
 
 
 

ACTA NÚM. 57 
JUNT DE GOVERN LOCAL 

EL DIA 20 DE FEBRER DE 2020. 
 
 
  

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 20 de febrer de 2020 es reuneix en aquesta Casa 
Consistorial la Junta de Govern d’aquets Ajuntament sota la presidència del Sr. 
ESTANIS VAYREDA I PUIGVERT, 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. 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 secretari, la Secretària General , Sra. M. Glòria Gou Clavera 
 
 

1. - ACTA.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Essent l'hora assenyalada - les vuit del matí- el Sr. Estanis Vayreda i Puigvert que actua 
de President en substitució de 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 

 
El President dona compte dels actes que  ha mantingut, l’alcalde Josep Berga Vayreda 
des de la darrera Junta de Govern, celebrada el dia 13 de febrer: 
 

- El mateix dia 13 el l’alcalde va assistir a la Junta de Portaveus 

- El divendres dia 14 va anar a Barcelona a l’Assemblea i al Comitè 

Executiu de l’ACM. Al vespre va anar a la presentació del videoclip Per 

què el Bullying? del grup de joves de la Creu Roja que es va fer al Torin. 



 

Posteriorment es va dirigir al Casal Marià a la presentació del nou IE 

GREDA i al vespre va assistir a la representació de l’obra de teatre ”La 

Rambla de les Floristes” al Teatre Principal. 

 

- El dissabte dia 15 va anar a seguir el partit del Club Tenis Taula i 

seguidament va anar a veure la presentació dels balls del Club Patinatge 

Olot al Pavelló. Seguidament va assistir a la inauguració de l’exposició de 

Frederic Comellas a l’Àmbit Sant Lluc i al vespre va presenciar el concert 

de Joan Josep Mayans al  Torin.  

- El diumenge dia 16 va assistir a DANSEM GARROTXA al Teatre Principal 

i posteriorment al partit de la UE OLOT-LA NUCIA. 

- El dilluns dia 17 va visitar el Campus Garrotxa. A la tarda va explicar als 

mitjans els primers resultats del programa HolaDomus. 

- El dimarts dia 18 va prendre part del Patronat de l’antic Hospital  

- El dimecres dia 19 va saludar als alumnes que van participar de les 

activitats del Mobile Week que es van fer al Torin i posteriorment va 

assistir a la presentació d’Espai Crater realitzada als tècnics de cultura. A 

la tarda va saludar als participants i organitzadors de les jornades de 

l'Escola Oficial d'Idiomes i posteriorment va participar de la taula rodona 

Una gran oportunitat i 4 grans reptes de la  programació de la Mobile Week 

que va tenir lloc a la Sala d’Actes de l’Arxiu Comarcal.   

 
 
 
 

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. - CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT D’OLOT I L’INSTITUT DEL TEATRE PER 

AL FESTIVAL DE DANSA SISMÒGRAF 2020 



 
 
 

 
Núm. de referència : X2020006319     
 
Vist que l’Ajuntament d’Olot és l’entitat organitzadora del Festival de Dansa Sismògraf, 
que tindrà lloc del 23 al 26 d’abril. 

 

Vist que SISMÒGRAF té lloc a Olot al voltant del Dia Internacional de la Dansa i que vol 

treballar per mostrar el que està passant en aquest moments en l’àmbit del moviment, 

acompanyant als creadors més emergents i també recolzant els consolidats, al mateix 

temps que convida projectes internacionals per mostrar el pols de la dansa d’arreu. En 

aquest Festival és proposen projectes artístics com a participatius, i un dels reptes més 

importants del Festival és la sensibilització del públic a la dansa contemporània 

col·laborant amb altres agents (escoles, associacions, etc.). 

 

Vist que L’INSTITUT del TEATRE és un organisme autònom creat per la Diputació de 

Barcelona, dotat de personalitat jurídica diferenciada, patrimoni independent, i amb la 

capacitat d’actuar necessària per al compliment de les seves finalitats. És una institució 

de formació, d’investigació i de difusió de les arts de l’espectacle, figurant entre les seves 

finalitats l’ensenyament reglat i no reglat de les arts de l’espectacle, la promoció i 

l’organització de cursos, congressos, conferències, cicles, exposicions, així com 

l’organització, producció i gestió de festivals, mostres, muntatges escènics i de dansa, 

propis o aliens, i la realització de programacions a les seves sales teatrals. També figura 

entre les seves finalitats, la cooperació en la divulgació i suport  a  activitats que, dintre 

de l’àmbit dels seus objectius, es portin a terme per part d’altres administracions. 

 

Vist que a l’edició d’enguany, l’Institut del Teatre i l’Ajuntament d’Olot consideren que és 

d’interès comú la participació d’alumnes del Conservatori Superior de Dansa de l’Institut 

del Teatre en el referit esdeveniment, presentant diversos treballs coreogràfics de dansa 

 

Vist que, en el marc d’aquesta col·laboració, un màxim de 27 alumnes del Conservatori 

Superior de Dansa de l’Institut del Teatre interpretaran peces de cinc minuts per tota la 

ciutat durant els dies del Festival, coordinats per la ballarina Lipi Hernández i el coreògraf 

Roberto Olivan. 

 

Vist que per regular el termes d’aquesta participació, ambdues parts han acordat 

subscriure un conveni de col·laboració, que s’adjunta com a annex a la proposta. 

 

En relació a l’expedient CU012020000004 de cultura, vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’Institut del 
Teatre per a la participació dels alumnes del Conservatori Superior de Dansa en el en 
el Festival Sismògraf d’Olot que es celebrarà del 23 al 26 d’abril de 2020. 
 



 

Segon.- Facultar l’alcalde d’Olot i regidor de cultura de l’Ajuntament d’Olot, Sr. Josep 
Berga i Vayreda, com a representat legal de la corporació, per a la signatura del conveni 
entre les parts. 
 
Tercer.- Fer una reserva pressupostària “A” a nom de l’Institut del Teatre per la quantitat 
de dos mil set-cents euros (2.700,00 €) a la partida 20.400.334.227991 Actuacions 
Sismògraf del Pressupost de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Quart.-Fer un pagament a cada alumne participant de la quantitat de cent euros 100,00 
€ (Impostos inclosos) en concepte de despeses de col·laboració al festival, amb càrrec 
a la reserva, després que cadascun hagi presentat la corresponent factura o nota de 
col·laboració. 
 

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

200200  Despeses 20400  334  2279901 2700.00 ACTUACIONS SISMOGRAF 400 999 999 099 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.1. - CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CORPORACIÓ CATALANA DE 
MITJANS AUDIOVISUALS I AJUNTAMENT D’OLOT PER SISMÒGRAF 2020 

 
Núm. de referència : X2020006295     
 

Vist que l’Ajuntament d’Olot és l’entitat organitzadora del Festival de Dansa Sismògraf, 

que tindrà lloc del 23 al 26 d’abril de 2020. 

 

Vist que SISMÒGRAF té lloc a Olot al voltant del Dia Internacional de la Dansa i que vol 

treballar per mostrar el que està passant en aquest moments en l’àmbit del moviment, 

acompanyant als creadors més emergents i també recolzant els consolidats, al mateix 

temps que convida projectes estatals i internacionals per mostrar el pols de la dansa 

d’arreu.  

 

Vist que, en aquest marc, La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ha 

manifestat el seu interès en col·laborar en la difusió del projecte.   

 

Vist que el festival SISMÒGRAF informarà de la col·laboració de la CCMA en els suports 

que consideri convenient.  

 

Vist que per a regular el termes d’aquesta col·laboració, ambdues parts han acordat 

subscriure un conveni, que s’adjunta com a annex a la proposta. 

 
En relació a l’expedient CU012020000003 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i la CCMA com a 
mitjà col·laborador del Festival Sismògraf 2020. 



 
 
 

 
Segon.- Facultar l’alcalde d’Olot, Sr. Josep Berga i Vayreda, com a representat legal de 
la corporació, per a la signatura del conveni entre les parts. 
 
 

S’aprova per unanimitat. 
 
 
6.1. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.-  DENEGAR L’AMPLIACIÓ DE LA PARADA DEL 

MERCAT SETMANAL NÚM. MS0050, DESTINADA A LA VENDA DE CALÇAT. 
 
Núm. de referència : X2020006562     

 
Vista la instància de data 23 de gener de 2020 (Registre d’entrada de l’Ajuntament 
d’Olot, número E2020001478), presentada per la Sra. ****, adjudicatària de la parada 
MS0050, de 6 metres, destinada a la venda de calçat, en la que demana una ampliació 
de la parada de sis (6) metres per arribar als 12 metres d’espai de venda. 
 
Considerant que no es disposa d’espai lliure per atendre la petició d’ampliació de 
parada, atès que l’espai buit existent al costat de la seva parada està reservat per a la 
reubicació d’altres parades existents al mercat, per tal de millorar i racionalitzar l’actual 
distribució del mercat setmanal. 
 
De conformitat amb l’article 4 del Reglament del mercat municipal de venda no 
sedentària (BOP, núm. 200/17-10-2018) i vist l'expedient administratiu IM022020000001 
i antecedents corresponents, que serveixen de motivació a la present proposta, el 
regidor delegat de Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de 
Govern Local l'adopció del següent acord: 
 
Únic.- DENEGAR la petició de la Sra. **** per ampliar en sis metres més la parada del 
mercat setmanal núm. MS0050, destinada a la venda de calçat, que es mantindrà en els 
sis (6) metres actuals. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
6.2. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.-  AUTORITZAR EL CANVI DE TIPOLOGIA DE LA 
PARADA DEL MERCAT SETMANAL NÚM. MS0057, DESTINADA A LA VENDA DE 

PERFUMERIA I COSMÈTICA. 
 
Núm. de referència : X2020006567     
 
 
Vista la instància de data 10 de febrer de 2020 (Registre general de l’Ajuntament d’Olot 
núm. ES2020002487), presentada per la Sra. ****, adjudicatària de la parada del mercat 
setmanal núm. MS0057, de 8 metres, destinada a la venda perfumeria i cosmètica, en 
la que demana autorització per poder realitzar un canvi de tipologia de parada de remolc 
a camió-botiga,  
 



 

De conformitat amb l’article 4 del Reglament del mercat municipal de venda no 
sedentària (BOP, núm. 200/17-10-2018) i vist l'expedient administratiu IM022020000002 
i antecedents corresponents, que serveixen de motivació a la present proposta, el 
regidor delegat de Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de 
Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- AUTORITZAR a la Sra. ****, adjudicatària de la parada del mercat setmanal 
núm. MS0057, destinada a la venda de perfumeria i cosmètica, a canviar de l’actual 
parada remolc a un parada del tipus “camió-botiga”. 
 
Segon.- Aquesta autorització no té efectes econòmics 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
6.3. - MERCAT SETMANAL.- AUTORITZAR LA REDUCCIÓ DE LES DIMENSIONS 

DE LA PARADA DEL MERCAT SETMANAL NÚM. MS0091, DESTINADA A LA 
VENDA DE FRUITA I VERDURA. 

 
Núm. de referència : X2020006578     
 
Vista la instància presentada en data 13 de febrer de 2020 (Registre general de 
l’Ajuntament d’Olot E20200002689), pel Sr. ****, titular de la parada núm. MS0091 del 
mercat setmanal del dilluns, destinada a la venda de fruita i verdura, en la que demana 
que s’autoritzi la reducció de tres (3) metres de les dimensions de la seva parada, que 
actualment té onze (11) metres i que passaria a tenir vuit (8) metres.  
 
De conformitat amb l’article 4 del Reglament del mercat municipal de venda no 
sedentària (BOP, núm. 200/17-10-2018) i vist l'expedient administratiu IM02020000003 
i antecedents corresponents, que serveixen de motivació a la present proposta, el 
regidor delegat de Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de 
Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- AUTORITZAR la reducció de les dimensions de la parada MS0091 del mercat 
setmanal del dilluns, destinada a la venda de fruita i verdura, en tres (3) metres, amb la 
qual cosa passarà a tenir una dimensió de vuit (8) metres.  
 
Segon.- Regularitzar la taxa municipal de l’exercici 2020 recollint la reducció de les 
dimensions de la parada, que ha passat a tenir vuit (8) metres amb efectes de data 1 de 
gener de 2020 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.4. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.- AUTORITZAR OCUPACIÓ TEMPORAL AL 
MERCAT SETMANAL, PER A LA VENDA DE PALMES I PALMONS. 

 
Núm. de referència : X2020006581     
 



 
 
 

Vista la instància de data 12 de febrer de 2020 (Registre general de l’Ajuntament d’Olot 
E2020002623), presentada per la Sra. ****, en la que demana  autorització per poder 
vendre palmes i palmons, durant el mercat del dilluns 30 de març de 2020. 
 
Considerant que tradicionalment s’han atorgat autoritzacions d’ocupació temporal per a 
la venda de determinats productes de temporada o vinculats a determinades festes, com 
ara les Festes de Nadal o, com en aquest cas, el Diumenge de Rams. 
 
