
 
 
 

 
ACTA NÚM. 49 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
19 DE DESEMBRE DE 2019 

 
 
  

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 19 de desembre 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 i Aniol Sellabona i Aguilera.  
 
 
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 i Gemma Pujolar i Busquets. 
 
 
 
Hi assisteixen com a regidors de l’oposició: Josep Quintana i Caralt i 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  12 de desembre : 

- El mateix dia 12 de desembre, es va desplaçar a Barcelona per assistir a una 
reunió amb el Sr. Adrià Comelles (Director de Catsalut) 
 



 

- El dia 13 de desembre va assistir, acompanyat de la regidora Imma Muñoz, al 
dinar de Santa Llúcia organitzat pel Casal de Gent Gran a Can Xel. El mateix dia 
13 al vespre va presentar les Obres completes de Josep Berga i Boix -volum 4. 

 

- El dia 14 de desembre va participar a l’entrega dels Premis Associació Garrotxa 
Cultural 
 

- El dia 15 de desembre va participar en els diferents actes que es feien a la ciutat 
en motiu de la Marató. Va ser present al partit dels famosos a l’Estadi Municipal 
i a la tarda es va desplaçar al pavelló municipal on va participar de les activitats 
que s’hi van dur a terme.  

 

- El dilluns dia 16 va ser present a la roda de premsa de presentació de l’agenda 
Olot Cultura. 
A la tarda va assistir al patronat extraordinari de la FES i al vespre es va 
desplaçar al Teatre Principal on es va fer la festa presentació  de l’agenda Olot-
Cultura. 

 

- El dimarts dia 17 va anar a veure el pessebre de l’Escola l’Art als Claustres del 
Carme 

-  
- El dimecres dia 18 va assistir al dinar d’Innovac que va continuar amb l’entrega 

de premis, l’assemblea i posteriorment amb la Junta. 
A la tarda va assistir a la junta del SIGMA i a la junta del CASG. 

 
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. - APROVAR EL CONVENI DE COL.LABORACIÓ AMB EL REGISTRE DE LA 
PROPIETAT D'OLOT I LA FUNDACIÓ EUROPACE I L'AJUNTAMENT D'OLOT 

 
 
Núm. de referència : X2019048096     

 
L´AJUNTAMENT D´OLOT  ha subscrit amb la Comissió Europea un Grant Agreement 
amb  l´objectiu d´implementar a Olot un pla pilot per fomentar de forma massiva 
actuacions de rehabilitació ecoeficient i assentar les bases per escalar el pla a altres 
municipis.  
En aquest context l’Ajuntament d’Olot va aprovar el “Codi de Gestió per a la transició 
energètica i el canvi climàtic, la rehabilitació i l´accessibilitat d´habitatges”, així com el 
Conveni marc i els Conveni de Desplegament CD1 per a la implantació a Olot del 
Programa Integral HolaDomus. Entre molts altres aspectes, el Conveni de 



 
 
 

Desplegament CD1 regula les condicions especials d´afecció registral dels habitatges i 
zones comunes d´edificis objecte de rehabilitació (Disposició 15ª).  
Per altra part, el “Reglament Intern de Funcionament de l´Ajuntament d´Olot en relació 
al Programa Integral HolaDomus”, també aprovat en sessió plenària del passat 21 de 
novembre, estableix que per a la inscripció registral de les notes marginals  es buscarà 
la sistemàtica i els procediments que permetin agilitzar el tràmit entre els ens afectats i 
la fórmula per a minimitzar costos (apartat 5.3). 
 
Per la seva part, el REGISTRE DE LA PROPIETAT D´OLOT té interès en col·laborar en 
l´esmentat pla pilot del Programa Integral HolaDomus a la ciutat d´Olot. 
 
Vist l’expedient SG112019000024 i antecedents corresponents, l'Alcalde, proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. APROVAR el conveni de col·laboració amb el registre de la Propietat d’Olot i la 
Fundació EuroPace i aquest Ajuntament per regular i coordinar els mecanismes 
administratius de les actuacions registrals del Programa Integral HolaDomus. 
 
Segon. Autoritzar a l’Alcalde-President a la signatura del referit Conveni i demés 
documentació que se’n derivi 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
5.1. - ATORGAMENT I PAGAMENT SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ DE 

FAÇANES, PERÍODE 2019. 
 
Núm. de referència : X2019047551     

 
En relació a les bases específiques per a l’atorgament de subvencions per a la 
rehabilitació de façanes – període 2019, aprovades per la Junta de Govern Local de 
data 16 de maig de 2019 i publicades al BOP núm. 101 de 27 de maig de 2019, quedant 
aprovades definitivament segons publicació del BOP núm. 124 de 28 de juny de 2019. 
 
Havent examinat i valorat els Serveis Tècnics Municipals la sol·licitud presentada pel Sr. 
**** (registre E2019020767), per la façana situada al carrer Sant Ferriol, 27, amb un cost 
d’actuació de 4.192,00 €. 
 
Vist l’informe final emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 27 de novembre de 
2019, així com la documentació justificativa presentada pel Sr. ****, resultant correcta i 
favorable. 
 
En relació a l’expedient HA042019000018, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Concedir ajut econòmic de 2.096,00 € (dos mil euros amb noranta-sis cèntims) 
al Sr. **** (****), per la façana del carrer Sant Ferriol, 27, d’Olot. 
 
Segon.- Que es procedeixi al pagament de l’ajut econòmic atorgat, a càrrec de: 



 

 

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

200340 1902565 Despeses 19140  1521 78005 2096 SUBVENCIONS HABITATGE ( 
FAÇANES) (PR19) 

143 999 999 099 999 999 

 
Tercer.- En el supòsit de donar-se els requisits que es recullen en el Títol II de la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, el beneficiari n’haurà de donar 
compliment. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.2. - ATORGAMENT SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ DE FAÇANES, 
PERÍODE 2019 

 
Núm. de referència : X2019047555     

 
En relació a les bases específiques per a l’atorgament de subvencions per a la 
rehabilitació de façanes – període 2019, aprovades per la Junta de Govern Local de 
data 16 de maig de 2019 i publicades al BOP núm. 101 de 27 de maig de 2019, quedant 
aprovades definitivament segons publicació del BOP núm. 124 de 28 de juny de 2019. 
 
Havent examinat i valorat els Serveis Tècnics Municipals la sol·licitud presentada pel Sr. 
**** (registre E2019020779), per la façana situada al carrer del Carme, 15. 
 
Havent constatat que l’obra no s’ajusta en temps i forma segons les bases específiques 
per a l’atorgament de la subvenció, doncs a data d’avui i, per tant a data de 31 d’octubre 
de 2019, segons requisit establert en l’apartat de “obres subvencionables” in fine de la 
base 1ª de la convocatòria, no s’han iniciat ni executat les obres. 
 
En relació a l’expedient HA042019000019, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Denegar la sol·licitud presentada pel Sr. **** (registre E2019020779), per la 
façana situada al carrer del Carme, 15, d’Olot, pels motius que es relacionen a 
continuació: 
 
Incompliment requisit establert en la base 1a i 14a de la convocatòria: 

• “El termini màxim per portar a terme l’execució de les obres de rehabilitació de 
façanes és en data de 31 d’octubre de 2019” 

• “Una vegada executada l’obra abans de la data prevista en les bases per a la 
seva justificació, s’haurà de comunicar la seva finalització a l’Ajuntament. El 
beneficiari haurà de presentar la següent documentació:  

o Fotocòpia de la llicència d’obres amb el degut rebut de pagament. 
o Certificat final d’obres degudament visat, si s’escau. 
o Factures i rebuts de pagament que justifiquin l’import subvencionat.” 

 
 

Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per signar tota la documentació necessària.  



 
 
 

S’aprova per unanimitat. 
 
6.1. - ATORGAMENT I PAGAMENT SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DE L’IBI, 

EXERCICI 2019 
 
Núm. de referència : X2019047577     

 
En relació a les bases específiques de subvencions de l’Ajuntament d’Olot per 
l’atorgament de subvencions destinades al pagament de l’IBI de l’exercici 2019 a les 
famílies monoparentals i a les unitats de convivència amb persones aturades de llarga 
durada i majors de 50 anys, aprovades per la Junta de Govern Local de data 24 
d’octubre de 2019 i publicades al BOP núm. 231 de 3 de desembre de 2019la seva 
aprovació definitiva. 
 
