
 
 
 

ACTA NÚM.55 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

EL DIA 6 DE FEBRER DE 2020. 
 
 
  

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 6 de febrer de 2020 es reuneix en aquesta Casa 
Consistorial la Junta de Govern d’Aquets Ajuntament sota la presidència del Sr. JOSEP 
BERGA I VAYRDA, per tal de celebrar  la sessió ordinària , setmanal i de primera 
convocatòria  que s’escau al dia d’avui. 
 
Hi assisteixen els membres de la Junta de Govern Local, Srs/es. Estanis Vayreda i 
Puigvert, Montserrat Torras i Surroca, Immaculada Muñoz i Díaz, Jordi Güell i 
Güell, Maria Assumpció Camps i Bosch i Aniol Sellabona i Aguilera. 
 
  
També hi assisteixen com a regidors delegats expressament convidats per tal de 
presentar els assumptes de la seva àrea, sense poder intervenir, en cap cas, en la part 
resolutiva ni en la resta d’assumptes que no afectin a la seva àrea ni prendre part en la 
votació, i segons informe dels Serveis de Secretaria del dia 1 de juliol de 2003, els 
Srs/es. Agustí Arbós i Torrent, Gemma Pujolar i Busquets i Adriana Francés i 
Planellas. 
 
Hi assisteix com a regidor de l’oposició: Josep Guix Feixas. 
 
Hi assisteix l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí 
 
Actua com a secretari, el Secretari Accidental , Sr. Miquel Torrent Compte 
 
 

1. - ACTA.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Essent l'hora assenyalada - les vuit del matí- l'Alcalde declara obert l'acte i del seu ordre, 
el Secretari accidental llegeix l'acta de la sessió anterior, que s'aprova per unanimitat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
 

2. - DESPATX OFICIAL 
 
L’alcalde dona compte dels actes que ha mantingut , des de la darrera Junta de Govern, 
celebrada el dia 30 de gener: 
 

- El mateix dia 3 va assistir a la reunió del Club Rotary Olot al restaurant la 

Moixina 

- El divendres dia 31 va assistir al Teatre a veure l’obra Com menja un 

caníbal. 



 

- El dia 1 de febrer va anar a la presentació fira del Fajol que es va fer a la 

Plaça mercat i seguidament va inaugurar l’ exposició "Realisme(s) a 

Catalunya (1917-1936) a la Sala Oberta. Al vespre va assistir a la 

presentació del centenari UE OLOT que es va fer al restaurant La Deu.  

- El dimecres dia 3 va rebre la visita d’alumnes del Bosc de la Coma.  

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

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

 
Tot seguit el Secretari accidental 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 
la darrera sessió. I se n'acorda l'assabentat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
 
 

4.1. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.- PROPOSANT APROVAR 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´octubre 
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 Adicional 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 delegat  de 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. 
 
S’aprova per unanimitat 
 
 
 

5.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 
 
 

Núm. de referència : X2020004883     
 
En relació a l’expedient CPG22020000012 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. 20/04 per un import de 
23.374,38 euros. 
 
 

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

200240  Despeses 99999 23374.38 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 



 

 
 

6.1. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ 
PRESENTADA PEL SR. ****, PER DANYS OCASIONATS PER UNA CAIGUDA EN 

UNA VIA PÚBLICA. 
 
Núm. de referència : X2018004680     
 
Vist l’escrit presentat pel Sr. **** en el que es formula reclamació patrimonial contra 
l’Ajuntament d’Olot per una caiguda en una via pública i atesos els següents  
 

(i) ANTECEDENTS DE FET 
 

Primer.- En escrit presentat pel Sr. **** (Registre General núm. E2018002357/14-02-
2018) es formula reclamació patrimonial de quantitat indeterminada contra l’Ajuntament 
d’Olot, pels danys ocasionats per una caiguda a la carretera de Sant Joan de les 
Abadesses, el dia 12 de gener de 2018, sobre les 18:15 hores, com a conseqüència del 
mal estat de la vorera. En l’escrit s’assenyala que va ensopegar amb un tub destinat a 
serveis municipals que sobresortia uns cinc centímetres del terra al mig de la vorera; 
així mateix apunta que no hi havia il·luminació pública en la part dreta de la carretera 
(en sentit cap el pont de la Ceràmica) ni a la vorera ni tampoc cap senyalització que ho 
advertís. A la petició s’hi acompanya la següent documentació: fotografies de la vorera 
(Docs. núms. 1 a 5) i informes d’assistència i tractament del CAP Garrotxa i de l’Hospital 
d’Olot (Docs. núms. 6 a 8).  
 