Considerant que la Sra. **** compleix els requisits assenyalats a l’article 10 del 
Reglament del mercat municipal de venda no sedentària, publicat al BOP, núm. 200/17-
10-2018 (RMM), per obtenir una autorització per a la venda en el mercat setmanal, 
setmanal, segons s’acredita en la documentació que s’acompanya a l’escrit de petició. 
 
De conformitat amb l’article 4 RMM i vist l'expedient administratiu IM022020000004 i 
antecedents corresponents, que serveixen de motivació a la present proposta, el 
regidor delegat de Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de 
Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- AUTORITZAR l’ocupació temporal d’una parada del mercat setmanal 
(MS0145), de 3 metres, destinada a la venda de palmes i palmons, a favor de la Sra. 
****, el dilluns 30 de març de 2020. 
 
Segon.- Requerir a la **** el pagament de la quantitat de VUITANTA-CINC EUROS 
(85,00.- €), que corresponen a la taxa prevista a l’Ordenança fiscal 2020, núm. 3.15, 
sobre mercats, mercats extraordinaris, rengle i atraccions. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

6.5. - MERCAT SETMANAL.- AUTORITZAR EL CANVI DE NOM DE LA PARADA 
DEL MERCAT SETMANAL NÚM. MS0139, DESTINADA A LA VENDA DE FRUITA I 

VERDURA, A FAVOR DE “FRUITES I VERDURES CABARROCAS, S.L.” 
 
Núm. de referència : X2020006593     
 
 
Vista la instància de data 29 de gener de 2020 (Registre general de l’Ajuntament d’Olot 
E2020001726) presentada pel Sr. ****, en nom i representació del seu pare, el Sr. ****, 
en la que demana que s’autoritzi el canvi de nom de la parada núm. MS0139 del mercat 
setmanal del dilluns, destinada a la venda de fruita i verdura, de 12 metres, de la que 
n’és adjudicatari el Sr. ****, a favor de la mercantil “FRUITES I VERDURES 
CABARROCAS, S.L.”, de la qual n’és soci el Sr. ****. 
 
Vista la documentació acreditativa de la constitució de la mercantil “FRUITES I 
VERDURES CABARROCAS, S.L.”, on es constata que el Sr. ****, juntament amb el seu 
fill, en són socis fundadors. 
 
Considerant que el Sr. **** està al corrent del pagament de les taxes municipals de 
mercats, corresponents a  l’exercici 2019. 



 

 
Considerant que la mercantil “FRUITES I VERDURES CABARROCAS, S.L.”, compleix 
els requisits assenyalats a l’article 10 Reglament del mercat municipal de venda no 
sedentària (BOP, núm. 200/17-10-2018), per ser titular d’una autorització per a la venda 
en el mercat setmanal, segons s’acredita en la documentació que s’acompanya a l’escrit 
de petició. 
 
Considerant els articles 4, 10 i ss. del Reglament del mercat municipal de venda no 
sedentària i vist l’expedient administratiu IM022020000005 i antecedents corresponents, 
que serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de 
Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- AUTORITZAR el canvi de nom de la parada MS0139 del mercat setmanal del 
dilluns, de 12 metres, destinada a la venda de fruita i verdura, a favor la mercantil 
“FRUITES I VERDURES CABARROCAS, S.L.” (B55363295). 
 
Segon.-  Aquesta autorització té efectes a partir del dia 1 de gener de 2020 
 
Tercer.- Aquesta modificació en l’autorització de venda al mercat setmanal no comporta 
la imposició de taxes  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

6.6. - MERCAT SETMANAL.- AUTORITZAR EL CANVI DE NOM DE LA PARADA 
DEL MERCAT SETMANAL NÚM. MS0009, DESTINADA A LA VENDA 

D’OBJECTES DE REGAL I COMPLEMENTS, A FAVOR DE “PARAROLS 
COMPLEMENTS, S.L.” 

 
Núm. de referència : X2020006596     
 
Vista la instància de data 3 de febrer de 2020 (Registre general de l’Ajuntament d’Olot 
E2020001977) presentada pel Sr. ****, en la que demana que s’autoritzi el canvi de nom 
de la parada núm. MS0009 del mercat setmanal del dilluns, destinada a la venda 
d’objectes de regal i complements varis, de 12 metres, de la que n’és adjudicatari, a 
favor de la mercantil “PARAROLS COMPLEMENTS, S.L.”, de la qual n’és soci. 
 
Vista la documentació acreditativa de la constitució de la mercantil “PARAROLS 
COMPLEMENTS, S.L.”, on es constata que el Sr. Narcís Pararols Juanola, juntament 
amb el seu fill, en són socis fundadors. 
 
Considerant que el Sr. **** està al corrent del pagament de les taxes municipals de 
mercats, corresponents a  l’exercici 2019. 
 
Considerant que la mercantil “PARAROLS COMPLEMENTS, S.L.” compleix els requisits 
assenyalats a l’article 10 Reglament del mercat municipal de venda no sedentària (BOP, 
núm. 200/17-10-2018), per ser titular d’una autorització per a la venda en el mercat 
setmanal, segons s’acredita en la documentació que s’acompanya a l’escrit de petició. 



 
 
 

 
Considerant els articles 4, 10 i ss. del Reglament del mercat municipal de venda no 
sedentària i vist l’expedient administratiu IM022020000006 i antecedents corresponents, 
que serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de 
Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- AUTORITZAR el canvi de nom de la parada MS0009 del mercat setmanal del 
dilluns, de 12 metres, destinada a la venda d’objectes de regal i complements varis, a 
favor la mercantil “PARAROLS COMPLEMENTS, S.L.” (B55342018). 
 
Segon.-  Aquesta autorització té efectes a partir del dia 1 de gener de 2020 
 
Tercer.- Aquesta modificació en l’autorització de venda al mercat setmanal no comporta 
la imposició de taxes  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

6.7. - MERCAT SETMANAL.- AUTORITZAR EL CANVI DE NOM DE LA PARADA 
DEL MERCAT SETMANAL NÚM. MS0061, DESTINADA A LA VENDA DE ROBA 

d’HOME, A FAVOR DEL SR. ****. 
 
Núm. de referència : X2020006598     
 
 
Vista la instància presentada en data 12 de febrer de 2020 (Registre general de 
l’Ajuntament d’Olot E2020002652), pel Sr. ****, en la que demana que s’autoritzi el canvi 
de nom de la parada núm. MS0061 del mercat setmanal del dilluns, destinada a la venda 
de roba d’home, de 8  metres, a favor del seu fill, el Sr. ****. 
 
Considerant que el Sr. **** està al corrent del pagament de les taxes municipals de 
mercats, corresponents a  l’exercici 2019. 
 
Considerant que el Sr. **** compleix els requisits assenyalats a l’article 10 del Reglament 
del mercat municipal de venda no sedentària (BOP, núms. 200/17-10-2018 i 216/12-11-
2019), per ser titular d’una autorització per a la venda en el mercat setmanal, segons 
s’acredita en la documentació que s’acompanya a l’escrit de petició. 
 
Considerant els articles 4, 10 i 17 del Reglament del mercat municipal de venda no 
sedentària i vist l’expedient administratiu IM022020000007 i antecedents corresponents, 
que serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de 
Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- AUTORITZAR el canvi de nom de la parada MS0061 del mercat setmanal del 
dilluns, de 8 metres, destinada a la venda de roba d’home, a favor del Sr. ****. 
 



 

Segon.- Aquest canvi de nom tindrà efectes a data 1 de gener de 2020. 
 
Tercer.- Aquesta modificació en l’autorització de venda al mercat setmanal no comporta 
la imposició de taxes  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

7.1. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST 
 
 

Núm. de referència : X2020003751     
 
 
En relació a l’expedient SD012020000001 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Promoció de la ciutat, proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de SN, a l’ entitat CENTRE D'INICIATIVES 
TURÍSTIQUES amb  NIF: G1705898-3 per un import de 28000 euros, amb càrrec a la 
partida 20.200.338.480017 CONVENI CIT. 
 
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 20200  338  480017 28000 CONVENI CIT 100 001 001 001 000 000 

 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 



 
 
 

 
7.2. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST 

 
 

Núm. de referència : X2020004754     
 
En relació a l’expedient SD012020000002 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Promoció de la ciutat, proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de SN, a l’ entitat ASSOCIACIO D'HOSTALATGE 
DE LA GARROTXA amb  NIF: G1715403-0 per un import de 16000 euros, amb càrrec 
a la partida 20.200.432.480041 Subvenció Associació d’Hostalatge de la Garrotxa. 
 
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 20200  432  480041 16000 SUBV. ASSOCIACIO HOSTALATGE 
GARROTXA 

100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

8.1. - APROVAR APORTACIÓ MUNICIPAL I PAGAMENT D'AVANÇAMENT 
PARCIAL DE LA MATEIXA 

 
 
 

Núm. de referència : X2020006746     
 
 



 

En relació a l’expedient CPG22202000016 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: 
 
Primer.- Aprovar l’aportació municipal de l’any 2020 a la Junta Veïnal de Batet amb NIF 
G17706656 per un import de 25.000,00 euros, amb càrrec a la partida 
20.160.943.468000 “JUNTA VEINAL DE BATET”. 
 
Segon.- Aprovar l’avançament parcial del 40% per un import de 10.000,00 euros. 
 
 

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

200220  Despeses 20160  943  468000 25000 JUNTA VEINAL DE BATET 100 001 001 001 000 000 

 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 

8.2. - APROVAR ORDENACIONS DE DESPESES 
 
 
 

Núm. de referència : X2020006761     
 
 
En relació a l’expedient CPG22020000017 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. 20/06 per un import de 
470.825,71 euros. 
 

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

200240  Despeses 99999 470825.71 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

9.1. - APROVAR DEVOLUCIÓ DE FIANCES 
 
Núm. de referència : X2020006784     
 
En relació a l’expedient CPG22020000020 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 i avals per tal de poder 
procedir a la seva devolució de la partida no pressupostària que correspongui. 



 
 
 

 

TERCER IMPORT 

  

**** 300,00 

**** 300,00 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

10.1. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CENTRE 
D'INICIATIVES TURÍSTIQUES D'OLOT 

 
 

Núm. de referència : X2020006765     
 
En relació a l’expedient CPG22020000018 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Procedir a la bestreta de 11.200 euros a l’ entitat Centre d’Iniciatives Turístiques d’Olot 
en concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 28.000 euros, 
destinada a l’activitat Carnaval d’Olot aprovada per la Junta de Govern Local de data 
20/02/2020. 
 
Una vegada finalitzada l’activitat s’hauran de presentar els justificants en un termini 
màxim de dos mesos per tal de poder procedir a la liquidació definitiva de la subvenció. 
 
 

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

200400 2000680001001 Despeses 20200  338  480017 11200 CONVENI CIT 100 001 001 001 000 000 

 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 

10.2. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ 
D'HOSTALATGE DE LA GARROTXA 

 
 
 

Núm. de referència : X2020006770     
 
 
En relació a l’expedient CPG22020000019 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 



 

Procedir a la bestreta de 6.400 euros a l’ Associació d’Hostalatge Garrotxa en concepte 
d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 16.000 euros, destinada 
a les activitats de l’entitat aprovada per la Junta de Govern Local de data 20/02/2020. 
 
Una vegada finalitzada l’activitat s’hauran de presentar els justificants en un termini 
màxim de dos mesos per tal de poder procedir a la liquidació definitiva de la subvenció. 
 
 

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

200400 2000678001001 Despeses 20200  432  480041 6400 SUBV. ASSOCIACIO HOSTALATGE 
GARROTXA 

200 999 999 065 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 

11.1. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- DENEGAR LA INDEMNITZACIÓ 
RECLAMADA PER LA SRA. ****, PER DANYS OCASIONATS A UN VEHICLE EN 

ACCIDENT A LA VIA PÚBLICA AMB UNA PILONA HIDRÀULICA. 
 
Núm. de referència : X2019026464     

 
Vist l’escrit presentat per la Sra. **** en el que formula reclamació patrimonial contra 
l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats a un vehicle en accident a la via pública en 
xocar amb una pilona hidràulica i atesos els següents  

 
ANTECEDENTS DE FET 

 
Primer.- En escrit de data 20 de juny de 2019 (Registre General de l’Ajuntament d’Olot, 

núm. E2019013025/26-06-2019), la Sra. **** va formular reclamació patrimonial pels 
danys que va partir, el dia 13 de juny de 2019, el vehicle de la seva propietat marca 

Peugeot, model Parner, matrícula ****, quan es dirigia al seu domicili del carrer del Roser 
i, a l’entrada del recinte de la pilona i prémer el comandament  i posar-se verd el semàfor, 
va avançar i va topar amb la pilona del mig que no va baixar. En aquest escrit 
s’assenyala que s’estaven fent els tràmits per sol·licitar el comandament de la pilona pel 

vehicle matrícula **** i que, mentrestant, s’estava utilitzant el comandament de la seva 
parella. A la petició s’hi acompanya la següent documentació: factura de reparació del 
vehicle de 18 de juny de 2019 (19/00077), emesa per “Garatge Mayola, S.C.”, per un 
import de 897,70 euros, que és la quantitat que es reclama i un reportatge fotogràfic del 
vehicle (7 fotos). 
 
