
 
 
 

 
ACTA NÚM. 47 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
5 DE DESEMBRE DE 2019 

 
 
  

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 5 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, Gemma Pujolar i Busquets i Adriana Francés i 
López. 
 
 
Hi assisteix com a regidor de l’oposició Josep Guix Feixas 
 
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  28 de novembre  : 

- El mateix dia 28 de novembre, va rebre la visita dels Srs. Carles Perramon i 
Esteve Trunàs, Director comercial i Cap de l’Assessoria Jurídica de l’Incasòl 
respectivament, per parlar del tema de la Guardiola.  
A la tarda, va assistir a la reunió de la Taula Mixta de Planificació, a la qual va 
assistir el Sr. Martí Fonalleras, director territorial d’Educació.  

I al vespre va presenciar l’obra de teatre del Petit Format “Qui ets? de Màrius 
Serra al Teatre Principal.  

 



 

- El dia 29 de novembre, va rebre la visita de l’Hble. Sr. Josep Bargalló, Conseller 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya. El va acompanyar a visitar l’Escola 
Llar, a assistir a l’acte de lliurament de premis Eva Toldrà que va tenir lloc a la 
sala Torín i al Consell d’Alcaldes del Consell Comarcal de la Garrotxa.  
 

- El dia 30 de novembre es va desplaçar a Núria per assistir a la reunió del Comitè 
Executiu de l’Associació Catalana de Municipis. I a la tarda, va presentar el llibre 
“el Judici” de Lluís Busquets Grabulosa, que va tenir lloc a can Trincheria i va 
sopar amb el col.lectiu de Músics de cobla que van oferir un concert a la sala 
Torín per celebrar la festa de Sta. Cecília.  
 

- El dia 1 de desembre, va presenciar l’obra de teatre del Petit Format, titulada 
“Les coses excepcionals” que va tenir lloc a l’Orfeó.  
 

- El dia 2 de desembre, es va desplaçar a Girona per participar en una Jornada 
sobre la Reforma Horària, organitzada pel departament de Presidència de la 
Generalitat de Catalunya.  
 

- El dia 3 de desembre, va assistir a la reunió de la Xarxa de Barris que va tenir 
lloc al Casal de l’Associació de Veïns del barri de Bonavista.  
 

- I finalment ahir 4 de desembre, es va desplaçar a Barcelona per assistir a una 
reunió de la Comissió de Seguiment del Sismògraf que va tenir lloc al 
departament de Cultura.  

 
 

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

 
Tot seguit la Secretària dona compte a la Junta de Govern dels edictes i anuncis de 
l'Ajuntament d'Olot apareguts als Butlletins Oficials BOE, BOP i DOGC, de de la darrera 
sessió. I se n'acorda l'assabentat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
4.1. - APROVACIÓ ATORGAMENT SUBVENCIÓ PER AL FOMENT DEL LLOGUER 

PER A ESTUDIANTS. 
 

Núm. de referència : X2019045761     
 

En relació a les bases específiques per a l’atorgament de subvencions per a 
propietaris d’habitatges que els posin en lloguer per a estudiants durant el curs 
2019-2020 i publicades al BOP núm. 155 de 13 d’agost de 2019, quedant aprovades 
definitivament segons publicació del BOP núm. 181 de 20 de setembre de 2019. 
 
Havent examinat i valorat els Serveis Tècnics Municipals la sol·licitud presentada per la 
Sra. **** (registre E2019019824), per l’habitatge situat al carrer Aigua, 6, 1r, per acollir-
se als ajuts previstos. 
 



 
 
 

En relació a l’expedient HA042019000015, 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 2.000,00 € (dos mil euros) a la Sra. **** (****), per 
l’habitatge del carrer Aigua, 6, 1r, d’Olot: 1.200,00 (100,00 €/mes) en concepte 4.1 de la 
convocatòria i 800,00 € en concepte 4.2 de la convocatòria. 
 
Segon.- L’ajut econòmic s’imputarà amb càrrec a la partida pressupostària municipal: 
 

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

200300 1903660 Despeses 19600  231  480033 2000 TRANSF. AJUTS SOCIALS DIVERSOS 143 999 999 099 999 999 

 

Tercer- Per tal de justificar la subvenció atorgada i poder procedir al seu pagament, la 
beneficiari haurà de presentar la següent documentació: 
 

• Rebuts de lloguer pagats de l’habitatge llogat que acrediten la vigència i import 
de l’arrendament. 

 
Quart.- El pagament de la subvenció resta condicionat a la comprovació de la 
documentació presentada en el punt anterior i, si s’escau, l’informe tècnic favorable 
emès pels Serveis Tècnics Municipals. En cas que la justificació corresponent sigui 
inferior a la fixada, l’import de la subvenció es reajustarà proporcionalment a la baixa.  
 
Cinquè.- 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. 