Havent valorat i examinat la sol·licitud presentada per la Sra. ****, amb NIF núm.  
****, registre d’entrada E2019022897 de data 4 de desembre de 2019, de l’import de 
l’IBI pagat l’any 2019 de 449,65 €, de l’habitatge de la plaça Balmes, 1, 1r-2a d’Olot. 
 
En relació a l’expedient HA052019000004, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Concedir un ajut econòmic de 224,83 € (dos-cents vint-i-quatre euros amb 
vuitanta-tres cèntims), a la Sra. ****, amb NIF núm. **** corresponent al 60% de l’IBI del 
2019 de l’habitatge de la plaça Balmes, 1, 1r-2a d’Olot, segons l’establert en les Bases 
1a i 2ª específiques per a l’atorgament de subvencions per al pagament de l’IBI de 
l’exercici 2019 a les famílies monoparentals, i a les unitats de convivència amb persones 
aturades de llarga durada i majors de 50 anys 
 
Segon.- Que es procedeixi al pagament de l’ajut econòmic atorgat, a càrrec de: 
 

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

200340 1904679 Despeses 19600  231  480033 224.83 TRANSF. AJUTS SOCIALS 
DIVERSOS 

143 999 999 099 999 999 

 
Tercer.- Facultar a l’Alcalde per signar tota la documentació necessària 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
6.2. - ATORGAMENT I PAGAMENT SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DE L’IBI, 

EXERCICI 2019. 
 
Núm. de referència : X2019047598     

 
En relació a les bases específiques de subvencions de l’Ajuntament d’Olot per 
l’atorgament de subvencions destinades al pagament de l’IBI de l’exercici 2019 a les 
famílies monoparentals i a les unitats de convivència amb persones aturades de llarga 
durada i majors de 50 anys, aprovades per la Junta de Govern Local de data 24 



 

d’octubre de 2019 i publicades al BOP núm. 231 de 3 de desembre de 2019 la seva 
aprovació definitiva. 
 
Havent valorat i examinat la sol·licitud presentada per la Sra. ****, amb NIF núm. ****, 
registre d’entrada E2019023159 de data 10 de desembre de 2019, de l’import de l’IBI 
pagat l’any 2019 de 531,76 €, de l’habitatge del passatge Martinica, 12 d’Olot. 
 
En relació a l’expedient HA052019000005, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Concedir un ajut econòmic de 265,88 € (dos-cents seixanta-cinc euros amb 
vuitanta-vull cèntims), a la Sra. ****, amb NIF núm. **** corresponent al 50% de l’IBI del 
2019 de l’habitatge del passatge Martinica, 12 d’Olot, segons l’establert en les Bases 1a 
i 2ª específiques per a l’atorgament de subvencions per al pagament de l’IBI de l’exercici 
2019 a les famílies monoparentals, i a les unitats de convivència amb persones aturades 
de llarga durada i majors de 50 anys 
 
Segon.- Que es procedeixi al pagament de l’ajut econòmic atorgat, a càrrec de: 
 

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

200340 1904679 Despeses 19600  231  480033 265.88 TRANSF. AJUTS SOCIALS 
DIVERSOS 

143 999 999 099 999 999 

 
Tercer.- Facultar a l’Alcalde per signar tota la documentació necessària 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
6.3. - ATORGAMENT I PAGAMENT SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DE L’IBI, 

EXERCICI 2019 
 
Núm. de referència : X2019047603     

 
En relació a les bases específiques de subvencions de l’Ajuntament d’Olot per 
l’atorgament de subvencions destinades al pagament de l’IBI de l’exercici 2019 a les 
famílies monoparentals i a les unitats de convivència amb persones aturades de llarga 
durada i majors de 50 anys, aprovades per la Junta de Govern Local de data 24 
d’octubre de 2019 i publicades al BOP núm. 231 de 3 de desembre de 2019 la seva 
aprovació definitiva. 
 
Havent valorat i examinat la sol·licitud presentada pel Sr. ****, amb NIF núm. **** registre 
d’entrada E2019023174 de data 10 de desembre de 2019, de l’import de l’IBI pagat l’any 
2019 de 308,74 €, de l’habitatge del carrer Verge del Portal, 22, 2n-2a d’Olot. 
 
En relació a l’expedient HA052019000006, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 



 
 
 

Primer.- Concedir un ajut econòmic de 216,12 € (dos-cents setze euros amb dotze 
cèntims), al Sr. ****, amb NIF núm. **** corresponent al 70% de l’IBI del 2019 de 
l’habitatge del carrer Verge del Portal, 22, 2n-2a d’Olot, segons l’establert en les Bases 
1a i 2ª específiques per a l’atorgament de subvencions per al pagament de l’IBI de 
l’exercici 2019 a les famílies monoparentals, i a les unitats de convivència amb persones 
aturades de llarga durada i majors de 50 anys 
 
Segon.- Que es procedeixi al pagament de l’ajut econòmic atorgat, a càrrec de: 
 

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

200340 1904679 Despeses 19600  231  480033 216.12 TRANSF. AJUTS SOCIALS 
DIVERSOS 

143 999 999 099 999 999 

 
Tercer.- Facultar a l’Alcalde per signar tota la documentació necessària 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
6.4. - ATORGAMENT I PAGAMENT SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DE L’IBI, 

EXERCICI 2019 
 
Núm. de referència : X2019047610     

 
En relació a les bases específiques de subvencions de l’Ajuntament d’Olot per 
l’atorgament de subvencions destinades al pagament de l’IBI de l’exercici 2019 a les 
famílies monoparentals i a les unitats de convivència amb persones aturades de llarga 
durada i majors de 50 anys, aprovades per la Junta de Govern Local de data 24 
d’octubre de 2019 i publicades al BOP núm. 231 de 3 de desembre de 2019 la seva 
aprovació definitiva. 
 
Havent valorat i examinat la sol·licitud presentada per la Sra. ****, amb NIF núm. ****, 
registre d’entrada E2019023178 de data 10 de desembre de 2019, de l’import de l’IBI 
pagat l’any 2019 de 334,50 €, de l’habitatge del carrer Rei Martí l’Humà, 3, 3r-3a d’Olot. 
 
En relació a l’expedient HA052019000007, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Concedir un ajut econòmic de 234,15 € (dos-cents trenta-quatre euros amb 
quinze cèntims), a la Sra. ****, amb NIF núm. **** corresponent al 70% de l’IBI del 2019 
de l’habitatge del carrer Rei Martí l’Humà, 3, 3r-3a d’Olot, segons l’establert en les Bases 
1a i 2ª específiques per a l’atorgament de subvencions per al pagament de l’IBI de 
l’exercici 2019 a les famílies monoparentals, i a les unitats de convivència amb persones 
aturades de llarga durada i majors de 50 anys 
 
Segon.- Que es procedeixi al pagament de l’ajut econòmic atorgat, a càrrec de: 
 
 

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



 

200340 1904679 Despeses 19600  231  480033 234.15 TRANSF. AJUTS SOCIALS 
DIVERSOS 

143 999 999 099 999 999 

 
Tercer.- Facultar a l’Alcalde per signar tota la documentació necessària 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
6.5. - ATORGAMENT I PAGAMENT SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DE L’IBI, 

EXERCICI 2019 
 
Núm. de referència : X2019047611     

 
En relació a les bases específiques de subvencions de l’Ajuntament d’Olot per 
l’atorgament de subvencions destinades al pagament de l’IBI de l’exercici 2019 a les 
famílies monoparentals i a les unitats de convivència amb persones aturades de llarga 
durada i majors de 50 anys, aprovades per la Junta de Govern Local de data 24 
d’octubre de 2019 i publicades al BOP núm. 231 de 3 de desembre de 2019 la seva 
aprovació definitiva. 
 
Havent valorat i examinat la sol·licitud presentada per la Sra. ****, amb NIF núm. ****, 
registre d’entrada E2019023183 de data 10 de desembre de 2019, de l’import de l’IBI 
pagat l’any 2019 de 343,02 €, de l’habitatge del carrer Almogàvers, 8, 2n-3a d’Olot. 
 
