
 
 
 

ACTA NÚM. 58 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

EL DIA 27 DE FEBRER DE 2020. 
 
 
  

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 27 de febrer de 2020 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 assisteix com a regidor de l’oposició: Josep Guix Feixas. 
 
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 que ha mantingut, des de la darrera Junta de Govern, 
celebrada el dia 20 de febrer 2020: 
 

- El dijous dia 20 va participar en un assistir a  la  taula rodona solucions climàtiques 

i transició energètica   organitzada per l’Institut Cerdà i la Càtedra REPSOL que 

va tenir lloc a Barcelona i al vespre va assistir al Ple Municipal. 

- El divendres dia 21 va anar a Barcelona a una reunió a l’Institut Botànic de 

Barcelona i al vespre va assistir a la festa de jubilació del director del PTT Pep 

Calm. 



 

- El dissabte dia 22 va anar a felicitar a una senyora centenària  a la residència 

Montsacopa i seguidament va anar a la fer la presentació del llibre de la Sígrid 

Amorós a la Sala Actes Hospici. 

- El diumenge dia 23 va anar a la presentació de l’equip del Club Ciclista Infantil que 

es va fer al Casal Marià i a la tarda va anar a veure el partit que va disputar la 

UEOlot  i el Sabadell a l’Estadi Municipal. 

- El dilluns dia 24 va prendre part de la Comissió Permanent d’Innovac, a la Sala 

Gussinyé. 

- El dimarts dia 25 va assistir  a la Junta ordinària de socis d’OTV 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
 

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, des de la darrera 
sessió. I se n'acorda l'assabentat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
 

4.1. - APROVACIÓ DESPESES ESTADA PISOS ASSISTITS PLAÇA BALMES, 9, 
PER A L’ANY 2020. 

 
Núm. de referència : X2020007375     
 
L’any 2013 l’Ajuntament d’Olot va haver de procedir a l’ocupació de l’immoble situat al 
passeig d’en Blay, 8 per tal d’enderrocar-lo i destinar l’espai a mercat provisional 
(expedient núm. URG42013000001). 
 
L’immoble estava ocupat per la llogatera Sra. ****, amb la qual es va acordar satisfer 
mensualment, en forma de vitalici, la indemnització de la part pactada del que paga als 
pisos assistits de la plaça Balmes, 9 211. 
 
Atès que la Fundació Privada Hospital Sant Jaume d’Olot, gestora dels pisos assistits de 
la plaça Balmes, ha aprovat les tarifes dels lloguers per a l’exercici 2020. 
 
En relació a l’expedient HA032020000001, 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. Aprovar les tarifes del lloguer per a l’any 2020 pel pis ocupat per la Sra. ****, 
segons es detalla en el següent quadre: 
 

CONCEPTE  IMPORT  

Lloguer  214,10 €  



 
 
 

Quota (comunitat,...)  217,30 €  

Total lloguer  431,40 €  

 
Segon.- Aprovar satisfer mensualment (de gener a desembre de 2020) a la Fundació 
Hospital Sant Jaume d’Olot, la part pactada corresponent a l’Ajuntament d’Olot que es 
relaciona a continuació: 
 

OCUPANT  IMPORT  

Sra. **** 389,47 €  

 
Tercer.- Que l’import 4.673,64 € (quatre mil sis-cents setanta-tres euros amb 
seixanta-quatre cèntims) corresponent a la totalitat anual dels dos lloguers, s’apliqui a 
la partida: 
 

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

200220  Despeses 20143  1521 227991 4673.64 DESPESES GESTIO PISOS PROTECCIO OFICIAL 140 999 999 099 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

5.1. - MODIFICACIÓ DESPESES COMUNITAT DE PROPIETARIS C/ JOSEP M. 
CAPDEVILA, 3, C/ ABAT RACIMIR, 46-50 I C/ REMENCES, 32, PER A L’ANY 2020. 

 
Núm. de referència : X2020007327     
 
Atesa la constitució de la Comunitat de Propietaris dels edificis carrer Josep M. Capdevila, 
3, carrer Abat Racimir, 46-50 i carrer Remences, 32 d’Olot i de la contractació dels serveis 
d’administració i gestió a GARROTXA ACTIVA, SL (decret número 2016LDEC002647 de 
data 20 d’octubre de 2016, expedient HA022016000004). 
 
Atesa l’Acta de la Junta de Propietaris celebrada en data 16 de gener de 2020, mitjançant 
la qual s’aprova les quotes comunitàries anuals. 
 
Atès que la Junta de Govern Local del dia 30 de gener de 2020 va aprovar les despeses 
derivades de les quotes comunitàries corresponent a l’any 2020 de la Comunitat de 
Propietaris dels edificis carrer Josep M. Capdevila, 3, carrer Abat Racimir, 46-50 i carrer 
Remences, 32 d’Olot, per un import total de 21.719,92 €. 
 
Atès que l’import total aprovar no s’ajusta a les quotes aprovades en la Junta de 
Propietaris, per un error de transcripció. 
 
En relació a l’expedient HA022020000004, 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.- Modificar les despeses derivades de les quotes comunitàries corresponent a 
l’any 2020 de la Comunitat de Propietaris dels edificis carrer Josep M. Capdevila, 3, carrer 
Abat Racimir, 46-50 i carrer Remences, 32 d’Olot de la següent manera: 
 



 

Comunitat  Propietari  Import Total  Import trimestral  Càrrec quotes  

Josep M. Capdevila, 3  Agència de l’Habitatge de 
Catalunya  

11.113,36 €  2.778,34 €  Febrer, maig, agost i 
novembre 2020  

Abat Racimir, 50  Ajuntament d’Olot  9.913,96 €  2.478,49 €  Febrer, maig, agost i 
novembre 2020  

 
Segon.- Alliberar la quantitat de 692,60 € del crèdit pressupostari corresponent a la fase 
d’autorització, aprovat per Junta de Govern Local de data 30 de gener de 2020. 
 

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

200220 2000093001 Despeses 20143  1521 227991 -692.60 DESPESES GESTIO PISOS PROTECCIO 
OFICIAL 

140 999 999 099 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

6.1. - APROVAR DESPESES COMUNITATS DE PROPIETARIS PARTICIPANTS 
AJUNTAMENT D'OLOT. 

 
Atès que l’Ajuntament d’Olot és propietari del local número 6 del carrer Rei Martí l’Humà, 
7-9-11 d’Olot, en virtut d’escriptura pública de compravenda formalitzada davant el Notari 

Sr. ****en data 24 d’octubre de 2002 amb número de Protocol 1996.  
 
Atès que la finca expressada en el paràgraf anterior forma part de la comunitat de 
propietaris carrer Rei Martí l’Humà, 7-9-11.  
 
Atès l’Acta de la Junta de Propietaris celebrada en data 19 de febrer de 2020, mitjançant 
la qual s’aprova la quota comunitària anual de 183,96 € a satisfer a raó de 45,99 € 
trimestrals. 
 
En relació a l’expedient HA022020000005, 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.- Aprovar el pagament de la quota comunitària per a l’any 2020 de la comunitat de 
la carrer Rei Martí l’Humà, 7-9-11, per un import de 183,96 € (cent vuitanta-tres euros 
amb noranta-sis cèntims), segons acta de la comunitat. 
  
Segon.- Imputar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària municipal: 
 

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

200220  Despeses 20143  1521 227991 183.96 DESPESES GESTIO PISOS PROTECCIO 
OFICIAL 

140 999 999 099 999 999 

 

Tercer.- Informa a l’administrador de la comunitat que qualsevol modificació de l’import 
de les despeses de la comunitat així com qualsevol despesa imprevista o derrama de la 
comunitat, caldrà que sigui prèviament notificada a l’Ajuntament d’Olot abans de fer 
efectiu el seu cobrament. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 



 
 
 

6.2. - APROVAR DESPESES COMUNITATS DE PROPIETARIS PARTICIPANTS 
AJUNTAMENT D'OLOT. 