Segon.- L’Alcaldia va admetre a tràmit la reclamació per responsabilitat patrimonial 
contra l’Ajuntament d’Olot, per resolució de 22 de febrer de 2018 i en el termini atorgat 
als interessats per comparèixer al procediment, formular al·legacions, aportar 
documents i proposar proves, la representació de la part reclamant, en escrit de 15 de 
març de 2018 (Registre General, núm. E2018004225/15-03-2018), va ratificar-se en 
l’escrit de reclamació presentat i en les proves documentals que en ell s’aportaven. 
 
Tercer.- En informe del cap de la Policia Municipal de data 27 de febrer de 2018 
s’assenyala que, consultats els arxius de la Policia Municipal, no consta haver intervingut 
en la caiguda que manifesta que va patit el Sr. ****, el dia 12 de gener de 2018, a la 
carretera de Sant Joan de les Abadesses. 
 
Quart.- En escrit de data 6 de novembre de 2018 (Registre General, núm. 
E2018018019/06-11-2018) la representació de la part reclamant va donar compte de 

l’alta del Sr. **** i es va concretar la quantitat de la indemnització reclamada en 
14.749,47 euros. En aquest escrit s’hi acompanyen diversos informes mèdics dels 
Serveis de Traumatologia i de Rehabilitació de l’Hospital d’Olot i de l’Institut Català de 
la Salut, acreditatius de l’alta mèdica i de la rehabilitació. 
 
Cinquè.- En informe del tècnic de l’Àrea de Territori de data 21 de març de 2019, una 
vegada inspeccionada la zona on es va produir l’accident relatat pel Sr. ****, s’assenyala 
que, en la data de la inspecció, la vorera de la carretera de Sant Joan de les Abadesses 
es troba en correctes condicions d’utilització. 



 
 
 

Sección 1.02  
Sisè.- En escrits de dates 28 d’octubre de 2019 (Registre General, núm. 
E2019020549/28-10-2019) i 23 de desembre de 2019 (Registre General, núm. 

E2019024106/23-12-2019), la representació del Sr. **** va demanar la continuació del 

procediment i va aportar a l’expedient la declaració jurada del Sr. ****, en qualitat de 
testimoni. 
 

Sección 1.03 FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- L’article 32.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
d’acord amb l’article 106.2 de la Constitució, assenyala que “els particulars tenen dret a 
ser indemnitzats per les administracions públiques corresponents de tota lesió que 
pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui conseqüència del 
funcionament normal o anormal dels serveis públics, excepte en els casos de força 
major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar d’acord amb la Llei”. 
En igual sentit, l’article 81 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. Aquests articles 
determinen que la  responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques sigui de 
caràcter objectiu i que, per tant, esdevingui imprescindible acreditar que el dany o lesió 
sofert pel reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis 
públics, en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense intervenció 
estranya que pugui interferir alterant el nexe causal. 
 
En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i 174 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis causats 
als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament dels serveis 
públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents, en els termes establerts 
per la legislació general sobre responsabilitat administrativa” 
 
Segon.- La jurisprudència ha reiterat en nombroses sentències que, perquè es pugui 
declarar la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques, és necessari 
que qui la pretén acrediti i provi que es donen les circumstàncies següents: a) que el 
dany o lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics 
en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte sense intervenció estranya 
que pogués interferir alterant el nexe causal; b) que el dany sigui efectiu, econòmicament 
avaluable i individualitzat en relació a una persona o grups de persones; c) que el 
particular afectat no tingui el deure jurídic de suportar el dany; d) que no hi hagi força 
major; i e) que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons l’estat dels 
coneixements o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la producció dels 
danys.  
 
En tractar-se d’una responsabilitat objectiva és necessària la concurrència de tots 
aquests elements -que han de ser provats per qui els al·lega- i entre els que té una 
especial rellevància, en tant que element essencial de la responsabilitat, la relació de 
causalitat entre el dany i el funcionament del servei públic. 
 