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

5.1. - CONVENI DE CESSIÓ EN DIPÒSIT D’OBRA ARTÍSTICA DE RAMON 
AMADEU, PROPIETAT DE LA FAMÍLIA DE BOLÓS, A L’AJUNTAMENT D’OLOT 
PER UNA EXPOSICIÓ TEMPORAL I AMB DESTÍ A EXPOSICIÓ TEMPORAL AL 

MUSEU DELS SANTS 
 
Núm. de referència : X2019046150     
 
Vist que la família De Bolós és propietària d’una col·lecció de figures, obra de l’escultor 
Ramon Amadeu que tenen un gran interès artístic. 

 
Vist que els membres de la família De Bolós, propietaris de les peces (Carme Arnau de 
Bolós, Mariano Arnau de Bolós i José Maria Arnau de Bolós), han manifestat la seva 
voluntat de cedir temporalment, en dipòsit i a títol de comodat, les 7 figures artístiques 
signades o atribuïdes a l’artista Ramon Amadeu. 
 
Vist que l’Ajuntament d’Olot té molt interès en exposar les obres cedides per la família 
De Bolós als Museus d’Olot (en una exposició temporal al Museu dels Sants durant un 
període de 6 mesos).  



 

 
Vista la necessitat de regular la cessió temporal d’aquestes peces durant el període de 
6 mesos.  
 
En relació a l’expedient CU012019000016 de CULTURA, 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 EN DIPÒSIT D’OBRA ARTÍSTICA DE 
RAMON AMADEU, PROPIETAT DE LA FAMÍLIA DE BOLÓS, A L’AJUNTAMENT 
D’OLOT AMB DESTÍ A UNA EXPOSICIÓ TEMPORAL AL MUSEU DELS SANTS 
 
Segon.- Facultar a l’alcalde d’Olot la signatura d’aquest conveni. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
6.1. - AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DESPESA PER A PAGAMENT INSPECCIONS 

TÈCNIQUES D'HABITATGES 2019 
 

Núm. de referència : X2018038587     
 
Per Resolució de l’Alcaldia de data 12 de desembre de 2018, convalidada en sessió 
plenària de data 20 de desembre de 2018, l’Ajuntament d’Olot va efectuar un encàrrec 
de gestió al Consell Comarcal de la Garrotxa per dur a terme les tasques tècniques 
corresponents a inspecció de cèdules de 2ona ocupació, inspeccions per reagrupament 
familiar i inspeccions per habitatges de lloguer durant l’any 2019, per un import de 
15.154,55 € 
 
Atès l’informe del Sr. Ramon Prat Molas, director de l’Àrea d’Infraestructura i Obra 
Pública de l’Ajuntament d’Olot emès en data 22 de novembre de 2019 en relació a la 
liquidació de les inspeccions realment realitzades pel Consell Comarcal de la Garrotxa 
durant l’any 2018 i 2019. 
 
I vist l’expedient administratiu núm.  CC012018000668  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, director de l’Àrea 
d’Infraestructura i Obra Pública de l’Ajuntament d’Olot , de data 22 de novembre de 
2019, en el que es motiven les necessitats de contractar.  
 
SEGON.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per import de quinze mil euros 
(15.000 €) a favor del CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA amb NIF P6700007E, 
per tal de fer front a les inspeccions tècniques realitzades durant l’any 2019, amb càrrec 
a la partida núm. 19. 140.151.227061 “serveis externs suport urbanístic” del Pressupost 
Municipal.  
 

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

200200  Despeses 19140 151 227061 15000 SERVEIS EXT.SUPORT URBANISTIC 100 001 001 001 000 000 

 



 
 
 

S’aprova per unanimitat. 
 

6.2. - ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT I SUBMINISTRAMENT DE 
CARBURANT (GASOIL TIPUS C) PER A CALEFACCIÓ DELS EQUIPAMENTS I 
AIGUA CALENTA SANITÀRIA (ACS) DELS EDIFICIS MUNICIPALS I ELS SEUS 

ORGANISMES AUTÒNOMS. 
 
Núm. de referència : X2019035258     
 

Tipus 
Contracte 

SU DE SUBMINISTRAMENT 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris UN ÚNIC CRITER 

 
Antecedents 
 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 19 de setembre de 2019 s’inicià i aprovà 
l’expedient de contractació administrativa del subminsitrament de carburant (Gasoil 
Tipus C) per calefacció dels equipaments i aigua calenta sanitària (ACS), dels edificis 
municipals i els seus organismes Autònoms 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 termini de presentació de proposicions va finalitzar el dia 10 d’octubre de 2019, havent 
presentat oferta la següent les següents empreses:  
 
1.- PETROLIS DE BARCELONA, SA 
2.- CARBURANTS TARAVAUS, SL 
 
La Mesa de contractació reunida en data 14 d’octubre procedeix a la qualificació de la 
documentació administrativa dels requisits previs que fa referència l’article 140 i 141 de 
la LCSP, i adopta l’acord de declarar admeses a les següents empreses: 
 