 
Núm. de referència : X2020007334     
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot és propietari de l’habitatge de l’avinguda Múrcia, 9, baixos 

d’Olot, en virtut d’escriptura pública de compravenda formalitzada davant el Notari Sr. **** 
en data 2 de juny de 2003 amb número de Protocol 494.  
 
Atès que la finca expressada en el paràgraf anterior forma part de la comunitat de 
propietaris avinguda Múrcia 1-13 i avinguda València 7-9.  
 
Atès l’Acta de la Junta de Propietaris celebrada en data 27 de novembre de 2019, 
mitjançant la qual s’aprova la quota comunitària anual de 1.101,82 € a satisfer a raó de 
275,46 € trimestrals. 
 
En relació a l’expedient HA022020000006, 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.- Aprovar el pagament de la quota comunitària per a l’any 2020 de la comunitat de 
l’avinguda Múrcia, 9, baixos, per un import de 1.101,82 € (mil cent un euro amb vuitanta-
dos cèntims), segons acta de la comunitat. 
 
Segon.- Imputar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària municipal: 
 

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

200220  Despeses 20143  1521 227991 1101.82 DESPESES GESTIO PISOS PROTECCIO 
OFICIAL 

140 999 999 099 999 999 

 

Tercer.- Informar a l’administrador/a de la comunitat que qualsevol modificació de l’import 
de les despeses de la comunitat així com qualsevol despesa imprevista o derrama de la 
comunitat, caldrà que sigui prèviament notificada a l’Ajuntament d’Olot abans de fer 
efectiu el seu cobrament. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

6.3. – APROVAR DESPESES COMUNITATS DE PROPIETARIS PARTICIPANTS 
AJUNTAMENT D’OLOT. 

 
Núm. De referència : X2020007343     
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot és propietari del local núm. 24 del carrer Iu Pascual, 23 
d’Olot, en virtut d’escriptura pública de compravenda formalitzada davant el Notari Sr. 

****en data 22 de desembre de 2003 amb número de Protocol 2544. 
 
Atès que la finca expressada en el paràgraf anterior forma part de la comunitat de 
propietaris del carrer Iu Pascual, 21-23. 
 



 

Atès l’Acta de la Junta de Propietaris celebrada en data 11 de febrer de 2019, mitjançant 
la qual s’aprova la quota comunitària anual de 337,64 € a satisfer a raó de 84,41 € 
trimestrals. 
 
En relació a l’expedient HA022020000007, 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.- Aprovar el pagament de la quota comunitària per a l’any 2020 de la comunitat del 
carrer Iu Pascual, 21, Local 24, per un import de 337,64 € (tres-cents trenta-set euros amb 
seixanta-quatre cèntims), segons acta de la comunitat. 
 
Segon.- Imputar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària municipal: 
 

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

200220  Despeses 20143  1521 227991 337.64 DESPESES GESTIO PISOS PROTECCIO 
OFICIAL 

140 999 999 099 999 999 

 

Tercer.- Informar a l’administrador/a de la comunitat que qualsevol modificació de l’import 
de les despeses de la comunitat així com qualsevol despesa imprevista o derrama de la 
comunitat, caldrà que sigui prèviament notificada a l’Ajuntament d’Olot abans de fer 
efectiu el seu cobrament. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
6.4. - APROVAR DESPESES COMUNITATS DE PROPIETARIS PARTICIPANTS 

AJUNTAMENT D'OLOT. 
 
Núm. de referència : X2020007345     
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot és propietari de l’habitatge de la ronda Sant Bernat, 11, 4t-
1a d’Olot, en virtut d’escriptura pública de compravenda formalitzada davant el Notari Sr. 

**** en data 11 de juny de 2007 amb número de Protocol 1088. 
 
Atès que la finca expressada en el paràgraf anterior forma part de la comunitat de 
propietaris ronda Sant Bernat, 11. 
 
Atès l’Acta de la Junta de Propietaris celebrada en data 21 de juny de 2019, mitjançant la 
qual s’aprova la quota comunitària anual de 400,00 € a satisfer a raó de 100,00 € 
trimestrals. 
 
En relació a l’expedient HA022020000008, 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.- Aprovar el pagament de la quota comunitària per a l’any 2020 de la comunitat de 
la ronda Sant Bernat, 11, 4t-1a, per un import de 400,00 € (quatre-cents euros).  
 
Segon.- Imputar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària municipal: 



 
 
 

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

200220  Despeses 20143  1521 227991 400 DESPESES GESTIO PISOS PROTECCIO 
OFICIAL 

140 999 999 099 999 999 

 

Tercer.- Informar a l’administrador/a de la comunitat que qualsevol modificació de l’import 
de les despeses de la comunitat així com qualsevol despesa imprevista o derrama de la 
comunitat, caldrà que sigui prèviament notificada a l’Ajuntament d’Olot abans de fer 
efectiu el seu cobrament. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

6.5. - APROVAR DESPESES COMUNITATS PROPIETARIS PARTICIPANTS 
AJUNTAMENT D'OLOT. 

 
Núm. de referència : X2020007350     
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot és propietari de l’habitatge del carrer Puig Roig, 16, 3r-5a, 

en virtut d’escriptura pública de compravenda formalitzada davant el Notari Sr. ****en data 
8 de novembre de 2002 amb número de Protocol 2198.  
 
Atès que la finca expressada en el paràgraf anterior forma part de la comunitat de 
propietaris C/ Puig Roig, 16.  
 
Atès que la quota comunitària anual és de 471,76 € a satisfer a raó de 117,94 € trimestrals.  
 
En relació a l’expedient HA022020000009, 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.- Aprovar el pagament de la quota comunitària per a l’any 2020 de la comunitat del 
C/ Puig Roig, 16, 3r-5a, per un import total de 471,76 € (quatre-cents setanta-un euros 
amb setanta-sis cèntims). 
 
Segon.- Imputar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària municipal: 
 

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

200220  Despeses 20143  1521 227991 471.76 DESPESES GESTIO PISOS PROTECCIO 
OFICIAL 

140 999 999 099 999 999 

 

Tercer.- Informar a l’administrador/a de la comunitat que qualsevol modificació de l’import 
de les despeses de la comunitat així com qualsevol despesa imprevista o derrama de la 
comunitat, caldrà que sigui prèviament notificada a l’Ajuntament d’Olot abans de fer 
efectiu el seu cobrament. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 



 

6.6. - APROVAR DESPESES COMUNITATS DE PROPIETARIS PARTICIPANTS 
AJUNTAMENT D'OLOT. 

 
Núm. de referència : X2020007354     
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot és propietari del local del carrer Esgleiers, 9, baixos d’Olot, 

en virtut d’escriptura pública de compravenda formalitzada davant el Notari Sr. ****en data 
24 de juliol de 1997 amb número de Protocol 2348.  
 
Atès que la finca expressada en el paràgraf anterior forma part de la comunitat de 
propietaris carrer Esgleiers, 9.  
 
Atès l’Acta de la Junta de Propietaris celebrada en data 26 de gener de 2019, mitjançant 
la qual s’aprova la quota comunitària anual de 638,52 € a satisfer a raó de 53,21 € 
mensuals. 
 
En relació a l’expedient HA022020000010, 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.- Aprovar el pagament de la quota comunitària per a l’any 2020 de la comunitat del 
carrer Esgleiers, 9, baixos, per un import de 638,52 € (sis-cents trenta-vuit euros amb 
cinquanta-dos cèntims), segons acta de la comunitat. 
 