Segon.- En informe de la Policia Municipal, de data 11 de juliol de 2019, s’assenyala 
que, consultats els arxius, no consten actuacions policials en relació a l’incident que 
manifesta haver patit la Sra. Maria Isabel Alberni Soler, el dia 13 de juny de 2019, amb 
una pilona hidràulica. 
 
Tercer.- En informe de data 20 de setembre de 2019 (Registre General núm. 
E2019018217/20-09-2019), del cap de manteniment de l’empresa ETRA BONAL, S.A., 
concessionària del servei de manteniment de les pilones hidràuliques instal·lades a la 



 
 
 

ciutat d’Olot, manifesta que el control d’accés instal·lat al carrer del Roser està format 
per una pilona de tipus automàtic amb accés restringit mitjançant comandament a 
distància. L’accés està senyalitzat verticalment amb una direcció prohibida excepte 
vehicles autoritzats i un semàfor, sempre en color vermell quan la pilona està pujada. 
 
L’accés està sempre tancat (pilona pujada) i només poden accedir-hi els vehicle o 
usuaris autoritzats que disposin de comandament i que, per tant, estan donats d’alta en 
el control d’accés, sempre segons criteri de l’Ajuntament. 
 
El mecanisme de funcionament de les pilones per entrar al carrer del Roser es basa en 
un llaç magnètic, ubicat abans de l’accés a la pilona, que detecta la presència de 
vehicles; una vegada detectat el vehicle, per tal de poder accedir-hi, l’usuari disposa 
d’un comandament a distància per provocar una demanda al sistema i activar la baixada 
de les pilones. De la mateixa forma, per poder sortir també hi ha un llaç magnètic per 
detectar els vehicles, però per sortir no cal activar el comandament a distància, sinó que 
la sortida es lliure. 
 
En relació al funcionament del sistema de control d’accessos amb pilones hidràuliques, 
pel que fa a la pilona baixada, a l’informe se’ns diu que: a.- Quan hi ha una petició 
d’accés, per accionament d’un comandament a distància, el sistema comprova si el codi 
del comandament llegit està donat d’alta en la central i, en cas afirmatiu, s’activa la 
baixada de la pilona i fins que els sensors no detecten que aquella està baixada el 
semàfor es manté en vermell. Una vegada ha baixat la pilona el semàfor es posa verd 
per permetre l’accés; b.- En el moment que el sistema decideix pujar la pilona per falta 
d’usuaris, el primer que fa és posar el semàfor en vermell i, als desprès de tres segons, 
la pilona inicia la pujada. Si durant aquest procés es detecta la presència d’un vehicle 
en la zona de seguretat, la pilona torna a baixar i tot seguit obre el semàfor en verd; c.- 
En cas que una petició d’accés per comandament a distancia no fos acceptada (perquè 
el codi no està a la central, per mal funcionament del comandament, etc.), la pilona es 
manté en la posició de “pujada”; i d.- El control d’accés a més de permetre l’entrada al 
carrer Roser amb comandament, també permet la sortida dels usuaris. Aquesta sortida 
és lliure, no cal activar el comandament a distància, sinó que en detectar-se la presència 
d’un vehicle sobre el llaç magnètic, la pilona inicia el procés de baixar. 
 
També s’assenyala que la pilona va ser revisada i que es varen fer les inspeccions, tant 
elèctriques com mecàniques, no detectant-se cap problema; per la qual cosa es pot dir 
que seu funcionament era correcte. D’altra banda, apunta la importància de ressaltar 
que les pilones compleixen amb tots els requisits tècnics i que varen ser instal·lades 
d’acord amb les previsions del contracte d’obra.   
 
Finalment l’informe conclou afirmant que no consta cap avís de la Policia Municipal 
referent a l’accident ni cap avis de mal funcionament de la pilona, tal i com ja apunta la 
Policia Municipal en el seu informe, on a més assenyalen que no van intervenir en 
l’incident. Així mateix se’ns diu que revisades les incidències produïdes durant els dies 
13, 14, 15, 16 i 17 de juny, en el control d’accés de les pilones del carrer del Roser, no 
consta cap avís d’avaria ni cap intervenció de reparació, sinó únicament les inspeccions 
de manteniment. 
 



 

Quart.- En el departament responsable de la gestió dels comandaments per a l’accés al 
Barri Vell d’aquest Ajuntament consta una petició de sol·licitud de canvi de matrícula 
autoritzada per accedir al Puig del Roser, de data 19 de juny de 2019 (Registre General 
de l’Ajuntament d’Olot, núm. E2019012641/19-06-2019), presentada pel Sr. ****, per 
donar cobertura a l’accés del vehicle matrícula **** a la illa de vianants del Barri Vell. 
Aquesta petició va ser autoritzada en data 4 de juliol de 2019. 
 

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. 

 

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. 
 
En aquest cas, la determinació de si els danys que es reclamen són atribuïbles de forma 
directa i exclusiva al funcionament dels serveis públics municipals no és gens clara. En 
aquest sentit, el fet que ni la Policia Municipal ni cap altre servei de l’Ajuntament d’Olot 
intervingués directament en l’accident no permet acreditar la veracitat dels fets relatats 



 
 
 

per la part reclamant, alhora que dificulta esbrinar el quan, el com i el perquè es va 
produir aquest accident.  
 
Tercer.- La conducció de qualsevol vehicle per vies urbanes requereix una especial 
atenció. En el nostre cas, la diligència, l’atenció i la precaució normal exigible a qualsevol 
conductor de vehicle (en el sentit que es recull als articles 10 Reial decret legislatiu 
6/2015, de 30 d’octubre i 3 Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre) havia 
d’accentuar-se pel fet que la Sra. **** circulava per una zona d’accés restringit als veïns 
del nucli antic amb un vehicle que no disposava d’autorització expressa per poder-hi 
accedir. 
 
L’Ajuntament d’Olot, en ús de les competències atorgades als municipis en matèria 
d’ordenació del trànsit als articles 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i 66  del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d‘abril, en relació a l’article 7 del Reial decret legislatiu 6/2015, 
de 30 d’octubre, ha establert una zona de restringida al trànsit que abasta tot en nucli 
antic de la ciutat i que està delimitada per pilones hidràuliques. En aquesta zona i en un 
horari preestablert l’accés està limitat, únicament i exclusiva, a aquells vehicles que 
disposen d’una autorització municipal expressa. Aquesta autorització municipal afecta a 
vehicles individualitzats per la seva matrícula i s’acompanya d’un comandament a 
distància -que a efectes de control també està vinculat a l’esmentat vehicle-, per tal 
d’activar les pilones hidràuliques i poder circular per la zona restringida. Només els 
vehicles als que s’ha atorgat un comandament per obrir les pilones poden accedir al 
nucli antic dintre de l’horari restringit.  
 
L’incident amb la pilona es va produir el dijous 13 de juny de 2019 en horari d’accés 
restringit al centre d’Olot, quan el vehicle Peugeot Parner, matrícula ****, conduït per la 
Sra. **** va voler entrar al carrer del Roser. En la data de l’accident, aquest vehicle, tal i 
com consta en la documentació obrant en aquest Ajuntament, no disposava 
d’autorització per accedir a la zona restringida al trànsit de carrer del Roser i, per tant, 
no disposava de cap comandament assignat expressament.  
 
La petició d’autorització d’accés i d’entrega d’un comandament a distància adscrit al 
vehicle matrícula **** no es va realitzar fins el dia 19 de juny de 2019; és a dir, fins a  sis 
dies desprès de l’accident amb la d’accés al carrer del Roser. 
 
Quart.- L’obligació dels conductors de vehicles de respectar tota la senyalització viària 
col·locada als carrers de la ciutat per l’Ajuntament, en ús de les competències atorgades 
als municipis en matèria d’ordenació del trànsit als articles 25 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril i 66  del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d‘abril, en relació a l’article 7 del Reial 
decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, és inqüestionable. 
 
La Sra. **** havia de ser plenament conscient que el vehicle que conduïa no disposava 
del comandament a distància de les pilones automàtiques ni de cap autorització per 
accedir a la zona restringida al trànsit de carrer del Roser.  
 
D’altra banda, tenia l’obligació de complir la senyalització vertical indicativa que circulava 
en direcció a una zona d’accés restringit als veïns i, en conseqüència, al no disposar de 
cap autorització expressa que li permetés l’accés a aquesta zona amb el vehicle 



 

matrícula ****, havia d’abstenir-se d’entrar-hi, ja que al fer-ho infringia la normativa 
municipal de trànsit i circulació viària.  
 
Cinquè.- L’estat de la pilona hidràulica i de les seves instal·lacions complementàries era 
correcta, sense que amb anterioritat a l’accident s’hagués detectat cap anomalia en el 
seu funcionament.  
 
En l’informe de l’empresa ETRA BONAL, S.A., s’assenyala expressament que no consta 
cap recepció d’avís de mal funcionament durant el dia 13 de juny de 2019 ni en dies 
posteriors; d’aquí que s’hagi de descartar el mal funcionament tant de la pilona com del 
semàfor que la senyalitza. En aquest sentit es remarcable recordar –tal i com s’apunta 
en l’informe de l’empresa ETRA BONAL, S.A.- que “la pilona va ser revisada i que es 
varen fer les inspeccions, tant elèctriques com mecàniques, no detectant-se cap 
problema; per la qual cosa es pot dir que seu funcionament era correcte”. Tampoc 
consta cap avís de la Policia Municipal referent a l’accident ni cap avis de mal 
funcionament de la pilona. 
 
La descripció de la situació de les pilones i del semàfor apuntada per la Sra.****  (“a 
l’entrar al recinte de la pilona i prémer el comandament  i posar-se verd (el semàfor), 
vaig avançar i vaig topar amb la pilona del mig (que no va baixar)”) queda desvirtuada 
per l’informe de l’empresa ETRA BONAL, S.A., on es detalla quin és el funcionament 
del mecanisme de control de l’accés de vehicles al barri vell i les mesures de seguretat 
que porten incorporats.  
 
A la vista de l’esmentat informe es pot afirmar que, actualment, donat el disseny i 
instal·lació d’accessos amb pilones hidràuliques és tècnicament impossible que els fets 
ocorreguessin de la forma que relata la conductora del vehicle. D’entrada, el semàfor es 
posa verd quan les pilones són a baix, ja que mentre les pilones no han baixat 
completament el semàfor és manté en vermell.  
 
Tampoc es pot oblidar que hi ha un element del sistema tan important com la pilona 
hidràulica: el semàfor indicatiu de si el pas està autoritzant o, per contra, està prohibit. 
Així, el semàfor només es posa verd quan la pilona és a baix, ja que mentre la pilona no 
ha baixat completament o mentre la pilona està pujant el semàfor és manté en vermell. 
En el nostre cas, és evident que la conductora de vehicle no va estar pendent del 
semàfor indicatiu de si el pas estava autoritzat o prohibit. 
 
Sisè.- En el present cas, la relació causal entre els danys ocasionats al vehicle i el 
funcionament dels serveis municipals es trenca per la pròpia actuació del conductor del 
vehicle, en no prestar la suficient atenció en la conducció ni en les circumstàncies de la 
via, quan pretenia entrar a una zona d’accés restringit al trànsit amb un vehicle que no 
disposava d’autorització expressa per poder-hi accedir. 
 
Vist l’expedient administratiu SRP12019000024 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: 
 

DENEGAR la indemnització reclamada per la Sra. **** pels danys ocasionats al vehicle 
de la seva propietat, matrícula ****, en produir-se l’accident com a conseqüència de 



 
 
 

l’actuació de la conductora del vehicle accidentat, en circular per una zona d’accés 
restringit al trànsit sense autorització per fer-ho i en no prestar la suficient atenció en la 
conducció ni en les circumstàncies de la via; la qual cosa trenca 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. 
 
 

12.1. - APROVACIÓ EXPEDIENT, APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES I PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA 

CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT,  
DELS SERVEIS PER A l'EMISSIÓ D'ANUNCIS D'INFORMACIÓ I PROGRAMACIÓ  

D'ACTIVITATS MUNCIPALS ; I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ 
 
 
 

Núm. de referència : X2020006465    
 

Tipus contracte SE DE SERVEIS 

Procediment NE PROCEDIMENT NEGOCIAT 

Criteris SP SENSE PUBLICITAT 

 
 Antecedents: 
 
Atesa la necessitat de contractar els serveis per a l’emissió d’anuncis d’informació i 
programació d’activitats municipals, per al període d’abril a desembre de 2020 amb ”Olot 
Televisió SL”, d’acord amb l’informe emès per la Cap de Gabinet d’Alcaldia de 
l’Ajuntament d’Olot. 
 
Atès que Olot Televisió, SL  és l’única televisió d’Olot que informa del dia a dia de la 
ciutat i de la comarca mitjançant els informatius i programes especials amb els que fa 
un seguiment dels esdeveniments que s’hi porten a terme, i és per tant, un suport 
indispensable per divulgar informació d’interès per a la ciutadania. 