1.- PETROLIS DE BARCELONA, SA 
2.- CARBURANTS TARAVAUS, SL 
 
La Mesa de Contractació es va reunir de nou en data 24 d’octubre de 2019 per donar 
compte de l’informe tècnic emès pel Sr. Xavier Vinyolas Boix, enginyer tècnic de l’Àrea 
de Territori , de valoració dels criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica i/o 
mitjançant l’aplicació de fórmules i la puntuació global. En la mateixa sessió, la Mesa va 
proposar l’adjudicació del subministrament de carburant (Gasoil Tipus C) per calefacció 
dels equipaments i aigua calenta sanitària (ACS), dels edificis municipals i els seus 
organismes Autònoms de l’Ajuntament d’Olot, a favor de  l’empresa CARBURANTS 
TARAVAUS, SL,  amb NIF B17292426 per ser l’oferta amb millor puntuació. 
 

En data 18 de novembre de 2019 es va requerir a CARBURANTS TARAVAUS, SL, 
per tal que presentés tota la documentació necessària per procedir a l’adjudicació del 
contracte i constituís la garantia definitiva d’import  7.679,34 €, en els termes de l’article 
150 de la LCSP. 
  



 

Atès que l’empresa CARBURANTS TARAVAUS, SL, va donar compliment al 
requeriment esmentat dins el termini establert a l’efecte, ingressant l’aval i presentant la 
documentació requerida  . 
 
De conformitat amb el punt 3 de l’article 150 de la LCSP i amb la Disposició Addicional 
Segona de la LCSP. 
 
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12019000025 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords:  
 
Primer.- ADJUDICAR el contracte de subministrament de carburant (Gasoil Tipus C) 
per calefacció dels equipaments i aigua calenta sanitària (ACS), dels edificis municipals 
i els seus organismes Autònoms de l’Ajuntament d’Olot, a favor de l’empresa 
CARBURANTS TARAVAUS, SL amb NIF B17292426, pel preu de  màxim de CENT 
VUITANTA-CINC MIL VUIT-CENTS QUARANTA EUROS (185.840€), IVA inclòs. 
 
Aquest import es desglossa en CENT CINQUANTA-TRES MIL CINC-CENTS VUITANTA-
SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS (153.586,80 €), IVA exclòs, més TRENTA-DOS 
MIL DOS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS (32.253,20€), en 
concepte d'IVA calculat al  21%. 
 
L’import anual del contracte és de noranta-dos mil euros (92.000 €) (IVA inclòs). 
Aquest import es desglossa en setanta-sis mil trenta-tres euros amb set cèntims ( 
76.033,07€)  d’import net i quinze-mil nou-cents seixanta-sis euros amb noranta-tres 
cèntims (15.966,93 €) en concepte d’IVA calculat al 21 %. 
 
L’Ajuntament no està obligat a exhaurir l’esmentat import atès que els subministrament 
s’efectuarà en funció de les demandes de gasoil de calefacció d’edificis, d’acord al consum 
necessari i per tant es pot donar el cas que a la fi del contracte l’import contractat sigui 
inferior a les previsions realitzades per a la contractació. 
 
Segon.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de 
clàusules administratives particulars i el plec de clàusules tècniques reguladores de la 
contractació, aprovats per la Junta de Govern Local de data 19 de setembre de 2019; 
així com amb l’oferta presentada per l’adjudicatària. 
 
Tercer.- Les característiques i avantatges de l’oferta, queden acreditades a l’informe de 
Tècnic . 
 
- Criteris avaluables de forma automàtica i/o mitjançant l’aplicació de fórmules: 100 punts  
 
Tota la informació necessària que justifica la present adjudicació es troba publicada en 
el Perfil del contractant de l’Ajuntament d’Olot.  
 
Quart.- Disposar de la despesa, corresponent a l’exercici 2020,  d’acord amb els termes 
establerts a l’apartat 4. Del PCAP. amb càrrec a les partides següents: 
 

- Gasoil Edificis Esportius   17.000,00 € 



 
 
 

- Gasoil Edificis Ensenyament   71.000,00 € 
- Gasoil Edificis Corporació (Pavelló Firal)   4.000,00 € 
 
 

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

200300 99999 Despeses 99999 17000 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200300 99999 Despeses 99999 71000 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200300 999997 Despeses 99999 4000 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 

 
Atès el caràcter plurianual de la despesa, la seva autorització o realització se subordina 
al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos municipals.  
 
Cinquè.- La durada del contracte s’estableix en 2 anys, a partir de 1 de gener de 2020. 
 
Sisè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i als candidats, de conformitat amb 
l’article 151 de la LCSP.  
 
Setè.- Publicar l’adjudicació del contracte mitjançant anunci en el Perfil del Contractant. 
 
