
 
 
 

ACTA NÚM. 45 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 
21 DE NOVEMBRE DE 2019 

 
  

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 21 de novembre de 2019, a les vuit del matí, 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, 
setmanal 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, Gemma Pujolar i Busquets i Adriana Francés i 
López. 
 
 
Hi assisteix com a regidor de l’oposició Josep Guix Feixas 
 
Hi assisteix l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí 
 
Actua com a secretari, la Secretària General , Sra. M. Glòria Gou Clavera 
 
 

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

2. - DESPATX OFICIAL 
 
L’alcalde dona compte dels actes i reunions que ha mantingut des de la darrera Junta 
de Govern, celebrada el dia  14 de novembre  : 

- El mateix dia 14, juntament amb els regidors : Mariona Camps, Adriana Francés 
i Agustí Arbós es va desplaçar a Lledoners per visitar els presos polítics.  
 

- El dia 15 de novembre, juntament amb els regidors Jordi Güell i Aniol Sellabona 
va fer una visita al nou dipòsit d’aigua; va tenir una dinar de treball amb la Sra. 
M.Àngels Blasco, directora general de Cultura Popular i amb membres del 
PEHOC en un restaurant de la ciutat i finalment va assistir a l’acte commemoratiu 
del 5è aniversari de l’Hospital d’Olot que va tenir lloc a la sala d’actes del mateix 
hospital.  
 



 

- El dia 16 de novembre, va assistir al concert de la jove compositora, cantant i 
violoncel.lista brasilera DOM LA NENA que va tenir lloc a la sala Torín.  
 

- El dia 17 de novembre, juntament amb la regidora Imma Muñoz va presenciar la 
festa gurdwara des de davant l’Ajuntament, va anar a fer el vermut de celebració 
del 27è aniversari de la Casa Cultural d’Andalusia, va participar del dinar de 
celebració de la diada sardanista de l’Agrupació Sardanista Olot i finalment va 
assistir al concert solidari de gòspel a favor de Càritas, que va tenir lloc al Torin.  
 

- El dia 18 de novembre, va rebre la visita a Olot, de la Sra. Marta Espasa, 
secretària general del departament d’Economia i Hisenda que es va reunir amb 
tècnics dels serveis econòmics de l’Ajuntament i seguidament, va oferir una 
recepció a professors hongaresos i polonesos que participaven juntament amb 
l’escola Pia de la nostra ciutat en uns programes europeus “Erasmus+”. 
 

- El dia 19 de novembre, va anar a donar la benvinguda a la trobada dels 
participants de l’equip motor de l’Espai Cràter que es varen reunir al punt Sisa i 
al vespre, va assistir a la reunió del Consell Municipal Escolar que com és 
habitual es va celebrar al Saló de Sessions.  
 

- I finalment, ahir dimecres va participar de la Jornada sectorial de l’Associació 
Plataforma d’Arts de Carrer que va tenir lloc a l’Hospitalet de Llobregat.  

 
 

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

 
Tot seguit la Secretària dóna compte a la Junta de Govern dels edictes i anuncis de 
l'Ajuntament d'Olot apareguts als Butlletins Oficials BOE, BOP i DOGC, de de la darrera 
sessió. I se n'acorda l'assabentat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
4.1. - CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT D’OLOT I JOSEP OLIVERAS COLL PER 

A LA DONACIÓ DEL FONS EL ARTE CRISTIANO. 
 
Núm. de referència : X2019043628     

 
L’Ajuntament d’Olot és coneixedor del valor cultural del “Fons El Arte Cristiano”, 
propietat de la societat Vayreda, Bassols, Casabó i Cia, SL, representada per Josep 
Oliveras Coll, alhora que reconeix l’interès públic col·lectiu que té i la conveniència de 
garantir-ne la conservació i divulgació entre els investigadors i la societat en general. 
 
L’Ajuntament d’Olot considera que pot garantir la conservació i difusió d’aquest fons 
documental a través de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa. 
 
Vist l’expedient AX032019000008 i la proposta de conveni, que serveixen de motivació 
per a la present proposta, l’Alcalde proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 



 
 
 

Primer.- Acceptar la donació del “Fons El Arte Cristiano”, amb destí a l’Arxiu Comarcal 
de la Garrotxa. 
 
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per fer les gestions per al compliment i desenvolupament 
d’aquests acords i per a la signatura del conveni de donació del “Fons El Arte Cristiano”. 
 
Que es traslladi aquest acord al: Sr. Josep Oliveras Coll, representant de la societat 
Vayreda, Bassols, Casabó i Cia, SL i expedient. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.1. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST 
 

Núm. de referència : X2019042224     
 
En relació a l’expedient SD012019000016 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'Empresa, comerç i turisme, proposa a la Junta 
de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de SN, a l’ entitat ASSOCIACIO DE CREADORS 
DE LA GARROTXA amb  NIF: G5529933-3 per un import de 2500 euros, amb càrrec a 
la partida 19.200.433.480023 Conveni Associació La Iera. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 

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

200220  Despeses 19200  433  480023 2500 CONVENI ASSOCIACIO LA IERA (TALLER 
DELS SASTRES) 

100 001 001 001 000 000 

 

S’aprova per unanimitat. 
 

 
6.1. - OBRA CIVIL DE LES ACTUACIONS PER A LA INTEGRACIÓ ARTÍSTICA DE 

LA FAÇANA DE CAN SAUS 



 

 

Núm. de referència : X2019042745     

 

Tipus de Contracte: OB D'OBRES 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar l’obra civil  de les actuacions  per a la integració 
artística de la façana de Can Saus, com es desprèn de l’informe de data 7 de novembre 
de 2019,  emès pel Sr. Ramon Prat Molas, Cap de l’Àrea de Territori. 

Segon.- Atès que es tracta d’una obra amb una unitat funcional. 

Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per executar l’obra civil  de 
les actuacions  per a la integració artística de la façana de Can Saus: 

-Mecàniques Hober, SL 

-Inox Welding, SLU 

-Tallers Casoal 

Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada per 
l’empresa TALLERS CASOAL,  per ésser l’oferta presentada amb un import inferior al 
de la licitació. 

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 TALLERS CASOAL  i atès que aquesta 
compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del 
contracte. 

Fonament jurídic 

La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article 
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant 
LCSP) i correspon a la modalitat 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. 

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.  CC012019000496 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 data 7 de novembre de 2019 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 TALLERS CASOAL , amb NIF núm. B17341082 , el contracte 
menor de l’obra civil  de les actuacions  per a la integració artística de la façana de 
Can Saus,  pel preu de divuit mil sis-cents tres euros amb setanta-cinc cèntims 
(18.603,75 €), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en quinze mil tres-cents setanta-cinc euros (15.375 €) de 
pressupost net i tres mil dos-cents vint-i-vuit euros amb setanta-cinc cèntims (3.228,75 
€) d’IVA calculat amb un tipus del 21 % 
 
Tercer.- El termini d’execució de les obres serà d’un mes i mig  a comptar de la data de 
recepció de la notificació de l’adjudicació. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 18.603,75 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida núm. 19.140.933.63217 “integració urbana Can Saus” del Pressupost 
municipal. 
 

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

200220  Despeses 19140  933  63217 18603.75 INTEGRACIO URBANA FAÇANA CAN SAUS 100 001 001 001 000 000 

 

Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació i adjuntarà 
una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient 
CC012019000496. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses: “Tallers Casoal”; “Mecàniques Hober, 
SL”, “Inox Welding, SLU”. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.2. - OBRES DE MILLORA DEL PAVIMENT DEL GIMNÀS DEL CEIP VOLCÀ 
BISAROQUES 

 

Núm. de referència : X2019042398     

 

Tipus de Contracte: OB D'OBRES 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar les obres de millora del paviment del gimnàs 
del CEIP Volcà Bisaroques, com es desprèn de l’informe de data 31 d’octubre de 2019,  



 

emès pel Sr. Albert Pons Clutaró, arquitecte municipal i la Sra. Gemma Planagumà 
Calm, arquitecta tècnica municipal. 

Segon.- Atès que es tracta d’una obra amb una unitat funcional tal i com es desprèn de 
la memòria valorada aprovada per la Junta de Govern Local del dia 10 d’octubre de 
2019. 

Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per executar les obres de 
millora del paviment del gimnàs del CEIP Volcà Bisaroques, d’acord amb la memòria 
valorada aprovada per la Junta de Govern Local del dia 10 d’octubre de 2019: 
-Olot Technopavi, SC 
-Esja Pintors, SL 
-Soy&Soy Pintats i Lacats, SL  

Quart.-  S’ha presentat una sola oferta subscrita per l’empresa OLOT TECHNOPAVI, 
SL”, la qual s’informa favorablement atès que s’ajusta a les especificacions de la 
memòria valorada. 

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 OLOT TECHNOPAVI, SL  i atès que 
aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació 
objecte del contracte. 

Fonament jurídic 

La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article 
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant 
LCSP) i correspon a la modalitat 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. 

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. CC012019000490 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. Albert Pons Clutaró, arquitecte municipal i la 
Sra. Gemma Planagumà Calm, arquitecta tècnica municipal, de data  31 d’octubre de 
2019 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 OLOT TECHNOPAVI, SL,  amb NIF núm. J1792625-4, el contracte 
menor de les obres de millora del paviment del gimnàs del CEIP Volcà Bisaroques, 
d’acord amb la memòria valorada aprovada per la Junta de Govern Local del dia 10 
d’octubre de 2019,  pel preu de quinze mil setanta-tres euros amb cinquanta-un 
cèntims (15.073,51 €), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en dotze mil quatre-cents cinquanta-set euros amb 
quaranta-cinc cèntims (12.457,45 €) de pressupost net i  dos mil sis-cents setze euros 
amb sis cèntims (2.616,06 €)  d’IVA calculat amb un tipus del  21 % 
 
Tercer.- El termini d’execució de les obres serà d’un mes a comptar . 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 15.073,51€, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida núm. 19.500.320.63202 “actuacions edificis educació” del Pressupost 
municipal. 
 

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

200220  Despeses 19500  320  63202 15073.51 ACTUACIONS EDIFICIS EDUCACIO (PR19) 100 001 001 001 000 000 

 

 
Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació i adjuntarà 
una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient 
CC012019000490 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa OLOT TECHNOPAVI, SL 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.3. - OBRES DE REFORÇ DEL SOSTRE DEL MAGATZEM UBICAT  A LA 
TERCERA PLANTA DEL MUSEU COMARCAL DE LA GARROTXA 

 
Núm. de referència : X2019043038     

 

Tipus de Contracte: OB D'OBRES 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar les obres de reforç del sostre del magatzem 
ubicat a la tercera planta del Museu Comarcal de la Garrotxa , com es desprèn de 
l’informe de data 7 de novembre de 2019, emès per la Sra. Carme Yeste Casado , 
arquitecta municipal i la Sra. Gemma Planagumà Calm, arquitecta tècnica municipal. 

Segon.- Atès que es tracta d’una obra amb una unitat funcional d’acord amb la memòria 
valorada aprovada per la Junta de Govern Local del dia 4 de juliol de 2019. 



 

Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per executar les obres de 
reforç del sostre del magatzem ubicat a la tercera planta del Museu Comarcal de la 
Garrotxa: 
-Sistema Nou Bau, SL 
-Ramon Barcons, SL 
-Construccions Sant Jaume de Llierca, SL  

Quart.- S’ha presentat una sola oferta subscrita per l’empresa CONSTRUCCIONS 
SANT JAUME  DE LLIERCA, SL, la qual s’informa favorablement atès que s’ajusta a les 
especificacions de la memòria valorada. 

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 CONSTRUCCIONS SANT JAUME  DE 
LLIERCA, SL, i atès que aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per 
realitzar la prestació objecte del contracte. 

Fonament jurídic 

La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article 
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant 
LCSP) i correspon a la modalitat 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. 

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. CC012019000502 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 per la Sra. Carme Yeste Casado , arquitecta municipal 
i la Sra. Gemma Planagumà Calm, arquitecta tècnica municipal,  de data  7 de novembre 
de 2019 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 CONSTRUCCIONS SANT JAUME  DE LLIERCA, SL,  amb NIF 
núm. B1743006-7, el contracte menor de les obres de reforç del sostre del magatzem 
ubicat a la tercera planta del Museu Comarcal de la Garrotxa, d’acord amb la 
memòria valorada aprovada per la Junta de Govern Local del dia 4 de juliol de 2019; pel 
preu de vint-i-quatre mil setanta-nou euros (24.079 €), IVA inclòs. 



 
 
 

L’esmentat preu es desglossa en  dinou mil nou-cents euros (19.900 €) de pressupost 
net i quatre mil cent setanta-nou euros (4.179 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 % 
 
Tercer.- El termini d’execució de les obres serà d’un mes a comptar des de la data de 
recepció de la notificació de l’adjudicació. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 24.079 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida  núm. 19.400.333.63218 “reforç sostre museu comarcal” del Pressupost 
municipal. 
 

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

200220  Despeses 19400  333  63218 24079 REFORÇ SOSTRE MUSEU COMARCAL 100 001 001 001 000 000 

 

 
Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació i adjuntarà 
una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient 
CC012019000502. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empresa CONSTRUCCIONS SANT JAUME  DE 
LLIERCA, SL, 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
6.4. - SERVEIS DE SUPORT ALS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS D'OLOT (3A 

EDICIÓ). 
 
Núm. de referència : X2019042751     

 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

   

 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar els serveis de suport als pressupostos 
participatius d’Olot (3a edició), com es desprèn de l’informe de data 7 de novembre de 
2019,  emès per la Sra. Anna Diago José, cap de Gabinet d’Alcaldia.  

Segon.-  Atès que es tracta d’un  servei esporàdic i puntual. 

Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar els serveis de 
suport als pressupostos participatius d’Olot (3a edició): 

-L’Engranatge Cooperatiu 

-Arriant Formació  i Lleure, SLU 

-Tasca projecte d’animació sociocultural. 



 

Quart.- Atès que s’ha presentat una sola oferta subscrita per l’empresa ARRIANT 
FORMACIÓ I LLEURE, SLU, la qual s’informa favorablement per ajustar-se al 
pressupost de licitació. 

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

Sisè.- Atès que una vegada fetes les comprovacions oportunes no consta que s’hagi 
adjudicat a l’empresa ARRIANT FORMACIÓ I LLEURE, SLU per un servei,  amb el 
mateix objecte per import superior a 15.000 euros (IVA exclòs) i en el període d’un any. 
 
Setè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa ARRIANT FORMACIÓ I LLEURE, SLU i 
atès que aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la 
prestació objecte del contracte. 

Fonament jurídic 

La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article 
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant 
LCSP) i correspon a la modalitat de serveis regulada a l’article 17 de la mateixa. 

Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de 
l’expedient administratiu. 