 
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 per la Cap de Gabinet d’Alcaldia de l’Ajuntament. 
 
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. 
 
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12020000010 i antecedents corresponent, la 
regidora delegada d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 



 

Primer.- INICIAR l’expedient de contractació dels serveis per a l’emissió d’anuncis 
d’informació i programació d’activitats municipals, amb ”Olot Televisió SL”, NIF 
B17477779. 
  
Segon.- APROVAR l’expedient de contractació administrativa dels serveis per a la 
inserció d’anuncis i la publicació de programació cultural i d’informació municipal amb 
“Ràdio Olot SA “, d’acord amb el previst a l’article 117 de la LCSP. 
 
El pressupost màxim de licitació, pels 9 mesos de contracte, s’estableix en la quantitat 
de 9.500,- €, IVA inclòs. Aquest import es desglossa en 7.851,24 € de pressupost net i 
1.648,76 € 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 9 mesos, amb efectes a partir del dia 1 d’abril de 2020. 
 
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 20100491227061 (Inserció 
mitjans comunicació) del Pressupost Municipal. 
 

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

200200  Despeses 20100  491  227061 9500 INSERCIONS MITJANS COMUNICACIO 100 001 001 001 000 000 

 
Cinquè.- CONVIDAR, en aplicació de l’article 168.a) 2n. i 170 de la LCSP, a l’empresa 
”Olot Televisió SL”, NIF B17477779, 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 a la Sra. Anna Diago José, Responsable 
de comunicació 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. 
 
 

12.2. - CONTRACTACIÓ ACTUACIÓ "THE NEST/EL NIDO" EN EL MARC DEL 
FESTIVAL SISMÒGRAF 2020 

 
 
 



 
 
 

Núm. de referència : X2020006611     
 
Antecedents 
 
Dins la programació d’espectacles escènics i musicals prevista pel Festival Sismògraf 
2020, l’Ajuntament ha inclòs l’espectacle anomenat “THE NEST/EL NIDO”, representat 
per l’Associació ADHOK i programada pel dia 25 d’abril de 2020, al Passeig de Blay. 
 
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: CC012020000054 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 12 de febrer de 2020,   en el que es motiven les necessitats 
de contractar. 
 
Segon.- CONTRACTAR,  a favor de l’Associació ADHOK, amb NIF. FR15525317954,  
el contracte que té per objecte l’actuació “THE NEST/EL NIDO” que es durà a terme el 
dia 25  d’abril de 2020 al Passeig de Blay, .en el marc del “Festival Sismògraf  2020“ ,   
pel preu de dotze mil  dos-cents seixanta-un euros (12.261 €), exempt d’IVA. 
 
Tercer.- APROVAR i Disposar la despesa corresponent a l’espectacle “THE NEST/EL 
NIDO” i efectuar-ne el pagament a l’Associació ADHOK, amb NIF. FR15525317954,  per 
import de dotze mil dos-cents seixanta-un euros (12.261 €), exempt a d’IIVA. 
 
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 12261 ACTUACIONS SISMOGRAF 100 001 001 001 000 000 

 
Cinquè.- El pagament de la despesa s’efectuarà mitjançant transferència bancària facilitada 
per la companyia en dos terminis:  un 20% a la notificació de la contractació i un 80% una 
vegada realitzada l’actuació.  
 



 

Sisè.- Notificar el present acord a l’Associació “ADHOK”. 
 
Setè.- L’empresa ADHOK  adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà 
constar el número d’expedient CC012020000054. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

12.3. - LLOGUER LOCAL PER EXPOSICIÓ DE PINTURA 
 
La junta de Govern Local acorda deixar aquest punt sobre la taula. 
 
 

12.4. – CONTRACTACIÓ. 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 LA LLICÈNCIA 
DEL SERVEI MDM PER A LA GESTIÓ DE MÒBILS; I CONVOCATÒRIA DE 

LICITACIÓ 
 
 

Núm. de referència : X2020006550    
 
 

Tipus contracte SU DE SUBMINISTRAMENT 

Procediment NE PROCEDIMENT NEGOCIAT 

Criteris SP SENSE PUBLICITAT 

  

Antecedents: 
 
Atesa la necessitat de contractar el “subministrament de la llicència del Servei MDM per 
la gestió de mòbils”, a  “Telefonica Moviles España, SA” , d’acord amb l’informe emès 
pel Responsable d’ Informàtica i Noves Teconologies de l’Ajuntament d’Olot. 
 

Atès que Telefonica Moviles España, 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.  CCS12020000012 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 la llicència del 
Servei MDM per la gestió de mòbils”, amb “Telefonica Moviles España, SA “  

Segon.- APROVAR l’expedient de contractació administrativa del subministrament de 
la llicència del Servei MDM per la gestió de mòbils, amb “Telefonica Moviles España, 
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 2.764,61 €, IVA inclòs. Aquest import es desglossa en 2.284,80 € de 
pressupost net i 479,81 € 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 120 491 222000 
(Telecomunicacions) del Pressupost Municipal. 

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

200200  Despeses 20120  491  222000 2764.61 TELECOMUNICACIONS 100 001 001 001 000 000 

 

Cinquè.- CONVIDAR, en aplicació de l’article 168.a) 2n. i 170 de la LCSP, a l’empresa 
“Telefonica Moviles España, 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. 
 

 
12.5. - APROVACIÓ EXPEDIENT, APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES 

ADMINISTRATIVES PARTICULARS I PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES QUE 
REGIRAN LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE 

PUBLICITAT , DEL SUBMNISTRAMENT DE LA LLICÈNCIA I SERVEIS DE LES 
APLICACIONS GIS; I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ 

 
Núm. de referència : X2020006572    
 

Tipus contracte SU DE SUBMINISTRAMENT 

Procediment NE PROCEDIMENT NEGOCIAT 

Criteris SP SENSE PUBLICITAT 

  
 

Antecedents: 
 
Atesa la necessitat de contractar el “subministrament de la llicència i serveis de les 
aplicacions GIS”, a  “Consultoria Tècnica Nexus Geografics, SL” , d’acord amb l’informe 
emès pel Responsable d’ Informàtica i Noves Teconologies de l’Ajuntament d’Olot. 

Atès que Consultoria Tècnica Nexus Geografics, 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. CCS12020000013 i antecedents corresponents, la 
regidora-delgada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 

Primer.- INICIAR l’expedient de contractació dels “subministrament de la llicència i 
serveis de les aplicacions GIS”, amb “Consultoria Tècnica Nexus Geografics, SL “  

Segon.- APROVAR l’expedient de contractació administrativa del subministrament de 
la llicència i serveis de les aplicacions GIS, amb “Consultoria Tècnica Nexus Geografics, 
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 3.490,85 €, IVA inclòs. Aquest import es desglossa en 2.885,00 € de 
pressupost net i 605,85 € 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 3490.85 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 
“Consultoria Tècnica Nexus Geografics, 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. 
 
 

12.6. - 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 LA LLICÈNCIA  DE L'APLICCIÓ DRAG 

PER A LA POLICIA MUNICIPAL, I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ. 
 
 

Núm. de referència : X2020006493    
 

Tipus contracte SU DE SUBMINISTRAMENT 

Procediment NE PROCEDIMENT NEGOCIAT 

Criteris SP SENSE PUBLICITAT 



 

  

Antecedents: 
 
Atesa la necessitat de contractar el “subministrament de la llicència de l’aplicació DRAG 
per la policia”, a  “Draglic, SL” , d’acord amb l’informe emès pel Responsable d’ 
Informàtica i Noves Teconologies de l’Ajuntament d’Olot. 

Atès que Draglic, 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. CCS12020000011 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 la llicència de 
l’aplicació DRAG per la policia”, amb “Draglic, SL “  

Segon.- APROVAR l’expedient de contractació administrativa del subministrament de 
la llicència de l’aplicació DRAG per la policia, amb “Draglic, 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 4.038,74 €, IVA inclòs. Aquest import es desglossa en 3.337,80 € de 
pressupost net i 700,94 € 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 4038.74 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 
“Draglic, 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. 
 
 

13.1. - PAGAMENT DE SERVEIS EXTRAORDINARIS AL PERSONAL DE LA 
POLICIA MUNICIPAL REALITZATS EL MES DE GENER DE 2020. 

 
 

Núm. de referència : X2020005671     
 
Atès l’informe del Sergent de la Policia Municipal de data 5 de Febrer de 2020. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132020000014 i antecedents corresponents, la 
regidora, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord: 
 
D’acord amb l’acta número 1/2018 de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament 
d’Olot de data 12 de juny de 2018, sobre la modificació del import de les hores 
extraordinàries i les condicions laborals de la Policia Municipal. 
 
Primer.- Pagament de serveis extraordinaris al personal de la Policia Municipal que es 
relaciona a continuació realitzats durant mes de gener de 2020. 
 

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

**** - Sergent   

05/01/2020 CAVALCADA DE REIS 6 184,20€ 

   

****– Operari Grua   

05/01/2020 CAVALCADA DE REIS 7 160,65€ 

13/01/2020 CONTROLS 0,10 1,96€ 

   

****– Agent   

02/01/2020 CONTROLS 1 21,93€ 

03/01/2020 CONTROLS 1 21,93€ 



 

   

****- Agent   

05/01/2020 CAVALCADA DE REIS 5 114,75€ 
   

****- Agent   

06/01/2020 CONTROLS 1 26,01 

   

****- Agent   

05/01/2020 CAVALCADA DE REIS 4,30 98,69€ 

   

****- Caporal   

05/01/2020 CAVALCADA DE REIS 5 125,95€ 

   

****– Agent   

05/01/2020 CAVALCADA DE REIS 4 91,80€ 

   

****– Caporal   

05/01/2020 CAVALCADA DE REIS 5 125,95€ 

20/01/2020 EMERGÈNCIA 3,50 75,32€ 

   

****- Agent   

05/01/2020 CAVALCADA DE REIS 2,75 63,11€ 

   

PUJOL TANTIÑA, DAVID – Agent   

05/01/2020 CAVALCADA DE REIS 5 114,75€ 

20/01/2020 EMERGÈNCIA 3,50 68,53 

   

****- Caporal   

31/01/2020 REFORÇ TORN 8 227,68€ 

   

****- Caporal   

02/01/2020 CONTROLS 1 24,07€ 

03/01/2020 CONTROLS 1 28,46€ 

   

****- Caporal   

05/01/2020 CAVALCADA DE REIS 5 125,95€ 

   

****- Agent   

05/01/2020 CAVALCADA DE REIS 3,50 80,33€ 

16/12/2019 REFORÇ TORN 4 78,32€ 

20/01/2020 EMERGÈNCIA 3,75 73,43€ 

   

****- Agent   

05/01/2020 CAVALCADA DE REIS 2,45 56,23€ 

   

****– Agent   

26/01/2020 REFORÇ TORN 8 175,44€ 



 
 
 

TOTAL  2.165,42€ 

 
 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:  
 
 

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

0  Despeses 20180  132  13001 2002.81 HORES EXTRAORDINARIES SEGURETAT 180 008 999 999 999 999 
0  Despeses 20180  134  121031 162.61 HORES EXTRAORDINARIES SEGURETAT ( 

GRUA) 
180 008 999 999 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 

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

GENER DE 2020 
 
 

Núm. de referència : X2020006264     
 
Vist l’expedient administratiu RH132020000022 i antecedents corresponents i atès 
l’informe NI022020000162 de data 7 de febrer de 2020 del Director tècnic de la Brigada 
Municipal, la Regidora, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents 
acords: 
 
Pagament de serveis extraordinaris al personal de la Brigada Municipal que es relaciona 
a continuació, per les hores extres realitzades durant el mes de gener de 2020: 
 
 
 
 

Cognoms i Nom Data 
Tipus 
servei 

Brigada Hores  Import 

****   ELECTRICISTES Oficial 
1º 

24,00 554,78€ 

Pista de gel. De 21.00h a 22:00h. 

Desconnexió i connexió pista de gel Pl 

07/01/2020 S.Diürn  1,00 19,58€ 

Pista de gel. De 22:00h a 23:00h. 
Desconnectar i connectar pista de gel Pl 

09/01/2020 S.Diürn  1,00 19,58€ 

Cursa Sant Silvestre. De 14.00h a 15:00hh. 

Pl Catalunya : desconnexions. 

12/01/2020 S.Diürn 

Festiu 

 1,00 22,95€ 

Cursa Sant Silvestre. De 7:30h a 8:30h. Pl 
Catalunya : connexions. 

12/01/2020 S.Diürn 
Festiu 

 1,00 22,95€ 

Reis. De 8:30h a 11:00h. Repassar 

carrosses. 