Vuitè.-  Requerir a l’empresa CARBURANTS TARAVAUS, SL amb NIF B17292426, 
per tal que un cop transcorreguts 15 dies hàbils des que es remeti la notificació de 
l’adjudicació, comparegui a l’Ajuntament d’Olot per a la formalització del contracte, de 
conformitat amb l’article 153.3 de la LCSP. 
 
Nové.- Contra aquesta resolució que posa fi a la via administrativa, s’haurà d’interposar 
recurs contenciós administració davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en 
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà posar un recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el 
termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la recepció de la seva 
notificació. 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs especial en matèria de 
contractació davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en el termini de 
quinze dies hàbils, a comptar des del dia hàbil següent al de la remissió de la seva 
notificació, d’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic. La data de remissió de la notificació és la que consta en el registre de sortida. 
 
Desè.- PUBLICAR la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del 
Contractant. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

6.3. - ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL ELÈCTRIC I 
D'ENLLUMENAT PER A LA MILLORA ENERGÈTICA DE L'ENLLUMENAT DE 

L'EIXAMPLE MALAGRIDA I DEL BARRI DE BONAVISTA. 
 

Núm. de referència : X2019036709     
 

Tipus 
Contracte 

SU DE SUBMINISTRAMENT 



 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

 
Antecedents 
 
Per acord de la Junta de Govern Local de 26 de setembre de 2019, es va aprovar 
l’expedient de contractació administrativa del contracte de subministrament de material 
elèctric i d’enllumenat per a la millora energètica de l’Eixample Malagrida i del Barri de 
Bonavista, 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 millora del termini de garantia -  i amb 
un pressupost base de licitació de vint-i-set mil cent quaranta euros amb trenta-un 
cèntims (27.140,31 €) IVA inclòs . 
 
En data 17 d’octubre 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 un 
total de 3 empreses: 
 

- NOVELEC GARROTXA, SL 
- GUERIN, SAU 
- SALTTOKI REUS, SL 

La Mesa de Contractació en reunió celebrada en data 24 d’octubre de 2019, va procedir 
a l’acte públic d’obertura del Sobre únic, comprovà que les esmentades empreses 
figuressin inscrites en el Registre electrònic d’empreses licitadores de la Generlaitat de 
Catalunya (RELI) o en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Estado  (ROLECE), i vist el resultat de la comprovació i complir amb els requisits 
establerts en el Plec de clàusules administratives particulars i en el Plec de Prescripcions 
tècniques acordà, per unanimitat, admetre a la licitació les següents empreses: 

- NOVELEC GARROTXA, SL 
- GUERIN, SAU 
- SALTTOKI REUS, SL 

 
En el mateix acte, la Mesa sol·licita als Serveis tècnics de l’Àrea de Territori, Espai Públic 
i Mediambient. 
 
La Mesa de contractació, en reunió celebrada en data 16 de novembre, subscriu 
íntegrament l’informe de valoració de les proposicions, emès en data 29 d’octubre per 
Manel Serrat com a Tècnic de l’Àrea de Territori i adopta per unanimitat el següent acord: 
 
“ELEVAR a la JUNTA DE Govern Local la proposta d’adjudicació del contracte de 
subministrament de material elèctric i d’enllumenat per a la millora energètica de 
l’Eixample Malagrida i del Barri de Bonavista, a favor de l’empresa  SALTOKI REUS, 
SL, en ser l’oferta més avantatjosa sense incórrer en supòsit de baixa temerària, i 
d’acord amb la proposició que a continuació es detalla: 
 

• Preu del contracte: 



 
 
 

- Preu del contracte net..................21.107,00 € 
- Preu del contracte Iva Inclòs .......25.539,47 € 

 

• Anys d’increment de garantia ............ 5 anys. 
 

De conformitat amb l’article 151 de la LCSP. 

D’acord amb els antecedents i de conformitat amb el punt 1 de 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. CCS12019000030, la  regidora delegada 
d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- ADJUDICAR el contracte de subministrament de material elèctric i d’enllumenat 
per a la millora energètica de l’Eixample Malagrida i del Barri de Bonavista, a favor de 
l’empresa SALTOKI REUS, SL, amb NIF B17944497, per un import de VINT-I-CINC 
MIL CINC-CENTS TRENTA NOU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS 
(25.539,47€) IVA inclòs . 
 
Aquest import es desglossa en 21.107,00 € que corresponen a la base imposable i 
4.432,47 €, 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.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del Plec de 
Clàusules Administratives particulars i el Plec de Clàusules Tècniques reguladores de 
la contractació i aprovades per Junta de Govern Local del 26 de Setembre, així com 
amb l’oferta presentada per l’adjudicatària. 
 
Les característiques i avantatges de l’oferta adjudicatària respecte de les demés ofertes 
presentades, queden acreditades en l’informe tècnic de valoració i en l’acta de la reunió 
de la Mesa de Contractació celebrada el dia 16 de novembre de 2019. 
 