Segon.- Imputar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària municipal: 
 

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

200220  Despeses 20143  1521 227991 638.52 DESPESES GESTIO PISOS PROTECCIO 
OFICIAL 

140 999 999 099 999 999 

 

Tercer.- Informar a l’administrador/a de la comunitat que qualsevol modificació de l’import 
de les despeses de la comunitat així com qualsevol despesa imprevista o derrama de la 
comunitat, caldrà que sigui prèviament notificada a l’Ajuntament d’Olot abans de fer 
efectiu el seu cobrament. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

6.7. - APROVAR DESPESES COMUNITATS DE PROPIETARIS PARTICIPANTS 
AJUNTAMENT D'OLOT. 

 
Núm. de referència : X2020007363     
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot és propietari de l’habitatge de l’avinguda Santa Coloma, 22, 
baixos d’Olot, en virtut d’escriptura pública de compravenda formalitzada davant el Notari 

Sr. Manuel Faust Pujol**** en data 13 de desembre de 2005 amb número de Protocol 
2302.  
 



 
 
 

Atès que la finca expressada en el paràgraf anterior forma part de la comunitat de 
propietaris avinguda Santa Coloma, 20-22-24.  
 
Atès l’Acta de la Junta de Propietaris celebrada en data 30 de juliol de 2019, mitjançant 
la qual s’aprova la quota comunitària anual de 422,11 €. 
 
En relació a l’expedient HA022020000011, 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.- Aprovar el pagament de la quota comunitària per a l’any 2020 de la comunitat de 
l’avinguda Santa Coloma, 22, baixos, per un import de 422,11 € (quatre-cents vint-i-dos 
euros amb onze cèntims), segons acta de la comunitat. 
 
Segon.- Imputar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària municipal: 
 

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

200220  Despeses 20143  1521 227991 422.11 DESPESES GESTIO PISOS PROTECCIO 
OFICIAL 

140 999 999 099 999 999 

 

Tercer.- Informar a l’administrador/a de la comunitat que qualsevol modificació de l’import 
de les despeses de la comunitat així com qualsevol despesa imprevista o derrama de la 
comunitat, caldrà que sigui prèviament notificada a l’Ajuntament d’Olot abans de fer 
efectiu el seu cobrament. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

6.8. - APROVAR DESPESES COMUNITATS DE PROPIETARIS PARTICIPANTS 
AJUNTAMENT D'OLOT. 

 
Núm. de referència : X2020007369     
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot és propietari de l’habitatge de l’avinguda Santa Coloma, 20, 
1r-2a d’Olot, en virtut d’escriptura pública de compravenda formalitzada davant el Notari 

Sr. **** en data 12 de novembre de 2018 amb número de Protocol 3148. 
 
Atès que la finca expressada en el paràgraf anterior forma part de la comunitat de 
propietaris avinguda Santa Coloma, 20-22-24. 
 
Atès l’Acta de la Junta de Propietaris celebrada en data 30 de juliol de 2019, mitjançant 
la qual s’aprova la quota comunitària anual de 551,40 €. 
 
En relació a l’expedient HA022020000012 de , 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.- Aprovar el pagament de la quota comunitària corresponent per a l’any 2020 de 
la comunitat de l’avinguda Santa Coloma, 20, 1r-2a, per un import de 551,40 € (cinc-cents 
cinquanta-un euros amb quaranta cèntims), segons acta de la comunitat. 



 

 
Segon.- Imputar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària municipal: 
 

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

200220  Despeses 20143  1521 227991 551.40 DESPESES GESTIO PISOS PROTECCIO 
OFICIAL 

140 999 999 099 999 999 

 

Tercer.- Informar a l’administrador/a de la comunitat que qualsevol modificació de l’import 
de les despeses de la comunitat així com qualsevol despesa imprevista o derrama de la 
comunitat, caldrà que sigui prèviament notificada a l’Ajuntament d’Olot abans de fer 
efectiu el seu cobrament. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

6.9. - APROVAR DESPESES COMUNITATS PROPIETARIS PARTICIPANTS 
AJUNTAMENT D'OLOT. 

 
Núm. de referència : X2020007927     
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot és propietari de l’habitatge del carrer Puig Roig, 16, 2n-4a, 

en virtut d’escriptura pública de compravenda formalitzada davant el Notari Sr. ****en data 
8 de novembre de 2002 amb número de Protocol 2198.  
 
Atès que la finca expressada en el paràgraf anterior forma part de la comunitat de 
propietaris C/ Puig Roig, 16.  
 
Atès que la quota comunitària anual és de 476,12 € a satisfer a raó de 119,03 € trimestrals.  
 
En relació a l’expedient HA022020000013, 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.- Aprovar el pagament de la quota comunitària per a l’any 2020 de la comunitat 
del C/ Puig Roig, 16, 2n-4a, per un import total de 476,12 € (quatre-cents setanta-sis 
euros amb dotze cèntims). 
 
Segon.- Imputar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària municipal: 
 

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

200220  Despeses 20143  1521 227991 476.12 DESPESES GESTIO PISOS PROTECCIO 
OFICIAL 

140 999 999 099 999 999 

 

Tercer.- Informar a l’administrador/a de la comunitat que qualsevol modificació de l’import 
de les despeses de la comunitat així com qualsevol despesa imprevista o derrama de la 
comunitat, caldrà que sigui prèviament notificada a l’Ajuntament d’Olot abans de fer 
efectiu el seu cobrament. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 



 
 
 

 
7.1. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST - ROBOLOT 

 
 

Núm. de referència : X2020006544     
 
En relació a l’expedient SIM22020000003 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: 
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Concurrència nominativa, a l’ entitat 
ASSOCIACIO ROBOLOT TEAM amb  NIF: G5524573-2 per un import de vint-mil euros 
(20000 €), amb càrrec a la partida 20 510 326 480029. 

 
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. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
8.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 

 
 
Núm. de referència : X2020007965     
 
En relació a l’expedient CPG22020000021 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: 
 
 

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

200220  Despeses 20510  326  480029 20000 CONVENI ROBOLOT 100 001 001 001 000 000 



 

Aprovar la relació d’ordenacions de despeses annex núm. 20/07 per un import de 
164.287,27 euros. 
 

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

200240  Despeses 99999 164287.27 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

9.1. - RATIFICAR EXPEDIENT D’APROVACIÓ DE DESPESES (EXERCICI 2019) I 
RENUNCIA DE SUBVENCIÓ(EXERCICI 2019)  DE DATA 30/01/20 PROPOSAT  A 

L’EXPEDIENT X2020003932 QUE NO VA SER APROVAT PER UN ERROR DE 
TRÀMIT. 

 
 

Núm. de referència : X2020007987     
 
En relació a l’expedient CPG22020000022 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: 
 
Ratificar l’acord de Junta de Govern Local número CPG22020000010 amb data 30 de 
gener de 2020 i donar per vàlids tots els seus efectes procedimentals tot i que l’esmentat 
acord no va quedar recollit a l’acta de la sessió. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

10.1. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- ESTIMAR LA RECLAMACIÓ 
PRESENTADA PEL SR. ****PER DANYS OCASIONATS A UN VEHICLE. 