04/01/2020 S.Diürn 

Festiu 

 2,50 57,38€ 

Reis. De 16:00h a 22:00h. Pl Clarà i Firal: 
muntar carrosses, guàrdia i 

05/01/2020
  

S.Diürn 
Festiu 

 6,00 137,70€ 

Reis. De 07:00h a 15:00h.Desmuntatge 

campament reial Pl Clarà, Firal 

05/01/2020

  

S.Diürn 

Festiu 
 8,00 183,60€ 

Reis. De 22:00h a 01:30h. Pl. Clarà i Firal: 
muntar carrosses, guàrdia  

05/01/2020 S.Nocturn 
Festiu 

 3,50 91,04€ 



 

****  . ELECTRICISTES Oficial 
1º 

8,60 213,97€ 

Error: Marató. De 14:00h a 18:39h. 

Instal.lació punts de llum i generadors 

13/12/2019 S. Diürn  -4,65 -89,28€ 

Avaria enllumenat. De 21:00h a 
21:15h.Avaria llum C/ Gladiols 

23/01/2020 S. Diürn   0,25 4,90€ 

Reis. De 16:00h a 21:00h. Pl Clarà i Firal: 

muntar carrosses, guàrdia i 
05/01/2020 S.Diürn 

Festiu 
 5,00 114,75€ 

Reis. De 07:00h a 15:00h.Desmuntatge 
campament reial Pl Clarà, Firal, 

05/01/2020 
S.Diürn 
Festiu 

 8,00 183,60€ 

****   
ELECTRICISTES Oficial 
1º 

26,50 39,16€ 

Campament reial. De 15.00h a 16:00h. Pl 
Clarà: desconnexió corrent taller 

03/01/2020 S.Diürn  1,00 19,58€ 

Campament reial. De 17:00h a 18:00h. 

Desconnectar corrent, guardar grua ( 
03/01/2020 S.Diürn  1,00 19,58€ 

Reis. De 07:00hn a 14:00h. Modificació 
rellotge c/ Dolors, generadors per 

04/01/2020 
S.Diürn 
Festiu 

 7,00 160,65€ 

Reis. De 16:00h a 22:00h. Pl Clarà i Firal: 

muntar carrosses, guàrdia i 
05/01/2020 

S.Diürn 

Festiu 
 6,00 137,70€ 

Reis. De 07:00h a 15:00h.Desmuntatge 
campament reial Pl Clarà, Firal, 

05/01/2020 
S.Diürn 
Festiu 

 8,00 183,60€ 

Reis. De 22:00h a 01:30h.Pl Clarà i Firal: 

muntar carrosses, guàrdia i 
05/01/2020 

S.Nocturn 

Festiu 
 3,50 91,04€ 

****  . ELECTRICISTES Oficial 
1º 

2,00 45,59€ 

Festa Sant Tomàs. De 01:00h a 02:00hh. 

Desconnexió quadre de festes al 

31/01/2020 S.Nocturn 

festiu 

 1,00 26,01€ 

Festa Sant Tomàs. De 16:30h a 17:30h. 
Connexió quadre de festes al Firalet. 

31/01/2020 Diürn  1,00 19,58€ 

****   . ELECTRICISTES Oficial 
1º 

2,00 45,90€ 

Pavelló Esports. De 10:00h a 11:00h. 
Connectar clavilles 32AIII ( furgó 

18/01/2020 S.Diürn 
Festiu 

 1,00 22,95€ 

Pavelló Esports. De 20:00h a 21:00h. 

Desconnectar furgó frigorífic. 

19/01/2020 S.Diürn 

Festiu 

 1,00 22,95€ 

****   . ESCOLES Oficial 1º 14,50 337,07€ 

Error. Sant Lluc. De 9:50h a 11:16h. Treball 

fira. 
19/10/2019 

S.Diürn 

Festiu 
 1,50 34,43€ 

Campament reial. De 18:00h a 19:30h. 
Muntatge campament. 01/01/2020 

S.Diürn 
Festiu 

 1,50 34,43€ 

Reis: De 14:45h a 15:45h. Portar material al 

c/ Puig del Roser.  
03/01/2020 

S. Diürn  1,00 19,58€ 

Reis. De 23:00h a 01:30h. Desmuntatge tros 

reials, tanques... 
05/01/2020 

S.Nocturn 

Festiu 
 2,50 65,03€ 

Reis. De 07:00h a 15:00h. Desmuntatge 

campament reial. 
05/01/2020 

S.Diürn 

Festiu 
 8,00 183,60€ 

****   FUSTERS Oficial 1º 13,00 297,58€ 

Campament reial. De 18:00h a 19:30h. 

Muntatge campament. 
02/01/2020 S. Diürn  1,50 29.37€ 

Reis: De 14:45h a 15:45h. Portar material al 
c/ Puig del Roser. 

03/01/2020 S.Diürn  1,00 19,58€ 

Reis. De 07:00h a 15:00h. Desmuntatge 

campament reial. 
05/01/2020 

S.Diürn 

Festiu 
 8,00 183,60€ 

Reis. De 23:00h a 01:30h. Desmuntatge tros 
reials, tanques... 

05/01/2020 
S.Nocturn 
Festiu 

 2,50 65,03€ 

****  . FUSTERS Supervisor . 14,50€ 332,01€ 



 
 
 

Error. Sant Lluc. De 19:49h a 21:15h. 
Treballs fira 

19/10/2019 S.Diürn 
Festiu  1,50 34,43€ 

Campament reial. De 18:00h a 19:30h. 
Muntatge campament. 

02/01/2020 S. Diürn  1,50 29,37€ 

Reis: De 14:45h a 15:45h. Portar material al 

c/ Puig del Roser. 
03/01/2020 S. Diürn  1,00 19,58€ 

Reis. De 07:00h a 15:00h. Desmuntatge 
campament reial. 

05/01/2020 S.Diürn 
Festiu 

 8,00 183,60€ 

Reis. De 23:00h a 01:30h. Desmuntatge tros 

reials, tanques... 

05/01/2020 S.Nocturn 

Festiu 

 2,50 65,03€ 

****   JARDINERS Oficial 1º 1,50 28,80€ 

Error. Sant Lluc. De 19:50 a 21:16h. 

Treballs fira 

19/10/2019 S.Diürn 

Festiu 

 1,50 34,43€ 

****  . JARDINERS Supervisor . 14,50 332,01€ 

Error. Sant Lluc . De 19:56h a 21:15h. 
Treballs fira 

19/10/2019 S..Diürn 
Festiu 

 1,50 34,43€ 

Campament reial. De 18:00h a 19:30h. 

Muntatge campament. 

02/01/2020 S. Diürn  1,50 29,37€ 

Reis: De 14:45h a 15:45h. Portar material al 
c/ Puig del Roser. 

03/01/2020 S. Diürn  1,00 19,58€ 

Reis. De 07:00h a 15:00h. Desmuntatge 

campament reial. 

05/01/2020 S.Diürn 

Festiu 

 8,00 183,60€ 

Reis. De 23:00h a 01:30h. Desmuntatge tros 
reials, tanques... 

05/01/2020 S.Nocturn 
Festiu 

 2,50 65,03€ 

****  . MAGATZEM Encarregat 14,50 371,91€ 

Error. Sant Lluc . De 19:43h a 21:15h. 

Treballs fira 
19/10/2019 S.Diürn festiu  1,50 38,55€ 

Campament reial. De 18:00h a 19:30h. 

Muntatge campament 
02/01/2020 S. Diürn  1,50 32,90€ 

Reis: De 14:45h a 15:45h. Portar material al 
c/ Puig del Roser. 

03/01/2020 S. Diürn  1,00 21,93€ 

Reis. De 07:00h a 15:00h. Desmuntatge 

campament reial. 

05/01/2020 S.Diürn 

Festiu 
 8,00 205.60€ 

Reis. De 23:00h a 01:30h. Desmuntatge tros 
reials, tanques... 

05/01/2020 S.Nocturn 
Festiu 

 2,50 72,93€ 

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

Error. Sant Lluc . De 6:20h a 11:54hh a 

21:15h. Treballs fira 
19/10/2019 S.Diürn 

Festiu  -5,50 -123,75€ 

****  . OPERATIVA Oficial 1º  377,91€ 

Error. Sant Lluc . De 19:55h a 21:16h. 
Treballs fira 

19/10/2019 S.Diürn 
Festiu 

 1,50 34,43€ 

Campament reial. De 18:00h a 19:30h. 

Muntatge campament. 

02/01/2020 S. Diürn  1,50 29,37€ 

Reis: De 14:45h a 15:45h. Portar material al 
c/ Puig del Roser. 

03/01/2020 S. Diürn  1,00 19,58€ 

Reis. De 18.00h a 20:00h. Tallar el Psg de 

Barcelona.- 

05/01/2020 S.Diürn 

Festiu 

 2,00 45,90€ 

Reis. De 07:00h a 15:00h. Desmuntatge 
campament reial. 

05/01/2020 S.Diürn 
Festiu 

 8,00 183,60€ 

Reis. De 23:00h a 01:30h. Desmuntatge tros 

reials, tanques... 

05/01/2020 S.Nocturn 

Festiu 

 2,50 65,03€ 

****  . OPERATIVA Oficial 1º 1,50 33,75€ 

Error. Sant Lluc . De 19:43h a 21:15h. 

Treballs fira 

19/10/2019 S.Diürn 

Festiu  1,50 33,75€ 



 

****   OPERATIVA Supervisor 1,50 33,75€ 

Error. Sant Lluc . De 19:56h a 21:16h. 
Treballs fira 

19/10/2019 S.Diürn 
Festiu  1,50 33,75€ 

****  . Paletes Oficial 1ª 13,00 290,13€ 

Campament reial. De 18:00h a 19:30h. 

Muntatge campament 

02/01/2020 S. Diürn 
 1,50 29,37€ 

Reis: De 14:45h a 15:45h. Portar material al 
c/ Puig del Roser. 

03/01/2020 S.Diürn 
 1,00 19,58€ 

Reis. De 23:00h a 01:30h. Desmuntatge tros 
reials, tanques... 

05/01/2020 S.Diürn 
Festiu  2,50 57,58€ 

Reis. De 07:00h a 15:00h. Desmuntatge 

campament reial. 

05/01/2020 S.Diürn 

Festiu  8,00 183,60€ 

****   Pintors Supervisor 15,00 343,48€ 

Campament reial. De 18:00h a 19:30h. 

Muntatge campament. 

02/01/2020 S. Diürn 
 1,50 29,37€ 

Reis: De 14:45h a 15:45h. Portar material al 

c/ Puig del Roser. 

03/01/2020 S. Diürn 
 1,00 19,58€ 

Reis. De 18.00h a 20:00h. Tallar el Psg de 
Barcelona.- 

05/01/2020 S.Diürn 
Festiu  2,00 45,90€ 

Reis. De 07:00h a 15:00h. Desmuntatge 
campament reial. 

05/01/2020 S.Diürn 
Festiu  8,00 183,60€ 

Reis. De 23:00h a 01:30h. Desmuntatge tros 

reials, tanques... 

05/01/2020 S.Nocturn 

Festiu  2,50 65,03€ 

TOTAL 
   

177,60 3.554,05€ 

 
 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 

  
 

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

0  Despeses 20142  165  13001 860.24 HORES EXTRAORDINARIES ENLLUMENAT 
BRIGADA 

142 002 999 999 999 999 

0  Despeses 20142  1522 13001 1639.43 HORES EXTRAORDINARIES BRIGADA 
EDIFICIS 

142 002 999 999 999 999 

0  Despeses 20142  171  13001 360.81 HORES EXTRAORDINARIES BRIGADA 
JARDINERS 

142 002 999 999 999 999 

0  Despeses 20142  1532 13001 693.57 HORES EXTRAORDINARIES BRIGADA VIES 
PUBLIQUES 

142 002 999 999 999 999 

 

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

2020 
 
Núm. de referència : X2020005852         
 
En relació a l’expedient RH132020000017 i antecedents corresponents, i atès el vist-i-
plau de la cap de Progrés Econòmic, de la cap de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, la 
regidora proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 



 
 
 

 
Pagament dels serveis extraordinaris a divers personal de les oficines de l’Ajuntament 
que es relaciona a continuació per les hores extres realitzades/presentades durant el 
mes de gener de 2020 
 
 

Nom i Cognoms Subàrea Data Serveis 
 Núm/  

hores 
    Import € 

**** OAC 23/01/2020 Ple Municipal 3 51,72€ 

**** 
Dinàmig 30/01/2020 

Vigilància de sala del Partit 

Comunista del Poble de Cat. 
2 34,48€ 

TOTAL      86,20€ 

 
 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:  
 
 
 

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

0  Despeses 20130  920  13001 51.72 HORES EXTRAORDINARIES ADMINISTRACIO 
GENERAL 

121 001 999 999 999 999 

0  Despeses 20200  4313 13001 34.48 HORES EXTRAORDINARIES DINAMIG 
MERCAT 

200 009 999 999 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
16.1. - PAGAMENT D'UN COMPLEMENT DE NOCTURNITAT AL PERSONAL DE 
LA POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS EL MES DE GENER DE 

2020 
 
 
Núm. de referència : X2020006020     
 
Atès els informes del Sergent de la Policia Municipal de data 04 de febrer de 2020. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132020000019 i antecedents corresponents, la 
regidora, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
D’acord amb el que estableix l’annex 1, aprovat pel Ple d’aquesta Corporació en la 
sessió celebrada el dia 26 de març de 1992, sobre els serveis de nocturnitat de la Policia 
Municipal. 
 