Tota la informació necessària que justifica la present adjudicació es troba publicada en 
el Perfil del contractant de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Tercer.- Disposar la despesa per import de 25.539,47 €, IVA inclòs, la qual es pagarà 
amb càrrec a la partida núm. 19 700 1721 63301 “Estalvi Energètic”   



 

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

200300 1904433 Despeses 19700  1721 63301 25539.47 ESTALVI ENERGETIC (PR19-32887,59) 100 001 001 001 000 000 
200200 1904433 Despeses 19700  1721 63301 -1600.84 ESTALVI ENERGETIC (PR19-32887,59) 100 001 001 001 000 000 

 

 

Quart.- Notificar l’adjudicació a les empreses que han pres part en el procediment.  
 
Cinquè.- Publicar l’adjudicació del contracte mitjançant anunci al perfil del contractant, 
de conformitat amb l’article 151.1 de la LCSP  
 
Sisè.- 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.  
 
Setè.- Publicar l’acceptació del contracte mitjançant anunci al Perfil del Contractant.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
6.4. - APROVACIÓ DESPESES  DE SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL ALS 

EDIFICIS MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT D'OLOT, QUART TRIMESTRE DE 
2019 

 

Núm. de referència : X2018029137     
 
La Junta de Govern Local de data 26 de setembre de 2019 va disposar l’adhesió de 
l’Ajuntament d’Olot a la primera pròrroga del contracte basat (Exp. 2018-02-D1) en 
l’Acord marc de subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (Exp. 2018.02) per un  termini de dotze mesos, des de l’1 d’octubre de 2019 
al 30 de setembre de 2020; l’adjudicatari del qual és l’empresa ENDEDSA  ENERGIA 
SAU. 
 
Atès que el Sr. Xavier Viñolas Boix, enginyer tècnic de l’Àrea de Territori d’aquest 
Ajuntament, en data 27 de novembre de 2019 informa de l’import d’autorització i 
disposició de crèdit a alliberar de les despeses compromeses pel termini octubre 2018-
setembre 2019; així  com de l’autorització i disposició de la despesa prevista des de l’1 
d’octubre a 31 de desembre de 2019. 
 
I vist  l’expedient  administratiu núm. CC012018000510 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. Xavier Viñolas Boix, Enginyer Tècnic de l’Àrea 
de Territori d’aquest Ajuntament de data 27 de novembre de 2019, en el que es motiven 
les necessitats a contractar.  
 
SEGON.- Aprovar la baixa de l’autorització i disposició de la despesa  d’import  de vint-
i-quatre mil tres-cents cinquanta euros amb  quatre cèntims (24.350,04 €) (IVA 
inclòs) a favor de l’empresa ENDESA ENERIGA, SAU  amb NIF A81948077,  
corresponent al subministrament de gas naturals als edificis municipals (mesos de gener 
a setembre de 2019), la qual es reintegrarà a les partides: 



 
 
 

 
-19.150.920.221020 “subministrament gas edificis Corporació”:.........................7.245,06 
€ 
-19.400.333.221020 “subministrament gas edificis Culturals”..............................8.413,73 
€ 
-19.500.323.221020 “subministrament gas edificis Ensenyament”......................8.691,25 
€ 
 
TERCER.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per import de trenta mil 
euros (30.000) (IVA inclòs), ) a favor de l’empresa ENDESA ENERIGA, SAU amb NIF 
A81948077; corresponent al subministrament de gas naturals als edificis municipals des 
de l’1 d’octubre al 31 de desembre de 2019; que es pagaran amb càrrec a les partides: 
 
-19.150.920.221020 “subministrament gas edificis Corporació”...............................5.500 
€ 
-19.330.342.221020 “subministrament gas edificis Esports i Lleure”........................5.500 
€ 
-19.400.333.221020 “subministrament gas edificis Culturals”...................................5.300 
€ 
-19.500.323.221020 “subministrament gas edificis Ensenyament”.........................13.700 
€  
 
 

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

200210 1900573 Despeses 19150  920  221020 -7245.06 SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS 
CORPORACIO 

100 001 001 001 000 000 

200210 1900570 Despeses 19400  333  221020 -8413.73 SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS 
CULTURALS 

100 001 001 001 000 000 

200210 1900571 Despeses 19500  323  221020 -8691.25 SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS 
ENSENYAMENT 

100 001 001 001 000 000 

200220  Despeses 19150  920  221020 5500 SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS 
CORPORACIO 

100 001 001 001 000 000 

200220  Despeses 19330  342  221020 5500 SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS ESPORTS 
I LLEURE 

100 001 001 001 000 000 

200220  Despeses 19400  333  221020 5300 SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS 
CULTURALS 

100 001 001 001 000 000 

200220  Despeses 19500  323  221020 13700 SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS 
ENSENYAMENT 

100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.5. - VENDA DE VEHICLES DEL DIPÒSIT MUNICIPAL 
 
Núm. de referència : X2019045955     

 
Atesos els informes de la Policia Municipal Ref. 53.A12-2018E000047 i 53.A12-
2018E000289 que fa referència a diversos vehicles i ciclomotors que es troben al dipòsit 
municipal, els quals han estat considerats residus sòlids d’acord amb el Decret Legislatiu 
1/2009 de 21 de juliol pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de Residus.  
La relació de vehicles que es detallen han estat notificats al propietari  i transcorregut el 
termini no els han retirat.  
 