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: CC012019000497 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 per la Sra. Anna Diago José, cap de Gabinet d’Alcaldia, 
de data 7 de novembre de 2019 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 ARRIANT FORMACIÓ I LLEURE, SLU, amb NIF núm. B55218432,  
contracte menor dels serveis de suport als pressupostos participatius d’Olot (3a 
edició),  pel preu de   divuit mil cent tretze euros amb setanta cèntims (18.113,70 
€), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en catorze mil nou-cents setanta euros (14.970 €) de 
pressupost net i tres mil cent quaranta-tres euros amb setanta cèntims (3.143,70 €) 
d’IVA calculat amb un tipus del 21 % 
 



 
 
 

Tercer,.  Els serveis es portaran a terme durant el període comprès entre el 2 de 
desembre de 2019 i el 30 de juny de 2020.   
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 18.113,70 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida núm. 19.100.920.227990 “ consultoria”  del Pressupost municipal. 
 

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

200220  Despeses 19100  920  227990 18113.70 CONSULTORIA 100 001  001 001 000 000 

 
Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa  ARRIANT FORMACIÓ I LLEURE, SLU 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.5. - INTERVENCIÓ ARTÍSTICA A LA FAÇANA DE CAN SAUS 
 
Núm. de referència : X2019043933     

 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar la integració artística a la façana de Can Saus, 
com es desprèn de l’informe de data 11 de novembre de 2019,  emès pel Sr. Ramon 
Prat Molas, cap de l’Àrea de Territori. 

Segon.- Atès es tracta d’un servei esporàdic i puntual. 

Tercer.-  Atès que es valora  favorablement l’oferta presentada pel Sr. JOAQUIM M. 
DOMENE BERGA. 

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

Cinquè.- Atès que una vegada fetes les comprovacions oportunes no consta que s’hagi 
adjudicat al Sr. JOAQUIM M. DOMENE BERGA per un servei,  amb el mateix objecte 
per import superior a 15.000 euros (IVA exclòs) i en el període d’un any. 
 
Sisè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa al Sr. JOAQUIM M. DOMENE BERGA i 
atès que aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la 
prestació objecte del contracte. 

Fonament jurídic 



 

La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article 
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant 
LCSP) i correspon a la modalitat de serveis regulada a l’article 17 de la mateixa. 

Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de 
l’expedient administratiu. 

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: CC012019000514 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 data 11 de novembre de 2019 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 del Sr. JOAQUIM M. DOMENE BERGA, amb NIF núm. **** , el contracte menor 
de la integració artística a la façana de Can Saus,  pel preu de  nou mil tres-cents 
set euros amb  deu cèntims (9.307,10 €), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en  vuit mil quatre-cents seixanta-un euros (8.461 €) de 
pressupost net i vuit-cents quaranta-sis euros amb deu cèntims (846,10 €) d’IVA calculat 
amb un tipus del  10% 
 
Tercer.- El termini per a l’execució dels serveis serà d’un mes, a partir de la data de 
recepció de la notificació de l’adjudicació 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 9.307,10 .€, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida núm. 19.140.933.63217 “integració urbana Can Saus” del Pressupost 
municipal. 
 

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

200220  Despeses 19140  933  63217 9307.10 INTEGRACIO URBANA FAÇANA CAN SAUS 100 001 001 001 000 000 

 
Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació i adjuntarà 
una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient 
CC012019000514. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució al Sr. JOAQUIM M. DOMENE BERGA 
 
S’aprova per unanimitat. 
 



 
 
 

6.6. - SERVEIS D'ASSISTÈNCIA AL CIUTADÀ PER A LA TRAMITACIÓ 
ELECTRÒNICA 

 
Núm. de referència : X2019043908     

 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar els serveis d’assistència al ciutadà sobre la 
tramitació electrònica, com es desprèn de l’informe de data 8 de novembre de 2019,  
emès pel Sr. Ramon Faja Valentí, TAG cap de l’Àrea d’organització i processos. 

Segon.-  Atès que es tracta d’un servei esporàdic i puntual. 

Tercer.- Atès que es valora favorablement l’oferta presentada per l’empresa ADTENDE, 
SL 

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

Cinquè.- Atès que una vegada fetes les comprovacions oportunes no consta que s’hagi 
adjudicat a l’empresa ADTENDE, SL per un servei,  amb el mateix objecte per import 
superior a 15.000 euros (IVA exclòs) i en el període d’un any. 
 
Setè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa ADTENDE, SL i atès que aquesta compta 
amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del contracte. 

Fonament jurídic 

La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article 
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant 
LCSP) i correspon a la modalitat de serveis regulada a l’article 17 de la mateixa. 

Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de 
l’expedient administratiu. 

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.  CC012019000513 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 Faja Valentí, TAG cap de l’Àrea 
d’organització i processos de data 8 de novembre de 2019, 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 ADTENDE, SL , amb NIF núm. B67503920, el contracte menor dels 
serveis d’assistència al ciutadà sobre la tramitació electrònica, pel preu de setze 
mil cinc-cents noranta-un euros amb cinquanta-dos cèntims (16.591,52 €),  IVA 
inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en tretze mil set-cents dotze euros (13.712 €) de 
pressupost net i dos mil vuit-cents setanta-nou euros amb cinquanta-dos cèntims 
(2.879,52 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 % 
 
Tercer.-  Els serveis es portaran a terme durant un període de 9 mesos a partir de la 
data de contractació.  
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 16.591.52 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida  núm. 19.120.491.220022 “administració electrònica” del Pressupost 
municipal. 
 

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

200220  Despeses 19120  491  220022 16591.52 ADMINISTRACIO ELECTRONICA 100 001 001 001 000 000 

 
Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació i adjuntarà 
una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient 
CC012019000513. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa ADTENDE, SL  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
6.7. - SERVEIS DE PARAMETRITZACIÓ, PROGRAMACIÓ I DESENVOLUPAMENT 
DE LES APLICACIONS CORPORATIVES PER LA GESTIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ 

ELECTRÒNICA DE L'AJUNTAMENT  D'OLOT 
 
Núm. de referència : X2019043085     

 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar el servei de parametrització, programació i 
desenvolupament de les aplicacions corporatives per la gestió de l’administració 
electrònica de l’Ajuntament d’Olot,  com es desprèn de l’informe de data  8 de novembre 
de 2019,  emès pel Sr. Ramon Faja Valentí, TAG, cap de l’Àrea d’organització i 
processos . 



 
 
 

Segon.-  Atès que es tracta d’un servei esporàdic i puntual. 

Tercer.- Atès que es valora favorablement l’oferta presentada per l’empresa AUDIFILM 
CONSULTING, SL. 

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

Cinquè.- Atès que una vegada fetes les comprovacions oportunes no consta que s’hagi 
adjudicat a l’empresa AUDIFILM CONSULTING, SL  per un servei, amb el mateix 
objecte per import superior a 15.000 euros (IVA exclòs) i en el període d’un any. 
 

Setè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa AUDIFILM CONSULTING, SL i atès que 
aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació 
objecte del contracte. 

Fonament jurídic 

La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article 
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant 
LCSP) i correspon a la modalitat de serveis regulada a l’article 17 de la mateixa. 

Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de 
l’expedient administratiu. 

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: CC012019000504 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 Faja Valentí, TAG, cap de l’Àrea 
d’organització i processos, de data 8 de novembre de 2019, 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 AUDIFILM CONSULTING, SL,  amb NIF núm. B83998740, el 
contracte menor del servei de parametrització, programació i desenvolupament de 
les aplicacions corporatives per la gestió de l’administració electrònica de 
l’Ajuntament d’Olot,  pel preu de set mil vuit-cents setze euros amb seixanta 
cèntims (7.816,60 €),  IVA inclòs. 



 

L’esmentat preu es desglossa en sis mil quatre-cents seixanta euros (6.460 €)de 
pressupost net i  mil tres-cents cinquanta-sis euros amb seixanta cèntims (1.356,60 €) 
d’IVA calculat amb un tipus del 21 % 
 
Tercer.- 

 El termini per a l’execució dels serveis serà de 12 mesos,  a partir de la data de recepció 
de la notificació de l’adjudicació 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 7.816,60€, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida núm. 19.120.491.220022 “administració electrònica” del Pressupost 
municipal. 
 

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

200220  Despeses 19120  491  220022 7816.60 ADMINISTRACIO ELECTRONICA 100 001 001 001 000 000 

 
Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació i adjuntarà 
una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient 
CC012019000504. 

Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa “Audifilm Consulting, SL” 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.8. - SERVEI DE SUPORT TÈCNIC EN EL PROCÉS DE CONSOLIDACIÓ DE 
L'ECOSISTEMA D'INNOVACIÓ SOCIAL A LA GARROTXA 

 
Núm. de referència : X2019042736     

 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar el  servei de suport tècnic en el projecte de 
consolidació de l’ecosistema d’innovació social a la Garrotxa, com es desprèn de 
l’informe de data 6 de novembre de 2019,  emès per la Sra. Aridana Villegas Torras, 
Gerent de Dinàmic i la Sra.  Judit Reixach Ferrés, tècnica de DinàmiG. 

Segon.-  Atès que es tracta d’un servei esporàdic i puntual. 

Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar el servei de 
suport tècnic en el projecte de consolidació de l’ecosistema d’innovació social a la 
Garrotxa : 
-Social Innovation for Communities (UpSocial,SL) 
-Innova Partners, SL  
-Gilian Siddle 



 
 
 

Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada per 
l’empresa SOCIAL INNOVATION FOR COMMUNITIES (UPSOCIAL, SL), 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.- Atès que una vegada fetes les comprovacions oportunes no consta que s’hagi 
adjudicat a l’empresa SOCIAL INNOVATION FOR COMMUNITIES (UPSOCIAL, SL) per 
un servei, amb el mateix objecte per import superior a 15.000 euros (IVA exclòs) i en el 
període d’un any. 
 
Setè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa SOCIAL INNOVATION FOR 
COMMUNITIES (UPSOCIAL, SL) i atès que aquesta compta amb l’habilitació 
professional necessària per realitzar la prestació objecte del contracte. 

Fonament jurídic 

La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article 
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant 
LCSP) i correspon a la modalitat de serveis regulada a l’article 17 de la mateixa. 

Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de 
l’expedient administratiu. 

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.  CC012019000495 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 per la Sra. Aridanna Villegas Torras, Gerent de 
Dinàmic i la Sra.  Judit Reixach Ferrés, tècnica de DinàmiG de data 6 de novembre de 
2019,  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 SOCIAL INNOVATION FOR COMMUNITIES (UPSOCIAL, SL) amb 
NIF núm. B66224007, el contracte menor de servei de suport tècnic en el projecte 
de consolidació de l’ecosistema d’innovació social a la Garrotxa, pel preu de disset 
mil nou-cents vuit euros (17.908 €), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en catorze mil vuit-cents euros (14.800 €) de pressupost 
net i  tres mil cent vuit euros (3.108 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 % 
 



 

Tercer.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 17.908 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida núm. 19.200.241.227993 “Social Lab” del Pressupost municipal. 
 

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

200220  Despeses 19200  241  2279993 17908 SOCIAL LAB 100 001 001 001 000 000 

 
Quart.- 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 
CC012019000495. 
 
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a les empreses . SOCIAL INNOVATION FOR 
COMMUNITIES (UPSOCIAL, SL) i GILIAN SIDDLE 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.9. - ACTUACIONS D'INTEGRACIÓ DE RETOLACIÓ COMERCIAL A 
L'EDIFICACIÓ I ENTORN DE LA PLAÇA DEL CONILL 

 
Núm. de referència : X2019043087     

 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar els serveis d’integració de retolació comercial 
a l’edificació i entorn de la plaça del Conill, d’acord amb el projecte aprovat per la Junta 
de Govern Local del dia 14 d’agost de 2019 (Fase 4 del projecte), com es desprèn de 
l’informe de data 7 de novembre de 2019,  emès pel Sr. Ramon Prat Molas, Cap de 
l’Àrea de Territori. 

Segon.-  Atès que es tracta d’un  servei esporàdic i puntual. 

Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar els servei 
d’actuacions d’integració de retolació comercial a l’edificació i entorn de la plaça del 
Conill, d’acord amb el projecte aprovat per la Junta de Govern Local del dia 14 d’agost 
de 2019 (Fase 4 del projecte). 
-Manel Mateu Corominas 
-Eduard Casals Danés 
-Manel Mateu Monells 

Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada per 
l’empresa MANEL MATEU MUNELLS,  per ésser l’oferta presentada amb un menor 
import i inferior al de licitació. Cinquè.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte 
per evitar les regles generals de contractació. 



 
 
 

Sisè.- Atès que una vegada fetes les comprovacions oportunes no consta que s’hagi 
adjudicat a l’empresa MANEL MATEU MUNELLS per un servei, amb el mateix objecte 
per import superior a 15.000 euros (IVA exclòs) i en el període d’un any. 
 
Setè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa MANEL MATEU MUNELLS i atès que 
aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació 
objecte del contracte. 

Fonament jurídic 

La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article 
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant 
LCSP) i correspon a la modalitat de serveis regulada a l’article 17 de la mateixa. 

Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de 
l’expedient administratiu. 

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: CC012019000505 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 data 7 de novembre de 2019  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 MANEL MATEU MUNELLS, amb NIF núm. ****, el contracte menor  
dels serveis d’actuacions d’integració de retolació comercial a l’edificació i entorn 
de la plaça del Conill, d’acord amb el projecte aprovat per la Junta de Govern Local del 
dia 14 d’agost de 2019 (Fase 4 del projecte),  pel preu de set mil  set-cents vint-i-set 
euros amb sis cèntims (7.727,06 €), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en sis mil tres-cents vuitanta-sis euros (6.386 €) de 
pressupost net i mil tres-cents quaranta-un euros amb sis cèntims (1.341,06 €) d’IVA 
calculat amb un tipus del 21 % 
 
Tercer.- El termini per a l’execució dels serveis serà d’un mes i mig, a partir de la data 
de recepció de la notificació de l’adjudicació 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 7.727,06 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida  núm. 19.140.1532.61911 “actuacions Nucli Antic” del Pressupost municipal. 
 



 

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

200220  Despeses 19140  1532 61911 7727.06 ACTUACIONS NUCLI ANTIC (PR19) 100 001 001 001   000 000 

 
Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació i adjuntarà 
una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient 
CC012019000505 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses: “Manuel Mateu Munells”; “Manuel 
Mateu Corominas” i “Eduard Casals Danés”. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
6.10. - SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I CONFIGURACIÓ DE TERMINALS DE 

CONTROL DE PRESÈNCIA 
 
Núm. de referència : X2019042089     

 

Tipus de Contracte: SU DE SUBMINISTRAMENT 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar el subministrament, instal·lació i configuració 
de terminals de control de presencia, com es desprèn de l’informe de data 15 de 
novembre de 2019,  emès pel Sr. Joan Prat Espuña, responsable del Departament 
d’Informàtica i Noves Tecnologies. 