 
Núm. de referència : X2019042038     
 
Vist l’escrit presentat pel Sr. ****, en el que es formula reclamació patrimonial contra 
l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats a un vehicle i atesos els següents  
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
Primer.- En escrit de data 23 d’octubre de 2019 (Registre General, núm. E2019020360) 

el Sr. **** va formular reclamació patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, pels danys que 
va patir, el dia 7 d’octubre de 2019, el vehicle de la seva propietat marca BMW, model 

Serie 3, matrícula ****, quan estava estacionat a l’alçada del núm. 24 de l’avinguda 
d’Europa, pels treballs de jardineria que realitzava personal adscrit a la Brigada Municipal 
de l’Ajuntament d’Olot. En l’escrit assenyala que no hi havia cap senyalització indicativa 
que es farien aquestes feines, per la qual cosa va aparcar al lloc de sempre com feina a 
diari. A conseqüència del desbrossat el vehicle presentava ratllades i estava ple de cops 
produïts per pedretes (“chinazos”) que havien sortit disparades. A la petició s’hi 

acompanyen la fitxa tècnica del vehicle matrícula **** acreditant la titularitat del Sr. ****; 



 
 
 

fotografies del vehicle; i un pressupost de valoració de danys de 23 d’octubre de 2019 
(NR 20KWVM06TP), emès per “Tallers Autor-color, S.L.U.”, per un import de 1.052,89 
euros, que és la quantitat que es reclama. 
 
Segon.- En informe de la Policia Municipal, de data 17 de desembre de 2019, s’assenyala 
que, consultats els arxius, no consten actuacions policials en relació a l’incident del que 
informa el Sr. ****. 
 
Tercer.- En informe del director tècnic de la Brigada Municipal de data 17 de febrer de 
2020, s’assenyala que s’ha comprovat que, efectivament, operaris de la brigada de 
jardineria varen estar realitzant tasques de jardineria en la data i ubicació que es refereix 
l’interessat;  que es reconeix la possibilitat de ser responsables d’ocasionar danys al 
vehicle en qüestió; i que no es pot determinar que la totalitat dels danys reclamats 
poguessin ser fruit de l’activitat del personal de la brigada de jardineria.  
 

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 director tècnic de la Brigada Municipal de 
data 17 de febrer de 2020, 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 parcs i jardins públics.  
 
Vist l’expedient administratiu SRP12019000030 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 dels següents acords: 
 

Primer.- Acceptar la reclamació patrimonial formulada pel Sr. ****, pels danys ocasionats 
al vehicle matrícula ****, quan estava estacionat a l’avinguda d’Europa, a causa d’uns 
treballs de jardineria (sega d’herba) que realitzava la secció de jardineria de la Brigada 
Municipal de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Segon.- Efectuar un pagament de MIL CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU 
CÈNTIMS (1.052,89.- €) a favor del Sr. ****, en concepte d’indemnització pels danys 
ocasionats a un seu vehicle. 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 1052.89 ASSEGURANCES 100 001 999 052 999 999 

 

 
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. 
 
Tercer.- Notificar aquesta resolució a l’entitat asseguradora de l’Ajuntament d’Olot. 
 
-Que es traslladi aquest acord a: Sr. ****; Srs. Curós Espigulé, S.L.; Comptabilitat; i 
Tresoreria. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 
11.1. - CONTRACTACIÓ ACTUACIÓ "SEMPREVIVA" EN EL MARC DEL FESTIVAL 

SISMÒGRAF 2020 
 



 
 
 

 

Núm. de referència : X2020007458     
 
 
Antecedents 
 
Dins la programació d’espectacles escènics i musicals prevista pel Festival Sismògraf 
2020, l’Ajuntament ha inclòs l’espectacle anomenat. “SEMPREVIVA”, representat per  
l’empresa COMPAÑIA DE DANZA MAR I JAVIER, SL  i programada pel dia 24 d’abril de 
2020, al Teatre Principal. 
 
Atès que el contracte administratiu es tipifica com a contracte de serveis, d’acord amb 
l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP). 
 
Atès que ens trobem davant d’un contracte de serveis artístics, aquest contracte s’ha de 
considerar de caràcter privat de conformitat, amb allò que disposa l’article 25. 1a) 1ºde la 
LCSP. 
 
D’acord amb el previst als articles 118 i 131 de la LCSP.  
 
Atès que hi ha crèdit suficient a la partida 20.400.334.2279901 “actuacions Sismògraf” i 
pot ordenar-se la despesa. 
 
Atès les competències que la disposició addicional segons de la LCSP i les delegacions 
efectuades pel cartipàs municipal.  
 
Vist l’expedient administratiu núm. CC012020000058 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. Susanna Alsina Coll, directora executiva del 
Festival Sismògraf de data  18 de febrer de 2020 en el que es motiven les necessitats de 
contractar. 
 
Segon.- CONTRACTAR,  a favor de l’empresa COMPAÑIA DE DANZA MAR I JAVIER, 
SL ,  amb NIF. B62500061, el contracte que té per objecte l’actuació “SEMPREVIVA” de 
la Cia ****, que es durà a terme el dia 24 d’abril de 2020 al Teatre Principal, en el marc 
del “Festival Sismògraf  2020“ ,   pel preu de nou mil sis-cents vuitanta euros (9.680 €), 
IVA inclòs. 
 
Tercer.- APROVAR i Disposar la despesa corresponent a l’espectacle “SEMPREVIVA” i 
efectuar-ne el pagament a l’empresa COMPAÑIA DE DANZA MAR I JAVIER, SL, amb 
NIF. B62500061 per import de vuit mil euros (8.000€) amb un IVA del 21% : mil sis-cents 
vuitanta euros (1.680 €), resultant una quantitat total a pagar de nou mil sis-cents vuitanta 
euros (9.680 €), IVA inclòs. 
 
 

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

200220  Despeses 20400  334  2279901 9680 ACTUACIONS SISMOGRAF 100 001 001 001 000 000 

 



 

 
Quart.- El preu del contracte es pagarà amb càrrec a la partida  20.400.334.2279901 
“actuacions Sismògraf” del Pressupost municipal. 
 
Cinquè.- Notificar el present acord a. l’empresa COMPAÑIA DE DANZA MAR I JAVIER, SL. 
 
Sisè.- L’empresa COMPAÑIA DE DANZA MAR I JAVIER, SL. adjuntarà una còpia 
d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient 
CC012020000058. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

11.2. - CONTRACTACIÓ. ACTUACIÓ ESPECTACLE "TRAMA" EN EL MARC DEL 
FESTIVAL SISMÒGRAF 2020 

 
 

Núm. de referència : X2020007473     
 
Antecedents 
 
Dins la programació d’espectacles escènics i musicals prevista pel Festival Sismògraf 
2020, l’Ajuntament ha inclòs l’espectacle anomenat “TRAMA” de la Cia ****, representat 
per l’empresa LOWAND PERFORMING ARTS, SL i programada pel dia 25 d’abril de 
2020, al Teatre Principal. 
 
Atès que el contracte administratiu es tipifica com a contracte de serveis, d’acord amb 
l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP). 
 
Atès que ens trobem davant d’un contracte de serveis artístics, aquest contracte s’ha de 
considerar de caràcter privat de conformitat, amb allò que disposa l’article 25. 1a) 1ºde la 
LCSP. 
 
D’acord amb el previst als articles 118 i 131 de la LCSP.  
 
Atès que hi ha crèdit suficient a la partida 20.400.334.2279901 “actuacions Sismògraf” i 
pot ordenar-se la despesa. 
 
Atès les competències que la disposició addicional segons de la LCSP i les delegacions 
efectuades pel cartipàs municipal.  
 
Vist l’expedient administratiu núm. CC012020000059 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. Susanna Alsina Coll, directora executiva del 
Festival Sismògraf de data  18 de febrer de 2020 en el que es motiven les necessitats de 
contractar. 
 