En relació a l’expedient HA052019000008, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Concedir un ajut econòmic de 240,11 € (dos-cents quaranta euros amb onze 
cèntims), a la Sra. ****, amb NIF núm. **** corresponent al 70% de l’IBI del 2019 de 
l’habitatge del carrer Almogàvers, 8, 2n-3a d’Olot, segons l’establert en les Bases 1a i 
2ª específiques per a l’atorgament de subvencions per al pagament de l’IBI de l’exercici 
2019 a les famílies monoparentals, i a les unitats de convivència amb persones aturades 
de llarga durada i majors de 50 anys. 
 
Segon.- Que es procedeixi al pagament de l’ajut econòmic atorgat, a càrrec de: 
 

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

200340 1904679 Despeses 19600  231  480033 240.11 TRANSF. AJUTS SOCIALS 
DIVERSOS 

143 999 999 099 999 999 

 
Tercer.- Facultar a l’Alcalde per signar tota la documentació necessària 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
6.6. - ATORGAMENT I PAGAMENT SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DE L’IBI, 

EXERCICI 2019 
 
Núm. de referència : X2019047617     

 



 
 
 

En relació a les bases específiques de subvencions de l’Ajuntament d’Olot per 
l’atorgament de subvencions destinades al pagament de l’IBI de l’exercici 2019 a les 
famílies monoparentals i a les unitats de convivència amb persones aturades de llarga 
durada i majors de 50 anys, aprovades per la Junta de Govern Local de data 24 
d’octubre de 2019 i publicades al BOP núm. 231 de 3 de desembre de 2019 la seva 
aprovació definitiva. 
 
Havent valorat i examinat la sol·licitud presentada per la Sra. ****, amb NIF núm. ****, 
registre d’entrada E2019023184 de data 10 de desembre de 2019, de l’import de l’IBI 
pagat l’any 2019 de 403,70 €, de l’habitatge del carrer Rei Martí l’Humà, 1, 4t-3a d’Olot. 
 
En relació a l’expedient HA052019000009, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Concedir un ajut econòmic de 282,59 € (dos-cents vuitanta-dos euros amb 
cinquanta-nou cèntims), a la Sra. ****, amb NIF núm. **** corresponent al 70% de l’IBI 
del 2019 de l’habitatge del carrer Rei Martí l’Humà, 1, 4t-3a d’Olot, segons l’establert en 
les Bases 1a i 2ª específiques per a l’atorgament de subvencions per al pagament de 
l’IBI de l’exercici 2019 a les famílies monoparentals, i a les unitats de convivència amb 
persones aturades de llarga durada i majors de 50 anys 
 
Segon.- Que es procedeixi al pagament de l’ajut econòmic atorgat, a càrrec de: 
 

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

200340 1904679 Despeses 19600  231  480033 282.59 TRANSF. AJUTS SOCIALS 
DIVERSOS 

143 999 999 099 999 999 

 
Tercer.- Facultar a l’Alcalde per signar tota la documentació necessària 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.7. - ATORGAMENT SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DE L’IBI, EXERCICI 
2019 

 
Núm. de referència : X2019047624     

 
En relació a les bases específiques de subvencions de l’Ajuntament d’Olot per 
l’atorgament de subvencions destinades al pagament de l’IBI de l’exercici 2019 a les 
famílies monoparentals i a les unitats de convivència amb persones aturades de llarga 
durada i majors de 50 anys, aprovades per la Junta de Govern Local de data 24 
d’octubre de 2019 i publicades al BOP núm. 231 de 3 de desembre de 2019 la seva 
aprovació definitiva. 
 
Havent valorat i examinat la sol·licitud presentada per la Sra. ****, amb NIF núm. ****, 
registre d’entrada E2019023273 de data 11 de desembre de 2019, de l’import de l’IBI 
pagat l’any 2019 de 236,01 €, de l’habitatge del grup Verge del Tura, 23 d’Olot 
 



 

En relació a l’expedient HA052019000010, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Denegar la sol·licitud d’ajut econòmic l’atorgament de subvencions destinades 
al pagament de l’IBI de l’exercici 2019 a les famílies monoparentals i a les unitats de 
convivència amb persones aturades de llarga durada i majors de 50 anys presentada la 
Sra. ****, amb NIF núm. ****, pels motius que es relacionen a continuació: 
 

 Incompliment requisit establert en la base 2a de la convocatòria: “No podran ser 
receptores de la subvenció les persones següents:... 

o Les unitats de convivència, quan l’import de la base de l’estalvi que consta en 
la declaració de l’IRPF (casella 435) sigui superior a 500 euros.”  

 
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.8. - ATORGAMENT SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DE L’IBI, EXERCICI 
2019 

 
Núm. de referència : X2019047627     

 
En relació a les bases específiques de subvencions de l’Ajuntament d’Olot per 
l’atorgament de subvencions destinades al pagament de l’IBI de l’exercici 2019 a les 
famílies monoparentals i a les unitats de convivència amb persones aturades de llarga 
durada i majors de 50 anys, aprovades per la Junta de Govern Local de data 24 
d’octubre de 2019 i publicades al BOP núm. 231 de 3 de desembre de 2019 la seva 
aprovació definitiva. 
 
Havent valorat i examinat la sol·licitud presentada per la Sra. ****, amb NIF núm. ****, 
registre d’entrada E2019023473 de data 13 de desembre de 2019, de l’import de l’IBI 
pagat l’any 2019 de 307,30 €, de l’habitatge de la carretera La Canya, 53, 4t-1a d’Olot. 
 
En relació a l’expedient HA052019000011, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Denegar la sol·licitud d’ajut econòmic l’atorgament de subvencions destinades 
al pagament de l’IBI de l’exercici 2019 a les famílies monoparentals i a les unitats de 
convivència amb persones aturades de llarga durada i majors de 50 anys presentada 
per la  Sra. ****, amb NIF núm. ****, pels motius que es relacionen a continuació: 
 

 Incompliment requisit establert en la base 2a de la convocatòria: “Requisits per a 
poder gaudir de la subvenció:... 

o Els ingressos de la unitat de convivència no podran superar 2,34 vegades 
l’IRSC...”  

 
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per signar tota la documentació necessària. 



 
 
 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

7.1.- LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI ADMINISTRATIU ENTRE EL CONSELL 
COMARCAL I L’AJUNTAMENT D’OLOT PEL FINANÇAMENT RELATIU ALS 

AJUTS DEL MENJADOR PER ALS ALUMNES AMB NECESSITATS EDUCATIVES 
ESPECIALS (NEE) DESPLAÇATS A CENTRE CONCERTATS. 

 
 
La Junta de Govern Local acorda deixar aquest punt sobre la taula. 
 

 
7.2. - ADDENDA DE PRÒRROGA PER AL 2020 DEL CONTRACTE PROGRAMA 
2016-2019 PER A LA COORDINACIÓ, LA COOPERACIÓ I LA COL·LABORACIÓ 

ENTRE EL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES I 
L'AJUNTAMENT D'OLOT, EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS, ALTRES 

PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I POLÍTIQUES D'IGUALTAT 
 
 
Núm. de referència : X2019047516     

 
Vist el contracte programa de 2016-2019 per la coordinació, la cooperació i la 
col·laboració entre el Departament de Treball, Afers social i Famílies i l’Ajuntament 
d’Olot, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i 
polítiques d’igualtat. 
 
Vist que al 2017 es va formalitzar una nova addenda que concretava determinades 
condicions de la prestació i finançament de serveis per al període 2017-2019. 
 
Vist que per garantir la seguretat jurídica per la continuïtat dels serveis que s’estan 
prestant, així com del seu finançament, és necessari prorrogar les condicions de 
l’exercici 2019 per al 2020 en els termes de l’addenda que s’annexa, mentre no es signa 
el nou Contracte Programa quadriennal. 
 
En relació a l’expedient ED032019000025 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d'Educació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l’addenda de pròrroga per al 2020 del contracte programa 2016-2019, 
per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies i l’Ajuntament d’Olot, en matèria de serveis socials, altres 
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat. 
 
Segon.- Ingressar dotze mil tres-cents quaranta euros (12.340,00€) al compte 
Subvenció Generalitat Pla Local Joventut de l’any 2020. 
 
Tercer.- Facultar l’Alcalde per signar la documentació necessària. 
 



 

S’aprova per unanimitat. 
 
 

7.3.- EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE RELLA (ASSOCIACIÓ DE 
MESTRES I PROFESSORAT JUBILATS) I L’AJUNTAMENT D’OLOT PER 

DESENVOLUPAR EL PROJECTE “AULA D’ALFABETITZACIÓ” PER A JOVES 
NOUVINGUTS DE 16 A 18 ANYS. 