Segon.-  Atès que es tracta d’un subministrament esporàdic i puntual. 

Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar el 
subministrament, instal·lació i configuració de terminals de control de presencia : 
-New Project  Networking 
-Comercial Garestany, SAL 
-Windows 10 PRO 

Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada per  
l’empresa COMERCIAL GARESTANY, SAL.  

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

Sisè.- Atès que una vegada fetes les comprovacions oportunes no consta que s’hagi 
adjudicat a l’empresa COMERCIAL GARESTANY, SAL  per un subministrament,  amb 
el mateix objecte per import superior a 15.000 euros (IVA exclòs) i en el període d’un 
any. 

Setè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa COMERCIAL GARESTANY, SAL i atès 
que aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació 
objecte del contracte. 



 
 
 

Fonament jurídic 

La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article 
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant 
LCSP) i correspon a la modalitat de subministrament regulada a l’article 16 de la 
mateixa. 

Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de 
l’expedient administratiu. 

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: CC012019000486 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. Joan Prat Espuña, responsable del 
Departament d’Informàtica i Noves Tecnologies de data 15 de novembre de 2019  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 COMERCIAL GARESTANY, SAL , amb NIF núm. A17345869, el 
contracte menor  del subministrament, instal·lació i configuració de terminals de 
control de presencia,  pel preu de  dotze mil  cinquanta-un euros amb seixanta 
cèntims (12.051.60 €), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en nou mil nou-cents seixanta euros (9.960 €) de 
pressupost net i dos mil noranta-un euros amb seixanta cèntims (2.091.60 €) d’IVA 
calculat amb un tipus del 21 % 
 
Tercer.-  El termini de lliurament serà d’un mes a partir de la data de recepció de la 
notificació de l’adjudicació. 
  
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 12.051.60 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a les partides  del Pressupost municipal, que es detallen a continuació. 
-19.120.491.63605 “equipament informàtic ordinadors.(IFS): 10.000 € 
-19.120.491.63601 “equipament informàtic” : 2.051.60 € 
 

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

200220  Despeses 19120  491  63605 10000 EQUIPAMENT INFORMATIC - ORDINADORS 
(IFS) 

100 001 001 001 000 000 

200220  Despeses 19120  491  63601 2051.60 EQUIPAMENT INFORMATIC (PR19-65.000.-) 100 001 001 001 000 000 

 
Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació. 



 

 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses : “Comercial Gastestany, SAL” ; “Nee 
Project Networking, SL”.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.11. - DECLARAR DESERTA LA LICITACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT 
D'UNIFORMITAT, CALÇAT I MATERIAL PER A LA POLICIA MUNICIPAL. LOT 1 : 

ROBA 
 
Núm. de referència : X2019033040     
 
Antecedents 
 
Per acord de la Junta de Govern Local de 28 d’agost de 2019, es va aprovar l’expedient 
de contractació administrativa del contracte del subministrament  d’uniformitat, calçat i 
material per a la Policia Municipal de l’Ajuntament d’Olot, es va aprovar el plec de 
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques, la despesa i es 
va convocar la licitació. 
 
El procediment a seguir per l’adjudicació és l’obert simplificat sumari, atenent a dos 
criteris de valoració de les ofertes −econòmic i de reducció del termini de lliurament del 
material – amb es següents pressuposts de licitació segons cada un dels lots: 
 

LOTS Pressup. 
 (iva inclòs) 

Lot 1: Roba 12.900,69 € 

Lot 2: Calçat 2.903,03 € 

Lot 3: Material 2.303,53 € 

 
En data 24 de setembre de 2019 va finalitzar el termini de presentació de proposicions, 
havent  participat en la licitació per cada un dels lots les següents empreses: 
 

 

Vistos els antecedents obrants a l’expedient CCS12019000023, la Mesa de 
Contractació, en reunió celebrada el dia 14 de novembre va adoptar l’acord  vist l’informe 
de valoració de les proposicions emès pel Sotsinspector en cap de la Policia Municipal 
d’Olot. 

LOTS Empreses 

Lot 1: Roba - Suministros Especiales Miltec, SL 
- Paco Garcia Prendas y artículos de uniformidad 
- Value Power, SL 

Lot 2: Calçat - Suministros Especiales Miltec, SL 

Lot 3: Material - Paco Garcia Prendas y artículos de uniformidad 
- Elena Rubio Bermejo (RUBICOP) 



 
 
 

Atès que la competència per a l’adopció del present acord és de Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per Decret de l’Alcaldia de dates 25 i 26 de juny 
de 2019. 

Per tot això, en exercici de les competències conferides en virtut de la delegació 
efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret de data 25 de juny de 
2019. 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12019000023, la  regidora delegada 
d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
 
Primer.- EXCLOURE  de la licitació del contracte del subministrament  d’uniformitat, 
calçat i material per a la Policia Municipal de l’Ajuntament d’Olot, l’empresa PACO 
GARCIA PRENDAS Y ARTICULOS DE UNIFORMIDAD, per no complir les condicions 
marcades en el Plec de Clàusules Administratives en relació a igualar o disminuir en la 
seva oferta els preus totals dels lots així com els respectius preus unitaris de cada 
element, havent incomplert aquesta condició en relació al Lot 1: Roba. 
 
Segon.- EXCLOURE  de la licitació del contracte del subministrament  d’uniformitat, 
calçat i material per a la Policia Municipal de l’Ajuntament d’Olot, l’empresa VALUE 
POWER SL, en relació al Lot 1: Roba per no respondre al requeriment de documentació 
en el termini establert. 
 
Tercer.- EXCLOURE  de la licitació del contracte del subministrament  d’uniformitat, 
calçat i material per a la Policia Municipal de l’Ajuntament d’Olot. LOT 1 , l’empresa 
SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC, SL per manca de compliment dels requisits 
tècnics marcats en els plecs de Clàusules Tècniques en algun dels elements. 
 
Quart.- DECLARAR DESERTA la licitació del contracte del subministrament  
d’uniformitat, calçat i material per a la Policia Municipal de l’Ajuntament d’Olot, en relació 
al Lot 1: Roba. 
 
I reintegrar a la partida núm. 19.180.132.221040 “vestuari personal serveis seguretat” 
del pressupost municipal, l’import de tretze mil cinquanta-nou euros amb quaranta-
nou cèntims (13.059,49 €) . 
 

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

200210 1904005 Despeses 19180  132  221040 -13059.49 VESTUARI SERVEI SEGURETAT 100 001 001 001 000 000 

 

Cinquè.- EXCLOURE  de la licitació del contracte del subministrament  d’uniformitat, 
calçat i material per a la Policia Municipal de l’Ajuntament d’Olot, l’empresa PACO 
GARCIA PRENDAS Y ARTICULOS DE UNIFORMIDAD, per no ofertat la totalitat dels 
materials requerits en el Lot 3: Materials. 
 
Les exclusions es practiquen amb subjecció estricta a les condicions del plec de 
clàusules administratives particulars i al plec de prescripcions tècniques.  
 
Sisè.- Notificar l’exclusió a les empreses que han pres part en el procediment.  
 



 

Setè.- Publicar la declaració de desert per la licitació corresponent al Lot 1: Roba  
mitjançant anunci al perfil del contractant.  
 
Que es traslladi aquest acord a: Paco Garcia Prendas y Artículos de Uniformidad. 
-Value Power, SL  
-Suminitros Especiales Miltec, SL 
AJUNTAMENT D’OLOT- Dept. Comptabilitat i Pressupostos  
AJUNTAMENT D’OLOT -Dept. Tresoreria 
AJUNTAMENT D’OLOT- Dept. Contractació i Compres  
AJUNTAMENT D’OLOT-Dept.  Policia 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.12. - ADJUDICACIÓ SUBMINISTRAMENT D'UNIFORMITAT, CALÇAT I 
MATERIAL PER A LA POLICIA  MUNICIPAL. LOT 2 : CALÇAT 

 
Núm. de referència : X2019044352     
 
Antecedents 
 
Per acord de la Junta de Govern Local de 28 d’agost de 2019, es va aprovar l’expedient 
de contractació administrativa del contracte del subministrament  d’uniformitat, calçat i 
material per a la Policia Municipal de l’Ajuntament d’Olot, es va aprovar el plec de 
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques, la despesa i es 
va convocar la licitació. 
 
El procediment a seguir per l’adjudicació és l’obert simplificat sumari, atenent a dos 
criteris de valoració de les ofertes −econòmic i de reducció del termini de lliurament del 
material -  i amb un pressupost base de licitació de dos mil nou-cents tres amb tres 
cèntims (2.903,03 €) IVA inclòs . 
 
En data 24 de setembre de 2019 va finalitzar el termini de presentació de proposicions, 
havent  participat en la licitació, per haver presentat la seva oferta dins el termini fixat en 
relació al Lot 2: Calçat  “Suministros Especiales Miltec, SL” 

Vistos els antecedents obrants a l’expedient CCS12019000023, la Mesa de 
Contractació, en reunió celebrada el dia 14 de novembre va acordar vist l’informe de 
valoració de l’única proposició admesa en la licitació, va proposar a l’òrgan de 
contractació l’adjudicació del contracte de subministrament  d’uniformitat, calçat i 
material per a la Policia Municipal de l’Ajuntament d’Olot en relació al Lot 2: Calçat, a 
favor de l’empresa SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC, SL, al ser aquesta l’única 
empresa admesa en el procediment de licitació i complir amb els requisits establerts en 
el Plec de clàusules administratives particulars i en el Plec de Prescripcions tècniques. 

Atès que la documentació acreditativa del compliment dels requisits previs, que en el 
seu dia fou substituïda per la corresponent Declaració responsable, consta actualitzada 
en el Registre d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI). 



 
 
 

Vist que la documentació ha estat presentada dins el termini establert a l’efecte.  

De conformitat amb els articles 158 i 159 de la LCSP. 

Atès que hi ha crèdit suficient a la partida núm. 2019 180 132 221040 “Vestuaris Servei 
de Seguretat”  i pot ordenar-se la despesa proposada. 

De conformitat amb la Disposició Addicional Segona de la LCSP. 

Atès que la competència per a l’adopció del present acord és de Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per Decret de l’Alcaldia de dates 25 i 26 de juny 
de 2019. 

Per tot això, en exercici de les competències conferides en virtut de la delegació 
efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret de data 25 de juny de 
2019. 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12019000039, la  regidora delegada 
d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
 
Primer.- ADJUDICAR el contracte de subministrament  d’uniformitat, calçat i 
material per a la Policia Municipal de l’Ajuntament d’Olot en relació al LOT 2: 
Calçat, a favor de l’empresa SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC, SL, amb NIF 
B31930852, per un import de DOS MIL VUIT-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB 
VUITANTA-SIS CÈNTIMS (2.847,86 €), IVA inclòs. 
 
Aquest import es desglossa en 2.353,60 € que corresponen a la base imposable i 494,26 
€, a l’IVA calculat al 21%. 
  
L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de clàusules 
administratives particulars i al plec de prescripcions tècniques.  
 
Segon.- Disposar la despesa per import de 2.847,86 €, IVA inclòs, la qual es pagarà 
amb càrrec a la partida núm. 2019 180 132 221040 “Vestuaris Servei de Seguretat”   
 

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

200300 1904005 Despeses 19180  132  221040 2847.86 VESTUARI SERVEI SEGURETAT 100 001 001 001 000 000 

 

 
Tercer.- Notificar l’adjudicació a les empreses que han pres part en el procediment.  
 
Quart.- Publicar l’adjudicació del contracte mitjançant anunci al perfil del contractant.  
 
Cinquè.- Requerir a l’adjudicatària, per tal que, si ho considera, en el termini màxim de 
3 dies hàbils des de la seva notificació, presenti l’acceptació de l’acord d’adjudicació en 
els termes de la clàusula 21 del PCAP.  
 
Sisè.- Publicar la formalització del contracte mitjançant anunci al Perfil del Contractant.  
 



 

S’aprova per unanimitat. 
 

6.13. - ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'UNIFORMITAT, CALÇAT I 
MATERIAL  PER A LA POLICIA MUNICIPAL, LOT 3: MATERIAL 

 
Núm. de referència : X2019044362     
 
Antecedents 
 
Per acord de la Junta de Govern Local de 28 d’agost de 2019, es va aprovar l’expedient 
de contractació administrativa del contracte del subministrament  d’uniformitat, calçat i 
material per a la Policia Municipal de l’Ajuntament d’Olot, es va aprovar el plec de 
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques, la despesa i es 
va convocar la licitació. 
 
El procediment a seguir per l’adjudicació és l’obert simplificat sumari, atenent a dos 
criteris de valoració de les ofertes −econòmic i de reducció del termini de lliurament del 
material -  i amb un pressupost base de licitació de dos mil tres-cents tres euros amb 
cinquanta cèntims (2.303,50 €) IVA inclòs . 
 
En data 24 de setembre de 2019 va finalitzar el termini de presentació de proposicions, 
havent  participat en la licitació, per haver presentat la seva oferta dins el termini fixat en 
relació al Lot 3 Material a  “Elena Rubio Bermejo (RUBICOP)” 

Vistos els antecedents obrants a l’expedient CCS12019000023, la Mesa de 
Contractació, en reunió celebrada el dia 14 de novembre va acordar vist l’informe de 
valoració de l’única proposició admesa en la licitació, va proposar a l’òrgan de 
contractació l’adjudicació del contracte de subministrament  d’uniformitat, calçat i 
material per a la Policia Municipal de l’Ajuntament d’Olot en relació al Lot 3: Material , a 
favor de l’empresa “Elena Rubio Bermejo (RUBICOP)”, al ser aquesta l’única empresa 
admesa en el procediment de licitació i complir amb els requisits establerts en el Plec 
de clàusules administratives particulars i en el Plec de Prescripcions tècniques. 

Atès que la documentació acreditativa del compliment dels requisits previs, que en el 
seu dia fou substituïda per la corresponent Declaració responsable, consta actualitzada 
en el Registre d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI). 

Vist que la documentació ha estat presentada dins el termini establert a l’efecte.  

De conformitat amb els articles 158 i 159 de la LCSP. 

Atès que hi ha crèdit suficient a la partida núm. 2019 180 132 221040 “Vestuaris Servei 
de Seguretat”  i pot ordenar-se la despesa proposada. 

De conformitat amb la Disposició Addicional Segona de la LCSP. 



 
 
 

Atès que la competència per a l’adopció del present acord és de Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per Decret de l’Alcaldia de dates 25 i 26 de juny 
de 2019. 

Per tot això, en exercici de les competències conferides en virtut de la delegació 
efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret de data 25 de juny de 
2019. 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12019000040, la  regidora delegada 
d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
 
Primer.- ADJUDICAR el contracte de subministrament  d’uniformitat, calçat i 
material per a la Policia Municipal de l’Ajuntament d’Olot en relació al LOT 3: 
Material, a favor de l’empresa “Elena Rubio Bermejo (RUBICOP)”, amb NIF ****, per 
un import de DOS MIL CENT NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS 
(2.199,90 €) IVA inclòs . 
 
