
 
 
 

 
ACTA NÚM. 52 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
16 DE GENER DE 2020 

 
 
  

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 16 de gener de 2020, 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 
Planellas. 
  
 
 
Hi assisteixen com a regidors de l’oposició: Josep Guix Feixas i Adriana Roca i Collell 
 
 
Hi assisteix l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí 
 
Actua com a secretària, 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 9 de gener : 

 
- El divendres dia 10 va rebre al nou ambaixador Xavier Bolós i a la tarda va 

anar a la preestrena del documental Parícutin. Al otro lado/Tosca 
 

- El dissabte dia 11 va participar en l’obertura de la Jornada inclusió Xapeicat  



 

 
- El diumenge dia 12 va anar a donar la sortida a la Marxa Nadalenca de la 

Plaça Catalunya i després va fer el lliurament de premis de pessebrisme al 
Casal Marià 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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. - APROVAR 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. 

 
 
Núm. de referència : X2020002195     
 
En relació a l’expedient SIM22020000001 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d'Educació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords:  
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Concessió directa, a l’ entitat RELLA 
ASSOCIACIÓ DE MESTRES I PROFESSORAT JUBILATS amb  NIF: G6589311-7 per 
un import de 400 euros, amb càrrec a la partida CONVENI RELLA 20 500 326 480085. 

 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència 
 

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

200220  Despeses 20500  326  480023 400 CONVENI RELLA 100 001 001 001 000 000 



 
 
 

S’aprova per unanimitat. 
 

5.1. - APROVAR LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA 
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA 

PER A L'ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE 
L'ACTIVITAT D'EDUCACIÓ EN EL LLEURE PER L'ANY 2020 

 
Núm. de referència : X2020001640     
 
Considerant que és d’interès per l’Ajuntament d’Olot fomentar la col·laboració amb les 
entitats juvenils del municipi en tant que es fomenta la realització d’activitats que 
promouen l’educació especialment entre la població juvenil.  
 
Considerant que en el pressupost municipal hi ha consignat en la partida 20520 326 
480022 Subvencions Joventut un import de 21.000€ per a l’atorgament de subvencions 
a les entitats.  
 
Vist el que preveuen els articles 22 de la LLei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; els 58 i següents del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions; els articles 124 i 125 següents 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de d’Obres activitats 
i serveis; la base 10 de l’ordenança general de subvencions aprovada per l’Ajuntament 
d’Olot i l’article 15 de la Llei 19/12014, de 28 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.  
 
En relació a l’expedient ED032020000001 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 les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions en 
règim de concurrència competitiva per a l'organització, participació i desenvolupament 
de l'activitat d'educació en el lleure per l’any 2020. En càrrec a la partida 20520 326 
480022 SUBVENCIONS JOVENTUT  
 
 

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

200200  Despeses 20520  326  480022 21000 SUBVENCIONS JOVENTUT 100 001 001 001 000 000 

 

 
Segon.- Publicar anunci d’aprovació de les bases al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona (BOPG), en un diari comarcal i al Taulell d’edictes d’aquest Ajuntament, en el 
portal de transparència i exposar-ho al públic per un termini de vint dies, comptats des 
de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP, perquè s’hi puguin presentar 
reclamacions.  
Si no es presenten reclamacions aquestes quedaran aprovades definitivament sense 
necessitat de cap més tràmit.  
 
Tercer.- Així mateix s’acorda, obrir la convocatòria pública per la concessió de 
subvencions en règim de concurrència competitiva per a l’organització, participació i 
desenvolupament de l’activitat d’educació en el lleure per a l’any 2020, amb el ben entès 



 

que aquesta no tindrà eficàcia ni es publicarà fins que les bases hagin quedat 
definitivament aprovades.   
 
Quart.- Comunicar la convocatòria d’aquesta subvenció, un cop les bases hagin quedat 
aprovades definitivament, a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) d’acord 
amb l’article 20.8 de la L 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aquesta 
comunicació de l’obertura de la convocatòria de les subvencions a la Base Nacional de 
Subvencions serà prèvia a qualsevol altra publicació que es pugui fer d’aquesta 
convocatòria.  
 
Cinquè.- El període de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, a comptar a 
partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP. En cas que el termini de 
presentació de sol·licituds finalitzi un dissabte, s’entendria prorrogat fins al dia hàbil 
següent.  
 
Sisè.- Les presents subvencions es concediran mitjançant acord de Junta de Govern 
Local, en el termini màxim de 3 mesos de la data de sol·licitud, en cas contrari es 
considerarà desestimada la petició. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.1. - APROVAR LES BASES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN 
RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A LA REALITZACIÓ 

D'ACTIVITATS QUE PROMOGUIN LA INCLUSIÓ I LA COHESIÓ SOCIAL PER A 
L'ANY 2020. 

 
Núm. de referència : X2020001897     
 
Considerant que és d’interès per l’Ajuntament d’Olot fomentar la col·laboració amb les 

entitats del municipi per tal que s’organitzin activitats que fomentin el coneixement de 

l’entorn social, promoguin la convivència i la participació social dels diferents col·lectius 

i que combatin l’exclusió, la marginació i les desigualtats. 

Considerant que en el pressupost municipal de 2020 hi ha consignat en la partida 

Subvencions acció social, un import de 24.000,00 euros per a l’atorgament de 

subvencions a les entitats del municipi per tal que s’organitzin activitats que fomentin el 

coneixement de l’entorn social, promoguin la convivència i la participació social dels 

diferents col·lectius i que combatin l’exclusió, la marginació i les desigualtats. 

Vist el que preveuen els articles 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions; el 58 i següents del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 

s’aprova el Reglament General de la Llei de Subvencions; els articles 124 i 125 d’obres 

activitats i serveis; la base 10 de l’Ordenança General de Subvencions aprovada per 

l’Ajuntament d’Olot i l’article 15 de la Llei 19/2014, de 28 de desembre, de transparència, 

accés a la informació pública i bon govern. 

Vist l’expedient SG092020000001 i antecedents corresponents, la regidora delegada 

d’Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents 

acords: 



 
 
 

Primer.- Aprovar les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions en 

règim de concurrència competitiva per a la realització d’activitats que promoguin la 

inclusió i la cohesió social, de l’any 2020. 

Es fixa un import màxim a concedir de 24.000,00.-euros amb càrrec a la partida 

subvencions acció social del pressupost de l’Ajuntament de l’any 2020. 