 
 
La Junta de Govern Local acorda deixar aquest punt sobre la taula. 
 

 
8.1. - CONVENI DE CESSIÓ TEMPORAL EN PRÉSTEC ENTRE L’AJUNTAMENT 

D’OLOT i MIQUEL FLUVIÀ DEL CAGATIÓ DE LA FARÀNDULA 
 
Núm. de referència : X2019047997     

 
Vist que l’Ajuntament d’Olot és propietari de la peça de la faràndula olotina anomenada 
“El Tió” obra original de Modest Fluvià, que surt en cercaviles i actes festius pels carrers 
d’Olot. 
 
Vist que el fill de l’artista, el senyor Miquel Fluvià, ha demanat a l’Ajuntament d’Olot 
poder custodiar aquesta peça anomenada “El Tió” mentre l’Ajuntament no la faci servir, 
comprometent-se a cuidar-la i conservar-la amb bones condicions. 
 
Vist les diverses converses que ha mantingut el regidor Estanis Vayreda sobre aquesta 
proposta i vist que l’Ajuntament d’Olot està d’acord amb aquesta cessió temporal de la 
peça anomenada “El Tió”. 
 
En relació a l’expedient CU012019000017 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
 
Primer.- Aprovar el CONVENI DE CESSIÓ TEMPORAL EN PRÉSTEC ENTRE 
L’AJUNTAMENT D’OLOT i MIQUEL FLUVIÀ DEL CAGATIÓ DE LA FARÀNDULA 
 

Segon.- Facultar a l’alcalde d’Olot la signatura d’aquest conveni. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.1. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.- AUTORITZAR EL TRASPÀS DE LA PARADA 
DEL MERCAT SETMANAL NÚM. MS0050, DESTINADA A LA VENDA DE CALÇAT, 

A LA SRA. MARIA APARECIDA FIM NUNES 
 
Núm. de referència : X2019047147     

 
Vista la instància de data 11 de novembre de 2019 (Registre general de l’Ajuntament 
d’Olot núm. E2019021396), presentada pel Sr. ****, adjudicatari de la parada del mercat 



 
 
 

setmanal núm. MS0050, de 7 metres, destinada a la venda de calçat, en la que demana 
que s’autoritzi el traspàs a favor de la Sra. ****, per cessament voluntari de l’activitat: 
jubilació. 
 
Considerant que l’article 17 del Reglament del mercat municipal de venda no sedentària 
(RMVNS), aprovat pel ple de l’ajuntament, en sessió de data 20 de juny de 2013 i 
modificat per acord del plenari de dates 19 de maig de 2016, 26 de juliol de 2018 (BOP, 
núm. 200/17-10-2018) i 29 d’agost de 2019 (BOP, núm. 216/12-09-2019), assenyala 
que l’autorització municipal de venda no sedentària en el mercat setmanal és 
transmissible, alhora que determina que aquesta transmissió és possible, entre d’altres, 
per cessament voluntari de l'activitat professional de venda no sedentària en tots els 
mercats, sempre que hagi transcorregut un mínim de cinc anys des de la seva obtenció.  
 
Considerant que el Sr. **** han acreditat documentalment la baixa per jubilació de 
l’activitat professional de venda no sedentària en tots els mercats i considerant que està 
al corrent de pagament de les taxes municipals i no té cap deute amb l’Ajuntament 
vinculat al mercat setmanal.  
 
Considerant que la Sra. **** compleix els requisits assenyalats a l’article 10 RMVNS per 
obtenir una autorització per a la venda en el mercat setmanal, segons s’acredita en la 
documentació que s’acompanya a l’escrit de petició. 
 
Considerant l’Ordenança fiscal 3.4 de l’Ajuntament d’Olot per l’any 2019, relativa a les 
taxes d’expedició de documents administratius, en relació a l’Ordenança fiscal 3.15 de 
l’Ajuntament d’Olot per l’any 2019, relativa a les taxes de mercats, mercats 
extraordinaris, rengle i atraccions. 
 
De conformitat amb els articles 4, 10 i 17 del Reglament del mercat municipal de venda 
no sedentària; la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires; el Decret 
162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercat de marxants; les 
Ordenances fiscals 3.4 i 3.15 de l’Ajuntament d’Olot per l’any 2019; i vist l'expedient 
administratiu IM022019000036 i antecedents corresponents, que serveixen de 
motivació a la present proposta, el regidor delegat de Promoció de la Ciutat, Comerç 
i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- AUTORITZAR el traspàs de la parada del mercat setmanal núm. MS0050, de 
7 metres, destinada a la venda de calçat, a favor de la Sra. **** (****) 
 
Segon.- Aquest traspàs té efectes a data 1 de gener de 2020 
 
Tercer.- Requerir a la Sra. **** el pagament de la quantitat de DOS MIL CINC-CENTS 
CINQUANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS (2.553,95.- €), que 
corresponen a la taxa prevista a l’Ordenança fiscal núm. 3.4 en relació a l’Ordenança 
fiscal núm. 3.15 per l’any 2019. 
 
Quart.- La vigència d’aquesta transmissió d’autorització de venda al mercat setmanal 
d’Olot, sense perjudici de possible pròrrogues, finalitzarà el dia 7 d’octubre de 2025, de 
conformitat amb els articles 15.5 de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i 



 

fires i 7.1 del Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercat de 
marxants. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
9.2. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.-  DENEGAR L’AMPLIACIÓ DE LA PARADA DEL 
MERCAT SETMANAL NÚM. MS0090, DESTINADA A LA VENDA DE PLANTES I 

PLANTER 
 
Núm. de referència : X2019047159    

 
Vista la instància de data 2 de setembre de 2019 (Registre d’entrada de l’Ajuntament 
d’Olot, número E2019022606), presentada pel Sr. ****, adjudicatari de la parada 
MS0090, de 8 metres, destinada a la venda de plantes i planter, en la que demana una 
ampliació de la parada de 2 metres per arribar als 10 metres d’espai de venda. 
 
Considerant que l’espai on s’ubica el mercat setmanal és limitat i que no es disposa 
d’espai lliure per atendre la petició d’ampliació de parada demanada pel Sr. **** 
 
De conformitat amb l’article 4 del Reglament del mercat municipal de venda no 
sedentària i vist l'expedient administratiu IM022019000037 i antecedents corresponents, 
que serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de 
Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l'adopció del següent acord: 
 
Únic.- DENEGAR la petició del Sr. **** per ampliar en dos (2) metres més la parada del 
mercat setmanal núm. MS0090, de 8 metres, destinada a la venda de plantes i planter, 
que es mantindrà en els vuit (8) metres actuals. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.3. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.- DECLARAR EXTINGIDA L’AUTORITZACIÓ DE 
VENDA DE LA PARADA DEL MERCAT SETMANAL NÚM. MS0020, DESTINADA A 

LA VENDA DE D’OBJECTES DE REGAL 
 
Núm. de referència : X2019047178     

 
Vista la instància de data 12 de desembre 2019 (Registre general de l’Ajuntament d’Olot 
núm. E02019023358) presentada pel Sr. ****, adjudicatari de la parada del mercat 
setmanal núm. MS0020, de 6 metres, destinada a la venda d’objectes de regal, en la 
que demana la baixa permanent de mercat setmanal d’Olot. 
 
Considerant que l’article 18 del Reglament del mercat municipal de venda no sedentària 
(RMVNS), publicat al BOP, núm. 200/17-10-2018, estableix que l’autorització municipal 
per a l’exercici de la venda en el mercat d’Olot s’extingeix, entre d’altres supòsits, per 
renúncia expressa de titular. 
 
De conformitat amb els articles 4 i 18 del Reglament del mercat municipal de venda no 
sedentària; la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires; el Decret 162/2015, 
de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercat de marxants; i vist l'expedient 



 
 
 

administratiu IM022019000038 antecedents corresponents, que serveixen de motivació 
a la present proposta, el regidor delegat de Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, 
proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent acord: 
 

Únic.- ACCEPTAR la renúncia del Sr. ****, adjudicatari de la parada del mercat setmanal 
núm. MS0020, de 6 metres, destinada a la venda d’objectes de regal, amb efectes d’1 
de gener de 2020 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.4. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.- DECLARAR EXTINGIDA L’AUTORITZACIÓ DE 
VENDA DE LA PARADA DEL MERCAT SETMANAL NÚM. MS0151, DESTINADA A 

LA VENDA DE FORMATGES D’ELABORACIÓ PRÒPIA 
 
Núm. de referència : X2019047182     

 
Vista la instància de data 12 de desembre 2019 (Registre general de l’Ajuntament d’Olot 
núm. E02019023360) presentada pel Sr. ****, en representació de La Xiquella formatges 
i Turisme rural, SL adjudicatari de la parada del mercat setmanal núm. MS0151, de 3 
metres, destinada a la venda de formatges d’elaboració pròpia, en la que demana la 
baixa permanent de mercat setmanal d’Olot. 
 