Aquest import es desglossa en 1.818,10 € que corresponen a la base imposable i 381,80 
€, a l’IVA calculat al 21%. 
  
L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de clàusules 
administratives particulars i al plec de prescripcions tècniques.  
 
Segon.- Disposar la despesa per import de 2.199,90 €, IVA inclòs, la qual es pagarà 
amb càrrec a la partida núm. 2019 180 132 221040 “Vestuaris Servei de Seguretat”   
 

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

200300 1904005 Despeses 19180  132  221040 2199.90 VESTUARI SERVEI SEGURETAT 100 001 001 001 000 000 

 

 
Tercer.- Notificar l’adjudicació a les empreses que han pres part en el procediment.  
 
Quart.- Publicar l’adjudicació del contracte mitjançant anunci al perfil del contractant.  
 
Cinquè.- Requerir a l’adjudicatària, per tal que, si ho considera, en el termini màxim de 
3 dies hàbils des de la seva notificació, presenti l’acceptació de l’acord d’adjudicació en 
els termes de la clàusula 21 del PCAP.  
 
Sisè.- Publicar la formalització del contracte mitjançant anunci al Perfil del Contractant.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.14. - PROPOSTA D’ACORD D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT D’OLOT A 
L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE PARCS INFANTILS I MOBILIARI 
URBÀ, AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA (Exp. 

2017.05) 
 
 
Núm. de referència : X2019044302     

 



 

ANTECEDENTS 

Per tal de dur terme un dels projectes escollits en el Marc dels Pressupostos 

Participatius endegats per l’Ajuntament d’Olot, concretament el què fa referència a 

l’Adequació d’itineraris a la Muntanya Pelada, l’Ajuntament requereix de la compra i 

muntatge de diversos elements individuals de fitness. 

 

1.- La Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent procediment 

administratiu de licitació a tal efecte, en la sessió celebrada el dia 25 de gener de 2019, 

va acordar adjudicar l’Acord marc de subministrament de parcs infantils i  mobiliari urbà 

amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.05) a les empreses 

seleccionades següents: HAPPYLUDIC PLAYGROUND AND URBAN EQUIPMENT 

S.L, NOVATILU S.L, JUEGOS KOMPAN S.A, HPC IBÉRICA S.A, PARCS I JARDINS 

DE CATALUNYA S.L, HAGS SWLEK S.A, SANTAULÀRIA EQUIPAMENTS URBANS, 

CROUS EXPERT S.L, AVANT SERVEIS I EQUIPAMENTS URBANS, GLOBALIA 

URBANISMO INTEGRAL S.L i LAPPSET ESPAÑA VR S.L. 

 

2.- En data 1 de març de 2019 es va procedir a la formalització dels pertinents contractes 

administratius de l'Acord marc, amb les empreses HAPPYLUDIC PLAYGROUND AND 

URBAN EQUIPMENT S.L, NOVATILU S.L, JUEGOS KOMPAN S.A, HPC IBÉRICA S.A, 

PARCS I JARDINS DE CATALUNYA S.L, HAGS SWLEK S.A, SANTAULÀRIA 

EQUIPAMENTS URBANS, CROUS EXPERT S.L, AVANT SERVEIS I EQUIPAMENTS 

URBANS, GLOBALIA URBANISMO INTEGRAL S.L i LAPPSET ESPAÑA VR S.L. 

 

3.- Que l’Ajuntament d’Olot, mitjançant acord adoptat Per la Junta de Govern Local de 

data 9 d’octubre 2018 , es va adherir al sistema d’adquisició centralitzada del Consorci 

Català pel Desenvolupament Local. 

 

4.- Atès l’informe emès pel Sr. Ramon Prat Molas director de l’Àrea de Territori i Anna 

Casamitjana com a Coordinadora del Servei d’Atenció a la Comunitat, de data 13 de 

novembre de 2019  que figura a l’expedient  

 

FONAMENTS DE DRET 

Articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació 

i règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes i articles concordants del 

TRLCSP en relació a les adhesions formalitzades abans de l’entrada en vigor de la nova 

LCSP.  

Articles 219 a 222  de la nova LCSP en relació al règim dels Acords marc, i de 

l’adjudicació de contractes basats en aquests.  



 
 
 

Article 153 i 220 de la nova LCSP pel que fa a la formalització dels contractes 

administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents 

documents contractuals. 

Disposició addicional 3a. de la nova LSCP. 

 

Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen 

l’Acord marc del subministrament de parcs infantils i mobiliari urbà amb destinació als 

ens locals de Catalunya aprovats per la Resolució de Presidència núm. 53/2018, de 6 

de setembre i publicats al perfil de contractant de l’entitat. 

 

 Per tot això i vist l’expedient administratiu núm: CC012019000515 i antecedents 
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents acords: 
 

Primer.- Disposar l’adhesió de l’Ajuntament d’Olot a l’Acord marc de subministrament 

de parcs infantils i mobiliari urbà amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 

2017.05).  

 

Segon.- Aprovar la contractació a l’empresa adjudicatària NOVATILU, SL (B98197916) 

dels  bens següents:  

 

 Unit. Element Muntatge B.I 21% IVA Total 

Bicicleta 2 396,50 200,00 1.193,00 250,53€ 1.443,53 € 

El.líptica 2 429,00 200,00 1.258,00 264,18€ 1.522,18€ 

Rotatori Doble 2 285,00 200,00 970,00 203,70€ 1.173,70€ 

Gir Cintura 2 422,50 240,00 1.325,00 278,25€ 1.603,25€ 

Patins 2 377,00 200,00 1.154,00 242,34€ 1.396,34€ 

Total 5.900,00 1.239,00€ 7.139,00€ 

 

 

Amb una ampliació del període de garantia de 2 anys i l’establiment d’una franquícia de 

100€ que comprengui la substitució de peces deteriorades, segons Oferta Econòmic 

Sublot 6.1 

 

Tercer.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa  per import de cinc mil nou-

cents euros (5.900,00 €) de base imposable, mil dos-cents trenta nou euros  (1.239,00€) 

en concepte d’IVA i un total de set mil cent trenta-nou euros (7.139,00 €) que s'imputarà, 

dins del pressupost municipal de  l'any 2019, a càrrec de l'aplicació pressupostària núm. 

19 100 912 63701 Processos Participatius (PR19). 

 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 19100  912  63701 7139 PROCESSOS PARTICIPATIUS (PR19) 100 001 001 001 000 000 

 



 

Quart.- Notificar aquest acord a NOVATILU, SL, amb NIF B98197916  com a empresa 

adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament de parcs infantils 

i mobiliari urbà , així com a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques - ACM 

(preferentment per e-notum al NIF G66436064 i el correu electrònic 

centraldecompres@acm.cat o per correu al  carrer València núm. 231, 6a planta, 08007 

Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius. 

 

Cinquè.- Nomenar responsable del contracte al Sr. Ramon Prat, Director de l’Àrea de 

Territori. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

7.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2019044299     
 
En relació a l’expedient CPG22019000110 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 annex núm. 19/038 per un import de 
101.387,34 euros. 
 

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

200240  Despeses 99999 101387.34 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

S’aprova per unanimitat. 
 

8.1. - APROVAR CERTIFICACIÓ D'OBRA 
 
Núm. de referència : X2019044230     
 
En relació a l’expedient CPG22019000109 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 LIQUIDACIÓ DEFINITIVA D’OBRA de OBRES VOLCANS 3, SL 
corresponent a les obres de MILLORA DELS TANCAMENTS DE LA FAÇANA NORD 
A L’ESCOLA D’ART I SUPERIOR DE DISSENY D’OLOT  amb càrrec a la partida 
19.500.324.63210 “ACTUACIONS ESCOLA D’ ART” per un import de 23.901,32 
euros. 
 

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

200240  Despeses 99999 23901.32 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

S’aprova per unanimitat. 
 

9.1. - TAXA CIES SUBMINISTRADORES 3R TRIMESTRE 2019 
 



 
 
 

Núm. de referència : X2019043705     
 
En relació a l’expedient IG192019000013 de , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
S’acorda: 
 
Primer.- Aprovar les liquidacions del 3r trimestre de l’exercici 2019 corresponent a la 
taxa per ocupació del domini públic per empreses explotadores de serveis, de 
conformitat amb el que disposa l’article 24-1-1c) del R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que 
importen les quantitats que es detallen: 
 
 
LIQUIDACIONS DE OSL-2019-800108 A OSL-2019-800145 
 
* 
Gas........................................................................................................................15.252,
82 € 
* Telefonia fixa (llevat de TELEFÒNICA DE ESPAÑA)............................................ 
2.690,65 € 
* Electricitat 
.............................................................................................................82.800,56 € 
 

 
TOTAL                                                    
100.744,03 € 
 
 
Segon.- El període de cobrament en voluntària serà fins el 5 de gener de 2019, 
transcorregut aquest termini els deutes que no s’hagin fet efectius seran exigits en via 
de constrenyiment i acreditaran el recàrrec de constrenyiment interessos de demora i, 
en el seu cas, les costes que es produeixin. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.1. - PROPOSTA DE BAIXA PER INSOLVENTS 2019 
 

Núm. de referència: X2019043292 

Núm. d’expedient: X2019043292     
 
Atès l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord: 
 
Primer: Aprovar la relació de baixes per insolvents presentades pels departaments de 
Tresoreria i Recaptació, que puja a la quantitat de 368.765,93 euros, segons el detall 
següent:  
 

PADRÓ/ANY 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total  



 

IAE 3.104,13 1.408,70 1.830,61 1.830,61 1.836,39 1.836,39 1.853,00 1.080,53 14.780,36 

IBI 8.647,47 1.488,69 1.564,41 708,63 736,97       13.146,17 

INFRAC DIVERSES     5.286,60 950,00 323,67 16.450,11 11.565,00   34.575,38 

IVTM 7.986,80 8.681,80 9.489,33 9.694,89 11.957,51 12.776,52 12.777,60 8.627,53 81.991,98 

PLUSVÀLUES 6.601,01 24.276,66 24.023,61 33.239,66 3.257,83 9.116,17 2.119,28   102.634,22 

REG COMUNICA ACT             141,04   141,04 

T.ADM DOCUMENTS             63,30   63,30 

T.ANIMALS COMP 18,00 27,00 46,58 90,00 144,00 306,00 607,20 554,60 1.793,38 

T.CEMENTIRI   44,00 44,00 55,00 88,00 473,00 517,00 563,50 1.784,50 

T.ENTRADA VEH 320,00 320,00 192,00 417,70 199,70 192,00     1.641,40 

T.ESC EMPRESA 5.093,09 3.671,52 3.816,23 4.637,04 2.606,98 3.862,81 2.049,01 1.794,04 27.530,72 

T.ESC PARTICULARS 1.931,00 2.140,00 2.346,00 2.319,50 2.352,00 1.959,75 1.285,40 35,50 14.369,15 

T.OCUPA. DIVERSES     1.292,62 368,25         1.660,87 

Sumatori tributari 33.701,50 42.058,37 49.931,99 54.311,28 23.503,05 46.972,75 32.977,83 12.655,70 296.112,47 

                    

PADRÓ/ANY 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total  

SANCIONS     1.090,00 2.108,48 4.603,76 30.054,17 30.333,58 130,00 68.319,99 

                    

                    

PADRÓ/ANY 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total  

SANCIONS 39.1     100,00 230,00 640,00 2.096,96 1.266,51   4.333,47 

                    

                    

              TOTAL   368.765,93 

                    

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.1. - APROVAR LES BASES I LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU 
PER A LA COBERTURA TEMPORAL DE DOS LLOCS DE TREBALL 

D'ADMINISTRATIU/IVA MITJANÇANT CONCURS DE MOBILITAT INTERNA 
 
Núm. de referència : X2019044125     
 
Vist l’expedient administratiu, antecedents corresponents i atès que la senyora Roser 
Ferrés Fluvià, personal funcionari de carrera, administrativa adscrita a l’àrea d’Alcaldia, 
ha presentat una instància comunicant la seva intenció d’accedir a la jubilació avançada 
a partir del 23 de gener de 2020 i deixar de prestar els seus serveis a l’Ajuntament d’Olot 
el dia 15 de novembre de 2019 per poder gaudir dels dies de vacances pendents.  
 
Vist que a l’àrea de Secretaria consta un lloc de treball vacant de personal laboral, 
categoria administratiu/iva adscrit al negociat d’Actes i Sessions, atès que la ocupant 



 
 
 

d’aquest lloc de treball, la senyora Montserrat Costa Marcè, va superar un concurs de 
mobilitat interna i està ocupant temporalment un lloc de treball de tècnica mitjana. 
  
Atès que l’Ajuntament d’Olot té la voluntat de fomentar la mobilitat del personal laboral i 
del personal funcionari i té la necessitat de proveir temporalment els dos llocs de treball 
d’administratiu/va, un adscrit a l’àrea d’Alcaldia i l’altre adscrit a l’àrea de Secretaria.  
 
En relació a l’expedient RH122019000050, la regidora delegada d’Organització i 
Atenció Ciutadana, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents 
acords:  
 
Primer.- Aprovar les bases i la convocatòria del procés selectiu, mitjançant concurs de 
mobilitat interna del personal laboral o del personal funcionari de l’Ajuntament d’Olot per 
a la cobertura temporal de dos llocs de treball d’administratiu/iva, grup C1, un adscrit a 
l’àrea d’Alcaldia i l’altre adscrit a l’àrea de Secretaria.  
 
Segon.- Publicar les bases i la convocatòria al tauler d’anuncis de la pàgina web de 
l’Ajuntament d’Olot (seu electrònica – tauler d’edictes i convocatòries de personal). 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

12.1. - PAGAMENT DE SERVEIS EXTRAORDINARIS AL PERSONAL DE LA 
POLICIA MUNICIPAL REALITZATS EL MES D’OCTUBRE DE 2019. 

 

Núm. de referència : X2019043319     
 
Atès l’informe del Sergent de la Policia Municipal de data 08 de Novembre de 2019. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132019000129 i antecedents corresponents, la 
regidora, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord: 
 
D’acord amb l’acta número 1/2018 de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament 
d’Olot de data 12 de juny de 2018, sobre la modificació del import de les hores 
extraordinàries i les condicions laborals de la Policia Municipal. 
 
Únic.- Pagament de serveis extraordinaris al personal de la Policia Municipal que es 
relaciona a continuació realitzats durant mes d’octubre de 2019. 
 