 

Tercer.- La determinació de si els danys patits pel Sr. ****  són atribuïbles de forma 
directa i exclusiva al funcionament dels serveis públics municipals no és gens clara. En 
aquest sentit, el fet que ni la Policia Municipal ni cap altre servei de l’Ajuntament d’Olot 
intervingués directament en l’accident ni en tingués coneixement de manera immediata, 
no permet acreditar la veracitat dels fets relatats per la part reclamant, alhora que 
dificulta esbrinar el quan, el com i el perquè es va produir aquest accident. En aquest 
cas, més enllà del que manifesta la part reclamant, no hi ha prova objectiva i certa dels 
fets que es relaten.  
 
Una de les cinc fotografies aportades en la reclamació pel Sr. **** ofereix una visió global 
de la vorera mentre que les altres quatre es limiten a oferir una visió de detall de 
l’element on manifesta que es va entrebancar. 
 
En la fotografia general es pot veure un espai terrós i amb una mica d’herba situat al 
costat d’una carretera (es veuen cotxes estacionats darrera d’un contenidor 
d’escombraries situat a la calçada) destinat a la construcció d’una futura vorera 
juntament amb diversos elements que s’integraran en la mateixa (arbres, la base d’un 
pal d’electricitat, tapes de serveis (clavegueram i aigua), tubs per serveis, o una tanca 
metàl·lica separadora de la futura vorera dels terrenys contigus no edificats). Es 
tractava, per tant, d’una zona encara no del tot urbanitzada en la que les voreres no 
estaven completades i on faltaven determinats elements propis d’una zona de vianants. 
 
Transitar per aquella zona dreta de la carretera de Sant Joan de les Abadesses (des del 
polígon industrial del Pla d Baix i l’Estadi Municipal de Futbol en direcció cap el pont de 
la Ceràmica) comportava un risc evident, ja que es tractava d’una zona en fase 
d’urbanització amb elements, com ara les voreres, que encara eren de terra i 
l’enllumenat es limitava al de la carretera, especialment al de la banda esquerra. Aquest 
risc no es donava si es transitava per la zona esquerra de la carretera de Sant Joan de 
les Abadesses (des del polígon industrial del Pla d Baix i l’Estadi Municipal de Futbol en 
direcció cap el pont de la Ceràmica), on hi havia vorera i enllumenat públic. 
 
En les fotografies de detall es pot veure un tub de goma que sobresurt del terra i que és 
l’element on es diu que el Sr. **** es va entrebancar. Aquest tub, que està en un espai 
terrós amb altres elements que integraran les futures voreres, sobresurt uns escassos 
cinc centímetres del terra; la qual cosa, fins i tot per les persones que sota la seva 
responsabilitat optaven per passar per aquest espai no urbanitzat, no representava cap 
perill insalvable amb un nivell d’atenció mínim. 
 
Les declaracions del testimoni aportat per la part reclamant no són suficientment 
clarificadores de la manera com es va produir l’accident. El Sr. **** circulava al volant 
del vehicle del Servei de Correus, per la qual cosa la seva atenció, com és lògic, estava 
centrada en la conducció. La diligència, la precaució i l’atenció necessàries en la 
utilització de vehicles per evitar qualsevol dany, propi o aliè, i no posar en perill la seva 
persona ni els altres ocupants del vehicle i la resta d’usuaris de la via, impedien al Sr. 
**** presenciar els detalls de com es va produir la caiguda del Sr. ****, sense perjudici 
que pogués veure que una persona havia caigut i que anés a atendre-la. 
 
Finalment cal posar de manifest que les circumstàncies d’aquesta via no eren 
desconegudes pel Sr. ****, si tenim en consideració el testimoni del Sr. ****. “ (...) em 



 
 
 

vaig oferir a dur-lo a casa seva, però em va dir que anava a la de la seva mare ubicada 
al carrer Sant Antoni Maria Claret, a prop del lloc de la caiguda (...). D’aquí la 
responsabilitat del Sr. ****, sobretot si tenim en compte a l’hora i en l’època de l’any en 
què es va produir l’accident, que si bé no és negra nit sí que ja comença a ser fosc. 
 