 
 
 

Segon.- CONTRACTAR,  a favor de l’empresa LOWAND PERFORMING ARTS, SL,  
amb NIF. B67294934,  el contracte que té per objecte l’actuació  espectacle “TRAMA” 
de la Cia. ****, que es durà a terme el dia 25 d’abril de 2020, al  Teatre Principal en el 
marc del “Festival Sismògraf  2020“ ,   pel preu de deu mil quatre-cents seixanta-sis 
euros amb cinquanta cèntims (10.466.50 €), IVA inclòs. 
 
Tercer.- APROVAR i Disposar la despesa corresponent a l’espectacle “TRAMA” de la 
Cia. **** i efectuar-ne el pagament a l’empresa LOWAND PERFORMING ARTS, SL, amb 
NIF. B67294934 per import de vuit mil sis-cents cinquanta euros (8.650 €) amb un IVA del 
21% :mil vuit-cents setze euros amb cinquanta cèntims (1.816,50 €), resultant una 
quantitat total a pagar de deu mil quatre-cents seixanta-sis euros amb cinquanta cèntims 
(10.466,50 €), IVA inclòs. 
Quart.- El preu del contracte es pagarà amb càrrec a la partida  20.400.334.2279901 
“actuacions Sismògraf” del Pressupost municipal. 
 

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

200220  Despeses 20400  334  2279901 10466.50 ACTUACIONS SISMOGRAF 100 001 001 001 000 000 

 
Cinquè.- Notificar el present acord a l’empresa LOWAND PERFORMING ARTS, SL 
 
Sisè.- L’empresa LOWAND PERFORMING ARTS, SL adjuntarà una còpia d’aquest acord 
a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012020000059. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

11.3. - CONTRACTACIÓ ACTUACIÓ "LAS HORAS DEL SACRIFICIO" DE LA CIA. 
**** EN EL MARC DEL FESTIVAL SISMÒGRAF 2020 

 
 

Núm. de referència : X2020007487     
 
Antecedents 
 
Dins la programació d’espectacles escènics i musicals prevista pel Festival Sismògraf 
2020, l’Ajuntament ha inclòs l’espectacle anomenat “LAS HORAS DEL SACRIFICIO”  de 
la Cia. ****, representat per l’ASSOCIACIÓ CREATIVA FLAMENCO EMPÍRICO i 
programada pel dia 24 i 25 d’abril de 2020, a la Plaça de Braus. 
 
Atès que el contracte administratiu es tipifica com a contracte de serveis, d’acord amb 
l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP). 
 
Atès que ens trobem davant d’un contracte de serveis artístics, aquest contracte s’ha de 
considerar de caràcter privat de conformitat, amb allò que disposa l’article 25. 1a) 1ºde la 
LCSP. 
 
D’acord amb el previst als articles 118 i 131 de la LCSP.  
 



 

Atès que hi ha crèdit suficient a la partida 20.400.334.2279901 “actuacions Sismògraf” i 
pot ordenar-se la despesa. 
 
Atès les competències que la disposició addicional segons de la LCSP i les delegacions 
efectuades pel cartipàs municipal.  
 
Vist l’expedient administratiu núm. CC012020000060 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. Susanna Alsina Coll, directora executiva del 
Festival Sismògraf de data  18 de febrer de 2020 en el que es motiven les necessitats de 
contractar. 
 
Segon.- CONTRACTAR,  a favor de l’ASSOCIACIÓ CREATIVA FLAMENCO 
EMPÍRICO,  amb NIF. G65268062, el contracte que té per objecte l’actuació de 
l’espectacle   “LAS HORAS DEL SACRIFICIO”  de la Cia. ****, que es durà a terme els 
dies 24 i 25 d’abril de 2020, a la Plaça de Braus, en el marc del “Festival Sismògraf  2020“ 
,   pel preu de vuit mil quatre-cents quaranta-cinc euros amb vuitanta cèntims  (8.445, 
80 euros ), IVA inclòs. 
 
Tercer.- APROVAR i Disposar la despesa corresponent a l’espectacle l’espectacle   “LAS 
HORAS DEL SACRIFICIO” de la Cia ****.i efectuar-ne el pagament a l’ASSOCIACIÓ 
CREATIVA FLAMENCO EMPÍRICO,  amb NIF. G65268062, per import de sis mil nou-
cents vuitanta euros (6.980 €),  amb un IVA del 21%:mil quatre-cents seixanta-cinc euros 
amb vuitanta cèntims (1.465,80 €), resultant una quantitat total a pagar de vuit mil quatre-
cents quaranta-cinc euros amb vuitanta cèntims (8.445,80 €), IVA inclòs. 
 
Quart.- El preu del contracte es pagarà amb càrrec a la partida  20.400.334.2279901 
“actuacions Sismògraf” del Pressupost municipal. 
 

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

200220  Despeses 20400  334  2279901 8445.80 ACTUACIONS SISMOGRAF 100 001 001 001 000 000 

 

 
Cinquè.- Notificar el present acord a l’ ASSOCIACIÓ CREATIVA FLAMENCO EMPÍRICO. 
 
Sisè.- L’ASSOCIACIÓ CREATIVA FLAMENCO EMPÍRICO adjuntarà una còpia d’aquest 

acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient 
CC012020000060. 

 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.4. - SUBSCRIURE CONTRACTE DE LLOGUER DEL LOCAL DEL PASSEIG DE 
BLAY  NÚM. 53 PER TAL D'ACOLLIR EL PROJECTE "ARTISTES OLOTINS SEGLE 

XX" 
 
Núm. de referència : X2020008014     



 
 
 

 
Vist l’informe del Sr. Ricard Sargatal Pont, Gerent de l’Institut Municipal de Cultura d’Olot, 
que figura a l’expedient, en què exposa la necessitat de llogar un immoble per tal de 
disposar d’una sala d’exposicions i magatzems, per tal d’exposar i així promocionar i 
difondre l’obra del projecte “Artistes olotins segle XX”, liderat per l’associació Àmbit Sant 
Lluc. 
 
Vist l’informe del Sr. Albert Pons i Clutaró, Arquitecte Municipal de l’Ajuntament d’Olot, 
que figura l’expedient, en relació a les condicions tècniques i urbanístiques de l’edifici del 
passeig d’en Blay número 53, i del Sr. ****, enginyer tècnic, en relació a la tramitació de 
l’activitat de galeria d’art en l’esmentat immoble. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Subscriure un contracte de lloguer entre aquest Ajuntament i els Srs. **** amb 
DNI **** i ****amb DNI ****, propietaris de l’edifici situat al passeig d’en Blay número 53, 
el qual es destinarà a galeria d’art i magatzems, per tal de promocionar i difondre l’obra 
del projecte “Artistes olotins segle XX”, projecte que serà gestionat per l’entitat “Àmbit 
Sant Lluc”. 
 
L’objecte del contracte de lloguer inclou planta baixa, primer pis, segon pis, traster i 
terrassa. 
 
Segon.- El termini d’aquest lloguer s’estableix en deu anys amb efectes del dia 1 de gener 
de 2020. 
 
Tercer.- La renda d’aquest lloguer es fixa en mil dos-cents (1.200 €) + IVA mensuals.  
 
Quart.- Aprovar i disposar la despesa per a l’exercici 2020 per un import de disset mil 
quatre-cents vint-i-quatre euros 17.424 € (IVA inclòs), desglossats en 14.400 € + 3.024 € 
d’IVA calculat al 21%, que es pagaran amb càrrec a la partida número 20.130.920.202000 
“Lloguers” del Pressupost Municipal. 
 