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

200200  Despeses 20600  231  480006 24000 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 100 001 001 001 000 000 

 

 
Segon.- Publicar anunci d’aprovació de les bases al Butlletí Oficial de la Província de 

Girona (BOPG), en un diari comarcal i el taulell d’edictes d’aquest Ajuntament, en el 

portal de transparència i exposar-ho al públic per un termini de vint dies, comptats de 

l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP, perquè s’hi puguin presentar 

reclamacions. 

Si no es presenten reclamacions aquestes quedaran aprovades definitivament sense 

necessitat de cap més tràmit. 

Tercer.- Així mateix s’acorda, obrir la convocatòria pública per la concessió de 

subvencions d’entitats del municipi per a la realització d’activitats que promoguin la 

inclusió i la cohesió social, per a l’any 2020, amb el benentès que aquesta no tindrà 

eficàcia ni es publicarà fins que les bases hagin quedat definitivament aprovades. 

Quart.- Comunicar la convocatòria d’aquesta subvenció, un cop les bases hagin quedat 

aprovades definitivament, a la base nacional de subvencions. D’acord amb l’article 20.8 

de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aquesta comunicació 

de l’obertura de la convocatòria de les subvencions a la Base Nacional de Subvencions 

serà prèvia a qualsevol altra publicació que es pugui fer d’aquesta convocatòria. 

Cinquè.- El període de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, a comptar a 

partir de l’endemà de la publicació d’aquest anuncia al BOP. En cas que el termini de 

presentació de sol·licituds finalitzi un dissabte, s’entendria prorrogat fins al dia hàbil 

següent. 

Sisè.- Les presents subvencions es concediran mitjançant acord de Junta de govern 

local, en el termini màxim de 3 mesos a comptar de la finalització del termini de 

presentació de sol·licituds, en cas contrari es considerarà desestimada la petició. 

S’aprova per unanimitat 

 
7.1. - APROVAR LES BASES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN 

RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A LA REALITZACIÓ 
D'ACTIVITATS QUE FOMENTIN LA COOPERACIÓ, L'EDUCACIÓ PEL 

DESENVOLUPAMENT, L'ENFORTIMENT I ARTICULACIÓ DE LES ENTITATS 
LOCALS PER A L'ANY 2020. 

 
Núm. de referència : X2020002039     
 



 

Considerant que és d’interès per l’Ajuntament d’Olot fomentar la col·laboració amb les 

entitats del municipi per tal que s’organitzin projectes de cooperació; activitats que 

sensibilitzin la ciutadania sobre la realitat de les desigualtats, la igualtat de gènere, la 

diversitat cultura; i activitats que enforteixin i articulin les entitats locals que treballen per 

la cooperació, la solidaritat i la justícia social i projectes. 

Considerant que en el pressupost municipal de 2020 hi ha consignat en la partida 

Subvencions cooperació, un import de 26.500,00 euros per a l’atorgament de 

subvencions a les entitats del municipi per tal que s’organitzin projectes de cooperació. 

Vist el que preveuen els articles 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions; el 58 i següents del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 

s’aprova el Reglament General de la Llei de Subvencions; els articles 124 i 125 d’obres 

activitats i serveis; la base 10 de l’Ordenança General de Subvencions aprovada per 

l’Ajuntament d’Olot i l’article 15 de la Llei 19/2014, de 28 de desembre, de transparència, 

accés a la informació pública i bon govern. 

Vist l’expedient administratiu SG092020000002 i antecedents corresponents, la regidora 
delegada  d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció 
dels següents acords: 
 

Primer.- Aprovar les bases específiques reguladores d ela concessió de subvencions en 

règim de concurrència competitiva per a la realització d’activitats que fomentin la 

cooperació, l’educació pel desenvolupament, l’enfortiment i articulació de les entitats 

locals de l’any 2020. 

Es fixa un import màxim a concedir de 26.500 euros amb càrrec a la partida subvencions 

cooperació del pressupost de l’Ajuntament de l’any 2020. 

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

200200  Despeses 20600  231  480043 26500 SUBVENCIONS COOPERACIO 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat 
 
 

8.1. - APROVAR LES BASES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN 
RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A L'ORGANITZACIÓ, 

PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS VEÏNALS PER A L'ANY 
2020. 

 
Núm. de referència : X2020002061     
 
Considerant que és d’interès per l’Ajuntament d’Olot fomentar la col·laboració amb les 

entitats veïnals del municipi per tal que s’organitzin activitats que fomentin la identitat 

dels barris, que en tinguin en compte la diversitat de la seva gent i facilitin la participació, 

així com que es dinamitzin els equipaments de barri. 



 
 
 

Considerant que en el pressupost municipal de 2020 hi ha consignat en la partida 

Subvencions barris, un import de 50.000,00.-euros per a l’atorgament de subvencions a 

les entitats veïnals. 

Vist el que preveuen els articles 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions; el 58 i següents del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 

s’aprova el Reglament General de la Llei de Subvencions; els articles 124 i 125 d’obres 

activitats i serveis; la base 10 de l’Ordenança General de Subvencions aprovada per 

l’Ajuntament d’Olot i l’article 15 de la Llei 19/2014, de 28 de desembre, de transparència, 

accés a la informació pública i bon govern. 

 
Vist l’expedient administratiu SG092020000003 i antecedents corresponents, la regidora 
delegada  d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar les bases específiques reguladores d ela concessió de subvencions en 

règim de concurrència competitiva per a l’organització, participació i desenvolupament 

d’activitats veïnals de l’any 2020. 

Es fixa un import màxim a concedir de 50.000,00.-euros amb càrrec a la partida 

subvencions barris del pressupost de l’Ajuntament de l’any 2020. 

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

200200  Despeses 20160  924  480003 50000 SUBVENCIONS BARRIS 100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat 
 

9.1. - APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SOC I 
L'AJUNTAMENT D'OLOT EN EL MARC DEL PROGRAMA "SOC-UBICAT" 2019 

 
Núm. de referència : X2019029444     
 
Vist que en data 29 de juliol de 2019, l’Ajuntament d’Olot ha presentat al Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya una sol·licitud de subvenció per al Programa “UBICAT” i en 
data 17 de desembre de 2018, el/la director/a del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
ha dictat Resolució d’atorgament, per la qual se subvencionen les actuacions previstes 
en el programa presentades per l’Ajuntament d’Olot.  
 
Vista la necessitat establir els termes de col·laboració entre el Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya (SOC) i l’Ajuntament d’Olot en la seva qualitat d’entitat col·laboradora, en 
el marc del Programa “UBICAT”.  
 