Atès que s’ha demanat ofertes a les empreses : “Inter-Car Bas ,SL”; “Desballestaments 
La Garrotxa SLL” i “Desballestaments La Selva” , 
 



 

Atès que han presentat oferta les empreses Desballestaments La Garrotxa SLL” i 
“Desballestaments La Selva” i que la  més favorable és la presentada per 
Desballestaments La Garrotxa SLL 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CC012019000555 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.-  Procedir a la venda a l’empresa DESBALLESTAMENTS LA GARROTXA SL 
amb NIF B5526247-1, per un import de DOS MIL EUROS (2.000 €) dels vehicles i 
ciclomotors que es troben abandonats al dipòsit municipal i que des detallen a 
continuació, els quals tenen la condició de residu sòlid  d’acord amb el Decret Legislatiu 
1/2009 de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de Residus. 
 
 

MARCA MODEL Matricula/ 

Bastidor 

SEAT IBIZA **** 

ROVER 220 **** 

HYUNDAI COUPE **** 

KIA SEPHIA **** 

PEUGEOT 306 **** 

SEAT IBIZA **** 

OPEL ASTRA **** 

NISSAN PRIMERA **** 

BMW  318 **** 

SEAT INCA **** 

HYUNDAI COUPE **** 

FORD FOCUS **** 

CHATENET STELLA  **** 

RENAULT MEGANE **** 

RIEJU R2 MATRIX **** 

DAELIM FIVE **** 

DERBI HUNTER **** 

KYMCO DINK 50 **** 

HYSOSUNG GT125 **** 

PEUGEOT SPEDDFIGHT **** 

PIAGGIO ZIP **** 

DERBI SM **** 

DERBI ATLANTIS **** 

GILERA 50TT **** 

CITRÖEN SAXO **** 

FIAT STILO **** 

RENAULT EXPRESS **** 

PEUGEOT 306 **** 

NISSAN ALMERA **** 



 
 
 

VOLKSWAGEN TRANSPORTAR **** 

SEAT IBIZA **** 

RENAULT EXPRESS **** 

VOLKSWAGEN GOLF **** 

PEUGEOT 206 **** 

PEUGEOT 407 **** 

CITROËN BERLINGO **** 

CITROËN AX **** 

VOLKSWAGEN GOLF **** 

HONDA SZX **** 

PEUGEOT S1A **** 

SUZUKI SCOOTER **** 

DERBI SENDA **** 

DERBI SENDA **** 
 
 
Segon.-  L’empresa DESBALLESTAMENTS LA GARROTXA, SL retirarà els vehicles en 
el termini màxim de tres dies a comptar des de la notificació d’aquest acords, previ 
pagament de la quantitat ofertada.  
 
Tercer.- L’empresa  DESBALLESTAMENTS LA GARROTXA SL lliurarà a l’Ajuntament 
d’Olot, una  còpia del certificat de destrucció de cadascun dels vehicles i ciclomotors 
relacionats, d’acord amb el que s’estableix en el Reial Decret 20/2017 de 20 de gener.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.1. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL: RESOLUCIÓ DEL RECURS DE 
REPOSICIÓ INTERPOSAT PER SRA. **** CONTRA ACORD DE LA  JUNTA DE 

GOVERN LOCAL DE 30 DE MAIG DE 2019, DE DENEGACIÓ D’UNA 
INDEMNITZACIÓ PER DANYS OCASIONATS A UN VEHICLE EN ACCIDENT A LA 

VIA PÚBLICA. 
 
Núm. de referència : X2019019631    
  
Vist l’escrit presentat per la Sra. **** pel que interposa recurs de reposició, contra l’acord 
de la Junta de Govern Local, de data 30 de maig 2019 i atesos els següents  
 

ANTECEDENTS 
 
Primer.- La Junta de Govern Local, en sessió de data 30 de maig de 2019, va acordar 
denegar la indemnització reclamada per la Sra. ****, pels danys que va patir el vehicle 
de la seva propietat, matrícula ****, el dia 5 d’abril de 2019, quan circulava pel passatge 
Trabucaires i, en passar pel damunt d’una tapa de claveguera en males condicions, 
aquesta es va aixecar i li va causar desperfectes al vehicle, a la part baixa de la porta 
del conductor. Aquesta resolució es va adoptar per entendre que no quedava provat el 
nexe causal entre els danys reclamats i el funcionament dels serveis públics municipals, 
d’acord amb un informe de la Policia Municipal, de data 20 de maig de 2019, on 



 

s’assenyalava que s’havia comprovat tot el carrer i que no s’havia trobat a faltar cap tapa 
ni se n’havia trobat cap de trencada. 
 