Nom i Cognoms / Data / Servei Hores Import (€) 

**** -Operari Grua   

06/10/2019 ACTE ESPORTIU 2.5 56,25€ 

19/10/2019 SANT LLUC -Nocturnes 2.5 63,75€ 

19/10/2019 SANT LLUC -Diürnes 6.75 151,87€ 

   

****- Sergent   

19/10/2019 SANT LLUC 8 288,96€ 

   

****- Agent   



 

06/10/2019 ACTE ESPORTIU 5.5 123,75€ 
14/10/2019 MANIFESTACIÓ 4.75 91,20€ 
15/10/2019 REFORÇ 1 19,20€ 
18/10/2019 MANIFESTACIÓ 2 38,40€ 
   

****- Agent   

06/10/2019 ACTE ESPORTIU 5.5 123,75€ 

19/10/2019 SANT LLUC 8 216,00€ 

   

****– Caporal   

11/10/2019 CAP DE TORN 8 168,80€ 

   

****- Agent   

06/10/2019 ACTE ESPORTIU 5.5 123,75€ 

14/10/2019 MANIFESTACIÓ 5.25 100,80€ 

18/10/2019 MANIFESTACIÓ 1 19,20€ 

19/10/2019 SANT LLUC 8 216,00€ 

22/10/2019 REFORÇ TORN 2.5 48,00€ 

   

****- Agent   

08/10/2019 REFORÇ TORN NOCTURN  8 172,00 € 
19/10/2019 SANT LLUC 8 216,00 € 
20/10/2019 SANT LLUC 7 157,50 € 

   

****– Caporal   

14/10/2019 MANIFESTACIÓ 5.75 121,33 € 

   

****- Agent   

06/10/2019 ACTE ESPORTIU 5.5 123,75 € 

   

****- Agent   

14/10/2019 MANIFESTACIÓ 2.75 52,80 € 

   

****- Caporal   

19/10/2019 REFORÇ TORN NOCTURN 8 223,20 € 

   

****- Agent   

14/10/2019 MANIFESTACIÓ 4.25 81,60 € 
19/10/2019 SANT LLUC 8 216,00 € 

   

****- Caporal   

14/10/2019 MANIFESTACIÓ 8 188,80 € 

18/10/2019 MANIFESTACIÓ - Diürnes 6 167,40 € 

18/10/2019 MANIFESTACIÓ – Nocturnes 2 47,20 € 

   

****- Caporal   



 
 
 

14/10/2019 MANIFESTACIÓ 5.75 121,33 € 

17/10/2019 MANIFESTACIÓ  3 63,30 € 

   

****- Agent   

14/10/2019 MANIFESTACIÓ 5.25 100,80 € 

16/10/2019 MANIFESTACIÓ 3.5 67,20 € 

17/10/2019 MANIFESTACIÓ 3 57,60 € 

22/10/2019 REFORÇ TORN 2.25 43,20 € 

   

****- Agent   

31/10/2019 CASTANYADA - Diürnes  2 38,40 € 

31/10/2019 CASTANYADA - Nocturnes  6 153,00 € 

   

****- Agent   

06/10/2019 ACTE ESPORTIU 5.5 123,75 € 

   

****- Agent   

14/10/2019 MANIFESTACIÓ 5 96,00 € 

17/10/2019 MANIFESTACIÓ 2.75 52,80 € 

18/10/2019 MANIFESTACIÓ 0.75 14,40 € 

   

****- Agent   

19/10/2019 SANT LLUC  8 216,00 € 

   

****- Agent   

14/10/2019 MANIFESTACIÓ 5 96,00 € 
19/10/2019 SANT LLUC 8 216,00 € 
20/10/2019 SANT LLUC 6 135,00 € 

31/10/2019 CASTANYADA - Diürnes  2 38,40 € 

31/10/2019 CASTANYADA - Nocturnes  6 153,00 € 

   

TOTAL  5.403,44 € 

 
 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:  
 

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

0  Despeses 19180  134  13001 271.87 HORES EXTRAORDINARIES SEGURETAT 
(GRUA) 

180 008 999 999 999 999 

0  Despeses 19180  132  13001 5131.57 HORES EXTRAORDINARIES SEGURETAT 180 008 999 999 999 999 

 

S’aprova per unanimitat. 
 

12.2. - PAGAMENT DE SERVEIS EXTRAORDINARIS AL PERSONAL DE LA 
BRIGADA MUNICIPAL PER LES HORES EXTRES REALITZADES EL MES 

D’OCTUBRE DE 2019 
 
Núm. de referència : X2019043696     



 

 
Vist l’expedient administratiu RH132019000131 i antecedents corresponents i atès 
l’informe NI022019001752 de data 11 de novembre de 2019 del Director tècnic de la 
Brigada Municipal, la Regidora, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
Pagament de serveis extraordinaris al personal de la Brigada Municipal que es relaciona 
a continuació, per les hores extres realitzades durant el mes d’octubre de 2019: 
 

Cognoms i Nom Data 
Tipus 
servei 

Brigada Hores  Import 

****   ELECTRICISTES Oficial 1º 20,00 435,97€ 

Actes diversos. De 18:00h a 20:30 h. 

Muntar i desmuntar equip de megafonia 

14/10/2019 S. Diürn  2,50 48,00 € 

Actes diversos. De 18:00h a 20:45h. Muntar 

equip de so a Can Joanetes 
21/10/2019 S. Diürn  1,75 33,60 € 

Fira St. Lluc. De 9 a 13:30h, de 16:15 a 

18:00h i de 20 a 21h. Connexions. 
19/10/2019 S.Diürn 

Festiu 
 7,25 163,12 € 

Fira Sant Lluc. De 8 a 13:30h, de 18 a 19h i 

de 20 a 22h. Connexions 

20/10/2019 S.Diürn 

Festiu 
 8,50 191,25 € 

****  . ELECTRICISTES Oficial 1º 7,00 157,50€ 

Actes diversos. De 8.30h a 10:30h i de 
19:30h a 20:30h. Donar corrent. 

05/10/2019 S.Diürn 
Festiu 

 3,00 67,50 € 

Actes diversos. De 8 a 10h , de 13 a 14h i de 

19 a 20h. Donar corrent. 
06/10/2019 S.Diürn 

Festiu 
 4,00 90,00 € 

****  . ELECTRICISTES Oficial 1º 6,50 141,95€ 

Eleccions. De 21 a 22h. Muntar panells 

electorals. 
31/10/2019 S. Diürn  1,00 19,20 € 

Eleccions. De 22  a 23h. Muntar panells 
electorals. 

31/10/2019 S. Nocturn  1,00 21,50 € 

Actes diversos. De 7:30h a 8:00h i de 

19:15h a 20:15h.  
12/10/2019 S.Diürn 

Festiu 
 1,50 33,75 € 

Actes diversos. De 8 a 10h i de 21 a 22h. 
Festival Skate Olot.  

12/10/2019 S.Diürn 
Festiu 

 3,00 67,50 € 

****  . ELECTRICISTES Oficial 1º 4,25 83,90€ 

Fira St Lluc. De 18:15 a 20:30h. Muntar 

tires de bombetes i endolls 

17/10/2019 S. Diürn  2,25 43,20 € 

Eleccions. De 21 a 22h. Muntar panells 
electorals. 

31/10/2019 S. Diürn  1,00 19,20 € 

Eleccions. De 22 a 23h. Muntar panells 

electorals. 
31/10/2019 S. Nocturn  1,00 21,50 € 

****  . ELECTRICISTES Oficial 1º 1,75 33,60€ 

Actes diversos. De 18:00h a 20:45h. Muntar 

equip de so a Can Joanetes 
21/10/2019 S. Diürn  1,75 33,60 € 

****  . ESCOLES Oficial 1º 9,25 212,62€ 

Fira St. Lluc. De 6:20 a 11:54h. Trasllat de 
material, muntatges i desmuntatges.  

19/10/2019 S.Diürn 
Festiu 

 5,50 123,75 € 

Fira Sant Lluc. De 19:45 a 22h. Muntatges, 

desmuntatges i trasllat materials  
20/10/2019 S.Diürn 

Festiu 
 2,25 50,62 € 

Fira Sant Lluc. De 22h a 23:30h. Trasllat de 

materials, muntatge i desmuntatges 
20/10/2019 S.Nocturn  

Festiu  
 1,50 38,25 € 



 
 
 

****  . FUSTERS Supervisor . 11,25 257,63€ 

Actes diversos. De 8 a 10h. Aoapix: 

desmuntatge festa 30 anys. 
06/10/2019 S.Diürn 

Festiu 
 2,00 45,00 € 

Fira St Lluc. De 6:20 a 11:54h. Trasllat de 

material, muntatges i desmuntatges  
19/10/2019 S.Diürn 

Festiu 
 5,50 123,75 € 

Fira Sant Lluc.. De 19:45 a 22h. Muntatges, 

desmuntatges i trasllat materials  
20/10/2019 S.Diürn 

Festiu 
 2,25 50,62 € 

Fira Sant Lluc. De 22 a 23:30h. Trasllat de 

materials, muntatge i desmuntatges 
20/10/2019 S.Nocturn  

Festiu 
 1,50 38,25 € 

****  . JARDINERS Oficial 1ª . 3,50 83,25€ 

Fira Sant Lluc. De 20 a 22h. Trasllat 

material, muntatge i desmuntatge fira 
20/10/2019 S.Diürn 

Festiu 
 2,00 45,00 € 

Fira Sant Lluc. De 22h a 23:30h. Trasllat de 
materials, muntatge i desmuntatges 

20/10/2019 S.Nocturn  
Festiu 

 1,50 38,25 € 

****  . JARDINERS Oficial 1ª . 9,00 207,00€ 

Fira St. Lluc. De 6:20 a 11:54h. Trasllat de 

material, muntatges i desmuntatges  
19/10/2019 S.Diürn 

Festiu 
 5,50 123,75 € 

Fira Sant Lluc. De 20 a 22h. Trasllat 
material, muntatge i desmuntatge fira 

20/10/2019 S.Diürn 
Festiu 

 2,00 45,00 € 

Fira Sant Lluc. De 22h a 23:30h. Trasllat de 

materials, muntatge i desmuntatges 
20/10/2019 S.Nocturn  

Festiu  
 1,50 38,25 € 

****  . JARDINERS Supervisor . 9,00 207,00€ 

Fira St. Lluc. De 6:20 a 11:54h. Trasllat de 
material, muntatges i desmuntatges  

19/10/2019 S.Diürn 
Festiu 

 5,50 123,75 € 

Fira Sant Lluc. De 20 a 22h. Trasllat 

material, muntatge i desmuntatge fira 
20/10/2019 S.Diürn 

Festiu 
 2,00 45,00 € 

Fira Sant Lluc. De 22h a 23:30h. Trasllat de 
materials, muntatge i desmuntatges 

20/10/2019 S.Nocturn  
Festiu  

 1,50 38,25 € 

****  . MAGATZEM Encarregat 11,50 294,90€ 

Actes diversos. De 8 a 10h. Aoapix: 

desmuntatge festa 30 anys. 
06/10/2019 S.Diürn 

Festiu 
 2,00 50,40 € 

Fira St. Lluc. De 6:20 a 11:54h. Trasllat de 

material, muntatges i desmuntatges  
19/10/2019 S.Diürn 

Festiu 
 5,50 138,60 € 

Fira Sant Lluc. De 20 a 22h. Trasllat 

material, muntatge i desmuntatge fira 
20/10/2019 S.Diürn 

Festiu 
 2,50 63,00 € 

Fira Sant Lluc. De 22h a 23:30h. Trasllat de 

materials, muntatge i desmuntatges 
20/10/2019 S.Nocturn  

Festiu  
 1,50 42,90 € 

****  . OPERATIVA Oficial 1º 5,50 123,75€ 

Fira St. Lluc. De 6:20 a 11:54h. Trasllat de 
material, muntatges i desmuntatges  

19/10/2019 S.Diürn 
Festiu 

 5,50 123,75 € 

****  . OPERATIVA Oficial 1º 11,00 252,00€ 

Actes diversos. De 8 a 10h. Aoapix: 

desmuntatge festa 30 anys. 
06/10/2019 S.Diürn 

Festiu 
 2,00 45,00 € 

Fira St. Lluc. De 6:20 a 11:54h. Trasllat de 
material, muntatges i desmuntatges  

19/10/2019 S.Diürn 
Festiu 

 5,50 123,75 € 

Fira Sant Lluc. De 20 a 22h. Trasllat 

material, muntatge i desmuntatge fira 
20/10/2019 S.Diürn 

Festiu 
 2,00 45,00 € 

Fira Sant Lluc. De 22h a 23:30h. Trasllat de 
materials, muntatge i desmuntatges 

20/10/2019 S.Nocturn  
Festiu  

 1,50 38,25 € 

****  . OPERATIVA Oficial 1º 5,85 136,13€ 

Fira St. Lluc. De 10:08 a 11:54h. Trasllat de 

material, muntatges i desmuntatges  
19/10/2019 S.Diürn 

Festiu 
 1,85 41,63 € 



 

Fira Sant Lluc. De 19:30 a 22h. Trasllat 
material, muntatge i desmuntatge fira 

20/10/2019 S.Diürn 
Festiu 

 2,50 56,25 € 

Fira Sant Lluc. De 22h a 23:30h. Trasllat de 

materials, muntatge i desmuntatges 
20/10/2019 S.Nocturn  

Festiu  
 1,50 38,25 € 

****  . OPERATIVA Supervisor 9,50 218,25€ 

Fira St. Lluc. De 6:20 a 11:54h. Trasllat de 

material, muntatges i desmuntatges  
19/10/2019 S.Diürn 

Festiu 
 5,50 123,75 € 

Fira Sant Lluc. De 20 a 22h. Trasllat 

material, muntatge i desmuntatge fira 
20/10/2019 S.Diürn 

Festiu 
 2,50 56,25 € 

Fira Sant Lluc. De 22h a 23:30h. Trasllat de 

materials, muntatge i desmuntatges 
20/10/2019 S.Nocturn  

Festiu  
 1,50 38,25 € 

****  . PINTORS Supervisor 2,00 40,70 € 

Eleccions. De 21 a 22h. Muntar panells 
electorals. 