Considerant que l’article 18 del Reglament del mercat municipal de venda no sedentària 
(RMVNS), publicat al BOP, núm. 200/17-10-2018, estableix que l’autorització municipal 
per a l’exercici de la venda en el mercat d’Olot s’extingeix, entre d’altres supòsits, per 
renúncia expressa de titular. 
 
De conformitat amb els articles 4 i 18 del Reglament del mercat municipal de venda no 
sedentària; la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires; el Decret 162/2015, 
de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercat de marxants; i vist l'expedient 
administratiu IM022019000039 antecedents corresponents, que serveixen de motivació 
a la present proposta, el regidor delegat de Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, 
proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent acord: 
 

Únic.- ACCEPTAR la renúncia del Sr. ****, representant de La Xiquella formatges i 
Turisme rural, SL adjudicatari de la parada del mercat setmanal núm. MS0151, de 3 
metres, destinada a la venda de formatges d’elaboració pròpia, amb efectes d’1 de gener 
de 2020 
 
S’aprova per unanimitat. 

 
10.1.- ADHESIÓ A L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA 

ELÈCTRICA ADJUDICAT PER CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT 
LOCAL A ENDESA ENERGIA, SAU. 

 
 
La Junta de Govern Local acorda deixar aquest punt sobre la taula. 
 

 



 

11.1. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- DENEGAR LA INDEMNITZACIÓ 
RECLAMADA PER BILBAO SEGUROS I CRISCATERING, SLU, PER DANYS 

OCASIONATS A UN VEHICLE 
 
Núm. de referència : X2019005256     

 
Vist l’escrit presentat per la representació de “Bilbao Compañia Anónima de Seguros” i 
“****” en el que formula reclamació patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, pels danys 
ocasionats a un vehicle en accident a la via pública i atesos els següents  

 
ANTECEDENTS DE FET 

 

Primer.- La representació de “Bilbao Compañia Anónima de Seguros” i “****”, en escrit 
de data 28 de desembre de 2018 (Registre General núm. E2019000684/10-01-2019), 
va formular reclamació patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, pels danys que va patir el 

vehicle propietat de “****”, marca BMW, model X3 M40i, matricula ****,el dia 3 de 
setembre de 2019, a les 22:00 hores, quan, conduït pel Sr. ****, circulava per carrer 
Grècia i en arribar a l’alçada de l’avinguda d’Europa, una tapa de clavegueram situada 
a la calçada es va desprendre repentinament causant danys als baixos i a la roda 
posterior del vehicle. A la petició s’hi acompanya: documentació acreditativa de la 
titularitat del vehicle i DNI del conductor; factura de reparació de data 10 de desembre 
de 2018 (VTFO181294), emesa per “Oliva Motor Girona”; informe pericial de data 1 
d’octubre de 2018 (ref. 22760821), emès pel pèrit Sr. Piferrer Guillén i fotografies dels 

danys; còpia de la pòlissa d’assegurança subscrita per “****” amb “Bilbao Compañia 
Anónima de Seguros”; i atestat de la Policia Municipal de 3 de setembre de 2018 (servei 
44746/2018). La quantitat total que es reclama és de 1.800,20 euros, d’acord amb el 
següent desglossament: 1.500,29 euros per “Bilbao Compañia Anónima de Seguros” i 

300 euros per “****”. 
 
Segon.- L’Alcaldia va admetre a tràmit la reclamació per responsabilitat patrimonial 
contra l’Ajuntament d’Olot per resolució de 13 de febrer de 2019, atorgant als interessats 
termini per formular al·legacions, aportar documents i proposar proves. 
 
Tercer.- En informe del sotsinspector en cap de la Policia Municipal de data 18 de febrer  
de 2018 s’adjunta l’informe del servei 44746/2018, de data 3 de setembre de 2018. En 
aquest informe de servei s’assenyala que, a les 22:01 hores del dia 3 de setembre de 
2018 es va rebre una trucada on una persona, que es va identificar com agent dels 
Mossos d’Esquadra, comunicava que el seu vehicle matrícula **** havia xocat contra 
una tapa de clavegueram al carrer Grècia a l’alçada de l’avinguda d’Europa i que 
aquesta li havia causat danys al vehicle. A les 22:08 hores agents de la Policia Municipal 
van arribar al lloc de l’incident i van comprovar que no hi havia cap vehicle ni tampoc la 
persona que havia requerit que  es realitzés aquest servei. També van comprovar que 
la tapa de clavegueram estava fora del seu lloc i la van tornar a col·locar correctament. 
Des de la comissaria de la Policia Municipal, es va telefonar al requeridor del servei que 
va manifestar que estava al seu lloc de treball i no podia desplaçar-se al lloc dels fets; 
per bé que, al torn de nit del dia 4 de setembre de 2018, sí que va personar-se a la 
comissaria per aportar fotografies dels  fets, documentació del vehicle i explicar que 
tenia el cotxe al taller mecànic amb danys a la part davantera dreta (baixos) i roda 



 
 
 

posterior dreta (palier). Aquest informe coincideix amb el que s’acompanya en l’escrit 
presentat per la part reclamant. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- L’article 32.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
d’acord amb l’article 106.2 de la Constitució, assenyala que “els particulars tenen dret a 
ser indemnitzats per les administracions públiques corresponents de tota lesió que 
pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui conseqüència del 
funcionament normal o anormal dels serveis públics, excepte en els casos de força 
major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar d’acord amb la Llei”. 
En igual sentit, l’article 81 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. Aquests articles 
determinen que la  responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques sigui de 
caràcter objectiu i que, per tant, esdevingui imprescindible acreditar que el dany o lesió 
sofert pel reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis 
públics, en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense intervenció 
estranya que pugui interferir alterant el nexe causal. 
 
En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i 174 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, 
assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis causats 
als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament dels serveis 
públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents, en els termes establerts 
per la legislació general sobre responsabilitat administrativa” 
 
Segon.- La jurisprudència ha reiterat en nombroses sentències que, perquè es pugui 
declarar la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques, és necessari 
que qui la pretén acrediti i provi que es donen les circumstàncies següents: a) que el 
dany o lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics 
en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte sense intervenció estranya 
que pogués interferir alterant el nexe causal; b) que el dany sigui efectiu, econòmicament 
avaluable i individualitzat en relació a una persona o grups de persones; c) que el 
particular afectat no tingui el deure jurídic de suportar el dany; d) que no hi hagi força 
major; i e) que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons l’estat dels 
coneixements o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la producció dels 
danys.  
 
En tractar-se d’una responsabilitat objectiva és necessària la concurrència de tots 
aquests elements -que han de ser provats per qui els al·lega- i entre els que té una 
especial rellevància, en tant que element essencial de la responsabilitat, la relació de 
causalitat entre el dany i el funcionament del servei públic. 
 
Tercer.- La determinació de si els danys que es reclamen són atribuïbles de forma 
directa i exclusiva al funcionament dels serveis públics municipals no és gens clara. En 
aquest sentit, el fet que ni la Policia Municipal ni cap altre servei de l’Ajuntament d’Olot 
intervingués directament en l’accident no permet acreditar la veracitat dels fets relatats 



 

per la part reclamant, alhora que dificulta esbrinar el quan, el com i el perquè es va 
produir aquest accident.  
 
D’entrada cal recordar que la conducció de qualsevol vehicle per vies urbanes requereix 
una especial atenció. En aquest sentit, els articles 10 del Reial decret legislatiu 6/2015, 
de 30 d’octubre i 3 del Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, assenyalen que els 
conductors han d’utilitzar el vehicle amb la diligència, la precaució i l’atenció necessàries 
per evitar qualsevol dany, propi o aliè, i s’han de cuidar de no posar en perill la seva 
persona ni els altres ocupants del vehicle i la resta d’usuaris de la via. En el nostre cas 
la diligència i la precaució normal exigible a qualsevol conductor havia d’accentuar-se, 
atès que es circulava de nit amb la lògica reducció de visibilitat que això comporta. 
 