Segon.- En escrit de data 5 de juny de 2019 (Registre General, núm. E2019011622), la 
Sra. **** va interposar recurs de reposició contra l’acord de la Junta de Govern Local, 
de data 30 de maig de 2019, de denegació d’indemnització per danys a un vehicle per 
accident a la via pública. En aquest escrit es reproduïen les manifestacions realitzades 
en la reclamació inicial de data 8 d’abril de 2019 (Registre General núm. 
E2019007059/08-04-2019) i s’acompanyava de diverses fotografies (3) del lloc de 
l’accident i del vehicle accidentat. També s’acompanyava com a nou document la 
declaració jurada d’un testimoni dels fets que, al moment de l’accident, es trobava 
treballant a la zona i que ratifica la versió de la Sra. ****: que quan circulava pel passatge 
Trabucaires, en passar pel damunt d’una tapa de claveguera, aquesta es va aixecar i li 
va causar desperfectes al vehicle. En posterioritat s’aporta un pressupost de reparació, 
de data 13 d’agost de 2019 (núm. P19-000025), emès per “Tallers Brillauto, S.L.”, per 
un import de 397,45 euros, que és la quantitat que es reclama. 
 
Tercer.- En informes de la Policia Municipal, de dates 23 de setembre de 2019 i 25 
d’octubre de 2019, es manté que quan l’agent de la Policia Municipal va realitzar la 
inspecció la tapa de clavegueram ja estava en el seu lloc i no es movia. En l’informe de 
25 d’octubre de 2019 s’assenyala que, desprès de l’accident, sembla que s’ha realitzat 
algun tipus d’obra de reparació en el punt en què es troba situada aquets tapa; per bé 
que desconeixen qui pot haver fet aquestes obres de manteniment o reparació. En la 
tramitació d’aquest recurs de reposició s’ha pogut confirmar que l’Ajuntament d’Olot, a 
través de la Brigada Municipal, hi va realitzar obres de reparació en el marc dels serveis 
ordinaris de conservació de la via pública i dels seus elements.  
 

FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- El recurs potestatiu de reposició ha estat interposat en temps i forma, de 
conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 
 
Segon.- 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. 
 
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”.  



 
 
 

 
Tercer.- La responsabilitat patrimonial de les administracions públiques es basa en un 
sistema de responsabilitat objectiva, la qual cosa implica que no cal que hi hagi culpa o 
negligència, sinó únicament un funcionament normal o anormal dels serveis públics, un 
dany avaluable econòmicament i una relació de causalitat entre un i altre. També que el 
ciutadà afectat no tingui el deure jurídic de suportar aquest dany, que no hi hagi força 
major i 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. 
 
Així doncs, esdevé imprescindible acreditar que el dany o lesió sofert per la part 
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 el present cas, a la vista de les noves proves sorgides en la tramitació d’aquest recurs 
és raonable apreciar la relació causal entre els danys reclamats i el funcionament dels 
serveis municipals, 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, pel que fa a les competències atorgades als 
municipis en matèria de trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat; així com en el 
manteniment i conservació de la infraestructura viària. 
 
Vist l’expedient administratiu SRP12019000016 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 dels següents acords: 
 
Primer.- Acceptar la reclamació patrimonial formulada per la Sra. ****, pels danys 
causats al vehicle de la seva propietat, matrícula ****, quan circulava pel passatge 
Trabucaires i, en passar pel damunt d’una tapa de claveguera en males condicions, 
aquesta es va aixecar i li va ocasionar uns desperfectes. 
 
Segon.- Efectuar un pagament de TRES-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB 
QUARANTA-CINC CÈNTIMS (397,45.- €) a favor de la Sra. ****, en concepte 
d’indemnització pels danys ocasionats a un seu vehicle. Aquest pagament es farà a 
càrrec de la partida: 19.130.920.224000 “Assegurances”. 
 

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

200240  Despeses 19130  920  224000 397.45 ASSEGURANCES 130 001 999 052 999 999 

 

Aquest import s’ingressarà en el número de compte bancari que la persona interessada 
ha de facilitar a les Oficines de Tresoreria; així mateix ha de passar per les esmentades 
oficines municipals per signar la conformitat amb la indemnització rebuda pels danys 
reclamants en aquest expedient administratiu. 
 
-Que es traslladi aquest acord a: Sra. ****; Comptabilitat; i Tresoreria. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 
 

Núm. de referència : X2019046060     



 

 
En relació a l’expedient CPG22019000112 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. 19/040 per un import de 
237.575,98 euros. 
 