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

200220  Despeses 20130  920  202000 8712 LLOGUERS 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 20130  920  202000 8712 LLOGUERS 100 001 001 001 000 000 

 
 
Cinquè.- Facultar l’Alcalde per tal que en nom i representació de la Corporació signi el 
corresponent contracte. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.5. - APROVACIÓ EXPEDIENT, APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS I PLEC DE CONDICIONES TÈCNIQUES QUE 

REGIRAN LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE 
PUBLICITAT, DEL SUBMINISTRAMENT DE LLICÈNCIES DE L'APLICACIÓ 



 

EUROMUS PER GESTIÓ DE RESERVES DE MUSEUS, I CONVOCATÒRIA DE 
LICITACIÓ 

 
Núm. de referència : X2020007514    
 
 

Tipus contracte SU DE SUBMINISTRAMENT 

Procediment NE PROCEDIMENT NEGOCIAT 

Criteris SP SENSE PUBLICITAT 

  

Antecedents: 
 
Atesa la necessitat de contractar el “subministrament de llicències de l’aplicació 
EUROMUS per la gestió de reserves als Museus”, a  “Calgir, SL” , d’acord amb l’informe 
emès pel Responsable d’ Informàtica i Noves Teconologies de l’Ajuntament d’Olot. 

Atès que Calgir, SL ha desenvolupat les aplicacions objecte de manteniment i n’és la 
propietària, és l’únic proveïdor que pot realitzar-ne el manteniment.  

Vist que el procediment a seguir per a l’adjudicació és el negociat sense publicitat, en 
aplicació dels articles 166 i 168.a)2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (en endavant LCSP) 

Vist l’informe tècnic emès pel Responsable d’Informàtica i Noves Tecnologies de 
l’Ajuntament d’Olot. 

 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern, en virtut 
de la delegació de la qual es va donar compte en la sessió extraordinària del Ple de 
l’Ajuntament d’Olot, celebrada el dia 27 de juny de 2019. 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12020000015 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 

Primer.- INICIAR l’expedient de contractació dels “subministrament de llicències de 
l’aplicació EUROMUS per la gestió de reserves als Museus”, amb “Calgir, SL “  

Segon.- APROVAR l’expedient de contractació administrativa del subministrament de 
llicències de l’aplicació EUROMUS per la gestió de reserves als Museus, amb “Calgir, SL 
“, d’acord amb el previst a l’article 117 de la LCSP. 

El pressupost màxim de licitació, per l’any de durada de contracte, s’estableix en la 
quantitat de 1.684,68 €, IVA inclòs. Aquest import es desglossa en 1.392,30 € de 
pressupost net i 292,38 € d’IVA calculat amb un tipus del 21%. 

L’oferta de preu de l’empresa licitadora  no pot superar el pressupost base de licitació.  

Si el preu ofertat per l’empresa supera el pressupost base, l’oferta serà refusada. 

El contracte tindrà una durada de 1 any. 



 
 
 

Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el plec de condicions 
tècniques, d’acord amb el previst als articles 122 i 124 de la LCSP.  

Quart.- APROVAR la despesa amb càrrec a la partida 2020 120 920 227994 ( 
Manteniment i Suport Informàtic) del Pressupost Municipal. 
 

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

200200  Despeses 20120  920  227994 1684.68 MANTENIMENT I SUPORT INFORMATIC 100 001 001 001 000 000 

Cinquè.- CONVIDAR, en aplicació de l’article 168.a) 2n. i 170 de la LCSP, a l’empresa 
“Calgir, SL”, de conformitat amb l’informe que consta a l’expedient, per tal que si ho 
desitja, presenti oferta en els termes recollits en el plec de clàusules administratives 
particulars i el plec de condicions tècniques. 

Sisè.- NOMENAR Responsable del Contracte al Sr. Joan Prat Espuña, Responsable del 
Departament d’informàtica i Noves Tecnologies de l’Ajuntament d’Olot, d’acord amb 
l’article 62 de la LCSP. 

Setè.- DELEGAR a l’Alcalde la competència per aprovar tots els actes de tràmit que 
s’hagin de dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des del seu inici fins a la 
seva definitiva finalització o resolució, d’acord amb el previst als articles 9 i 12 de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i l’article 11 de la Llei 26/2010, 
de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de 
Catalunya. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
11.6. - APROVACIÓ EXPEDIENT, APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES 

ADMINISTRATIVES PARTICULARS I PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A 
LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE 

PUBLICITAT, DEL SUBMINISTRAMENT DE LLICÈNCIES DE L'APLICACIÓ 
EPSILON PER A RECURSOS HUMANS; I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ 

 
Núm. de referència : X2020007504    
 
 

Tipus contracte SU DE SUBMINISTRAMENT 

Procediment NE PROCEDIMENT NEGOCIAT 

Criteris SP SENSE PUBLICITAT 

  
 
Atesa la necessitat de contractar el “subministrament de llicències per l’aplicació 
EPSILON per recursos humans”, a  “Carlos Castilla Ingenieros, SA” , d’acord amb 
l’informe emès pel Responsable d’ Informàtica i Noves Teconologies de l’Ajuntament 
d’Olot. 

Atès que Carlos Castilla Ingenieros, SA ha desenvolupat les aplicacions objecte de 
manteniment i n’és la propietària, és l’únic proveïdor que pot realitzar-ne el manteniment.  



 

Vist que el procediment a seguir per a l’adjudicació és el negociat sense publicitat, en 
aplicació dels articles 166 i 168.a)2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (en endavant LCSP) 

Vist l’informe tècnic emès pel Responsable d’Informàtica i Noves Tecnologies de 
l’Ajuntament d’Olot. 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern, en virtut 
de la delegació de la qual es va donar compte en la sessió extraordinària del Ple de 
l’Ajuntament d’Olot, celebrada el dia 27 de juny de 2019. 
 
I vist l’expedient administratiu núm.  CCS12020000014 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 

Primer.- INICIAR l’expedient de contractació dels “subministrament de llicències per 
l’aplicació EPSILON per recursos humans”, amb “Carlos Castilla Ingenieros, SA “  

Segon.- APROVAR l’expedient de contractació administrativa del subministrament de 
llicències per l’aplicació EPSILON per recursos humans, amb “Carlos Castilla Ingenieros, 
SA “, d’acord amb el previst a l’article 117 de la LCSP. 

El pressupost màxim de licitació, per l’any de durada de contracte, s’estableix en la 
quantitat de 4.075,09 €, IVA inclòs. Aquest import es desglossa en 3.367,84 € de 
pressupost net i 707,25 € d’IVA calculat amb un tipus del 21%. 

L’oferta de preu de l’empresa licitadora  no pot superar el pressupost base de licitació.  

Si el preu ofertat per l’empresa supera el pressupost base, l’oferta serà refusada. 

El contracte tindrà una durada de 1 any. 

Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el plec de condicions 
tècniques, d’acord amb el previst als articles 122 i 124 de la LCSP.  

Quart.- APROVAR la despesa amb càrrec a la partida 2020 120 920 227994 ( 
Manteniment i Suport Informàtic) del Pressupost Municipal. 

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

200200  Despeses 20120  920  227994 4075.09 MANTENIMENT I SUPORT INFORMATIC 100 001 001 001 000 000 

 

Cinquè.- CONVIDAR, en aplicació de l’article 168.a) 2n. i 170 de la LCSP, a l’empresa 
“Carlos Castilla Ingenieros, SA”, de conformitat amb l’informe que consta a l’expedient, 
per tal que si ho desitja, presenti oferta en els termes recollits en el plec de clàusules 
administratives particulars i el plec de condicions tècniques. 

Sisè.- NOMENAR Responsable del Contracte al Sr. Joan Prat Espuña, Responsable del 
Departament d’informàtica i Noves Tecnologies de l’Ajuntament d’Olot, d’acord amb 
l’article 62 de la LCSP. 