I en relació a l’expedient SPR12019000005 de i antecedents corresponents, la regidora 
delegada  d'ocupació i formació profesionalitzadora, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
RESOLC  
 



 

Únic.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya i l’Entitat beneficiària Ajuntament d’Olot en el marc del Programa “UBICAT” 
amb número d’expedient SOC034/19/00039. 
 

S’aprova per unanimitat 
 
 

10.1. - APROVACIÓ BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS DE 
PROMOCIÓ ECONÒMICA 2020. 

 
Núm. de referència : X2020001633     
 
Considerant que és d’interès per l’Ajuntament d’Olot fomentar la col·laboració amb les 
entitats del municipi per tal que organitzin, participin i desenvolupin activitats de 
promoció econòmica per a la ciutat d’Olot. 
 
Considerant que en el pressupost municipal de 2020 hi ha consignat en la partida 
Subvencions Esdeveniments Ciutat, un import de 7.000 euros per a l’atorgament de 
subvencions a les entitats veïnals. 
 
Vist el que preveuen els articles 22 de la LLei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; els 58 i següents del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions; els articles 124 i 125 següents 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de d’Obres activitats 
i serveis; la base 10 de l’ordença general de subvencions aprovada per l’Ajuntament 
d’Olot i l’article 15 de la Llei 19/12014, de 28 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 
 
Vist l’expedient IM052020000001 i antecedents corresponents, el regidor delegat  de 
Promoció de la ciutat, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- Aprovar les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions en 
règim de concurrència competitiva per a activitats de foment d’activitat econòmica a la 
ciutat d’Olot, per l’any 2020. 
 
Es fixa un import màxim a concedir de 7.000 euros amb càrrec a la partida Subvencions 
esdeveniments ciutat del pressupost de l’Ajuntament de l’any 2020. 
 
Segon.- Publicar anunci d’aprovació de les bases al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona (BOPG), en un diari local i al Taulell d’edictes d’aquest Ajuntament, en el portal 
de transparència i exposar-ho al públic per un termini de vint dies, comptats des de 
l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP, perquè s’hi puguin presentar 
reclamacions. Si no es presenten reclamacions aquestes quedaran aprovades 
definitivament sense necessitat de cap més tràmit.  
 
Tercer.- Comunicar la convocatòria d’aquesta subvenció, un cop les bases hagin quedat 
aprovades definitivament, a la base nacional de subvencions. D’acord amb l’article 20.8 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aquesta comunicació 



 
 
 

de l’obertura de la convocatòria de les subvencions a la Base Nacional de Subvencions 
serà prèvia a qualsevol altra publicació que es pugui fer d’aquesta convocatòria.  
 
Quart.- El període de presentació de sol·licituds serà de 1 mes, a comptar a partir de 
l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP. En cas que el termini de presentació 
de sol·licituds finalitzi un dissabte, s’entendria prorrogat fins al dia hàbil següent.  
 
Sisè.- Les presents subvencions es concediran mitjançat acord de Junta de Govern 
Local, en el termini màxim de 1 mes a comptar de la finalització del termini de 
presentació de sol·licituds, en cas contrari es considerarà desestimada la petició. 
 

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

200200  Despeses 20200  430  480001 7000 SUBVENCIONS ESDEVENIMENTS CIUTAT 100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat 
 

11.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES ANY 2019 
 
Núm. de referència : X2020002141     
 
En relació a l’expedient CPG22020000004 o 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. 19/045 per un import de 
921.228,46 euros. 
 

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

200240  Despeses 99999 921228.46 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat 
 
 

11.2. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES ANY 2020 
 
Núm. de referència : X2020002168     
 
 
En relació a l’expedient CPG22020000005 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. 20/01per un import de 
3.560.834,68 euros. 
 

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

200240  Despeses 99999 3560834.68 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat 



 

 
 

12.1. - APROVAR DEVOLUCIÓ DE FIANCES 
 

Núm. de referència : X2020002171     
 
 
En relació a l’expedient CPG22020000006 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: 
 
Vistos els informes tècnics aprovar la següent relació de fiances  per tal de poder 
procedir a la seva devolució de la partida no pressupostària que correspongui. 
 

TERCER IMPORT 

  

**** 450,00 

**** 300,00 

**** 300,00 

**** 227.70 

**** 150,00 

**** 150,00 

 
S’aprova per unanimitat 
 
 

13.1. - APROVAR L'APORTACIÓ DE L'AJUNTAMENT D'OLOT  AL FONS 
DOTACIONAL DE LA FUNDACIÓ EUROPACE OLOT 

 
Núm. de referència : X2020002091     
 
En relació a l’expedient CPG22020000003 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: 
 
Vist el que disposa l’acord sobre la designació de representant al patronat fundacional 
de la “Fundació EuroPACE Olot”, adoptat en sessió plenària de 18 de juliol de 2019. 
 
Vist el que disposa la clàusula tercera de l’escriptura de constitució de la Fundació 
EuroPACE Olot pel que fa a la dotació inicial fixada en 30.000.- euros, dels quals 
l’Ajuntament d’Olot n’assumeix el 50 %. 
 
Vist que està previst que la Fundació EuroPACE Olot pugui formar part del Consorci que 
gestiona els fons del Programa EuroPACE atorgats, en part, a l’Ajuntament d’Olot per la 
Comissió Europea per a desenvolupar l’esmentat programa, la qual cosa permetrà 
canalitzar fons en benefici de la Fundació. 
 



 
 
 

Primer.- Generar crèdit pressupostari  l’any 2020, provinent dels recursos no 
pressupostaris atorgats per la Comissió Europea per a desenvolupar el Programa  
EuroPACE Olot, per un import de 15.000.- euros. 
 
Segon.- Transferir l’import de 15.000.-euros en concepte de fons dotacional, en virtut 
dels antecedents exposats, a la “Fundació EuroPACE Olot”. 
 

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

200240  Despeses 20143  1721 87000 15000 FONS DOTACIONAL FUNDACIO EUROPACE 143 999 999 038 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat 
 
 

14.1. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ 
PRESENTADA PER LA SRA. ****, PER DANYS OCASIONATS PER UNA CAIGUDA 

A LA VIA PÚBLICA. 
 
Núm. de referència : X2019046507     
 
Vist l’escrit presentat per la Sra. **** en el que es formula reclamació patrimonial contra 
l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats per una caiguda a la via pública i atesos els 
següents  
 

(i) ANTECEDENTS DE FET 
 
Primer.- En escrit de data 29 d’octubre de 2019 (Registre General, núm. 