D’altra banda cal assenyalar que les tapes de claveguera que es col·loquen a la ciutat 
d’Olot són de fosa i són suficientment pesades perquè en situacions normals estiguin 
ben posades en el seu marc; per la qual cosa no es pot pressuposar que la tapa es va 
destapar única i exclusivament pel fet que un vehicle hi passés pel damunt, ja que 
aquestes tapes estan dissenyades i construïdes per ser col·locades a les calçades on 
suporten la circulació de vehicles de totes mides i pesos. Es tracta per tant, d’elements 
homologats que han passat tots els controls requerits per poder estar disponibles al 
mercat i per ser col·locats a la via pública, especialment a la calçada. 
 
En aquest cas, més enllà del que manifesta la part reclamant, no hi ha prova objectiva i 
certa dels fets que es relaten. D’altra banda, la inspecció ocular realitzada al lloc dels 
fets per agents de la Policia Municipal, el mateix dia 3 de setembre de 2018, a les 22:08 
hores (poc desprès de rebre la trucada informant de l’incident) assenyalen que no hi 
havia cap vehicle accidentat ni cap persona que pogués donar raó de l’accident 
denunciat; per bé que van trobar una tapa de claveguera fora de lloc i que van tornar-la 
a col·locar correctament. 
 
En aquest cas es presenten diversos elements que posen en dubte el relat de la part 
reclamant. Així és remarcable assenyalar que la tapa ni estava trencada ni presentava 
cap tipus de desperfecte; per la qual cosa la Policia Municipal la va tornar a col·locar 
correctament. També és remarcable assenyalar que sorprèn que algú que ha tingut un 
accident amb una tapa de clavegueram i que ha tingut temps per denunciar aquest fet 
a la Policia Municipal, pugui abandonar el lloc de l’accident deixant la tapa fora de lloc 
amb el risc que això comporta per tots els altres conductors que, en la foscor de la nit, 
circulin per aquella via urbana (i molt especialment en aquest cas atesa la capacitació 
professional del denunciant, que es va identificar com agent dels Mossos d’Esquadra) 
 
Tot i admetent que no es pot garantir de manera absoluta que una tapa no pugui saltar 
del marc; també cal reconèixer que, en aquest cas, més enllà de la declaració de la part 
reclamant, no s’ha acreditat de manera indubitada que l’accident es produís per culpa 
de la mala col·locació d’una tapa de clavegueram a la via pública o del seu deficient 
estat de conservació i, en conseqüència, per culpa del mal funcionament dels serveis 
públics; d’aquí que es pugui afirmar que l’actuació de l’Ajuntament d’Olot s’adequa als 
estàndards exigibles a una administració pública responsable del manteniment de les 
estructures viàries, d’acord amb els articles 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i 66 del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d‘abril. 
 



 
 
 

Quart.- La pretensió de la part reclamant sobrepassa l’àmbit de la responsabilitat 
objectiva de les administracions públiques i deriva cap a la conversió de l’Ajuntament 
d’Olot en una mena d’asseguradora universal de qualsevol eventualitat que es produeixi 
a la ciutat amb independència de la pròpia actuació administrativa. 
 
Vist l’expedient administratiu SRP12019000006 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada de l’Àrea 
d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord: 
 

RESOLC 
 

DENEGAR la indemnització reclamada per “Bilbao Compañia Anónima de Seguros” i 
“****”, pels danys ocasionats al vehicle matricula matrícula ****, propietat de “****”, en no 
quedar provat el nexe causal entre els danys reclamats i el funcionament dels serveis 
públics municipals. 
 
-Que es traslladi aquest acord a: Sr. ****, en representació de Bilbao Seguros i **** 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

12.1. - APROVACIO PLA INSPECCIÓ IAE (01/01/2020-31/12/2021) 
 
Núm. de referència : X2019047641     

 
En relació a l’expedient d’ofici AE012019000058 relatiu el Pla d’Inspecció Bianual  
 
Primer.- L’article 116 de la Llei 58/2003, de 17 desembre General Tributària (en 
endavant LGT) i l’article 170.2 del RD 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària 
i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d’aplicació dels tributs 
(en endavant RGGI), estableix l’obligació d’elaborar un Pla d’inspecció anual, i l’atribueix 
caràcter reservat, reserva que és necessària a l’objecte de garantir l’eficàcia de 
l’actuació administrativa, tret en el que afecti les directrius generals les quals podran 
publicar-se amb la finalitat de fer públics els criteris bàsics que informen el Pla per tal 
d’aconseguir l’equilibri entre les relacions Administració-administrat i la garantia 
d’imparcialitat de l’administració.  
 
Segon.- L’article 170.1 RGGI estableix que la planificació comprendrà les estratègies i 
objectius generals de les actuacions inspectores i es concretarà en el conjunt de plans i 
programes definits sobre sectors econòmics, àrees d’activitat, operacions i supòsits de 
fet, relacions jurídic-tributàries o altres, conforme als que els òrgans d’inspecció hauran 
de desenvolupar la seva activitat.  
 
Tercer.- L’apartat cinquè de l’esmentat article 170 del RGGI estableix que el Pla o Plans 
parcials d’Inspecció recolliran els programes d’actuació, àmbits prioritaris i directrius que 
serveixin per a seleccionar els obligats tributaris sobre els que hagin d’iniciar-se 
actuacions inspectores. D’altra banda, l’apartat setè indica alhora que, els Plans, els 
mitjans informàtics de tractament de la informació i els demés sistemes de selecció dels 
obligats tributaris que vagin a ser objecte d’actuacions inspectores tindran caràcter 



 

reservat, no seran objecte de publicitat o de comunicació ni es posaran de manifest als 
obligats tributaris ni a òrgans aliens a l’aplicació dels tributs.  
 
Quart.-  Atès que en data d’avui l’anterior Pla d’Inspecció d’IAE (01/09/2017 – 
31/12/2018) es dóna per totalment complimentat ja que s’han iniciat actuacions 
inspectores per a totes les activitats que constaven en el Pla. 
 
Cinquè.- Vista la necessitat de continuar en la inspecció de les diferents activitats a la 
ciutat i en especial: 
 

➢ Empreses de fabricació que no tenen degudament regularitzats KW i superfície. 

➢ Empreses de fabricació amb facturació que excedeix del milió d’euros i no 

tributen. 

➢ Majoristes, minoristes i empreses de serveis d’àmbit provincial o estatal amb 

altes cursades als diferents municipis menys a la ciutat d’Olot. 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada d' 
Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:  
 
Únic: APROVAR el Pla d’inspecció per el període de l’IAE (01-01-2020 a 31-12-2021) 
en els termes següents:  
 
Primer.- D’acord amb el que disposa l’article 141 de la LGT, la funció de la inspecció 
tributària va dirigida al descobriment de supòsits de fet de les obligacions tributàries que 
siguin ignorades per l’Administració, a la comprovació de la veracitat i exactitud de les 
declaracions presentades pels obligats tributaris i a la comprovació de valors d’elements 
determinants del fet imposable.  
 
Segon.- El present pla d’inspecció determina els programes d’actuació i criteris que 
serveixen de base per a la selecció dels obligats respecte al que s’iniciaran actuacions 
inspectores durant l’any 2017  
Els tipus d’actuacions i programes que es contemplen en aquest pla s’estructuren en el 
següent blocs:  
 

Impost sobre activitats econòmiques  
➢ Evolució de l'import de la xifra net de negocis: S’ha procedit a la recerca 

d’empreses les quals no hagin vist disminuït la seva facturació, o en cas de que 

s’hagi disminuït, aquesta no hagi estat substancial. Aquest criteri permet 

descartar aquelles empreses que en virtut d’aquesta xifra de negocis, de 

conformitat amb el que disposa l’article 82.1 c) del TRLHL, han tingut algun 

exercici exempt de l’impost. Així mateix, aquest criteri permet l’aplicació del 

principi de capacitat econòmica establert a l’art. 3 de la LGT.  