D’acord amb l’acta número 1/2018 de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament 
d’Olot de data 12 de juny de 2018, sobre la modificació del import de les hores 
extraordinàries i les condicions laborals de la Policia Municipal. 
 
Primer.- Pagament d’un complement de nocturnitat al personal de la Policia Municipal 
que es relaciona a continuació pels serveis realitzats durant el mes de gener de 2020: 
 



 

Nom i Cognoms Data Dies Serveis Import (€) 

CAPORALS     
**** Gener 2020 7 Nocturnitat 185,64 

**** Gener 2020 5 Nocturnitat 132,6 

**** Gener 2020 7 Nocturnitat 185,64 

**** Gener 2020 6 Nocturnitat 159,12 

AGENTS     
**** Gener 2020 5 Nocturnitat 91,8 

**** Gener 2020 5 Nocturnitat 91,8 

**** Gener 2020 1 Nocturnitat 18,36 

**** Gener 2020 12 Nocturnitat 220,32 

**** Gener 2020 7 Nocturnitat 128,52 

**** Gener 2020 4 Nocturnitat 73,44 

**** Gener 2020 3 Nocturnitat 55,08 

**** Gener 2020 7 Nocturnitat 128,52 

**** Gener 2020 7 Nocturnitat 128,52 

**** Gener 2020 9 Nocturnitat 165,24 

**** Gener 2020 7 Nocturnitat 128,52 

**** Gener 2020 7 Nocturnitat 128,52 

**** Gener 2020 12 Nocturnitat 220,32 

**** Gener 2020 2 Nocturnitat 36,72 

**** Gener 2020 7 Nocturnitat 128,52 

**** Gener 2020 7 Nocturnitat 128,52 

**** Gener 2020 5 Nocturnitat 91,80 

**** Gener 2020 5 Nocturnitat 91,80 

**** Gener 2020 5 Nocturnitat 91,80 

TOTAL    2.811,12€   

 
 
 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

17.1. - PAGAMENT D'UNA RETRIBUCIÓ EXTRA AL PERSONAL DE LA POLICIA 
MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS DURANT ELS DIES 1, 5 i 6 DE GENER 

DE 2020 

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

0  Despeses 20180  132  121031 2811.12 ALTRES COMPLEMENTS NOCTURNITAT 
SEGURETAT 

180 008 999 999 999 999 



 
 
 

 
 

Núm. de referència : X2020006096     
 
Atès el punt 3 de l’acord de la plantilla de la Policia Municipal annex al conveni de 
l’Ajuntament d’Olot, que estableix una retribució extra de 93,42€ bruts per cada efectiu 
que tingui planificat per quadrant dies assenyalats, com són els dies de Nadal. 
 
Atès l’informe del Sotsinspector en Cap de la Policia Municipal de data 04 de febrer de 
2020. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132020000020 i antecedents corresponents, l’alcalde, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
 
Primer.- Pagament d'una retribució extra al personal de la policia municipal que es 
detalla a continuació pels serveis realitzats durant els dies 1, 5 i 6 de gener de 2020: 
 
 

Nom i Cognoms Data Import (€) 

**** 01/01/20 95,29€ 

**** 01/01/20 95,29€ 

**** 05/01/20 95,29€ 

**** 01/01/20 95,29€ 

**** 01/01/20 95,29€ 

**** 01/01/20 95,29€ 

**** 01/01/20 95,29€ 

**** 01/01/20 95,29€ 

**** 01/01/20 95,29€ 

**** 01 i 06/01/20 190,58€ 

**** 01/01/20 95,29€ 

**** 01/01/20 95,29€ 

**** 05/01/20 142,94€ 

**** 05/01/20 142,94€ 

**** 05/01/20 142,94€ 

**** 06/01/20 95,29€ 

**** 06/01/20 95,29€ 

**** 06/01/20 95,29€ 

TOTAL  1.953,46€ 

 
 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:  
 

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

0  Despeses 20180  132  121032 1953.46 ALTRES COMPLEMENTS FESTIUS 
ESPECIALS SEGURETAT 

180 008 999 999 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 



 

 
18.1. - PAGAMENT D'UN COMPLEMENT AL PERSONAL DE LA BRIGADA 

MUNICIPAL, INFORMÀTICA I TÈCNICS D’URBANISME PELS RETENS DE GENER 
DE 2020 

 
Núm. de referència : X2020006232     
 
Atès l’informe del director de l’àrea d’Infraestructura i Urbanisme de data 13 de febrer 
de 2020 amb número d’expedient NI022020000127, l’informe del cap d’àrea 
d’Informàtica de data 13 de febrer de 2020 amb número d’expedient NI022020000205, 
i l’informe del director tècnic de la Brigada Municipal de data 5 de febrer de 2020 amb 
número d’expedient NI022020000154. 
 
D’acord amb el que estableix el punt 7 de l’acta de la Comissió de seguiment del conveni 
número 66, de data 14 de maig de 2018, i la seva ratificació per la Mesa General de 
Negociació de l’Ajuntament d’Olot en data 12 de juny de 2018 sobre els retens de 
Brigada Municipal, Informàtica i tècnics d’Urbanisme. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132020000021 i antecedents corresponents, la 
regidora, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Pagament d’un complement en concepte de reten al personal de la Brigada 
Municipal, d’informàtica i dels serveis tècnics d’urbanisme que es relaciona a continuació 
pels serveis de reten realitzats durant el mes de gener de 2020: 
 
 
 

Nom i Cognoms Servei 
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Import (€) 

**** 

Infra. i 
Urbanisme 

1 
- 

- 
- 137,70 

**** Infra. i 
Urbanisme 

1 
- 

- 
- 137,70 

**** Infra. i 
Urbanisme 

1 
- 

- 
- 137,70 

**** Informàtica 1 - - - 137,70 

**** Informàtica 1 - - - 137,70 

**** Informàtica 1 - - - 137,70 

**** Informàtica 1 - - - 137,70 

**** Brigada 1 1 - - 193,80 

**** Brigada 1 - - - 137,70 

**** Brigada 1 - - - 137,70 

**** Brigada - - 2 - 90,00 

**** Brigada 1 4 - - 362,10 

**** Brigada - 1 - - 56,10 



 
 
 

TOTAL      1.941,30€ 

 
 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
 

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

0  Despeses 20140  151  15300 413.10 RETENS URBANISME 140 001 999 999 999 999 
0  Despeses 20120  920  15300 550.80 RETENS INFORMATICA 120 001 999 999 999 999 
0  Despeses 20140  165  15300 921.30 RETENS ENLLUMENAT 142 002 999 999 999 999 
0  Despeses 20142  1522 15300 56.10 RETENS BRIGADA EDIFICIS 142 002 999 999 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 

19.1. - APROVACIÓ DEL PAGAMENT DE L'AJUDA PER ESTUDIS PROPIS DEL 
PERSONAL FUNCIONARI DE L'AJUNTAMENT D'OLOT PEL CURS 2019-2020 

 
Núm. de referència : X2020006487     
 
Vistes les peticions presentades pel personal funcionari de l’Ajuntament d’Olot, en 
relació a la sol·licitud d’ajuda per estudis propis pel curs 2019-2020. 
 
Atès el conveni col·lectiu vigent i els acords de la Comissió de seguiment del conveni de 
23 de febrer de 2009, 8 d’abril de 2013, 14 de maig de 2018 i 4 de setembre de 2018. 
 
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 el pagament de la quantitat de 868,94 euros corresponents a l’ajuda 
per estudis propis del personal funcionari de l’Ajuntament d’Olot pel curs 2019-2020, 
distribuïts de la forma següent: 
 

Cognoms, Nom Estudis Import  
sol·licitat 

Import  
concedit 

**** ANGLÈS (UNED) 222,00 € 222,00 € 

**** GRAU PSICOLOGIA (UOC) 488,94 € 488,94 € 

**** ANGLÈS (UNED) 158,00 € 158,00 € 

 
IMPORT TOTAL 

  
868,94 € 

 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran a la nòmina del mes de febrer de 2020 amb 
càrrec a les assignacions pressupostàries següents: 
 

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

0  Despeses 20180  132  16204 868.94 ACCIO SOCIAL SEGURETAT 180 008 999 999 999 999 
0  Despeses 20180  132  16000 286.75 ASSEGURANCES SOCIALS SEGURETAT 180 008 999 999 999 999 

 



 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

20.1. - APROVAR EL PAGAMENT DE L'AJUDA PER ESTUDIS PROPIS DEL 
PERSONAL LABORAL DE L'AJUNTAMENT D'OLOT PEL CURS 2019-2020 

 
Núm. de referència: X2020006498     
 
Vistes les peticions presentades pel personal laboral de l’Ajuntament d’Olot en relació a 
la sol·licitud d’ajuda per estudis propis pel curs 2019-2020. 
 
Atès el conveni col·lectiu vigent i els acords de la Comissió de seguiment del conveni de 
23 de febrer de 2009, 8 d’abril de 2013, 14 de maig de 2018 i 4 de setembre de 2018. 
 
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 el pagament de la quantitat de 1.108,80 euros corresponents a l’ajuda 
per estudis propis del personal laboral de l’Ajuntament d’Olot pel curs 2019-2020, 
distribuïts de la forma següent: 
 

Cognoms, Nom Estudis Import  
sol·licitat 

Import  
concedit 

**** CFGS ADMINISTRACIÓ I FINANCES 
(IES BOSC DE LA COMA) 

331,30 € 331,30 € 

**** POSTGRAU EN GOVERN OBERT I 
POSTGRAU EN ADMINISTRACIÓ 
ELECTRÒNICA (UDG) 

1.445,00 € 722,50 € 

**** 
POSTGRAU EN DIGITALITZACIÓ DE 
PATRIMONI CULTURAL 

110,00 € 55,00 € 

 
IMPORT TOTAL 

  
1.108,80 € 

 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran a la nòmina del mes de febrer de 2020 amb 
càrrec a les assignacions pressupostàries següents: 
 

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

0  Despeses 20500  320  16204 331.30 ACCIO SOCIAL ENSENYAMENT ADM. GRAL 500 040 999 999 999 999 
0  Despeses 20400  3322 16204 55.00 ACCIO SOCIAL ARXIU 130 005 999 999 999 999 
0  Despeses 20121  925  16204 722.50 ACCIO SOCIAL OAC 130 001 999 999 999 999 
0  Despeses 20500  320  16000 109.33 ASSEGURANCES SOCIALS EDUCACIO 500 040 999 999 999 999 
0  Despeses 20400  3322 16000 18.15 ASSEGURANCES SOCIALS ARXIU 130 005 999 999 999 999 
0  Despeses 20121  925  16000 238.43 ASSEGURANCES SOCIALS OAC 130 001 999 999 999 999 

 
Tercer.- Denegar el pagament de l’ajuda per estudis propis del personal laboral pel curs 
2019-2020, atès que només es subvenciona aquesta ajuda a personal fix o personal 
interí que ocupa una plaça vacant pendent de convocatòria, distribuïts de la forma 
següent: 
 

Cognoms, Nom Estudis Import 



 
 
 

 

**** GRAU EN DRET (UOC) 634,20 € 

**** MÀSTER EN PSICOLOGIA INFANTIL I JUVENIL 
(UOC) 

1.101,14 € 

**** CFGS ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES 
INFORMÀTICS EN XARXA (IOC) 

185,20 € 

**** GRAU EN EDUCACIÓ SOCIAL (UOC) 1.071,14 € 

**** POSTGRAU EN GESTIÓ DE RECURSOS 
HUMANS I PSICOLOGIA APLICADA A LES 
ORGANITZACIONS (UOC) 

3.031,57 € 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
21.1. - APROVAR EL PAGAMENT DE L'AJUDA PER ESTUDIS DELS FILLS I 

FILLES DEL PERSONAL FUNCIONARI DE L'AJUNTAMENT D'OLOT PEL CURS 
2019-2020 

 
Núm. de referència : X2020006410     
 
 
Vistes les peticions presentades pel personal funcionari de l’Ajuntament d’Olot en relació 
a la sol·licitud d’ajuda per estudis dels seus fills i filles pel curs 2019-2020. 
 
Atès el conveni col·lectiu vigent i els acords de la Comissió de seguiment del conveni de 
23 de febrer de 2009, 8 d’abril de 2013, 14 de maig de 2018 i 4 de setembre de 2018. 
 