E2019020829/31-10-2019), la Sra. **** va formular reclamació patrimonial pels danys 
ocasionats per una caiguda a la sortida de l’estació d’autobusos quan, en creuar la 
calçada pel pas de vianants, va ensopegar en un forat que no havia estat pavimentat. A 
conseqüència de la caiguda va torçar-se el turmell dret, va fer-se una ferida al genoll i 
va haver d’anar a l’Hospital d’Olot. A la petició s’hi acompanya un informe d’alta 
d’urgències de l’Hospital d’Olot, de data 24 d’octubre de 2019 (núm. assistència 
1435211) i unes fotografies (3) del lloc de l’accident a l’estació d’autobusos. 
 
Segon.- L’edifici de l’estació d’autobusos d’Olot és una infraestructura que pertany a la 
Generalitat de Catalunya, la gestió de la qual està atorgada a l’empresa “Transports 
Elèctrics Interurbans, S.A.” (TEISA). 

 

Tercer.- En informe del cap de la Policia Municipal de data 17 de desembre de 2019 
s’assenyala que consultats els arxius de la Policia Municipal no els consta haver 
intervingut en la caiguda que manifesta haver patit la Sra. ****, el dia 24 d’octubre de 
2019, a l’estació d’autobusos d’Olot. 

 

Sección 1.02 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 patits per la Sra. **** són atribuïbles de forma 
directa i exclusiva al funcionament dels serveis públics municipals no és gens clara; 
sobretot si tenim en compte que l’edifici de l’estació d’autobusos no pertany a 
l’Ajuntament d’Olot, sinó a la Generalitat de Catalunya, tal i com s’assenyala en l’acord 
de 4 de juny de 2009, de constitució de la comunitat de propietaris. 
 
D’altra banda, la responsabilitat de l’Ajuntament d’Olot en els accessos a l’estació 
d’autobusos també és qüestionable, ja que el lloc on se’ns diu que es produeix l’accident 
no és encara via pública, sinó que està a l’interior de l’estació d’autobusos i, en 
conseqüència, pertany a mateixa estació d’autobusos. 



 
 
 

 
Quart.- En el cas hipotètic que es considerés que l’accident es va produir en un espai 
de responsabilitat municipal cal assenyalar que, el fet que ni la Policia Municipal ni cap 
altre servei de l’Ajuntament d’Olot intervingués directament en l’accident ni en tingués 
coneixement de manera immediata, 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. En aquest cas, més enllà del que manifesta la part reclamant, no hi ha 
prova objectiva i certa dels fets que es relaten.  
 
En primer lloc cal assenyalar que els accessos (voreres i passos de vianants) a l’estació 
d’autobusos compleixen totes i cadascuna de les normatives sectorials específicament 
aplicables, tant pel que fa a la pavimentació com a la resta d’elements propis d’una zona 
de pas de vianants.  
 
Les fotografies aportades en la reclamació per la Sra. **** ofereixen una visió de detall 
dels accessos a l’estació d’autobusos on manifesta que es va entrebancar. En aquestes 
fotografies s’observen uns accessos (voreres i passos de vianants) que es troben en 
bon estat de conservació i que no presenten cap desnivell que impliqui un risc pels 
vianants.  
 
Els accessos (voreres i passos de vianants) a l’estació d’autobusos són uniformes, 
sense desnivells ni grans desperfectes i presenten un estat de conservació raonable, 
que s’adequa als estàndards exigibles a una administració pública responsable del 
manteniment de la via pública, 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. A les fotografies no apareixen irregularitats 
d’entitat suficient per a constituir un risc per a les persones quan transiten per aquells 
accessos; d’aquí que pugui afirmar-se que són fàcilment transitables amb un nivell 
d’atenció mínim, segons els cànons socials imperants.  
 
Cinquè.- 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 SRP12019000031 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada d’Hisenda, 
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord: 
 

RESOLC 
 

DENEGAR la indemnització reclamada per la Sra. ****, pels danys ocasionats per una 
caiguda a l’estació d’autobusos atès que, per una part, es tracta d’una infraestructura de 
transport de la Generalitat de Catalunya i no de l’Ajuntament d’Olot i que, d’altra banda, 
no queda provada l’existència de nexe causal entre els danys reclamats i el 
funcionament dels serveis públics municipals. 

-Que es traslladi aquest acord a: Sra. ****. 
 
S’aprova per unanimitat 



 

 
 

14.2. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ 
PRESENTADA PER LA SRA. ****, PER DANYS OCASIONATS PER UNA CAIGUDA 

A LA VIA PÚBLICA. 
 
Núm. de referència : X2019046517     
 

Vist l’escrit presentat per la Sra. **** en el que es formula reclamació patrimonial contra 
l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats per una caiguda a la via pública i atesos els 
següents  
 

(i) ANTECEDENTS DE FET 
 
Primer.- En data 8 de novembre de 2019 (Registre General, núm. E2019021278/08-11-

2019), la Sra. **** va formular reclamació patrimonial pels danys ocasionats per una 
caiguda a la plaça del Pla de Dalt (zona dels jocs infantils) a causa d’unes llambordes 
soltes del terra. A conseqüència de la caiguda va haver de ser atesa a urgències a 
l’Hospital d’Olot d’unes ferides importants a la boca i cara. A la petició s’hi acompanya 
un informe d’alta d’urgències de l’Hospital d’Olot, de data 7 de novembre de 2019 (núm. 
assistència 1437840). 
 
Segon.- En informe del cap de la Policia Municipal de data 17 de desembre de 2019 
s’assenyala que no els consta haver intervingut en la caiguda que manifesta haver patit 
la Sra. ****, el dia 7 de novembre de 2019, a la plaça del Pla de Dalt, ja que segons 
manifestacions de la mateixa Sra. **** ningú va telefonar ni a la Policia Municipal ni a 
l’ambulància. 

 

Sección 1.03 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 patits per la Sra. **** 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 ni en tingués coneixement de manera immediata, 
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. En aquest 
cas, més enllà del que manifesta la part reclamant, no hi ha prova objectiva i certa dels 
fets que es relaten.  
 
En primer lloc cal assenyalar que les voreres del voltant de la plaça del Pla de Dalt i el 
terra de la mateixa plaça compleixen totes i cadascuna de les normatives sectorials 
específicament aplicables, tant pel que fa a la pavimentació com a la resta d’elements 
propis d’una zona d’esbarjo i de pas de vianants.  
 