➢ Actualització i comprovació de la matrícula de l’impost: Recerca d’empreses que 

realitzen activitat econòmica i que no consten a la matrícula de l’impost o que hi 

consten però no han presentat variació d’elements tributaris des de l’inici de 

l’activitat.  



 
 
 

➢ Comprovació d’elements Tributaris: Empreses que declaren un nombre baix 

d’elements tributaris d’acord amb l’activitat que realitzen i discrepàncies entre els 

elements tributaris declarats i els projectes tècnic presentats.  

➢ Grup d’empreses: A les empreses seleccionades indicades caldrà afegir 

aquelles empreses que en el marc de la inspecció es detecti que formen un grup 

de societats amb aquestes i no estan tributant per l’IAE com a tals.  

 
Tercer.- D’acord amb els principis rectors de l’ordenació i aplicació del sistema tributari, 
el principi de territorialitat emprat en la selecció de les empreses incloses en aquest Pla 
d’inspecció respon a una manifestació concreta del principi de generalitat. 
 
Quart.- La documentació analitzada per a la selecció d’empreses contingudes al pla 
d’inspecció ha sigut la següent:  
 

➢ Fitxes censals de l’AEAT de les empreses donades d'alta, de les quals s’ha fet 

una comparativa per epígraf dels elements tributaris declarats.  

➢ S’ha comprovat l’element superfície al cadastre en contraposició al que la fitxa 

censal indicada.  

➢ Projectes tècnics d’activitats presentats per les empreses.  

➢ Informació facilitada per les pròpies empreses en les seves pàgines web 

➢ Informació facilitada per Sigma relativa a la inspecció d’escombraries 

empresarials 

 
Cinquè.- La durada del Pla d’inspecció serà fins el 31/12/2021. 
 
Sisè.- Relació de subjectes passius seleccionats IAE : 
 
 

NIF Subjecte passiu domicili tributari 

B60112844 ABINA SL cra. de les Tries, 113 

B17866286 BRICO PRACTIC SL cra. de la Canya, 171 

B55179683 COPA MEATS, SL pl. Pius XII, 3 

B17574898 EMBOTITS MASO OLOT, SL av. Antoni Gaudí, 11 

A17094756 
MECANICAS GARROTXA, SA 
(local afecte) 

c. Terrassa, 19 

A17045766 OLOTINOX SA 

c. Baró de Coubertin,  6 

c. Baró de Coubertin, 
13 

A58118274 PEP LLASERA SAU pg. Barcelona, 6 B 1 

B63458673 PETARDS BCM SL av. Sant Jordi, 281 

B61461794 SERFIN 2000 SL c. França, 130 

B64704356 TESIFRESC SL c. Ignasi Buxó, 18 



 

B17981556 TORNERIA ORTIZ, SL 
c. Compositor Pep 
Ventura, 55 

 
 
S’aprova per unanimitat. 

 
13.1. - APROVACIÓ CONVENI PER LA CAMPANYA DE LLUMS DE NADAL 2019-

2020 
 
Núm. de referència : X2019047503     

 
Que l’Ajuntament d’Olot té com a objectiu la promoció global de la ciutat i l’organització 
de tots aquells esdeveniments que contribueixin a aquesta finalitat, i en particular al 
foment i dinamització del sector i l’activitat comercial. 
 
Que l’ACO és l’entitat que agrupa els establiments comercials de la ciutat d’Olot i que té 
com a objectiu principal consolidar Olot com a centre comercial a cel obert, mitjançant 
la realització d’activitats diverses vinculades al mon del comerç. 
 
Per altra banda, la campanya comercial de Nadal és la campanya comercial més 
important a la ciutat. És durant aquesta campanya que es produeixen un major nombre 
de vendes i una major capacitat d’atracció de consumidors al centre. Aquesta atracció 
genera externalitats positives més enllà de les derivades de l’activitat comercial des 
establiments. 
 
L’Ajuntament d’Olot ha contractat mitjançant un lloguer la il·luminació nadalenca de l’eix 
comercial de la ciutat per la campanya de Nadal 2019-2020. 
 
En relació a l’expedient SRE12019000003 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el conveni amb l’Associació de comerciants d’Olot (ACO) I 
L’Ajuntament per als llums de Nadal 2019-2020, d’acord amb el qual l’ACO farà una 
aportació de 15.000,00 € a l’Ajuntament d’Olot. 
I 
Segon.- Facultar l’alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
14.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 

 
Núm. de referència : X2019048056     

 
En relació a l’expedient CPG22019000115 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. 19/042 per un import de 
101.035,47 euros. 
 
 

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

200240  Despeses 99999 101035.47 SENSE ASSIGNACIÓ 
ESPECÍFICA 

100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

15.1. - APROVAR CERTIFICACIÓ D'OBRA 
 
Núm. de referència : X2019048066     

 
En relació a l’expedient CPG22019000116 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 certificació n.1 de CONSTRUCCIONES B&B SL corresponent a les obres 
de MILLORA DE L’EXTERIOR DE LA FAÇANA NORD DE L’ESCOLA D’ART I 
SUPERIOR DE DISSENY D’OLOT  amb càrrec a la partida 19.500.324.63210 
“ACTUACIONS ESCOLA BELLES ARTS” per un import de 15.720.73 euros . 
 
 

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

200240  Despeses 99999 15720.73 SENSE ASSIGNACIÓ 
ESPECÍFICA 

100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

16.1. - APROVAR LES BASES I LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU 
PER A LA PROVISIÓ D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A SUPERIOR ARQUITECTE/A 

MITJANÇANT CONCURS DE MOBILITAT INTERADMINISTRATIVA 
 
Núm. de referència : X2019047643     

 
Atès que la Junta de Govern Local en la sessió ordinària de 17 de gener de 2019 va 
acordar l’aprovació de l’oferta d’ocupació pública de l’Ajuntament d’Olot i els seus 
organismes autònoms per a l’any 2019, que conté una plaça vacant tècnic/a superior 
arquitecte/a, escala d’administració especial, subescala tècnica, tècnic superior, grup A, 
subgrup A1, pel sistema de selecció de concurs de mobilitat interadministrativa. Aquest 
acord es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 19 de 28 de 
gener de 2019 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7797 de 28 de 
gener de 2019.  
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’Organització i Atenció Ciutadana proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords:  
 



 

Primer.- Aprovar la convocatòria i les bases del procés selectiu per a la provisió d’una 
plaça tècnic/a superior arquitecte/a, escala d’administració especial, subescala tècnica, 
tècnic superior, grup A, subgrup A1, pel sistema de selecció de concurs de mobilitat 
interadministrativa, vacant a la plantilla de personal de l’Ajuntament d’Olot i inclosa a 
l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2019.  
 
Segon.- Publicar la convocatòria i el text íntegre de les bases en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona i en extracte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en 
el Butlletí Oficial de l’Estat. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

17.1. - DONAR COMPTE DE LA PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE  EL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA I 

L’AJUNTAMENT  D'OLOT, PER A LA GESTIÓ I EXECUCIÓ DE LES ACCIONS 
MUNICIPALS EN L’ÀMBIT DEL PROJECTE “LA GARROTXA, TERRA DE 

VOLCANS, CULTURA I IDENTITAT” SUBVENCIÓ FEDER 
 
Núm. de referència : X2019046206     

 
Vist que en data 4 de desembre de 2019, l' Alcalde-president d’aquest Ajuntament ha 
dictat el decret número 2019LDEC003457 pel qual s’acorda aprovar el Conveni  de 
Col·laboració a subscriure entre l’Ajuntament D’Olot i el Consell Comarcal de la Garrotxa  
per a l’execució de les actuacions contemplades en la memòria del projecte “La Garrotxa 
Terra de Volcans, Cultura i Identitat”. 
  
Vist que en el referit Decret es va acordar donar compte dels acords adoptats a la Junta 
de Govern Local. 
 
Vist l’expedient administratiu URG32019000004 i antecedents corresponents, el 
regidor d’Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 
acords: 
 
PRIMER.- DONAR COMPTE del decret número 2019LDEC003457 pel qual s’acorda 
aprovar el Conveni  de Col·laboració a subscriure entre l’Ajuntament D’Olot i el Consell 
Comarcal de la Garrotxa  per a l’execució de les actuacions contemplades en la memòria 
del projecte “La Garrotxa Terra de Volcans, Cultura i Identitat”. 
 