31/10/2019 S. Diürn  1,00 19,20 € 

Eleccions. De 22  a 23h. Muntar panells 

electorals. 
31/10/2019 S.Nocturn  1,00 21,50 € 

TOTAL 
   

126,85 2.886,15€ 

 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 

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

0  Despeses 19142  165  13001 710.97 HORES EXTRAORDINARIES ENLLUMENAT 
BRIGADA 

142 002 999 999 999 999 

0  Despeses 19142  1522 13001 652.90 HORES EXTRAORDINARIES BRIGADA 
EDIFICIS1 

142 002 999 999 999 999 

0  Despeses 19142  171  13001 497.25 HORES EXTRAORDINARIES BRIGADA 
JARDINERS 

142 002 999 999 999 999 

0  Despeses 19142  1532 13001 1025.03 HORES EXTRAORDINARIES VIES PUBLIQUES 142 002 999 999 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
12.3. - PAGAMENT DELS SERVEIS EXTRAORDINARIS A DIVERS PERSONAL DE 
LES OFICINES PER LES HORES EXTRES REALITZADES EL MES D’OCTUBRE 

DE 2019 
 
Núm. de referència : X2019043752     
 
En relació a l’expedient RH132019000132 i antecedents corresponents, i atès el vist-i-
plau de la cap de Progrés Econòmic, de la cap de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, la 
regidora proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Pagament dels serveis extraordinaris a divers personal de les oficines de l’Ajuntament 
que es relaciona a continuació per les hores extres realitzades/presentades durant el 
mes d’octubre de 2019: 
 
 

Nom i Cognoms Subàrea Data Serveis 
 Núm/  

hores 
    Import € 

**** OAC 14/10/19 Ple Extraordinari 3 h 50,70 € 

**** OAC 29/10/19 Ple Municipal 3 h 50,70 € 

**** Dinàmig 19/10/19 Muntatge i control Fira St. Lluc 
4h 

3h  

124,00 € 

74,10 € 



 
 
 

**** Dinàmig 19 i 20/10/19 Muntatge i control Fira St. Lluc 11h 341,00 € 

**** Dinàmig 19 i 20/10/19 
Muntatge i desmuntatge Fira 

St. Lluc 
13h 321,10 € 

TOTAL      961,60 €  

 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:  
 

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

0  Despeses 19200  4311 13001 662.10 HORES EXTRAORDINARIES DINAMIG FIRES 200 009 999 999 999 999 
0  Despeses 19200  4313 13001 198.10 HORES EXTRAORDINARIES DINAMIG 

MERCAT 
200 009 999 999 999 999 

0  Despeses 19130  920  13001 101.40 HORES EXTRAORDINARIES ADMINISTRACIO 
GENERAL 

121 001 999 999 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
13.1. - PAGAMENT D'UN COMPLEMENT DE NOCTURNITAT AL PERSONAL DE 
LA POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS EL MES D’OCTUBRE DE 

2019 
 
Núm. de referència : X2019043271     
 
Atès els informes del Sergent de la Policia Municipal de data 08 de Novembre de 2019. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132019000128 i antecedents corresponents, la 
regidora, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
D’acord amb el que estableix l’annex 1, aprovat pel Ple d’aquesta Corporació en la 
sessió celebrada el dia 26 de març de 1992, sobre els serveis de nocturnitat de la Policia 
Municipal. 
 
D’acord amb l’acta número 1/2018 de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament 
d’Olot de data 12 de juny de 2018, sobre la modificació del import de les hores 
extraordinàries i les condicions laborals de la Policia Municipal. 
 
Primer.- Pagament d’un complement de nocturnitat al personal de la Policia Municipal 
que es relaciona a continuació pels serveis realitzats durant el mes d’octubre de 2019: 
 

Nom i Cognoms Data Dies Serveis Import (€) 

CAPORALS     

**** Octubre 2019 7 Nocturnitat      182,00    

**** Octubre 2019 7 Nocturnitat      182,00    

**** Octubre 2019 6 Nocturnitat      156,00    

**** Octubre 2019 4 Nocturnitat      104,00    

AGENTS     

**** Octubre 2019 1 Nocturnitat        18,00    

**** Octubre 2019 7 Nocturnitat      126,00    



 

**** Octubre 2019 7 Nocturnitat      126,00    

**** Octubre 2019 7 Nocturnitat      126,00    

**** Octubre 2019 7 Nocturnitat      126,00    

**** Octubre 2019 3 Nocturnitat        54,00    

**** Octubre 2019 7 Nocturnitat      126,00    

**** Octubre 2019 1 Nocturnitat        18,00    

**** Octubre 2019 6 Nocturnitat      108,00    

**** Octubre 2019 6 Nocturnitat      108,00    

**** Octubre 2019 6 Nocturnitat      108,00    

**** Octubre 2019 12 Nocturnitat      216,00    

**** Octubre 2019 6 Nocturnitat      108,00    

**** Octubre 2019 4 Nocturnitat        72,00    

**** Octubre 2019 4 Nocturnitat        72,00    

**** Octubre 2019 4 Nocturnitat        72,00    

**** Octubre 2019 4 Nocturnitat        72,00    

**** Octubre 2019 3 Nocturnitat        54,00    

**** Octubre 2019 4 Nocturnitat        72,00    

**** Octubre 2019 7 Nocturnitat      126,00    

**** Octubre 2019 6 Nocturnitat      108,00    

**** Octubre 2019 6 Nocturnitat      108,00    

TOTAL    2.748,00€ 

 
 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 

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

0  Despeses 19180  132  121031 2748.00 ALTRES COMPLEMENTS NOCTURNITAT 
SEGURETAT 

180 008 999 999 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

14.1. - PAGAMENT D'UN COMPLEMENT AL PERSONAL DE LA BRIGADA 
MUNICIPAL, INFORMÀTICA I TÈCNICS D’URBANISME PELS RETENS 

D’OCTUBRE DE 2019 
 
Núm. de referència : X2019043347     
 
Atès l’informe del director de l’àrea d’Infraestructura i Urbanisme de data 06 de 
novembre de 2019 amb número d’expedient NI022019001706, l’informe del cap d’àrea 
d’Informàtica de data 04 de novembre de 2019 amb número d’expedient 
NI022019001697, i l’informe del director tècnic de la Brigada Municipal de data 11 de 
novembre de 2019 amb número d’expedient NI022019001735. 
 



 
 
 

D’acord amb el que estableix el punt 7 de l’acta de la Comissió de seguiment del conveni 
número 66, de data 14 de maig de 2018, i la seva ratificació per la Mesa General de 
Negociació de l’Ajuntament d’Olot en data 12 de juny de 2018 sobre els retens de 
Brigada Municipal, Informàtica i tècnics d’Urbanisme. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132019000130 i antecedents corresponents, la 
regidora, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Pagament d’un complement en concepte de reten al personal de la Brigada 
Municipal, d’informàtica i dels serveis tècnics d’urbanisme que es relaciona a continuació 
pels serveis de reten realitzats durant el mes d’octubre de 2019: 
 
 
 

Nom i Cognoms Servei 
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Import (€) 

**** 

Infra. i 
Urbanisme 

1 
- 

- 
- 135,00 

**** 

Infra. i 
Urbanisme 

1 
- 

- 
- 135,00 

**** 

Infra. i 
Urbanisme 

1 
- 

- 
- 135,00 

**** Informàtica 1 - - - 135,00 

**** Informàtica 1 - - - 135,00 

**** Informàtica 1 - - - 135,00 

**** Informàtica 1 - - - 135,00 

**** Brigada 1 - - - 135,00 

**** Brigada 1 1 - - 190,00 

**** Brigada 1 2 - - 245,00 

**** Brigada 1 - - - 135,00 

**** Brigada 1 - - - 135,00 

TOTAL      1.785,00€ 

 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 

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

0  Despeses 19140  134  15300 135.00 RETENS MOBILITAT 140 001 999 999 999 999 
0  Despeses 19140  160  15300 135.00 RETENS CLAVEGUERAM 140 001 999 999 999 999 
0  Despeses 19140  151  15300 135.00 RETENS URBANISME 140 001 999 999 999 999 
0  Despeses 19120  491  15300 540.00 RETENS INFORMATICA 120 001 999 999 999 999 
0  Despeses 19142  1522 15300 245.00 RETENS BRIGADA EDIFICIS 142 002 999 999 999 999 
0  Despeses 19142  165  15300 595.00 RETENS ENLLUMENAT BRIGADA 142 002 999 999 999 999 

 

S’aprova per unanimitat. 
 



 

15.1. - MODIFICACIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA DE LES OBRES DE MILLORA 
DE COBERTA AL MAS EL MOLÍ DE L’IGNASI (O MAS EL MOLÍ DE CAN 

CLIMENT) 
 
Núm. de referència : X2019033475     
 
Vist que la Junta de Govern Local de data 5 de setembre de 2019 va adoptar, entre 
d’altres, l’acord d’aprovar la memòria valorada de les obres de millora de coberta al Mas 
el Molí de l’Ignasi (o Mas el Molí de Can Climent). 
 
Vista la memòria valorada modificada de les obres de millora de coberta al Mas el Molí 
de l’Ignasi (o Mas el Molí de Can Climent), redactada pels serveis tècnics municipals en 
data novembre de 2019, que té per objecte modificar la memòria aprovada anteriorment 
en el sentit d’incorporar millores en la seguretat pel que fa a l’execució de les obres, atès 
l’emplaçament vora riu de les mateixes.  
 
Vist l’art. 37 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
En relació a l’expedient UPOM2019000027, 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 memòria valorada modificada de les obres de millora de 
coberta al Mas el Molí de l’Ignasi (o Mas el Molí de Can Climent), redactada pels serveis 
tècnics municipals en data novembre de 2019. 
 
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler 
d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
16.1. - CONCEDIR LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR D'EDIFICACIÓ DE NOVA PLANTA 

PTGE RASCLET 11 
 
Núm. de referència : X2019025309 

 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per CONSTRUCCIÓ 
D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, al : PTGE DEL RASCLET N.0011 , del municipi 
d’Olot.  

 
Identificació de l’expedient: OMA32019000074   
Situació: PTGE DEL RASCLET N.0011  
                 
UTM: : 6302603 
 



 
 
 

1.- En data 26/6/2019 ****amb DNI: ****, presenta projecte d’obres majors per 
CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, amb situació al carrer PTGE 
DEL RASCLET N.0011 , d’Olot, d’acord amb el projecte redactat per **** 
 
2.- En data 4/11/2019 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.  
 
FONAMENT DE DRET 
 
1. Vist el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per 
acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 18 de juny de 
2003 i quin Text Refós fou aprovat pel mateix òrgan en sessió de data 25 de setembre 
de 2003, havent estat publicada la seva normativa al Diari Oficial de la Generalitat de 
data 2 de febrer de 2004, i posteriors modificacions, qualifica la finca on es situa 
l’edificació existent de sòl. URBANITZABLE DELIMITAT. Zona Suburbana A 
intensitat II (illa A7) 
 
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, 
estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les llicències d’obres. 
És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme. 
 
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local, 
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 30 de juny de 2015, que va delegar 
aquesta competència en aquest òrgan municipal. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Atorgar a ****amb DNI: ****, llicència d’obres (OMA32019000074), per 
CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, amb situació al PTGE DEL 
RASCLET N.0011 , del municipi d’Olot, d’acord amb el projecte redactat per **** 

 
SEGON. Informar que no podran inciar-se les obres en tant no es doni compliment als 
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències d’Urbanisme 
d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran les 
corresponents actuacions sancionadores.  
 
TERCER. El termini per començar les obres és de 12 mesos i el termini per acabar-les 
és de 24 mesos La llicència urbanística caducarà a tots els efectes si, en finir qualsevol 
d’aquests terminis o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no s’han acabat 
les obres, essent necessari sol·licitar nova llicència ajustada a l’ordenament urbanístic 
vigent.  
 
QUART. Donar compte de l’ingrès de les autoliquidació/ns que es detalla/en 
seguidament: CRA2019600084     
 
 
Liquidació de Drets i Garanties: 
 



 

Drets 
 
Per: 
 
Un pressupost de: 242862.67 euros  
1 Connexions desguassos habitatges 
1 Guals 
  
  
 

Base liquidable 
(3) 

Drets % 
bonifica
ció 

Drets definitius Taxes Total Drets 

242862.67 8140.47 0 8140.47 536.85 8677.32 

 
 

Garanties: 
   
 

Total Liquidació Euros 

Per Drets 8677.32 

Per Garanties  0 

 
 
CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats. 
 
Condicions Generals aprovades per la Comissió de Govern en sessió celebrada 
el dia 13 de febrer de 1988, modificades per acord de la Junta de Govern Local en 
sessió celebrada el dia 18 de juny de 2008 i modificades per la Junta de Govern 
Local en sessió celebrada el dia 17 de març de 2010. 
 
1.- La llicència s’atorga fent excepció del dret de propietat i sense perjudici de tercers. 
 
2.- L’execució de les obres que empara la present llicència, en tot allò no regulat 
expressament en aquestes condicions generals i a les particulars, s’haurà d’adaptar al 
que estableixen la Llei i les Ordenances Municipals. Aquesta llicència no eximeix el 
sol·licitant d’obtenir d’altres administracions les llicències que legalment corresponguin. 
 
3.- El termini de vigència de la llicència es comptarà a partir de la notificació a l’interessat 
de l’acord de concessió adoptat per la Junta de Govern Local, llevat que el propi 
interessat sol·licités per escrit el contrari i es resolgués favorablement aquesta petició. 
 
4.- Les obres hauran de concloure’s abans que s’esgoti el termini de vigència de la 
llicència, que s’assenyalarà en concedir-se, almenys en la seva part exterior. Si no fos 
així, l’Autoritat Municipal adoptarà les disposicions que calguin per posar-hi remei, i 
podrà ordenar que se n’executin les indispensables pel personal al servei de 
l’Ajuntament, amb càrrec a l’interessat. 
 



 
 
 

5.- La Junta de Govern Local podrà autoritzar, una pròrroga del termini d’inici i/o final de 
l’obra, sempre que l’interessat ho sol·liciti abans de finir el termini que correspongui. De 
no existir pròrroga, la llicència restarà caducada en acabar el termini de vigència 
assenyalat a l’esmentada llicència i caldrà sol·licitar una nova llicència per a finalitzar les 
obres. 
 
6.- L’obertura de portes i finestres de la planta baixa, tret d’una disposició en contra, no 
podran envair l’espai públic. 
 
7.- Els desguassos interiors de l’edifici hauran de contenir el corresponent sifó inodor. 
 
8.- Es prohibeix practicar als soterranis qualsevol obra que afecti la via pública o terrenys 
del seu domini. 
 
9.- No es permet que com a conseqüència de l’execució de les obres, s’embrutin els 
embornals de la via pública, essent obligació del promotor l’adopció de les mesures 
adequades per evitar-ho. L’incompliment d’aquesta condició comportarà la retenció de 
la fiança dipositada en concepte de moviment de terres o runes i reposició de paviments. 
 
10.- El titular de la llicència haurà de construir al seu càrrec la vorera, segons el model, 
rasant i amplada que figurin a les condicions particulars de la llicència o a la 
corresponent ordenança reguladora. Per construir un gual per a l’entrada i sortida de 
vehicles, s’haurà de disposar de l’oportuna llicència. 
 
11.- Quan per causes imperioses de l’obra emparada per la present llicència, s’hagi 
d’ocupar la via pública amb materials, grues, instal·lacions, etc, així com interrompre la 
normal circulació pel carrer o vorera, s’haurà de sol·licitar el corresponent permís, 
quedant el contractista sotmès a la legislació vigent en la matèria i a les ordres que en 
aquest sentit li transmeti la Policia Municipal. 
 
12.- El davant de l’edifici o del solar on es realitzin les obres de nova construcció, o que 
afectin la façana o part anterior de la coberta, es tancaran sempre amb un clos de 
protecció d’acord amb les condicions de l’Ordenança d’obres a la via pública. Les 
bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació 
vigent. 
 