Les voreres existents al voltant de la plaça del Pla de Dalt i el terra de la mateixa són 
uniformes, sense desnivells ni grans desperfectes i presenten un estat de conservació 
raonable, que s’adequa als estàndards exigibles a una administració pública 
responsable del manteniment de la via pública, 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.  D’aquí que pugui 
afirmar-se que les voreres del voltant de la plaça del Pla de Dalt i el terra de la mateixa 
són fàcilment transitables amb un nivell d’atenció mínim, segons els cànons socials 
imperants.  
 
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 SRP12019000032 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada d’Hisenda, 
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord: 
 

RESOLC 
 

DENEGAR la indemnització reclamada per la Sra. **** pels danys ocasionats per una 
caiguda a la via pública, en no quedar provat el nexe causal entre els danys reclamats i 
el funcionament dels serveis públics municipals. 

-Que es traslladi aquest acord a: Sra. **** 
 

S’aprova per unanimitat 
 
 

14.3. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- ESTIMAR LA RECLAMACIÓ 
PRESENTADA PER LA COMUNITAT DE BÉNS “ANTÒNIA, JORDI I ALTRES, 
C.B.”, PER DANYS OCASIONATS A UN EDIFICI DE LA SEVA PROPIETAT. 

 
Núm. de referència : X2019046966     
 
Vist l’escrit presentat per la representació d’Antònia, Jordi i Altres, C.B.”, en el que 
formula reclamació patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats a la 
seva propietat i atesos els següents  
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
Primer.- En escrit de data 3 de desembre de 2019 (Registre General, núm. 
E2019022876/04-12-2019), la Sra. ****, en nom i representació de la comunitat de béns 
”Antònia, Jordi i Altres, C.B.” (E17249772), va formular reclamació patrimonial contra 
l’Ajuntament d’Olot, pels danys que va patir l’edifici de la seva propietat, situat al carrer 
Josep Ayats, núms. 3-5, a conseqüència d’unes jardineres de propietat municipal, les 
plantes de les quals s’enfilen per la paret de l’edifici i taponen les canals i aixequen la 
uralita del taulat. A la petició s’hi acompanya la següent documentació: factura de 
reparació de la teulada de l’edifici del carrer Josep Ayats, núms. 3-5, de data 31 
d’octubre de 2019 (ref. A102), emesa per “Construccions Berga, SLU”, per un import de 
463,27 euros, que és la quantitat que es reclama. 
 
Segon.- En informe del tècnic de jardineria del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública 
(SIGMA), de data 17 de desembre de 2019, s’assenyala que, en data 4 d’octubre de 
2019, la Sra. **** va sol·licitar que s’eliminessin les plantes enfiladisses ubicades en un 
espai verd municipal i que afectaven parcialment a la paret i al teulat de l’edifici ubicat al 
C/Josep Ayats, 3-5, ja que generaven problemes a les canals i a les uralites i s’acabaven 
produint degoters. En una inspecció posterior es va comprovar que l’enfiladissa havia 
colonitzat bona part de la paret i que s’havia introduït en alguns punts en el teulat 
d’uralita. En data 9 d’octubre de 2019 els serveis municipals van retirar i eliminar les 



 
 
 

enfiladisses. L’informe conclou afirmant que és raonable pensar que les plantes 
enfiladisses ubicades l’espai verd municipal adjacent generessin algun degoter al local 
ubicat al C/Josep Ayats, núms. 3-5. 
 
 

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 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 l’informe del tècnic de jardineria del Consorci de Medi 
Ambient i Salut Pública (SIGMA), de data 17 de desembre de 2019, 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 
manteniment i conservació de parcs i jardins públics.  
 



 

Vist l’expedient administratiu SRP12019000036 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 representació de la 
comunitat de béns ”ANTÒNIA, JORDI I ALTRES, C.B.” pels danys que va patir l’edifici 
de la seva propietat, situat al carrer Josep Ayats, núm. 3, a conseqüència d’unes plantes 
enfiladisses ubicades l’espai verd municipal adjacent. 
 
Segon.- Efectuar un pagament de QUATRE-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB 
VINT-I-SET CÈNTIMS (463,27.- €) a favor de la comunitat de béns ”Antònia, Jordi i 
Altres, C.B.”, en concepte d’indemnització pels danys que van partir l’edifici de la seva 
propietat, situat al carrer Josep Ayats, núms. 3-5. Aquest pagament es farà a càrrec de 
la partida: 20.130.920.224000 “Assegurances”. 

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

200240  Despeses 20130  920  224000 463.27 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: Srs. ”Antònia, Jordi i Altres, C.B.”; Comptabilitat; i 
Tresoreria. 
 
S’aprova per unanimitat 
 

15.1. - APROVACIÓ CONVENI D'ENCOMANA DE GESTIÓ 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 
DENOMINAT "LA GARROTXA- ESPAI CRÀTER. TURISME SOSTENIBLE I PER A 

TOTHOM" -SUBVENCIÓ PLA DE FOMENT. 
 
Núm. de referència : X2020002174     
 
Vist l’expedient administratiu SG102020000001 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present proposta, la regidora delegada d’Hisenda proposa 
a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- APROVAR el conveni d'encomana de gestió 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 denominat "La Garrotxa- Espai Cràter. Turisme sostenible i per a 
tothom" -Subvenció pla de foment. 
 
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per tal que en nom i representació de la Corporació signi 
el corresponent conveni. 
 
S’aprova per unanimitat 



 
 
 

 
16.1. - SERVEIS EXTRAORDINARIS DE RECOLLIDA DE DEIXALLES I NETEJA 

VIÀRIA ANY 2020 
 
Núm. de referència : X2020000708     

 
L’Ajuntament Ple de data 20 d’agost de 2011 va adjudicar el contracte de gestió del 
servei públic municipal de recollida de deixalles i neteja viària a favor de la UTE IGFA, 
SA -URBASER, SA amb NIF núm. U55111645. 
 
Per tal de garantir un correcte estat de neteja de la ciutat es fa necessari encarregar a 
l’empresa concessionària del servei, la realització de tasques extraordinàries tal i com 
s’estableix en els articles 28 i 29 del plec de clàusules jurídiques, econòmiques i 
administratives que regeix el contracte.  
 
Vist l’informe emès per la  Sra. Isabel Barluenga Rojas, tècnica de l’Àrea de Residus, de 
data 3 de gener de 2020, relatiu a determinats serveis extraordinaris de recollida de 
deixalles  i neteja viària previstos per l’anualitat 2020 per un import  total de 72.180,98 € 
(IVA inclòs).   
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012020000003 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l’informe emès per la Sra. Isabel Barluenga Rojas, tècnica de l’Àrea de 
Residus, de data 3 de gener de 2020, en el que es motiven les necessitats a contractar.  
 