 
 
 

Setè.- DELEGAR a l’Alcalde la competència per aprovar tots els actes de tràmit que 
s’hagin de dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des del seu inici fins a la 
seva definitiva finalització o resolució, d’acord amb el previst als articles 9 i 12 de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i l’article 11 de la Llei 26/2010, 
de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de 
Catalunya. 

 
 

S’aprova per unanimitat. 
 
 
12.1. - AUTORITZAR LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES A L'ARXIU MUNICIPAL A 

UN ALUMNE DE L'ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY D’OLOT 
 
Núm. de referència: X2020006984     
 
 
Atès que a l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot es cursa el Cicle formatiu de grau 
superior en Fotografia en el programa educatiu del qual s’estableix l’obligació dels 
estudiants de realitzar pràctiques en les empreses o en les administracions públiques.  
 
Atès que l’Arxiu Municipal de l’Ajuntament d’Olot està disposat a col·laborar amb l’Escola 
d’Art i Superior de Disseny d’Olot per tal que el seu alumnat pugui adquirir coneixements 
relacionats amb les tasques relacionades amb el funcionament normal del departament 
esmentat.  
 
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.- Autoritzar la realització de pràctiques a l’Arxiu Municipal de l’Ajuntament d’Olot 

al senyor **** (NIF ****), alumne del Cicle formatiu de grau superior en Fotografia de 
l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot, durant el període comprès entre el 02/03/2020 
i fins el 05/06/2020 i amb horari de dilluns a divendres de 15:30 a 18:00 hores, segons 
estableix el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’Escola d’Art i Superior 
de Disseny d’Olot, per realitzar les tasques derivades del normal funcionament del 
departament, i sense percebre cap tipus de remuneració.  
 
Segon.- Incloure al senyor ****a l’assegurança de responsabilitat civil d’aquest Ajuntament 
el temps que estigui realitzant les pràctiques. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
13.1. - APROVAR LES BASES I LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU PER 
A LA COBERTURA TEMPORAL D’UN LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A MITJÀ/NA 

TURISME 
 
Núm. de referència: X2020007004     



 

 
 

Atès que l’empleada ****, tècnica mitjana de turisme adscrita a l’àrea de Progrés 
Econòmic, es troba en situació d’incapacitat temporal des del dia 24 d’octubre de 2019 i 
atès que es preveu una baixa mèdica de llarga durada. 
 
Atès que l’àrea de Progrés Econòmic de l’Ajuntament d’Olot té la necessitat urgent de 
contractar personal per ocupar temporalment el lloc de treball vacant de tècnica mitjana 

de turisme fins a la reincorporació de l’empleada ****. 
 
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 de Turisme. 
 
Segon.- Publicar les bases i la convocatòria al tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament 
d’Olot. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

14.1. - APROVAR LES BASES I LA CONVOCATÒRIA PER LA COBERTURA 
DEFINITIVA D'UNA PLAÇA DE SERGENT 

 
Núm. de referència: X2020007029     
 
Atès que la Junta de Govern Local en la sessió ordinària de 30 de gener de 2020 va 
acordar l’aprovació de l’oferta d’ocupació pública de l’Ajuntament d’Olot i els seus 
organismes autònoms per a l’any 2020, que conté una plaça vacant de sergent, escala 
d’administració especial, subescala de serveis especials, classe policia municipal, grup 
C, subgrup C1, pel sistema de selecció de concurs oposició per promoció interna. Aquest 
acord es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 31 de 14 de febrer 
de 2020.  
 
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 per a la provisió d’una 
plaça de sergent, escala d’administració especial, subescala de serveis especials, classe 
policia municipal, grup C, subgrup C1, pel sistema de selecció de concurs oposició per 
promoció interna, vacant a la plantilla de personal de l’Ajuntament d’Olot i inclosa a l’oferta 
d’ocupació pública per a l’any 2020.  
 



 
 
 

Segon.- Publicar la convocatòria i el text íntegre de les bases en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona i en extracte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
15.1. - COMPAREIXENÇA EN EL TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA DE L'ESTUDI 
INFORMATIU "MILLORA GENERAL. NOVA CARRETERA C-37 DE VIC A OLOT. 

VARIANT DE LES PRESES. DEL PK 171+600 DE LA CARRETERA C-37 A L'INICI 
DE LA FUTURA VARIANT D'OLOT. TRAM: LA VALL D'EN BAS - LES PRESES" 

(CLAU:EI/IA-NG-02083.2-A2) 
 
Núm. de referència : X2020008011     
 
Mitjançant anunci publicat en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) de 15 de gener de 
2020, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, sotmet a 
informació pública l’estudi informatiu i l’estudi d’impacte ambiental "Millora general. Nova 
carretera C-37 de Vic a Olot. Variant de les Preses. Del PK 171+600 de la carretera C-37 
a l'inici de la futura variant d'Olot. Tram: la Vall d'en Bas - les Preses" (clau:EI/IA-NG-
02083.2-A2). 
 
Analitzada la documentació citada i les previsions que s’hi recullen, s’ha redactat per part 
del cap d’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament, un informe amb la finalitat de comparèixer 
en el termini d’informació pública i formular les al·legacions corresponents.  
 
En relació a l’expedient IFG12020000001, 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 en els seus termes, l’informe emès pel cap d’Àrea d’Urbanisme de 
l’Ajuntament en relació al l’estudi informatiu i l’estudi d’impacte ambiental "Millora general. 
Nova carretera C-37 de Vic a Olot. Variant de les Preses. Del PK 171+600 de la carretera 
C-37 a l'inici de la futura variant d'Olot. Tram: la Vall d'en Bas - les Preses" (clau:EI/IA-
NG-02083.2-A2). 
 

SEGON.- PRESENTAR el referit informe com a al·legacions i observacions que la 
Corporació formula en relació a l'estudi informatiu i l’estudi d’impacte ambiental "Millora 
general. Nova carretera C-37 de Vic a Olot. Variant de les Preses. Del PK 171+600 de la 
carretera C-37 a l'inici de la futura variant d'Olot. Tram: la Vall d'en Bas - les Preses".  
 
TERCER.- COMUNICAR el present acord al Departament de Territori i Sostenibilitat de 
la Generalitat de Catalunya. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

16.1. - CONCEDIR LLICÈNCIA D'OBRES CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE 
UNIFAMILIAR AÏLLAT, AL C DEL GARBÍ N.27 

 



 

 
Núm.- LLICENCIA D’OBRES 

****- C DEL NOTARI NONET ESCUBÓS N.0014 Pis.1 Pta.5 OLOT 
 
Núm. de referència : X2019038752 
 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom ****per CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE 
UNIFAMILIAR AÏLLAT, al C DEL GARBÍ N.27, del municipi d’Olot.  

 
Identificació de l’expedient: OMA32019000095   
Situació: C DEL GARBÍ N.0027  
UTM: : 8891308 - 8891309 
 

1.- En data 2/10/2019, **** amb DNI ****, representada per ****, presenta projecte d’obres 
majors per CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, amb situació al carrer 
C DEL GARBÍ N.27 , d’Olot. 
 
2.- En data 28/01/2020 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 Zona edificació aïllada (polígon 1), PP Sector 3 de Batet (AD 13/07/1995 
modificació). 
 
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 
(OMA32019000095), per CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, amb 
situació al C DEL GARBÍ N.27, 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 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 liquidació/ns que es detalla/en 
seguidament: CRA2020600011     
 
Liquidació de Drets i Garanties: 

Drets 
 
Per:Un pressupost de: 1032805.50 euros  
1 Connexions desguassos habitatges 
1 Guals 
 

Base liquidable 
(3) 

Drets % 
bonifica
ció 

Drets definitius Taxes Total Drets 

1032805.50 34208.58 0 34208.58 1073.70 35582.28 

 
Garanties: 

        
   Garantia per reposició de paviments  300.00 euros 
   

Total Liquidació Euros 

Per Drets 35582.28 

Per Garanties  300.00 

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



 

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



 
 
 

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

3. En aplicació de la normativa de seguretat contra incendis del Codi Tècnic de 
l’Edificació, cal que el projecte contempli:  

• L’ascensor ha de disposar d’un vestíbul d’independència segons l’apartat 1.4 de 
la secció 1 del DB SI.  