Quart.- La pretensió de la part reclamant sobrepassa l’àmbit de la responsabilitat 
objectiva de les administracions públiques i deriva cap a la conversió de l’Ajuntament 
d’Olot en una mena d’asseguradora universal de qualsevol eventualitat que es produeixi 
a la ciutat amb independència de la pròpia actuació administrativa. 
 
Vist l’expedient administratiu SRP12018000003 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada d’Hisenda, 
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord: 
 
DENEGAR la indemnització reclamada pel Sr. **** pels danys ocasionats per una 
caiguda a la via pública, en atenció a la seva pròpia actuació que trenca el nexe causal 
entre els danys reclamats i el funcionament dels serveis públics municipals. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

 
6.2. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ 

PRESENTADA PER LA SRA. ****, PER DANYS OCASIONATS PER UNA CAIGUDA 
A LA PISTA DE GEL DE LA PLAÇA MAJOR. 

 
Núm. de referència : X2020001746   
 

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

(i) ANTECEDENTS DE FET 
 

En escrit de data 2 de gener de 2020 (Registre General, núm. E2020000027/02-01-

2020), la Sra. **** va formular reclamació patrimonial de quantitat indeterminada contra 
l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats per una caiguda a la rampa de fusta d’accés 
a la pista de gel instal·lada a la plaça Major, a les 11:30 hores del dia 21 de desembre 
de 2019. L’accident es va produir en relliscar quan sortia de la instal·lació i s’atribueix a 
què la rampa no tenia cap protecció antilliscant. A conseqüència d’aquesta caiguda la 
reclamant manifesta que està de baixa laboral. A la petició s’hi acompanya un informe 
d’alta d’urgències de l’Hospital d’Olot, de data 21 de desembre de 2019 (núm. 
assistència 1447331) i un informe de trasllat del SEM de 21 de desembre de 2019. 
 

Sección 1.04 FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- L’article 32.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
d’acord amb l’article 106.2 de la Constitució, assenyala que “els particulars tenen dret a 
ser indemnitzats per les administracions públiques corresponents de tota lesió que 
pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui conseqüència del 



 

funcionament normal o anormal dels serveis públics, excepte en els casos de força 
major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar d’acord amb la Llei”. 
En igual sentit, l’article 81 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. Aquests articles 
determinen que la  responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques sigui de 
caràcter objectiu i que, per tant, esdevingui imprescindible acreditar que el dany o lesió 
sofert pel reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis 
públics, en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense intervenció 
estranya que pugui interferir alterant el nexe causal. 
 
En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i 174 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis causats 
als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament dels serveis 
públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents, en els termes establerts 
per la legislació general sobre responsabilitat administrativa” 
 
Segon.- La jurisprudència ha reiterat en nombroses sentències que, perquè es pugui 
declarar la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques, és necessari 
que qui la pretén acrediti i provi que es donen les circumstàncies següents: a) que el 
dany o lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics 
en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte sense intervenció estranya 
que pogués interferir alterant el nexe causal; b) que el dany sigui efectiu, econòmicament 
avaluable i individualitzat en relació a una persona o grups de persones; c) que el 
particular afectat no tingui el deure jurídic de suportar el dany; d) que no hi hagi força 
major; i e) que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons l’estat dels 
coneixements o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la producció dels 
danys.  
 
En tractar-se d’una responsabilitat objectiva és necessària la concurrència de tots 
aquests elements -que han de ser provats per qui els al·lega- i entre els que té una 
especial rellevància, en tant que element essencial de la responsabilitat, la relació de 
causalitat entre el dany i el funcionament del servei públic. 
 
Tercer.- La pista de gel instal·lada a la plaça Major durant les Festes de Nadal és una 
instal·lació vinculada a una activitat organitzada pel consorci “DinàmiG - Agència 
d’innovació i Desenvolupament de la Garrotxa”(en endavant DinàmiG). 
 
En aquest punt és rellevant assenyalar que DinàmiG és un consorci de caràcter local 
creat per l’Ajuntament d’Olot i pel Consell Comarcal de la Garrotxa. Es tracta, per tant, 
d’una entitat local de caràcter associatiu, de naturalesa administrativa i voluntària, sense 
finalitat de lucre, amb plena capacitat jurídica de dret públic i dret privat per realitzar el 
seu objecte, amb personalitat jurídica pròpia (i independent de la dels seus membres) i 
plena capacitat d’obrar, a fi i efecte de crear i gestionar serveis i exercir activitats 
d’interès local i comarcal en l’àmbit del seu objecte i de les seves finalitats estatutàries.  
 