Segon.- Adjudicar a favor de l’empresa  IGFA SA--URBASER SA UTE amb 
NIF(U5511164-5); els serveis extraordinaris de recollida de deixalles i neteja viària 
previstos per  a l'any 2020, d’acord amb l’informe dels Serveis Tècnics del SIGMA de 
data 3 de gener de 2020 i que es relacionen a continuació.  
 
Tercer.- Aprovar i disposar el pagament de la despesa de SETANTA-DOS MIL CENT 
VUITANTA EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS (72.180,98 €) (IVA inclòs) , amb 
càrrec a la partida núm. 2020.700..1621.227003 “Recollida selectiva de deixalles” 
 

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

200220  Despeses 20700  1621 227005 72180.98 RECOLLIDA SELECTIVA RESIDUS 100 001 001 001 000 000 

 

Tercer.- IGFA SA--URBASER SA UTE adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura 
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012020000003. 
 
Serveis a prestar: 



 

 

Mitjans:

Data Servei Hores Unitats Preu hora Total

1/1/2020
BARRIS - 3 equips de 1 conductor + 2 peons + camió

bicompartimentat.
6,00 3 183,68 € 3.306,24 €

CENTRE - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió

recol.lector mitjà.
6,00 1 175,79 € 1.054,74 €

CENTRE MATI REPAS - 1 equip d'1 conductor + 1 peons +

camió recol.lector mitjà.
8,00 1 109,13 € 873,04 €

6/1/2020
CENTRE - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió

recol.lector mitjà.
6,00 1 175,79 € 1.054,74 €

BARRIS - 3 equips de 1 conductor + 2 peons + camió

bicompartimentat.
6,00 3 183,68 € 3.306,24 €

CENTRE MATI REPAS - 1 equip d'1 conductor + 1 peons +

camió recol.lector mitjà.
6,00 1 109,13 € 654,78 €

ACTIVITATS - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió 

recol.lector gros, restaurants i  altres.
6,00 1 143,73 € 862,38 €

10/4/2020
CENTRE - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió

recol.lector mitjà.
6,00 1 175,79 € 1.054,74 €

BARRIS - 3 equips de 1 conductor + 2 peons + camió

bicompartimentat.
6,00 3 183,68 € 3.306,24 €

ACTIVITATS - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió 

recol.lector gros, restaurants i  altres.
6,00 1 143,73 € 862,38 €

13/4/2020
BARRIS - 3 equips de 1 conductor + 2 peons + camió

bicompartimentat.
6,00 3 183,68 € 3.306,24 €

CENTRE - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió

recol.lector mitjà.
6,00 1 175,79 € 1.054,74 €

CENTRE MATI REPAS - 1 equip d'1 conductor + 1 peons +

camió recol.lector mitjà.
6,00 1 109,13 € 654,78 €

ACTIVITATS - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió 

recol.lector gros, restaurants i  altres.
6,00 1 143,73 € 862,38 €

1/5/2020
BARRIS - 3 equips de 1 conductor + 2 peons + camió

bicompartimentat.
6,00 3 183,68 € 3.306,24 €

ACTIVITATS - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió 

recol.lector gros, restaurants i  altres.
6,00 1 143,73 € 862,38 €

CENTRE - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió

recol.lector mitjà.
6,00 1 175,79 € 1.030,14 €

24/6/2020
CENTRE - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió

recol.lector mitjà.
6,00 1 175,79 € 1.054,74 €

BARRIS - 3 equips de 1 conductor + 2 peons + camió

bicompartimentat.
6,00 3 183,68 € 3.306,24 €

15/8/2020
CENTRE - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió

recol.lector mitjà.
6,00 1 175,79 € 1.054,74 €

CENTRE MATI REPAS - 1 equip d'1 conductor + 1 peons +

camió recol.lector mitjà.
6,00 1 109,13 € 654,78 €

6/9/2020
CENTRE MATI REPAS - 1 equip d'1 conductor + 1 peons +

camió recol.lector mitjà.
6,00 1 109,13 € 654,78 €

7/9/2020
BARRIS - 3 equips de 1 conductor + 2 peons + camió

bicompartimentat.
6,00 3 183,68 € 3.306,24 €

ACTIVITATS - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió 

recol.lector gros, restaurants i  altres.
6,00 1 143,73 € 862,38 €

CENTRE MATI REPAS - 1 equip d'1 conductor + 1 peons +

camió recol.lector mitjà.
6,00 1 109,13 € 654,78 €

CENTRE - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió

recol.lector mitjà.
6,00 1 175,79 € 1.054,74 €

8/9/2020
CENTRE MATI REPAS - 1 equip d'1 conductor + 1 peons +

camió recol.lector mitjà.
6,00 1 109,13 € 654,78 €

11/9/2020
BARRIS - 3 equips de 1 conductor + 2 peons + camió

bicompartimentat.
6,00 3 183,68 € 3.306,24 €

ACTIVITATS - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió 

recol.lector gros, restaurants i  altres.
6,00 1 143,73 € 862,38 €

CENTRE - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió

recol.lector mitjà.
6,00 1 175,79 € 1.054,74 €

12/10/2020
CENTRE - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió

recol.lector mitjà.
6,00 1 175,79 € 1.054,74 €

BARRIS - 3 equips de 1 conductor + 2 peons + camió

bicompartimentat.
6,00 3 183,68 € 3.306,24 €

CENTRE MATI REPAS - 1 equip d'1 conductor + 1 peons +

camió recol.lector mitjà.
6,00 1 109,13 € 654,78 €

ACTIVITATS - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió 

recol.lector gros, restaurants i  altres.
6,00 1 143,73 € 862,38 €

8/12/2020
CENTRE - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió

recol.lector mitjà.
6,00 1 175,79 € 1.054,74 €

BARRIS - 3 equips de 1 conductor + 2 peons + camió

bicompartimentat.
6,00 3 183,68 € 3.229,20 €

25/12/2020
CENTRE - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió

recol.lector mitjà.
6,00 1 175,79 € 1.054,74 €

BARRIS - 3 equips de 1 conductor + 2 peons + camió

bicompartimentat.
6,00 3 183,68 € 3.306,24 €

CENTRE MATI REPAS - 1 equip d'1 conductor + 1 peons +

camió recol.lector mitjà.
6,00 1 109,13 € 654,78 €

26/12/2020
ACTIVITATS - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió 

recol.lector gros, restaurants i  altres.
6,00 1 143,73 € 862,38 €

CENTRE MATI REPAS - 1 equip d'1 conductor + 1 peons +

camió recol.lector mitjà.
6,00 1 109,13 € 654,78 €

TOTAL 62.588,98 €

IGFA UBASER PROXIMITAT OLOT 1.900,00

IGFA UBASER PROXIMITAT OLOT 1.500,00

IGFA UBASER PROXIMITAT OLOT 5.500,00

IGFA UBASER PROXIMITAT OLOT 692,00

TOTAL 9.592,00

TOTAL 72.180,98

 SERVEIS DE 

REFORÇ ALS 

SERVEIS 

ORDINARIS

Serveis de reforç de recollida i neteja viària Nadal

Serveis de reforç de recollida i neteja viàriaMercat Nadal

Serveis de reforç de recollida i neteja viària Festes del Tura

altres serveis de neteja viària extraordinaris



 
 