• L’aparcament i trasters tenen la consideració de locals de risc especial segons 
estableix la taula 2.1 de la secció 1 del DB SI pel que han de complir les condicions 
establertes a la taula 2.2 de la secció 1 del DB SI.  

4. El nivell de les terres que toquin a les partions no serà més alt d’1,50 m ni més baix de 
2,20 m de la cota natural del terreny (art 5 Pla parcial Sector 3 de Batet, AD 13/07/1995 
modificació).  

5. L’alçada dels murets de contenció de terres que resultin dels aterrassaments, presa 
des del seu peu fins a la línia de coronació no serà superior a 1,60 m. Els talussos tindran 
un pendent màxim d’una alçada per 1,5 de base. (art 166.4 POUM). Les tanques de 
parcel·la s’ajustaran a les condicions de les Ordenances del Pla parcial i hauran de 
preservar vistes als predis veïns, a excepció d’establir acord mutu entre propietaris.  

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

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

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



 

9. 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.  

10. Abans de la primera utilització de l’edifici, caldrà aportar document signat per un gestor 
de residus autoritzat que acrediti el dipòsit de 629,60 T de terres reutilitzables segons 
previsions de l’Estudi de gestió del projecte presentat.  

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

 

 

S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 

16.2. - CONCEDIR LLICÈNCIA PER A REFORMA I AMPLIACIÓ D'HABITATGE 
APARELLAT, AL C DELS GERANIS N.0035 

 
 

Núm.- LLICENCIA D’OBRES 
****- C DE LA COMA N.0005 OLOT 

 
Núm. de referència : X2019044091 
 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de ****per REFORMA I AMPLIACIÓ 
D'HABITATGE APARELLAT, al C DELS GERANIS N.0035 , del municipi d’Olot.  

 
Identificació de l’expedient: OMA32019000108   
Situació: C DELS GERANIS N.0035  
UTM: 6903912 
 



 
 
 

1.- En data 1/11/2019, ****amb DNI: ****, representat per ****, presenta projecte d’obres 
majors per REFORMA I AMPLIACIÓ D'HABITATGE APARELLAT, amb situació al carrer 
C DELS GERANIS N.0035 , d’Olot. 
 
2.- En data 11/02/2020 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 Edificació aïllada unifamiliar d’intensitat 6 (clau 12.6) Grup Sant Pere Màrtir 
(AD 09/07/1975) 
 
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 
(OMA32019000108), per REFORMA I AMPLIACIÓ D'HABITATGE APARELLAT, amb 
situació al C DELS GERANIS N.35, 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 4 mesos i el termini per acabar-les és 
de 12 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: CRA2020600018     
 
Liquidació de Drets i Garanties: 

Drets 
 



 

Per: Un pressupost de: 26013.29 euros  
  

Base liquidable 
(3) 

Drets % 
bonifica
ció 

Drets definitius Taxes Total Drets 

26013.29 858.44 0 858.44 65.50 923.94 

 
Garanties: 

 

Total Liquidació Euros 

Per Drets 923.94 

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: 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. Els materials, textures i colors d’acabat de façana hauran de coincidir amb els 
característics del conjunt edificat d’acord amb el criteri determinat a l’article 128 del Pla 
d’ordenació urbanística municipal i normes reguladores del Grup d’habitatges Sant Pere 
Màrtir.  



 

3. Aquesta llicència no autoritza l’ocupació de la via pública amb materials o altres 
elements propis de l’obra. Com a mínim 48 hores abans de qualsevol operació de càrrega 
o de descàrrega que impliqui ocupació de la via pública caldrà comunicar-ho a la Policia 
Municipal per tal de preveure la senyalització necessària.  

4. 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.  

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

17.1. - TAXIS: TARIFES URBANES DEL SERVEI DE TAXI, PER A L’ANY 2020 
 
Núm. de referència : X2020007967     

 
Atesa la proposta del col·lectiu de taxistes de la ciutat d’Olot en el sentit que, per a l’any 
2020, no es modifiquin les tarifes urbanes de taxi que foren aprovades per a l’any 2019, 
en acord de la Junta de Govern Local, de data 20 de desembre de 2018; llevat del 
suplement de quatre (4) euros previst pels dissabtes, diumenges i festius (de les 00:00 
hores a les 06:00 hores), que demanen que es faci extensible a tots els dies de la 
setmana. 
 
Considerant que les tarifes urbanes de taxi no han estat modificades en els darrers anys 
i que l’extensió del suplement nocturn a tots els dies de la setmana és un increment limitat 
a un únic tipus de servei i, per tant, poc significatiu en el conjunt tarifari. 
 
Considerant les previsions dels articles 31 i 32 de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi i 
de l’article 38 del Reglament regulador del servei municipal del taxi d’Olot, aprovat pel ple 
de l’Ajuntament, en sessió de data 26 de gener de 2006, pel que fa al règim i estructura 
de les tarifes urbanes aplicables a aquest servei. 
 



 
 
 

Considerant que les tarifes urbanes de taxi estan subjectes a autorització administrativa i 
que correspon a l’Ajuntament, com autoritat atorgant de les llicències de taxi, establir les 
tarifes urbanes que hauran d’implementar-se als aparells taxímetres i de conformitat amb 
el Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim procedimental dels preus autoritzats i 
comunicats i el Decret 339/2001, de 18 de desembre, que estableix un sistema simplificat 
per actualitzar el preus autoritzats i comunicats; i vist l'expedient administratiu 
VTX22020000002 i antecedents corresponents, el regidor delegat  de Mobilitat, 
proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Informar favorablement i aprovar la proposta presentada pel col·lectiu de taxistes 
d’Olot, en el sentit que, durant l’any 2019, no hi hagi cap increment de les tarifes urbanes 
del servei de taxi a la nostra ciutat; amb la qual cosa les tarifes que s’aplicaran a aquest 
servei seran les mateixes de l’any 2018 i que són les següents: 
 
a.- TARIFA 1 (Tots els dies feiners de 20:00 h a 08:00 h i les 24 hores dels dissabtes, 
diumenges i festius) 
Baixada de bandera                                          5,50.- € 
Km de recorregut                                              1,33.- € 
Hora d’espera                                                 20,00.- € 
 
b.- TARIFA 2 (Tots els dies feiners de 08:00 h a 20:00 h) 
Baixada de bandera                                          4,85.- € 
Km de recorregut                                              1,27.- € 
Hora d’espera                                                 19,00.- € 
 
c.- SUPLEMENTS 
Avís telefònic                                                     1,20.- € 
Dissabtes, diumenges i festius                          1,00.- € 
Tots els dies de la setmana (de 
les 00:00 hores a les 06:00 hores)                    4,00.- € 
Paquets superiors a 55x35x35 cm                    0,70.- € 
Animals domèstics, excepte gossos pigall        1,00.- € 
Casaments i bateigs: hora d’espera                27,00.- € 
Enterraments                                                   43,00.- € 
 
 
Segon.- Notificar aquests acords a la Comissió de Preus de Catalunya. 
 
-Que es traslladi aquest acord: Sr. Juan Fernández Rodríguez (representant del col·lectiu 
de taxistes d’Olot); i Srs. Comissió de Preus de Catalunya.  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
i no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el president 
aixeca la sessió a dos quarts menys cinc minuts 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 

 