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 el pagament de la quantitat de 1.870,24 euros corresponents a l’ajuda 
per estudis dels fills i filles del personal funcionari de l’Ajuntament d’Olot pel curs 2019-
2020, distribuïts de la forma següent: 
 

COGNOMS, NOM FILLS/ES IMPORT 

**** 1 37,20 € 

**** 1 58,45 € 

**** 2 69,08 € 

**** 2 74,40 € 

**** 1 58,45 € 

**** 2 170,00 € 

**** 2 170,00 € 

**** 1 58,45 € 

**** 1 37,20 € 

**** 1 85,00 € 

**** 1 85,00 € 



 

**** 1 31,88 € 

**** 2 143,45 € 

**** 2 116,90 € 

**** 1 85,00 € 

**** 1 37,20 € 

**** 2 170,00 € 
**** 1 58,45 € 

**** 2 69,08 € 

**** 1 37,20 € 
**** 2 143,45 € 

**** 2 74,40 € 

 
IMPORT TOTAL 

  
1.870,24 € 

 
 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran a la nòmina del mes de febrer de 2020 amb 
càrrec a les assignacions pressupostàries següents: 
 
 

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

0  Despeses 20130  920  16204 143.45 ACCIO SOCIAL ADMINISTRACIO GENERAL 130 001 999 999 999 999 
0  Despeses 20130  920  16000 47.34 ASSEGURANCES SOCIALS ADMINISTRACIO 

GENERAL 
130 001 999 999 999 999 

0  Despeses 20400  3321 16000 19.29 ASSEGURANCES SOCIALS BIBLIOTECA 400 033 999 999 999 999 
0  Despeses 20141  134  16000 12.28 ASSEGURANCES SOCIALS MOBILITAT 

URBANA 
141 001 999 999 999 999 

0  Despeses 20140  151  16000 28.05 ASSEGURANCES SOCIALS URBANISME 140 001 999 999 999 999 
0  Despeses 20400  3321 16204 58.45 ACCIO SOCIAL BIBLIOTECA 400 033 999 999 999 999 
0  Despeses 20140  151  16204 85.00 ACCIO SOCIAL URBANISME 140 001 999 999 999 999 
0  Despeses 20140  134  16204 37.20 ACCIO SOCIAL URBANISME MOBILITAT 

URBANA 
140 001 999 999 999 999 

0  Despeses 20180  132  16204 1546.14 ACCIO SOCIAL SEGURETAT 180 008 999 999 999 999 
0  Despeses 20180  132  16000 510.23 ASSEGURANCES SOCIALS SEGURETAT 180 008 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

22.1. - APROVAR EL PAGAMENT DE L'AJUDA PER ESTUDIS DELS FILLS I 
FILLES DEL PERSONAL LABORAL DE L'AJUNTAMENT D'OLOT PEL CURS 2019-

2020 
 
Núm. de referència : X2020006437     
 
 
Vistes les peticions presentades pel personal laboral de l’Ajuntament d’Olot, en relació 
a la sol·licitud d’ajuda per estudis dels seus fills i filles pel curs 2019-2020. 
 
Atès el conveni col·lectiu vigent i els acords de la Comissió de seguiment del conveni de 
23 de febrer de 2009, 8 d’abril de 2013, 14 de maig de 2018 i 4 de setembre de 2018. 
 
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 el pagament de la quantitat de 4.256,15 euros corresponents a l’ajuda 
per estudis dels fills i filles del personal laboral de l’Ajuntament d’Olot pel curs 2019-
2020, distribuïts de la forma següent: 
 

COGNOMS, NOM FILLS IMPORT 

**** 2 69,08 € 

**** 3 100,96 € 

**** 2 95,65 € 

**** 1 85,00 € 

**** 2 95,65 € 

**** 1 58,45 € 

**** 2 69,08 € 

**** 1 58,45 € 

**** 2 69,08 € 

**** 2 122,20 € 

**** 1 58,45 € 

**** 1 58,45 € 

**** 2 143,45 € 

**** 1 31,88 € 

**** 2 95,65 € 

**** 1 37,20 € 
**** 2 122,20 € 

**** 2 63,76 € 
**** 2 143,45 € 

**** 2 95,65 € 

**** 1 31,88 € 
**** 1 37,20 € 

**** 1 85,00 € 
**** 2 74,40 € 

**** 2 74,40 € 
**** 1 31,88 € 

**** 2 74,40 € 

**** 2 95,65 € 
**** 2 95,65 € 

**** 2 122,20 € 
**** 2 74,40 € 

**** 2 74,40 € 
**** 2 170,00 € 

**** 2 74,40 € 

**** 2 63,76 € 
**** 1 31,88 € 

**** 1 58,45 € 
**** 2 95,65 € 

**** 2 170,00 € 
**** 1 31,88 € 



 

**** 1 85,00 € 

**** 1 58,45 € 
**** 3 106,28 € 

**** 1 58,45 € 
**** 2 69,08 € 

**** 1 37,20 € 

**** 2 74,40 € 
**** 1 58,45 € 

**** 2 74,40 € 
**** 1 31,88 € 

**** 2 63,76 € 
**** 1 37,20 € 

**** 2 69,08 € 

**** 1 58,45 € 
**** 1 58,45 € 

**** 1 37,20 € 
**** 1 37,20 € 

 
IMPORT TOTAL 

  
 4.256,15 € 

 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran a la nòmina del mes de febrer de 2020 amb 
càrrec a les assignacions pressupostàries següents: 
 

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

0  Despeses 20130  920  16204 260.38 ACCIO SOCIAL ADMINISTRACIO GENERAL 130 001 999 999 999 999 
0  Despeses 20130  920  16204 547.26 ACCIO SOCIAL ADMINISTRACIO GENERAL 110 001 999 999 999 999 
0  Despeses 20130  920  16000 266.52 ASSEGURANCES SOCIALS ADMINISTRACIO 

GENERAL 
110 001 999 999 999 999 

0  Despeses 20142  1532 16204 297.58 ACCIO SOCIAL VIES PUBLIQUES 110 001 999 999 999 999 
0  Despeses 20142  1532 16000 98.20 ASSEGURANCES SOCIALS VIES PUBLIQUES 110 001 999 999 999 999 
0  Despeses 20140  151  16204 308.21 ACCIO SOCIAL URBANISME 140 001 999 999 999 999 
0  Despeses 20140  151  16000 101.71 ASSEGURANCES SOCIALS URBANISME 140 001 999 999 999 999 
0  Despeses 20140  150  16204 212.56 ACCIO SOCIAL URBANISME ADMINISTRACIO 

GENERAL 
140 001 999 999 999 999 

0  Despeses 20140  150  16000 70.15 ASSEGURANCES SOCIALS URBANISME AD. 
GRAL. 

140 001 999 999 999 999 

0  Despeses 20400  3322 16204 143.45 ACCIO SOCIAL ARXIU 130 005 999 999 999 999 
0  Despeses 20400  3322 16000 47.34 ASSEGURANCES SOCIALS ARXIU 130 005 999 999 999 999 
0  Despeses 20200  241  16204 233.81 ACCIO SOCIAL DINAMIG OCUPACIO 210 011 999 999 999 999 
0  Despeses 20200  241  16000 77.16 ASSEGURANCES SOCIALS DINAMIG 

OCUPACIO 
210 011 999 999 999 999 

0  Despeses 20121  925  16204 255.04 ACCIO SOCIAL OAC 121 001 999 999 999 999 

0  Despeses 20121  925  16000 84.16 ASSEGURANCES SOCIALS OAC 121 001 999 999 999 999 
0  Despeses 20200  430  16204 228.48 ACCIO SOCIAL DINAMIG ADMINISTRACIO 

GENERAL 
200 009 999 999 999 999 

0  Despeses 20200  430  16000 75.40 ASSEGURANCES SOCIALS DINAMIG AD. 
GRAL. 

200 009 999 999 999 999 

0  Despeses 20140  1521 16204 58.45 ACCIO SOCIAL HABITATGE 143 001 999 999 999 999 
0  Despeses 20140  1521 16000 19.29 ASSEGURANCES SOCIALS HABITATGE 143 001 999 999 999 999 
0  Despeses 20130  932  16204 191.30 ACCIO SOCIAL INGRESSOS I URBANA 131 001 999 999 999 999 
0  Despeses 20130  932  16000 63.13 ASSEGURANCES SOCIALS INGRESSOS I 

URBANA 
131 001 999 999 999 999 

0  Despeses 20142  165  16204 201.90 ACCIO SOCIAL BRIGADA ENLLUMENAT 142 002 999 999 999 999 
0  Despeses 20142  165  16000 66.63 ASSEGURANCES SOCIALS ENLLUMENAT 

BRIGADA 
142 002 999 999 999 999 

0  Despeses 20142  171  16204 154.10 ACCIO SOCIAL BRIGADA JARDINERS 142 002 999 999 999 999 
0  Despeses 20142  171  16000 50.85 ASSEGURANCES SOCIALS BRIGADA 

JARDINERS 
142 002 999 999 999 999 

0  Despeses 20142  150  16204 170.00 ACCIO SOCIAL BRIGADA ADMINISTRACIO 
GENERAL 

142 002 999 999 999 999 

0  Despeses 20142  150  16000 56.10 ASSEGURANCES SOCIALS BRIGADA AD. 
GRAL. 

142 002 999 999 999 999 

0  Despeses 20142  1522 16204 116.88 ACCIO SOCIAL BRIGADA EDIFICIS 142 002 999 999 999 999 



 
 
 

0  Despeses 20142  1522 16000 38.57 ASSEGURANCES SOCIALS BRIGADA 
EDIFICIS 

142 002 999 999 999 999 

0  Despeses 20400  3321 16000 47.35 ASSEGURANCES SOCIALS BIBLIOTECA 400 033 999 999 999 999 
0  Despeses 20400  3321 16204 143.48 ACCIO SOCIAL BIBLIOTECA 400 033 999 999 999 999 
0  Despeses 20200  4311 16204 132.84 ACCIO SOCIAL DINAMIG FIRES 230 009 999 999 999 999 
0  Despeses 20200  4311 16000 43.84 ASSEGURANCES SOCIALS DINAMIG FIRES 230 009 999 999 999 999 
0  Despeses 20330  340  16204 217.85 ACCIO SOCIAL ESPORTS ADMINISTRACIO 

GENERAL 
330 059 999 999 999 999 

0  Despeses 20330  340  16000 71.89 ASSEGURANCES SOCIALS ESPORTS 330 059 999 999 999 999 
0  Despeses 20130  934  16204 143.48 ACCIO SOCIAL TRESORERIA 131 001 999 999 999 999 
0  Despeses 20130  934  16000 47.35 ASSEGURANCES SOCIALS TRESORERIA 131 001 999 999 999 999 
0  Despeses 20500  326  16204 85.00 ACCIO SOCIAL ENSENYAMENT SERVEIS 

COMPL. 
500 040 999 999 999 999 

0  Despeses 20500  320  16000 28.05 ASSEGURANCES SOCIALS EDUCACIO 500 040 999 999 999 999 
0  Despeses 20130  931  16204 154.10 ACCIO SOCIAL COMPTABILITAT 131 001 999 999 999 999 
0  Despeses 20130  931  16000 50.85 ASSEGURANCES SOCIALS INTERVENCIO 131 001 999 999 999 999 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
23.1. - CONCEDIR LLICENCIA OBRES MAJOR DE CONSTRUCCIÓ D'HABTIATGE 

UNIFAMILIAR AÏLLAT AL PTGE RASCLET, 6 
 
 
Núm. de referència : X2019031188 

 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per CONSTRUCCIÓ 
D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, al PTGE DEL RASCLET N.6 , del municipi 
d’Olot.  

 
Identificació de l’expedient: OMA32019000084   
Situació: PTGE DEL RASCLET N.0006  
                 
UTM: : 6302101-6302103 
 
1.- En data 7/08/2019, **** amb DNI: ****, representat per ****, presenta projecte 
d’obres majors per CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, amb 
situació al carrer PTGE DEL RASCLET N.6. 
 
2.- En data 10/02/2020 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 URBANITZABLE DELIMITAT Zona Suburbana A intensitat 
II (illa A7). 
 
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, 



 

estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les llicències d’obres. 
És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme. 
 
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local, 
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 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: 40329303-E, representat per ****, llicència 
d’obres (OMA32019000084), per CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR 
AÏLLAT, amb situació al PTGE DEL RASCLET N.6, del municipi d’Olot. 
 
SEGON. Informar que no podran iniciar-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: CRA2020600017     
 
Liquidació de Drets i Garanties: 

Drets 
 
Per: Un pressupost de: 598463.60 euros  
1 Connexions desguassos habitatges 
2 Guals 
 
Base liquidable (3) Drets % 

bonificació 
Drets definitius Taxes Total Drets 

598463.60 19875.30 0 19875.30 1073.70 20949.00 

 
Garanties: 

      
   Garantia per reposició de paviments  300.00 euros 

 

Total Liquidació Euros 

Per Drets 20949.00 

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. 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 projecte executiu visat pel 
col·legi professional corresponent i el programa de control de qualitat.  
 

2. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: 1) Document signat per contractista assumint 
la responsabilitat de l’execució de l’obra i document que l’acrediti (model 36, certificat 
d’alta a l’epígraf corresponent o altra documentació equivalent). 2) Document signat per 
arquitecte tècnic assumint la direcció de l’execució de l’obra.  