 

S’aprova per unanimitat 
 
 
16.2. - REVISIÓ DE PREUS  DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE  RECOLLIDA DE 

DEIXALLES I NETEJA VIÀRIA 
 
Núm. de referència : X2011003316     
 
L’Ajuntament Ple de data 29 d’agost de 2011 va adjudicar a favor de l’empresa “UTE 
IGFA, SA-URBASER SA” amb NIF U55111645, el servei de recollida de deixalles i 
neteja viària per un termini de 8 anys a partir del dia 1 de gener de 2012 i fins al 31 de 
desembre de 2019; amb la possibilitat de pròrroga de 2 anys. 
 
L’Ajuntament Ple de data 19 de març de 2015 va acordar prorrogar el contracte esmentat 
per un termini de dos anys, tot fixant la seva finalització en data 31 de desembre de 
2021. 
 
El plec de clàusules pel que es regeix el contracte esmentat estableix que es revisarà 
anualment tot aplicant el 85% de l’IPC Català amb referència al mes d’agost,  
 
En data 15 de novembre, Registre d’Entrada núm. E.2019021776 , l’empresa  l’empresa 
“UTE IGFA, SA-URBASER SA” amb NIF U55111645, ha sol·licitat a l’Ajuntament d’Olot  
la revisió de preus . 
 
Vist l’informe emès per la Sra. Isabel Barluenga Rojas, tècnica de Residus, en data 3 de 
gener de 2020 favorable a la revisió de preus. 
 
I  vist l’expedient  administratiu núm. CCS12011000008  i antecedents corresponents, 
la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
PRIMER.-  Aprovar l’informe emès per la Sra. Isabel Barluenga Rojas, tècnica de 
Residus, en data 3 de gener de 2020, favorable a la revisió de preus i   en el qual es 
motiven les  necessitats a contractar.  
 
SEGON.-  Procedir a la revisió de preus, amb efectes del dia 1 de gener de 2020, del 
servei de recollida de deixalles i neteja viària, adjudicat a l’empresa “UTE IGFA, SA-
URBASER SA” amb NIF U55111645.  
  
 
TERCER.- Fixar per a l’anualitat 2020 els serveis de recollida de deixalles i neteja viària 
segons els següents imports.  
 

CONCEPTE preus 2020 BI import IVA preus 2020 IVA inclòs Partida pressupostaria 

Recollida domèstica 1.117.456,94 € 111.745,69 € 1.229.202,63 € 
 2020 700 1621 227001 
Recollida i transport de 
residus 

Recollida domèstica 
envasos lleugers 

348.012,45 €  -   -  
 2020 700 1621 227001 
Recollida i transport de 
residus 



 

Recollida d'activitats 
particulars 

201.203,71 € 20.120,37 € 221.324,08 € 
 2020 700 1621 227001 
Recollida i transport de 
residus 

Gestió de la planta de 
trasferència 

149.509,85 € 14.950,99 € 164.460,84 € 
 2020 700 1621 227001 
Recollida i transport de 
residus 

Neteja viària 766.048,81 € 76.604,88 € 842.653,69 € 
 2020 700 163 227000 
Neteja viària 

 
 
QUART.- Aprovar i disposar les següents despeses: . 

- Per un import d’un milió nou-cents seixanta-tres mil euros (1.963.000, €)       
amb càrrec a la partida núm. 2020.700.1621.227001 “recollida i transport de 
residus”  

-  

- Per un import de vuit-cents quaranta-dos mil sis-cents cinquanta-tres euros 
amb seixanta-nou cèntims (842.563,69 €) amb càrrec a la partida núm. 
2020.700.163.227000 “neteja viària” 

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

200220  Despeses 20700  1621 227001 1229202.63 RECOLLIDA I TRANSPORT RESIDUS 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 20700  1621 227001 348012.45 RECOLLIDA I TRANSPORT RESIDUS 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 20700  1621 227001 221324.08 RECOLLIDA I TRANSPORT RESIDUS 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 20700  1621 227001 164460.84 RECOLLIDA I TRANSPORT RESIDUS 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 20700  163  227003 842653.69 NETEJA VIARIA 100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat 
 
 

17.1. - APROVAR LES BASES I LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU 
PER A LA COBERTURA TEMPORAL D’UN LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A 

MITJÀ, PEL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ EN TORN LLIURE 
 
Núm. de referència: X2020001710     
 
Atès que en la plantilla de personal de l’Ajuntament d’Olot per a l’any 2020 consta una 
plaça vacant de tècnic/a mitjà/na, adscrita a l’àrea de Progrés Econòmic, en motiu del 
canvi d’adscripció temporal de la ocupant que te reserva de la plaça esmentada.  
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot té la necessitat de contractar personal per ocupar 
temporalment el lloc de treball vacant i assignar a la persona contractada les tasques 
de  coordinació de la secció d’Empresa i Emprenedoria de l’Ajuntament d’Olot i de la 
Fundació d’Estudis Superiors d’Olot. 
 
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 les bases i la convocatòria del procés selectiu, pel sistema de concurs 
oposició en torn lliure, per a la cobertura temporal d’un lloc de treball de tècnic/a mitjà/na, 
grup A2, adscrit a l’àrea de Progrés Econòmic, secció d’Empresa i Emprenedoria. 
 



 
 
 

Segon.- Publicar les bases i la convocatòria íntegrament al Butlletí Oficial de la Província 
de Girona i, en extracte, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, així com al tauler 
d’anuncis electrònic de l’Ajuntament d’Olot. 
 