SEGON.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

18.1. - CONCEDIR LLICÈNCIA D'OBRES AL CARRER SEMBRADOR 47-49 
 
Núm. de referència : X2019024488 

 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de ALOU INVERSIONS SL per 
CONSTRUCCIÓ DE 2 HABITATGES APARELLATS, al : C DEL SEMBRADOR N.0047 
, del municipi d’Olot.  



 
 
 

 
Identificació de l’expedient: OMA32019000070   
Situació: C DEL SEMBRADOR N.0047  
                 
UTM: : 5904707 - 5904708 
 
1.- En data 13/6/2019, ALOU INVERSIONS SL amb DNI: B1797123-5, representat per 
****, presenta projecte d’obres majors per CONSTRUCCIÓ DE 2 HABITATGES 
APARELLATS, amb situació al carrer C DEL SEMBRADOR N.0047 , d’Olot, d’acord 
amb el projecte redactat per **** 
 
2.- En data 23/10/2019 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. URBÀ CONSOLIDAT. Zona d’habitatges aparellats (A) 
 
 

2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, 
estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les llicències d’obres. 
És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme. 
 
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local, 
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, que va delegar 
aquesta competència en aquest òrgan municipal. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Atorgar a ALOU INVERSIONS SL amb DNI: B1797123-5, representat per 
****, llicència d’obres (OMA32019000070), per CONSTRUCCIÓ DE 2 HABITATGES 
APARELLATS, amb situació al C DEL SEMBRADOR N.0047 , 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: CRA2019600081     
 
 
Liquidació de Drets i Garanties: 
 

Drets 
 
Per: 
Un pressupost de: 347208.52 euros  
2 Connexions desguassos habitatges 
  
2 Guals 
  
  
 

Base liquidable 
(3) 

Drets % 
bonifica
ció 

Drets definitius Taxes Total Drets 

347208.52 11709.88 0 11709.88 536.85 12246.73 

 
 

Garanties: 
   
      
   Garantia per reposició de paviments  300.00 euros 
      

   
 

Total Liquidació Euros 

Per Drets 12246.73 

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. No s’autoritza la reutilització de terres a les pròpies parcel·les per evitar l’incompliment 
de les condicions de l’article 166 del POUM, que només permet els terraplens per a la 
formació de terrasses en terrenys en pendent. En conseqüència, es condiciona aquesta 
llicència a l’aportació, abans de la primera utilització de l’edifici, de document signat per 
un gestor de residus autoritzat que acrediti el dipòsit de 78,80 m3 de terres, d’acord amb 
les previsions de l’Estudi de gestió de residus del projecte, i en compliment de l’establert 
a l’article 15.3 del Decret 89/2010 (PROGROC) (modificat pel Reial Decret 210/2018).  
 
2. Aquesta llicència no autoritza l’ocupació de la via pública amb materials o altres 
elements propis de l’obra.  

3. En aplicació de la normativa de seguretat contra incendis, es condiciona la llicència 
a:  
a) Garantir una resistència al foc EI60 entre els 2 habitatges (taula 1.1 del DB SI-1 del 
CTE).  
b) Justificar tècnicament la resistència al foc de les estructures portants i de la coberta 
(punt 6 del DB SI-6 del CTE).  
4. Aquesta llicència no autoritza la instal·lació de rètols comercials visibles des de la via 
pública.  

5. Les tanques de parcel·la s’han d’ajustar a les condicions de l’apartat 2.2.5 del Pla 
parcial Mas la Faja i a les característiques unitàries del conjunt edificat de les parcel·les 
veïnes del carrer Sembrador. Hauran de preservar vistes als predis veïns, a excepció 
d’establir acord mutu entre propietaris.  

6. 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. 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.  

7. 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.  

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.. 
 
18.2. - CONCEDIR LLICÈNCIA D'OBRES PER A CONSTRUCCIÓ DE MAGATZEM 

LOGÍSTIC DE FRED 
 
Núm. de referència : X2019026519 

 
 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de COSTABELLA SA per 
CONSTRUCCIÓ DE NAU INDUSTRIAL DE MAGATZEM LOGÍSTIC DE FRED, al : C 
DEL CAPCIR N.0011 , del municipi d’Olot.  

 
Identificació de l’expedient: OMA32019000075   
Situació: C DEL CAPCIR N.0011  
                 
UTM: : 842361 
 
1.- En data 1/7/2019, COSTABELLA SA amb DNI: A1707228-1, representat per ****, 
presenta projecte d’obres majors per CONSTRUCCIÓ DE NAU INDUSTRIAL DE 
MAGATZEM LOGÍSTIC DE FRED, amb situació al carrer C DEL CAPCIR N.0011 , 
d’Olot, d’acord amb el projecte redactat per **** 
 
2.- En data 9/12/2019 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. URBÀ CONSOLIDAT, Zona d’indústria aïllada d’intensitat 
3, lot 6 (clau16.3.6) 
 
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, 
estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les llicències d’obres. 
És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme. 
 
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local, 
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, que va delegar 
aquesta competència en aquest òrgan municipal. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Atorgar a COSTABELLA SA amb DNI: A1707228-1, representat per ****, 
llicència d’obres (OMA32019000075), per CONSTRUCCIÓ DE NAU INDUSTRIAL DE 
MAGATZEM LOGÍSTIC DE FRED, amb situació al C DEL CAPCIR 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: CRA2019600091     
 
 
Liquidació de Drets i Garanties: 
 

Drets 
 
Per: 
Un pressupost de: 715280.50 euros  
  
1 Connexions desguassos industrial o comercial 
1 Guals 
  
  



 
 
 

Base liquidable 
(3) 

Drets % 
bonifica
ció 

Drets definitius Taxes Total Drets 

715280.50 23845.56 0 23845.56 1073.70 24919.26 

 
 

Garanties: 
   
      
   Garantia per reposició de paviments  300.00 euros 
    
    

   
 

Total Liquidació Euros 

Per Drets 24919.26 

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: 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. 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. Aquesta llicència d’obres s’atorga sense perjudici de les condicions que puguin 
derivar-se de l’expedient corresponent d’autorització o comunicació de l’establiment de 
l’activitat a l’edifici.  

4. En aplicació de la normativa de seguretat contra incendis, es condiciona aquesta 
llicència a l’aplicació a l’obra de les mesures següents:  

• En el cas que el portal entre els 2 sectors sigui del tipus normalment obert, caldrà 
disposar d’un sistema de detectors automàtics que cobreixin tota la superfície 
dels dos sectors d’incendi de l’activitat i que activin el tancament automàtic del 
portal en el cas de detectar-se un incendi.  

• Caldrà que la planta altell (sector de risc alt) disposi d’una segona sortida. Els 
recorreguts d’evacuació han de ser de 25 m com a màxim. El recorregut 
d’evacuació exterior (passarel·la i escala) d’aquesta zona de l’altell ha d’estar 
protegida EI respecte al sector contigu (punt 6.4 de l’annex II RD2267/04).  

• Caldrà garantir l’existència permanent dels recorreguts d’evacuació, 
longitudinals i transversals, entre les prestatgeries metàl·liques mòbils per carrils 
d’emmagatzematge independent manual, d’acord al punt 8.2 del de l’annex II del 
RD 2267/04 i la ITC SP-123.  

5. El parterre a formar en el front del carrer tindrà una amplada mínima d’1 m i disposarà 
d’una plantació arbustiva vegetal que podrà arribar fins a 1,80 m d’alçada. També 
podran contenir plantació d’arbres. (Art 20 normes reguladores del Pla parcial Sector 13 
la Canya, Text refós aprovat definitivament el 26/04/2007).  

6. Aquesta llicència no autoritza la instal·lació de rètols comercials visibles des de la via 
pública.  
 
7. S’imposa una fiança de 300,00 € per garantir la neteja i/o reposició d’elements 
d’urbanització de la via pública que puguin afectar-se per l’execució de l’obra, 
especialment per l’adequació de l’accés rodat a la parcel·la amb desplaçament d’un 
fanal. La fiança s’haurà de dipositar en el termini màxim de 15 dies naturals a comptar 
des de la data de notificació de la concessió de la llicència d’obres. L’efectivitat d’aquesta 
llicència queda supeditada a l’ingrés de la fiança en el termini esmentat.  

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



 

llicència urbanística atorgada. c) Que l’edificació està en condicions de ser utilitzada de 
conformitat amb l’ús autoritzat.  

9. 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. 

 
. 

19. - 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 un quart i cinc 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 

 
 


