47 € 
• Aportació de l’Ajuntament d’ Olot:     8.203,80 € 
• Import que se sol·licita :      7.776,67 € 

 
Aquesta ajuda que se sol·licita a la Diputació de Girona és per a la compra del 
material inventariable necessari per dur a terme l’activitat de gimnàstica artística. 
 
Segon.- Facultar a la Presidenta de l’IMELO per a la signatura de tota la 
documentació necessària per a l’efectivitat del present acord.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
9.- TORN OBERT DE PARAULA 
 
La Sra. Anna Descals i el Sr. Xavier García sol·liciten l’enviament de còpies, per e-mail 
i en paper, de tots els Decrets dels quals es dóna compte a la Junta de Govern de 
l’IMELO, petició que es denega per motius de seguretat i protecció de dades, sense 
perjudici que els regidors/vocals puguin consultar-los a les seus dels Organismes 
Autònoms. 
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i no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a les 19:45h i per constància del que s’hi ha tractat i dels 
acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura 
 
VIST I PLAU 
LA REGIDORA -  PRESIDENTA  

LA SECRETÀRIA 

 
 
 