3. El projecte de l’obra que s’autoritza amb aquesta llicència s’ajusta a la Concreció de 
l’ordenació volumètrica de l’illa A7 del sector Pla de Dalt – Rebaixinc, que s’aprova amb 
la resolució d’aquesta llicència d’obres d’acord amb el procediment previst a l’article 252 
del Reglament de la Llei d’urbanisme (Decret 305/2006).  
Les condicions de composició dels volums edificables de l’expedient de concreció de 
l’ordenació volumètrica (art. 18.5) són les següents:  
Les noves edificacions hauran de formar un conjunt harmònic amb les edificacions 
existents, per això s’han arbitrat una sèrie de mesures referents a diversos aspectes de 
l’edificació en aquestes parcel·les.  
 
a) Materials per tractament de les façanes:  
 
Preferentment els murs exteriors de façana de les edificacions seran d’un sol material, 
d’obra vista, manual o mecànica de color vermell (natural).  
S’admet la combinació de dos materials sempre que un sigui l’obra vista i l’altre un 
revestiment uniforme, sigui estucat, remolinat o d’altre. El color d’aquest revestiment 



 
 
 

serà el més proper possible al blanc o al gris. En tot cas el material dominant serà l’obra 
vista, que serà obligatori estigui present a totes les façanes i en el conjunt no serà inferior 
al 60% de la seva superfície.  
Els tancaments de les obertures, seran preferentment de color blanc, qualsevol altre 
color s’haurà de justificar.  
 
b) Cobertes:  
 
Les edificacions en dues plantes resoldran la coberta amb una teulada inclinada de 
teula, idèntica o més semblant possible a la utilitzada per la resta de la zona de 
Rebaixinc. La teula utilitzada a les edificacions de la zona és la “Teja mixta Cazorla, 
marrón, URL”. El pendent dels teulats, serà entre el 30% i el 35%. Les cornises i ràfecs 
de teulada comptaran a efectes de separació mínima a partir d’una volada de 50 cm. El 
cantell dels ràfecs entre 10 i 12 cm. L’acabat dels ràfecs de coberta serà d’un material 
que es pugui deixar vist, sense pintar.  
S’admet la coberta plana a les plantes baixes i l’acabat serà amb grava tipus palet de 
riera o amb un paviment. No s’admetrà l’acabat amb làmines impermeables 
autoprotegides.  
 
c) Les parets de tancament tindran una cota mínima de 0,60 m d’alçada i una màxima 
de 1,00 m. A les tanques que donen a carrer, aquestes alçades es mesuraran respecte 
a la rasant del mateix. Seran de totxo manual o mecànic, de mida catalana color vermell 
(natural) i el seu coronament serà horitzontal i acabat amb una peça ceràmica del mateix 
color.  
 
Per sobre de la paret massissa, fins a 1,80 m, la tanca serà vegetal. S’admetrà una 
tanca de reixat prefabricat plastificat en color verd que quedarà amagada per la 
vegetació. Aquest reixat servirà com a suport del bruc provisionalment mentre el verd 
no arribi a l’alçada correcte.  
 

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

5. En aplicació de la normativa de seguretat contra incendis del DB SI del CTE, es 
condiciona la llicència a:  

• Es sectoritzarà el garatge (281 m2 + 41 m2) com a un sector d’incendi 
independent d’ús aparcament d’acord a la taula 1.1 del DB SI-1 del CTE. Caldrà 
garantir el requisits normatius del sector aparcament: resistència al foc, 
propagació exterior, reacció al foc, recorreguts evacuació, vestíbul de 
independència entre sectors, instal·lacions PCI, etc.  

• Garantir l’alçada màxima de la tramada de l’escala d’acord al DB SI i el DB SUA 
del CTE.  

• Es justificarà tècnicament la resistència al foc de les estructures portants 
(verticals i horitzontals), de la coberta i dels elements de sectorització entre els 
2 sectors (punt 6 del DB SI-6 del CTE).  

6. S’imposa una fiança de 300,00 € per garantir la neteja i/o reposició de paviments de 
la via pública que puguin afectar-se per l’execució de l’obra, 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.  

7. D’acord amb l’article 75.1 del Decret 64/2014 pel qual s’aprova el Reglament sobre la 
protecció de la legalitat urbanística, per a la primera utilització i ocupació de l’edifici, la 
persona promotora ha de comunicar prèviament la finalització de les obres a 
l’ajuntament. La comunicació ha d’anar acompanyada del certificat final d’ obra expedit 
per la direcció facultativa de les obres en què han de constar els fets següents: a) Data 
de finiment de les obres. b) Que les obres han estat executades de conformitat amb el 
projecte tècnic autoritzat i, si s’escau, les seves modificacions i les condicions de la 
llicència urbanística atorgada. c) Que l’edificació està en condicions de ser utilitzada de 
conformitat amb l’ús autoritzat.  
 
8. Per la concessió de la llicència de primera utilització serà necessari presentar certificat 
emès per empresa acreditada legalment que certifiqui la correcta gestió de residus 
d’acord amb les condicions de l’Ordenança General de Gestió de Residus aprovada el 
15/03/02 i modificada el 28/07/2005. El certificat també haurà d’incloure la gestió de les 
terres a reutilitzar (48 m3 a la mateixa obra i 33,60 m3 en altra autoritzada), d’acord amb 
les previsions de l’Estudi de gestió de residus del projecte d’edificació, segons estableix 
l’article 15.2 de la Modificació del Decret 89/2010 (PROGROC).  

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

24.1. - PROPOSANT DONAR COMPTE DELS ASSABENTATS D’OBERTURA I 
DELS DECRETS DICTATS ENTRE ELS DIES 21 DE GENER I 12 DE FEBRER DE 

2020 RELATIUS A L’ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
 

Núm. de referència : X2020006119     
 
En relació a l’expedient AG012020000008, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Medi ambient, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 



 
 
 

Únic.- Donar compte de les declaracions responsables, comunicacions prèvies, 
assabentats d’obertura i decrets dictats entre els dies 21 de gener i 12 de febrer de 2020, 
relatius a l’Àrea de Medi Ambient, que es relacionen a continuació:  
 

Tràmit 
Activitats 

Nom / comercial Concepte Adreça Decret 
 

Assabentat 
obertura 

Club Natació Olot 3a fase 
instal·lacions 

Av. Pere Badosa 12 10/02/2020 

Assabentat 
canvi de 
titularitat 

Sandra Mosa Naturopatia C/Aigua B B 21/01/2020 

Decret de baixa 
d’ofici 
 

Chromium 
Scientific SL 

Etiquetat, encaixat i 
expedició de kits 
indústria 
farmacèutica 

C/Juli Garreta 1 10/02/2020 

Decret de 
suspensió 
cautelar 

Promar Uniform SL Magatzem de roba 
de treball 

C/Fluvià 11 B 10/02/2020 

  
Concessió ús d’horts municipals 

Baixa  **** Ús hort municipal Bonavista 8 03/02/2020 

Pròrroga 
concessió  

**** Ús hort municipal Parc Nou 4802 i 10 03/02/2020 

Pròrroga 
concessió  

**** Ús hort municipal Bonavista 5 03/02/2020 

Pròrroga 
concessió 

**** Ús hort municipal Bonavista 6 03/02/2020 

Pròrroga 
concessió 

**** Ús hort municipal Parc Nou 1102 03/02/2020 

Pròrroga 
concessió 

**** Ús hort municipal Parc Nou 1602 i 3902 03/02/2020 

Pròrroga 
concessió 

**** Ús hort municipal Parc Nou 1402 03/02/2020 

Pròrroga 
concessió 

**** Ús hort municipal Parc Nou 20, 51 i 1601 03/02/2020 

Pròrroga 
concessió 

**** Ús hort municipal Parc Nou 118 03/02/2020 

Pròrroga 
concessió 

**** Ús hort municipal Parc Nou 121-122 03/02/2020 

Pròrroga 
concessió 

**** Ús hort municipal Parc Nou 1501 03/02/2020 

Pròrroga 
concessió 

**** Ús hort municipal Bonavista 16 10/02/2020 
 

Pròrroga 
concessió 

**** Ús hort municipal Bonavista 12 10/02/2020 



 

Pròrroga 
concessió 

**** Ús hort municipal Mas Bernat 6 10/02/2020 

Pròrroga 
concessió 

**** Ús hort municipal Bonavista 9 10/02/2020 

Pròrroga 
concessió 

**** Ús hort municipal Bonavista 18 10/02/2020 

Pròrroga 
concessió 

**** Ús hort municipal Bonavista 19 10/02/2020 

Pròrroga 
concessió 

**** Ús hort municipal Bonavista 21 10/02/2020 

Pròrroga 
concessió 

**** Ús hort municipal Bonavista 3 10/02/2020 

Pròrroga 
concessió 

**** Ús hort municipal Bonavista 17 10/02/2020 

Pròrroga 
concessió 

**** Ús hort municipal Les Planotes 1 10/02/2020 

Pròrroga 
concessió 

**** Ús hort municipal Les Planotes 5 12/02/2020 

Pròrroga 
concessió 

**** Ús hort municipal Les Planotes 3 12/02/2020 

Pròrroga 
concessió 

**** Ús hort municipal Les Planotes 2 12/02/2020 

Pròrroga 
concessió 

**** Ús hort municipal Les Planotes 6 12/02/2019 

Pròrroga 
concessió 

**** Ús hort municipal Les Planotes 8 12/02/2020 

Pròrroga 
concessió 

**** Ús hort municipal Les Planotes 9 12/02/2020 

Pròrroga 
concessió 

**** Ús hort municipal Les Planotes 10 12/02/2020 

Pròrroga 
concessió 

**** Ús hort municipal Les Planotes 22 12/02/2020 

Pròrroga 
concessió 

**** Ús hort municipal Les Planotes 24 12/02/2020 

Pròrroga 
concessió 

**** Ús hort municipal  Les Planotes 25 12/02/2020 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

25.1. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.- PROPOSANT APROVAR LA CORRECCIÓ 
D'ERRADES EN LA PROPOSTA X2019039317 EN RELACIÓ A L'OBERTURA EN 

FESTIUS D'ESTABLIMENTS COMERCIALS PER L'ANY 2020 
 



 
 
 

 

Núm. de referència : X2019039317     
 
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió ORDINÀRIA celebrada el dia 17 d óctubre 
de 2019, va adoptar per unanimitat, entre d’altres, els següents acords: 
 
Primer.-Autoritzar l’obertura dels establiments comercials que es trobin situats en l’àrea 
d’influència del mercat (segons es delimita en el plànol adjunt a aquesta proposta), els 
dies 6 de gener, 13 d’abril, 1 de maig i 7 de setembre de 2020 amb motiu de la celebració 
de mercats de marxants. L’autorització d’obertura es limitarà al mateix horari en què se 
celebri el mercat de marxants, excepte l’1 de maig que poden obrir de 9h a 20h.  
 
Segon.-Autoritzar l’obertura permesa, segons l’Ordre EMC/129/2019, de 28 de juny, el 
diumenge 16 de febrer i el diumenge 18 d’octubre de 2020 com a dies addicionals 
d’obertura, en motiu de l’organització de la reconeguda campanya Olotx2 i l’organització 
de la Fira de Sant Lluc al centre de la ciutat. 
 
Tercer.-Substituir el diumenge 12 de gener i el diumenge 5 de juliol de 2020 d’obertura 
permesa, segons l’Ordre EMC/129/2019, de 28 de juny, pel dimarts 8 de desembre i 
diumenge 27 de desembre respectivament. 
 
Tanmateix, aquest calendari entre en contradicció amb la Disposició Addicional Primera, 
apartat 4 de la Llei LLEI 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires; segons el 
qual: 
 
“El departament competent en matèria de comerç ha d'establir l'obertura en un dia festiu 
si es produeix la coincidència de dos o més dies festius de caràcter general consecutius, 
llevat de quan hi concorri alguna de les dates a què fa referència la lletra d de l'article 
36.2. 
”Vist que al municipi d’Olot han estat declarats festius el 7 i 8 de setembre del 2020, que 
són dilluns i dimarts. Essent així, es produeix una situació de 3 dies festius consecutius 
sense obertura permesa. 
 
En relació a l’expedient IM082019000003 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegatde Promoció de la ciutat, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.-Sol·licitar que s’accepti la substitució del dia d’obertura permesa previst per el 
13 de desembre de 2020 per el 7 de setembre del 2020 en el calendari de festius amb 
obertura permesa autoritzada per l’any 2020 a Olot. 
 
Segon.-Comunicar aquesta autorització a la Direcció General de Comerç de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Tercer.-Substituir el diumenge 12 de gener i el diumenge 5 de juliol de 2020 d’obertura 
permesa, segons l’Ordre EMC/129/2019, de 28de juny, pel dimarts 8 de desembre i 
diumenge 27 de desembre respectivament. 
 



 

Quart.-Comunicar aquesta autorització amb el plànol adjunt a la Direcció General de 
Comerç de la Generalitat de Catalunya abans del dia 1 de novembre de 2019. 
 
Vist l’error detectat en els punts tercer i quart. 
 
RESOLC: 
 
Deixar sense efectes el punt tercer i quart de l’anterior resolució. 
 
 
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 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 ACCIDENTAL 

LA SECRETÀRIA 

 