13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les 
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà 
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les 
prestacions de la Seguretat Social. 
 
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la corresponent 
llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals que causi. 
 
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li 
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En cas 
d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les sancions 
que corresponguin. 
 



 

 
Condicions Particulars 
 
 
1. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: 1) Document signat per contractista assumint 
la responsabilitat de l’execució de l’obra i document que l’acrediti (model 36, certificat 
d’alta a l’epígraf corresponent o altra documentació equivalent). 2) Document signat per 
arquitecte tècnic assumint la direcció de l’execució de l’obra.  
 
2. D'acord amb l'establert a l'art. 1 del Decret 282/1991, no es poden iniciar les obres de 
construcció si no s'ha presentat prèviament a l'Ajuntament el corresponent projecte 
executiu i el programa de control de qualitat, visats pel col·legi d’arquitectes (en aplicació 
del Reial Decret 1000/2010, sobre visat col·legial obligatori).  

3. El projecte de l’obra que s’autoritza amb aquesta llicència s’ajusta a la Concreció de 
l’ordenació volumètrica de l’illa A7 del sector Pla de Dalt – Rebaixinc, que s’aprova amb 
la resolució d’aquesta llicència d’obres d’acord amb el procediment previst a l’article 252 
del Reglament de la Llei d’urbanisme (Decret 305/2006).  
Les condicions de composició dels volums edificables de l’expedient de concreció de 
l’ordenació volumètrica (art. 18.5) són les següents:  
Les noves edificacions hauran de formar un conjunt harmònic amb les edificacions 
existents, per això s’han arbitrat una sèrie de mesures referents a diversos aspectes de 
l’edificació en aquestes parcel·les.  
a) Materials per tractament de les façanes: Preferentment els murs exteriors de façana 
de les edificacions seran d’un sol material, d’obra vista, manual o mecànica de color 
vermell (natural). 
S’admet la combinació de dos materials sempre que un sigui l’obra vista i l’altre un 
revestiment uniforme, sigui estucat, remolinat o d’altre. El color d’aquest revestiment 
serà el més proper possible al blanc o al gris. En tot cas el material dominant serà l’obra 
vista, que serà obligatori estigui present a totes les façanes i en el conjunt no serà inferior 
al 60% de la seva superfície.  
Els tancaments de les obertures, seran preferentment de color blanc, qualsevol altre 
color s’haurà de justificar.  
b) Cobertes:  
 
Les edificacions en dues plantes resoldran la coberta amb una teulada inclinada de 
teula, idèntica o més semblant possible a la utilitzada per la resta de la zona de 
Rebaixinc. La teula utilitzada a les edificacions de la zona és la “Teja mixta Cazorla, 
marrón, URL”. El pendent dels teulats, serà entre el 30% i el 35%. Les cornises i ràfecs 
de teulada comptaran a efectes de separació mínima a partir d’una volada de 50 cm. El 
cantell dels ràfecs entre 10 i 12 cm. L’acabat dels ràfecs de coberta serà d’un material 
que es pugui deixar vist, sense pintar.  
S’admet la coberta plana a les plantes baixes i l’acabat serà amb grava tipus palet de 
riera o amb un paviment. No s’admetrà l’acabat amb làmines impermeables 
autoprotegides.  
c) Les parets de tancament tindran una cota mínima de 0,60 m d’alçada i una màxima 
de 1,00 m. A les tanques que donen a carrer, aquestes alçades es mesuraran respecte 
a la rasant del mateix. Seran de totxo manual o mecànic, de mida catalana color vermell 
(natural) i el seu coronament serà horitzontal i acabat amb una peça ceràmica del mateix 
color.  



 
 
 

Per sobre de la paret massissa, fins a 1,80 m, la tanca serà vegetal. S’admetrà una 
tanca de reixat prefabricat plastificat en color verd que quedarà amagada per la 
vegetació. Aquest reixat servirà com a suport del bruc provisionalment mentre el verd 
no arribi a l’alçada correcte.  
 
4. En aplicació de la normativa de seguretat contra incendis, es condiciona la llicència 
a: Caldrà garantir tècnicament la resistència al foc de les estructures portants i de la 
coberta (punt 6 del DB SI-6 del CTE).  

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

6. D’acord amb l’article 75.1 del Decret 64/2014 pel qual s’aprova el Reglament sobre la 
protecció de la legalitat urbanística, per a la primera utilització i ocupació de l’edifici, la 
persona promotora ha de comunicar prèviament la finalització de les obres a 
l’ajuntament. La comunicació ha d’anar acompanyada del certificat final d’ obra expedit 
per la direcció facultativa de les obres en què han de constar els fets següents: a) Data 
de finiment de les obres. b) Que les obres han estat executades de conformitat amb el 
projecte tècnic autoritzat i, si s’escau, les seves modificacions i les condicions de la 
llicència urbanística atorgada. c) Que l’edificació està en condicions de ser utilitzada de 
conformitat amb l’ús autoritzat.  

7. Per la concessió de la llicència de primera utilització serà necessari presentar certificat 
emès per empresa acreditada legalment que certifiqui la correcta gestió de residus 
d’acord amb les condicions de l’Ordenança General de Gestió de Residus aprovada el 
15/03/02 i modificada el 28/07/2005. El certificat també haurà d’incloure la gestió de les 
terres a reutilitzar (48 m3 a la mateixa obra i 33,60 m3 en altra autoritzada), d’acord amb 
les previsions de l’Estudi de gestió de residus del projecte d’edificació, segons estableix 
l’article 15.2 de la Modificació del Decret 89/2010 (PROGROC).  

8. D’acord amb el Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari aprovat per Real Decret 
Legislatiu 1/2004, de 5 de març, i el Reial decret 417/2006, de 7 d’abril, pel qual es 
desenvolupa el text refós de la Llei del cadastre immobiliari, el termini per declarar 
l’alteració cadastral és de 2 mesos a partir del dia següent a la data de finalització de 
l’obra. A aquests efectes caldrà adreçar-se a l’Ofici d’atenció al ciutadà (OAC) de 
l’Ajuntament d’Olot. Cal aportar la següent documentació: 1) Plànol de situació i 
d’emplaçament, 2) Plànols definitius de cada planta, 3) Certificat d’obra nova, 4) 
Fotografia/es de la/les façana/es (10x15), 5) fotocòpia DNI del titular i 6) Fotocòpia de 
les escriptures de propietat de la finca, (si cal). Tota la documentació es pot adjuntar en 
format digital, o enviar-ho a cadastre@olot.cat.  

 

S’aprova per unanimitat. 
 
16.2. - CONCEDIR LLICÈNCIA D'OBRES PER A REFORMA INTERIOR EN PLANTA 
PRIMERA I SEGONA D'EDIFICI PLURIFAMILIAR CANTONER SITUAT AL CARRER 

SANT ESTEVE 2 1ER I 2ON PIS. 
 
Núm. de referència : X2019018967 

 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de FINCA MAJOR OLOT SL per 
PROJECTE DE REFORMA INTERIOR EN PLANTA PRIMERA I SEGONA D’EDIFICI 



 

PLURIFAMILIAR CANTONER, situat al : C DE SANT ESTEVE N.0002 , del municipi 
d’Olot.  

 
Identificació de l’expedient: OMA32019000053   
Situació: C DE SANT ESTEVE N.0002  
                 

UTM: :  
 
1.- En data 6/5/2019, FINCA MAJOR OLOT SL amb NIF: B5528119-0, representat per 
****, presenta projecte d’obres majors per , amb situació al carrer C DE SANT ESTEVE 
N.0002 , d’Olot, d’acord amb el projecte redactat per **** 
 
2.- En data 4/11/2019 l’Arquitecta Municipal ha emès informe tècnic favorable.  
 
3.- En data 18/11/2019 el Lletrat d’Urbanisme ha emès informe favorable al respecte.  
 
FONAMENT DE DRET 
 
1. Vist el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per 
acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 18 de juny de 
2003 i quin Text Refós fou aprovat pel mateix òrgan en sessió de data 25 de setembre 
de 2003, havent estat publicada la seva normativa al Diari Oficial de la Generalitat de 
data 2 de febrer de 2004, i posteriors modificacions, qualifica la finca on es situa 
l’edificació existent de sòl. Zona de rehabilitació de les estructures edificatòries 
compactes, Clau 6.1 
 
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, 
estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les llicències d’obres. 
És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme. 
 
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local, 
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 30 de juny de 2015, que va delegar 
aquesta competència en aquest òrgan municipal. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Atorgar a FINCA MAJOR OLOT SL amb NIF: B5528119-0, representat per 
****, llicència d’obres (OMA32019000053), amb situació al C DE SANT ESTEVE 
N.0002 ,per a PROJECTE DE REFORMA INTERIOR EN PLANTA PRIMERA I 
SEGONA D’EDIFICI PLURIFAMILIAR CANTONER,  del municipi d’Olot, d’acord amb el 
projecte redactat per **** 
 
SEGON. Informar que no podran inciar-se les obres en tant no es doni compliment als 
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències d’Urbanisme 
d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran les 
corresponents actuacions sancionadores.  
 



 
 
 

TERCER. El termini per començar les obres és de 12 mesos i el termini per acabar-les 
és de 24 mesos La llicència urbanística caducarà a tots els efectes si, en finir qualsevol 
d’aquests terminis o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no s’han acabat 
les obres, essent necessari sol·licitar nova llicència ajustada a l’ordenament urbanístic 
vigent.  
 
QUART.Donar compte de l’ingrès de les autoliquidació/ns que es detalla/en 
seguidament: CRA2019600083     
 
 
Liquidació de Drets i Garanties: 
 

Drets 
 
Per: 
Un pressupost de: 141615 euros  
  
   
 
Base liquidable (3) Drets % 

bonificació 
Drets definitius Taxes Total Drets 

141615 4673.28 -95% 233.67 317.85 551.52 

 
 

Garanties: 
    
    
    

   
 

Total Liquidació Euros 

Per Drets 551.52 

Per Garanties  0 

 
 
CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats. 
 
Condicions Generals aprovades per la Comissió de Govern en sessió celebrada 
el dia 13 de febrer de 1988, modificades per acord de la Junta de Govern Local en 
sessió celebrada el dia 18 de juny de 2008 i modificades per la Junta de Govern 
Local en sessió celebrada el dia 17 de març de 2010. 
 
1.- La llicència s’atorga fent excepció del dret de propietat i sense perjudici de tercers. 
 
2.- L’execució de les obres que empara la present llicència, en tot allò no regulat 
expressament en aquestes condicions generals i a les particulars, s’haurà d’adaptar al 
que estableixen la Llei i les Ordenances Municipals. Aquesta llicència no eximeix el 
sol·licitant d’obtenir d’altres administracions les llicències que legalment corresponguin. 
 



 

3.- El termini de vigència de la llicència es comptarà a partir de la notificació a l’interessat 
de l’acord de concessió adoptat per la Junta de Govern Local, llevat que el propi 
interessat sol·licités per escrit el contrari i es resolgués favorablement aquesta petició. 
 
4.- Les obres hauran de concloure’s abans que s’esgoti el termini de vigència de la 
llicència, que s’assenyalarà en concedir-se, almenys en la seva part exterior. Si no fos 
així, l’Autoritat Municipal adoptarà les disposicions que calguin per posar-hi remei, i 
podrà ordenar que se n’executin les indispensables pel personal al servei de 
l’Ajuntament, amb càrrec a l’interessat. 
 
5.- La Junta de Govern Local podrà autoritzar, una pròrroga del termini d’inici i/o final de 
l’obra, sempre que l’interessat ho sol·liciti abans de finir el termini que correspongui. De 
no existir pròrroga, la llicència restarà caducada en acabar el termini de vigència 
assenyalat a l’esmentada llicència i caldrà sol·licitar una nova llicència per a finalitzar les 
obres. 
 
6.- L’obertura de portes i finestres de la planta baixa, tret d’una disposició en contra, no 
podran envair l’espai públic. 
 
7.- Els desguassos interiors de l’edifici hauran de contenir el corresponent sifó inodor. 
 
8.- Es prohibeix practicar als soterranis qualsevol obra que afecti la via pública o terrenys 
del seu domini. 
 
9.- No es permet que com a conseqüència de l’execució de les obres, s’embrutin els 
embornals de la via pública, essent obligació del promotor l’adopció de les mesures 
adequades per evitar-ho. L’incompliment d’aquesta condició comportarà la retenció de 
la fiança dipositada en concepte de moviment de terres o runes i reposició de paviments. 
 
10.- El titular de la llicència haurà de construir al seu càrrec la vorera, segons el model, 
rasant i amplada que figurin a les condicions particulars de la llicència o a la 
corresponent ordenança reguladora. Per construir un gual per a l’entrada i sortida de 
vehicles, s’haurà de disposar de l’oportuna llicència. 
 
11.- Quan per causes imperioses de l’obra emparada per la present llicència, s’hagi 
d’ocupar la via pública amb materials, grues, instal·lacions, etc, així com interrompre la 
normal circulació pel carrer o vorera, s’haurà de sol·licitar el corresponent permís, 
quedant el contractista sotmès a la legislació vigent en la matèria i a les ordres que en 
aquest sentit li transmeti la Policia Municipal. 
 
12.- El davant de l’edifici o del solar on es realitzin les obres de nova construcció, o que 
afectin la façana o part anterior de la coberta, es tancaran sempre amb un clos de 
protecció d’acord amb les condicions de l’Ordenança d’obres a la via pública. Les 
bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació 
vigent. 
 
13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les 
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà 



 
 
 

l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les 
prestacions de la Seguretat Social. 
 
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la corresponent 
llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals que causi. 
 
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li 
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En cas 
d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les sancions 
que corresponguin. 
 
 
Condicions Particulars 
 

-Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: document signat per contractista o 
contractistes assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra, així com 
documentació que acrediti la seva condició de contractista.  
 
-Els responsables de l’obra es faran càrrec de comunicat amb antelació l’inici de l’obra 
a la Policia Municipal i s’observaran les indicacions que pugui disposar en relació a 
les condicions de seguretat i senyalització de l’ocupació de la via pública prevista, 
que correrà a càrrec del promotor i contractista de l’obra. Es compliran les normes de 
l’Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública aprovada el 27/04/95.  
 
-Al compliment dels condicionants de l’informe favorable emès pel tècnic responsable 
en matèria de prevenció i extinció d’incendis, i que a continuació es transcriu:  
“ -Garantir uns resistèncis al foc EI60 entre vivendes (taula 1.1 del DB SI-1 del CTE)  
-Justificar tècnicament la resistència al foc de les estructures portants (punt 6 del DB 
SI-6 del CTE).  
-Justificar tècnicament la propagació a nivell exterior (DB SI-2 del CTE).” 
 

S’aprova per unanimitat. 
 