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

200240  Despeses 99999 237575.98 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

S’aprova per unanimitat. 
 

9.1. - PROJECTE ENDERROC EDIFICACIONS CARRER DE LES MEDES, 4 
 
Núm. de referència : X2019046158     
 
Vist el projecte d’enderroc d’una edificació entre mitgeres de planta baixa i dues plantes 
pis, situada al carrer de les Medes 4, d’Olot, redactada per Josep M Codinach Frigola, 
arquitecte Tècnic, redactat en data novembre de 2019, que té per objecte l’enderroc 
integral de l’edificació atès l’avançat estat de degradació i la inviabilitat de la seva 
rehabilitació i que preveu deixar el solar net d’edificacions mitjançant la construcció d’un 
envà pluvial a les mitgeres veïnes i la realització d’un paviment de formigó en el solar.  
 
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 UPOM2019000032, 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 el projecte d’enderroc de l’edificació entre mitgeres de la planta 
baixa i dues plantes pis situada al carrer de les Medes 4, redactat per l’arquitecte Josep 
M Codinach Frigola en data de 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. 
 
9.2. - CONCEDIR LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR DE REHABILITACIÓ D'HABITATGE 

UNIFAMILIAR EN TESTER 
 
Núm. de referència : X2019028885 

 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per REHABILITACIÓ HABITATGE 
UNIFAMILIAR EN TESTER, al C DE BERNAT VILAR N.0020 , del municipi d’Olot.  

 



 
 
 

Identificació de l’expedient: OMA32019000081   
Situació: C DE BERNAT VILAR N.0020  
UTM: : 7404210 
 

1.- En data 12/07/2019, **** amb DNI: ****, representat per ****, presenta projecte 
d’obres majors per REHABILITACIÓ HABITATGE UNIFAMILIAR EN TESTER, amb 
situació al carrer C DE BERNAT VILAR N.20 d’Olot. 
 
2.- En data 18/11/2019 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 URBÀ CONSOLIDAT Zona d’eixampla urbà d’intensitat 1 
(10.1). 
 
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 25 de juny de 2019, que va delegar 
aquesta competència en aquest òrgan municipal. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Atorgar a **** amb DNI: ****, representat per ****, llicència d’obres 
(OMA32019000081), per REHABILITACIÓ HABITATGE UNIFAMILIAR EN TESTER, 
amb situació al C DE BERNAT VILAR N.0020 , del municipi d’Olot. 
 
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 2 mesos i el termini per acabar-les 
és de 18 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 liquidació/ns que es detalla/en 
seguidament: CRA2019600087     



 

 
Liquidació de Drets i Garanties: 
 

Drets 
Per: Un pressupost de: 168927.34 euros  
  
1 Guals 
1 Tanca provisional 
 
 

Base liquidable 
(3) 

Drets % 
bonifica
ció 

Drets definitius Taxes Total Drets 

168927.34 5574.60 0 5574.60 536.85 6111.45 

 
Garanties: 

 

Total Liquidació Euros 

Per Drets 6111.45 

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. En matèria de protecció contra incendis caldrà justificar tècnicament la resistència al 
foc de les estructures portants, de la coberta i de la sectorització amb l’edifici veí (punt 
6 del DB SI-6 del CTE).  
 
2. Abans de l’inici de les obres caldrà presentar:  

• Projecte executiu visat pel col·legi professional corresponent  

• Document signat pel contractista en què assumeixi la responsabilitat de 
l’execució de les obres i document que acrediti el contractista (model 36, 
certificat alta epígraf corresponent, o qualsevol altra documentació equivalent)  

 
3. En el moment d’inici de l’execució caldrà presentar còpia de l’acta d’inici de les obres 
emesa per la direcció facultativa de les obres.  
 
4. El cantell dels ràfecs de coberta no tindrà un gruix superior a 0,20 m ni la seva volada 
ultrapassarà els 0,60 m del pla de façana (art. 153 POUM).  
 
5. L’enderroc s’executarà d’acord amb les condicions determinades a la vigent 
Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública.  
 
6. Els responsables de l’obra es faran càrrec de senyalitzar amb punts de llum de color 
vermell encesos durant la nit i amb un disc de perill d’obres la bastida a col·locar al 
carrer. La ocupació s’ajustarà a les condicions que determina l’Ordenança Municipal 
d’Obres a la Via Pública aprovada el 27/04/1995.  
 
7. Els responsables de l’obra es faran càrrec d’habilitar un pas per a vianants de 90cm 
d’amplada mínima, o bé mitjançant un túnel sota la pròpia bastida o bé habilitant una 
vorera provisional que haurà d’estar exempta d’obstacles permanentment, de forma que 
asseguri el pas de qualsevol persona, especialment d’aquelles amb mobilitat reduïda. 
En aquest últim cas caldrà col·locar un disc de calçada estreta.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

10. - 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 

 
 