S’aprova per unanimitat 
 
 
18.1. - DONAR COMPTE DE LES COMUNICACIONS D'OBRES PRESENTADES EL 
SETEMBRE, OCTUBRE, NOVEMBRE I DESEMBRE DE 2019 RELATIUS A L'ÀREA 

D'INFRAESTRUCTURA I URBANISME.-PROPOSANT APROVAR 
 
 
Núm. de referència : X2020000763     
 

En relació a l’expedient URG72020000001, 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.- Donar compte de les comunicacions d’obres presentades els mesos de 
setembre, octubre, novembre i desembre de 2019, relatives a l’àrea d’urbanisme segons 
relació que consta a l’expedient. 
 
S’aprova per unanimitat 
 
 
19.1. - REFORMA D'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES A PLAÇA DEL 

MORROT 2 
 

Núm. de referència : X2019040451 

 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de ****per REFORMA D'HABITATGE 
UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES, al : PL DEL MORROT N.0002 , del municipi d’Olot.  

 
Identificació de l’expedient: OMA32019000096   
Situació: PL DEL MORROT N.0002  
                 
UTM: : 7511207 
 

1.- En data 7/10/2019  **** amb DNI: ****, representat per ****, presenta projecte d’obres 
majors per REFORMA D'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES, amb situació al 

carrer PL DEL MORROT N.0002 , d’Olot, d’acord amb el projecte redactat per **** 
 
2.- En data 23/12/2019 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. 
 
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 
(OMA32019000096), per REFORMA D'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES, 
amb situació al PL DEL MORROT N.0002 , 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: CRA2019600093     
 
 
Liquidació de Drets i Garanties: 
 

Drets 
 
Per: 
Un pressupost de: 88002.48 euros  
 
  
 

Base liquidable (3) Drets % 
bonificació 

Drets definitius Taxes Total Drets 

88002.48 2904.08 0 2904.08 317.85 3221.93 

 
 

Garanties: 



 
 
 

      
   
 

Total Liquidació Euros 

Per Drets 3221.93 

Per Garanties  0 

 
 
CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats. 
 
Condicions Generals aprovades per la Comissió de Govern en sessió celebrada el dia 
13 de febrer de 1988, modificades per acord de la Junta de Govern Local en sessió 
celebrada el dia 18 de juny de 2008 i modificades per la Junta de Govern Local en 
sessió celebrada el dia 17 de març de 2010. 
 
1.- La llicència s’atorga fent excepció del dret de propietat i sense perjudici de tercers. 
 
2.- L’execució de les obres que empara la present llicència, en tot allò no regulat 
expressament en aquestes condicions generals i a les particulars, s’haurà d’adaptar al que 
estableixen la Llei i les Ordenances Municipals. Aquesta llicència no eximeix el sol·licitant 
d’obtenir d’altres administracions les llicències que legalment corresponguin. 
 
3.- El termini de vigència de la llicència es comptarà a partir de la notificació a l’interessat de 
l’acord de concessió adoptat per la Junta de Govern Local, llevat que el propi interessat 
sol·licités per escrit el contrari i es resolgués favorablement aquesta petició. 
 
4.- Les obres hauran de concloure’s abans que s’esgoti el termini de vigència de la llicència, 
que s’assenyalarà en concedir-se, almenys en la seva part exterior. Si no fos així, l’Autoritat 
Municipal adoptarà les disposicions que calguin per posar-hi remei, i podrà ordenar que se 
n’executin les indispensables pel personal al servei de l’Ajuntament, amb càrrec a 
l’interessat. 
 
5.- La Junta de Govern Local podrà autoritzar, una pròrroga del termini d’inici i/o final de 
l’obra, sempre que l’interessat ho sol·liciti abans de finir el termini que correspongui. De no 
existir pròrroga, la llicència restarà caducada en acabar el termini de vigència assenyalat a 
l’esmentada llicència i caldrà sol·licitar una nova llicència per a finalitzar les obres. 
 
6.- L’obertura de portes i finestres de la planta baixa, tret d’una disposició en contra, no 
podran envair l’espai públic. 
 
7.- Els desguassos interiors de l’edifici hauran de contenir el corresponent sifó inodor. 
 
8.- Es prohibeix practicar als soterranis qualsevol obra que afecti la via pública o terrenys del 
seu domini. 
 
9.- No es permet que com a conseqüència de l’execució de les obres, s’embrutin els 
embornals de la via pública, essent obligació del promotor l’adopció de les mesures 
adequades per evitar-ho. L’incompliment d’aquesta condició comportarà la retenció de la 
fiança dipositada en concepte de moviment de terres o runes i reposició de paviments. 



 

 
10.- El titular de la llicència haurà de construir al seu càrrec la vorera, segons el model, rasant 
i amplada que figurin a les condicions particulars de la llicència o a la corresponent 
ordenança reguladora. Per construir un gual per a l’entrada i sortida de vehicles, s’haurà de 
disposar de l’oportuna llicència. 
 
11.- Quan per causes imperioses de l’obra emparada per la present llicència, s’hagi d’ocupar 
la via pública amb materials, grues, instal·lacions, etc, així com interrompre la normal 
circulació pel carrer o vorera, s’haurà de sol·licitar el corresponent permís, quedant el 
contractista sotmès a la legislació vigent en la matèria i a les ordres que en aquest sentit li 
transmeti la Policia Municipal. 
 
12.- El davant de l’edifici o del solar on es realitzin les obres de nova construcció, o que 
afectin la façana o part anterior de la coberta, es tancaran sempre amb un clos de protecció 
d’acord amb les condicions de l’Ordenança d’obres a la via pública. Les bastides hauran de 
reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació vigent. 
 
13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les mesures 
de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà l’únic 
responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les prestacions de la 
Seguretat Social. 
 
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la corresponent 
llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals que causi. 
 
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li reclami 
el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En cas 
d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les sancions que 
corresponguin. 
 
 
 
Condicions particulars 
 
 
1. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: 1) Document signat per contractista o 
contractistes assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra, així com documentació 
que acrediti la seva condició de contractista. 2) Document signat per arquitecte assumint 
la direcció de l’obra.  
 
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. Tot i tractar-se d'una edificació en volum disconforme amb el Pla d’ordenació 
urbanística municipal (POUM), s'autoritza l'obra considerada de consolidació i 
rehabilitació, cas admès segons article 125 del POUM i article 108.4 de la Llei 
d’urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010).  



 
 
 

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

5. Per la concessió de la llicència de primera utilització de l’edifici, caldrà sol·licitar de 
l’Ajuntament d’Olot l’Acte de comprovació de les mesures de protecció contra incendis 
de l’edifici, d’acord amb l’establert a l’article 20 de la Llei 3/2010.  

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

7. 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. 
 
 
 

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

LA SECRETÀRIA 

 
 