 
16.3. - CONCEDIR LLICÈNCIA D'OBRES PER A CONSTRUCCIÓ D'EDIFICI DE 12 

HABITATGES I 18 PLACES D'APARCAMENT I 13 TRASTERS AL CARRER FOLCH 
I TORRES 12 

 
Núm. de referència : X2019023682 

 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de SINGULAR OLOT SL per 
CONSTRUCCIÓ D'EDIFICI DE 12 HABITATGES, 18 PLACES D'APARCAMENT I 13 
TRASTERS, AMB CONCRECIÓ DE L'ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA, al : C DE JOSEP 
M. FOLCH I TORRES N.0012 , del municipi d’Olot.  

 
Identificació de l’expedient: OMA32019000067   
Situació: C DE JOSEP M. FOLCH I TORRES N.0012  
                 
UTM: : 8300101 
 
1.- En data 4/6/2019 SINGULAR OLOT SL amb DNI: B5533585-5, representat per 
****., presenta projecte d’obres majors per CONSTRUCCIÓ D'EDIFICI DE 12 
HABITATGES, 18 PLACES D'APARCAMENT I 13 TRASTERS, AMB CONCRECIÓ DE 



 

L'ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA, amb situació al carrer C DE JOSEP M. FOLCH I 
TORRES N.0012 , d’Olot, d’acord amb el projecte redactat per **** 
 
2.- En data 12/11/2019  l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.  
 
FONAMENT DE DRET 
 
1. Vist el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per 
acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 18 de juny de 
2003 i quin Text Refós fou aprovat pel mateix òrgan en sessió de data 25 de setembre 
de 2003, havent estat publicada la seva normativa al Diari Oficial de la Generalitat de 
data 2 de febrer de 2004, i posteriors modificacions, qualifica la finca on es situa 
l’edificació existent de sòl. URBANITZABLE DELIMITAT. Illa 4. Ordenació específica 
aïllada amb estudi de detall 
 
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, 
estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les llicències d’obres. 
És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme. 
 
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local, 
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 30 de juny de 2015, que va delegar 
aquesta competència en aquest òrgan municipal. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Atorgar a SINGULAR OLOT SL amb DNI: B5533585-5, representat per ****, 
llicència d’obres (OMA32019000067), per CONSTRUCCIÓ D'EDIFICI DE 12 
HABITATGES, 18 PLACES D'APARCAMENT I 13 TRASTERS, AMB CONCRECIÓ DE 
L'ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA, amb situació al C DE JOSEP M. FOLCH I TORRES 
N.0012 , del municipi d’Olot, d’acord amb el projecte redactat per ****. 
 
SEGON. Informar que no podran inciar-se les obres en tant no es doni compliment als 
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències d’Urbanisme 
d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran les 
corresponents actuacions sancionadores.  
 
TERCER. El termini per començar les obres és de 12 mesos i el termini per acabar-les 
és de 36 mesos. La llicència urbanística caducarà a tots els efectes si, en finir qualsevol 
d’aquests terminis o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no s’han acabat 
les obres, essent necessari sol·licitar nova llicència ajustada a l’ordenament urbanístic 
vigent.  
 
QUART.Donar compte de l’ingrès de les autoliquidació/ns que es detalla/en 
seguidament: CRA2019600085     
 
 
Liquidació de Drets i Garanties: 



 
 
 

 
Drets 

 
Per: 
Un pressupost de: 1588754.10 euros  
12 Connexions desguassos habitatges 
  
 1 Guals 
  
  
 

Base liquidable 
(3) 

Drets % 
bonifica
ció 

Drets definitius Taxes Total Drets 

1588754.10 53139.39 0 53139.39 1073.70 54209.09 

 
 

Garanties: 
   
      
   Garantia per reposició de paviments  300.00 euros 
    
      

 

Total Liquidació Euros 

Per Drets 54209.09 

Per Garanties  300.00 

 
 
CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats. 
 
Condicions Generals aprovades per la Comissió de Govern en sessió celebrada 
el dia 13 de febrer de 1988, modificades per acord de la Junta de Govern Local en 
sessió celebrada el dia 18 de juny de 2008 i modificades per la Junta de Govern 
Local en sessió celebrada el dia 17 de març de 2010. 
 
1.- La llicència s’atorga fent excepció del dret de propietat i sense perjudici de tercers. 
 
2.- L’execució de les obres que empara la present llicència, en tot allò no regulat 
expressament en aquestes condicions generals i a les particulars, s’haurà d’adaptar al 
que estableixen la Llei i les Ordenances Municipals. Aquesta llicència no eximeix el 
sol·licitant d’obtenir d’altres administracions les llicències que legalment corresponguin. 
 
3.- El termini de vigència de la llicència es comptarà a partir de la notificació a l’interessat 
de l’acord de concessió adoptat per la Junta de Govern Local, llevat que el propi 
interessat sol·licités per escrit el contrari i es resolgués favorablement aquesta petició. 
 
4.- Les obres hauran de concloure’s abans que s’esgoti el termini de vigència de la 
llicència, que s’assenyalarà en concedir-se, almenys en la seva part exterior. Si no fos 



 

així, l’Autoritat Municipal adoptarà les disposicions que calguin per posar-hi remei, i 
podrà ordenar que se n’executin les indispensables pel personal al servei de 
l’Ajuntament, amb càrrec a l’interessat. 
 
5.- La Junta de Govern Local podrà autoritzar, una pròrroga del termini d’inici i/o final de 
l’obra, sempre que l’interessat ho sol·liciti abans de finir el termini que correspongui. De 
no existir pròrroga, la llicència restarà caducada en acabar el termini de vigència 
assenyalat a l’esmentada llicència i caldrà sol·licitar una nova llicència per a finalitzar les 
obres. 
 
6.- L’obertura de portes i finestres de la planta baixa, tret d’una disposició en contra, no 
podran envair l’espai públic. 
 
7.- Els desguassos interiors de l’edifici hauran de contenir el corresponent sifó inodor. 
 
8.- Es prohibeix practicar als soterranis qualsevol obra que afecti la via pública o terrenys 
del seu domini. 
 
9.- No es permet que com a conseqüència de l’execució de les obres, s’embrutin els 
embornals de la via pública, essent obligació del promotor l’adopció de les mesures 
adequades per evitar-ho. L’incompliment d’aquesta condició comportarà la retenció de 
la fiança dipositada en concepte de moviment de terres o runes i reposició de paviments. 
 
10.- El titular de la llicència haurà de construir al seu càrrec la vorera, segons el model, 
rasant i amplada que figurin a les condicions particulars de la llicència o a la 
corresponent ordenança reguladora. Per construir un gual per a l’entrada i sortida de 
vehicles, s’haurà de disposar de l’oportuna llicència. 
 
11.- Quan per causes imperioses de l’obra emparada per la present llicència, s’hagi 
d’ocupar la via pública amb materials, grues, instal·lacions, etc, així com interrompre la 
normal circulació pel carrer o vorera, s’haurà de sol·licitar el corresponent permís, 
quedant el contractista sotmès a la legislació vigent en la matèria i a les ordres que en 
aquest sentit li transmeti la Policia Municipal. 
 
12.- El davant de l’edifici o del solar on es realitzin les obres de nova construcció, o que 
afectin la façana o part anterior de la coberta, es tancaran sempre amb un clos de 
protecció d’acord amb les condicions de l’Ordenança d’obres a la via pública. Les 
bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació 
vigent. 
 
13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les 
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà 
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les 
prestacions de la Seguretat Social. 
 
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la corresponent 
llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals que causi. 
 



 
 
 

15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li 
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En cas 
d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les sancions 
que corresponguin. 
 
Condicions particulars 
 
1. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: 1) Document signat per contractista o 
contractistes assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra, així com documentació 
que acrediti la seva condició de contractista. 2) Document signat per arquitecte assumint 
la direcció de l’obra. 3) Document signat per arquitecte tècnic assumint la direcció de 
l’execució de l’obra.  
2. D'acord amb l'establert a l'art. 1 del Decret 282/1991, no es poden iniciar les obres de 
construcció si no s'ha presentat prèviament a l'Ajuntament el corresponent projecte 
executiu i el programa de control de qualitat. El projecte executiu haurà d’estar visat pel 
col·legi d’arquitectes en aplicació del Reial Decret 1000/2010, sobre visat col·legial 
obligatori.  

3. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar document signat pel promotor determinant el 
destí concret dels 748 m3 de terres a reutilitzar en una altra obra autoritzada. El 
document haurà d’incorporar fotografia que acrediti l’estat actual d’aquest terreny. Els 
Serveis tècnics municipals n’hauran d’acreditar la gestió mitjançant visita de 
comprovació, segons l’establert a l’article 15.3 del Decret 89/2010 (PROGROC) 
(modificat pel Reial Decret 210/2018).  

4. Aquesta llicència no autoritza l’ocupació de la via pública amb materials o altres 
elements propis de l’obra. Caldrà sol·licitar permís d’ocupació per la construcció dels 
murs de contenció que han de delimitar la parcel·la, que requerirà la col·locació de 
tanques de protecció a la vorera del carrer.  

5. El rebaix de la vorera per a la formació del gual d’accés de vehicles a la finca s’haurà 
d’executar segons les condicions de l’Ordenança Municipal Reguladora de Guals, 
aprovada pel Ple Municipal el dia 21 de juny de 2018.  
(http://www.olot.cat/FitxersWeb/29161/2018_ORD_REGULADORA_GUALS.pdf).  
6. Aquesta llicència no autoritza el funcionament de la grua-torre desmuntable a instal·lar 
a l’obra fins que no es presenti en aquest Ajuntament el document GR-1 expedit i 
segellat per entitat d’Inspecció i Control concessionària del Departament d’Indústria i 
Energia de la Generalitat de Catalunya. (Segons ITC-MIE-AEM2).  

7. L’excavació prevista s’executarà d’acord amb les condicions determinades a la vigent 
Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública.  

8. Aquesta llicència no autoritza la instal·lació de rètols comercials visibles des de la via 
pública.  

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



 

10. D’acord amb l’article 75.1 del Decret 64/2014 pel qual s’aprova el Reglament sobre 
la protecció de la legalitat urbanística, per a la primera utilització i ocupació de l’edifici, 
la persona promotora ha de comunicar prèviament la finalització de les obres a 
l’ajuntament. La comunicació ha d’anar acompanyada del certificat final d’ obra expedit 
per la direcció facultativa de les obres en què han de constar els fets següents: a) Data 
de finiment de les obres. b) Que les obres han estat executades de conformitat amb el 
projecte tècnic autoritzat i, si s’escau, les seves modificacions i les condicions de la 
llicència urbanística atorgada. c) Que l’edificació està en condicions de ser utilitzada de 
conformitat amb l’ús autoritzat.  
 
11. D’acord amb el Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari aprovat per Real Decret 
Legislatiu 1/2004, de 5 de març, i el Reial decret 417/2006, de 7 d’abril, pel qual es 
desenvolupa el text refós de la Llei del cadastre immobiliari, el termini per declarar 
l’alteració cadastral és de 2 mesos a partir del dia següent a la data de finalització de 
l’obra. A aquests efectes caldrà adreçar-se a l’Ofici d’atenció al ciutadà (OAC) de 
l’Ajuntament d’Olot. Cal aportar la següent documentació: 1) Plànol de situació i 
d’emplaçament, 2) Plànols definitius de cada planta, 3) Certificat d’obra nova, 4) 
Fotografia/es de la/les façana/es (10x15), 5) fotocòpia DNI del titular i 6) Fotocòpia de 
les escriptures de propietat de la finca, (si cal). Tota la documentació es pot adjuntar en 
format digital, o enviar-ho a cadastre@olot.cat.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

17.1. - PROPOSANT DONAR COMPTE DELS ASSABENTATS D'OBERTURA I 
DELS DECRETS DICTATS ENTRE ELS DIES 25 D'OCTUBRE I 13 DE NOVEMBRE 

DE 2019 RELATIUS A L'ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
Núm. de referència : X2019043577     
 
En relació a l’expedient AG012019000043 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Prevenció i control ambiental de les 
activitats, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Únic.- Donar compte dels assabentats d’obertura i dels decrets dictats entre els dies 25 
d’octubre i 13 de novembre de 2019, relatius a l’Àrea de Medi Ambient, que es relacionen 
a continuació:  
 

Tràmit 
Activitats 

Nom / comercial Concepte Adreça Decret 
 

Assabentat 
obertura 

Natàlia Carrasco 
Belmonte 

Centre de teràpies 
naturals 

C/Aranjuez 6 B 1 12/11/2019 

Assabentat 
obertura 

Xavier Vallès 
Castells 

Oficina immobiliària 
i financera 

Pl. Clarà 11 B 2 13/11/2019 

Assabentat 
obertura 

Alba Mercader 
Soler 

Habitatge d’ús 
turístic 

C/Rei Martí l’Humà 3 1r 6a 13/11/2019 

Assabentat 
obertura 

Joel Casals Suñer Habitatge d’ús 
turístic 

C/Lope de Vega 1, 1r 1a 13/11/2019 



 
 
 

Assabentat 
obertura 

Agustín Sabartés 
Amadó 

Habitatge d’ús 
turístic 

C/Xerricaires 6 1r 13/11/2019 

Assabentat 
obertura 

Ana Delmy Ortiz Venda de 
complements 
personalitzats 

C/Mulleras 36 B 1 13/11/2019 

Assabentat inici 
activitat 

Institut la Garrotxa Explotació avícola 
(60 gallines i 6 
oques) 

Ctra. de Riudaura 110 25/10/2019 

Assabentat 
canvi de 
titularitat 

Concepció Soler 
Prat i Mar 
Sangrador Soler 

Bar i creperia Pg. d’en Blay, 60 B 25/10/2019 

Assabentat 
canvi de 
titularitat 

José Manuel Lort 
Valera 

Bar C/Sant Ignasi 6 B 25/10/2019 

Assabentat 
canvi de 
titularitat 

Melania Damata 
Fernández 

Restaurant bar C/Sant Feliu 59 13/11/2019 

Assabentat 
baixa 

Cortinatges Esteba 
SL 

Venda de roba per 
a la llar 

Pl. Rector Ferrer 4 B 25/10/2019 

Decret de baixa 
d’ofici 

Peixos Olot SL Peixateria Av. Santa coloma 28 B B 2 13/11/2019 

Decret de 
suspensió  

Said Fellah Fellahi Bar C/Mossèn Jacint 
Verdaguer 12 B 2 

25/10/2019 

 
Llicències de gossos de raça potencialment perillosa  

Llicència  Tinença i 
conducció de gos 
potencialment 
perillós  

**** C/Pic del Bac 5 1r 2a 12/11/2019 

Llicència Tinença i 
conducció de gos 
potencialment 
perillós  

**** Grup de la Verge del Tura 
15 

12/11/2019 

 
Abocaments d’aigües residuals a la xarxa de sanejament 

Llicència  Renovació permís 
abocament  

Pa Artesà Olot SL C/Vallespir 15 12/11/2019 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

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

LA SECRETÀRIA 



 

 