En tractar-se d’una activitat organitzada pel consoci Dinàmig, que és qui va contractar 
el subministrament en règim de lloguer de la pista de gel, el seu muntatge i desmuntatge 



 
 
 

(decret del president del Consell de direcció de DinàmiG, de 14 de novembre de 2018), 
així com la gestió de la instal·lació (decret del president del Consell de direcció de 
DinàmiG, de 8 d’octubre de 2019), no correspon a l’Ajuntament d’Olot, sinó al consorci 
DinàmiG, atendre aquesta reclamació de responsabilitat patrimonial. 
 
Quart.- La pretensió de la part reclamant sobrepassa l’àmbit de la responsabilitat 
objectiva de les administracions públiques i deriva cap a la conversió de l’Ajuntament 
d’Olot en una mena d’asseguradora universal de qualsevol eventualitat que es produeixi 
a la ciutat amb independència de la pròpia actuació administrativa. 
 
Vist l’expedient administratiu SRP12020000003 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada de l’Àrea 
d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord: 
 

RESOLC 
 
DENEGAR la indemnització reclamada per la Sra. ****, pels danys ocasionats per una 
caiguda a la pista de gel instal·lada a la plaça Major, en tractar-se d’una instal·lació 
vinculada a una activitat no organitzada per l’Ajuntament d’Olot, sinó pel Consorci 
“DinàmiG - Agència d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa”; la qual cosa trenca 
el nexe causal entre els danys reclamats i el funcionament dels serveis públics 
municipals.  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
 
7.1. - ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DELS SISTEMES TÈRMICS 
I D'AIGUA SANITÀRIA DELS EDIFICIS MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT D'OLOT. 

LOTS 1, 2 ,3 
 

 
La Junta de Govern Local acorda deixar aquest punt sobre la taula. 
 
 
 
 
7.2. - ADJUDICACIÓ  DEL SERVEI DE MANTENIMENT DELS SISTEMES TÈRMICS 

I D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA DELS EDIFICIS MUNICIPALS DE 
L'AJUNTAMENT D'OLOT . LOT 4 

 
 

Núm. de referència : X2020004447     
 
Antecedents 
 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 31 d’octubre de 2019 s’inicià i aprovà 
l’expedient de contractació administrativa del servei de manteniment dels sistemes 
tèrmics i d’aigua sanitària dels edificis municipals de l’Ajuntament d’Olot, es va aprovar 



 

el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques, la 
despesa i es va convocar la licitació. 
 
El termini de presentació de proposicions va finalitzar el dia 28 de novembre de 2019, 
havent presentat oferta les següents empreses:  
 
1.-  “J. JUANOLA SL”, amb NIF B17236613 
2.-  UTE formada per: “MONTOLIVET INSTAL·LACIONS SLU” amb NIF  B17879347 + 

“GRAU SISTEMES TÈRMICS SL” amb NIF B17245721. 
3.-  UTE formada per “FLORENCI COS SL” amb NIF B17034307 i FIGUERAS FILLS 

SL amb NIF B17292111 
 
D’acord amb els antecedents obrats a l’expedient CCS12019000038, en data 12 de 
desembre de 2019 es va reunir la Mesa de Contractació per procedir a l’obertura del 
sobre B, que contenia l’oferta relativa als criteris d’adjudicació avaluables de forma 
automàtica i/o mitjançant l’aplicació de fórmules.  
 
La Mesa de Contractació es va reunir de nou en data 14 de gener de 2020 per donar 
compte de l’informe tècnic emès pel Sr. Xavier Viñolas Boix, enginyer tècnic de l’Àrea 
de Territori de l’Ajuntament d’Olot, de valoració dels criteris d’adjudicació avaluables de 
forma automàtica i/o mitjançant l’aplicació de fórmules i la puntuació global.  
 
En la mateixa sessió, la Mesa va proposar l’adjudicació dels lots 1, 2 i 3 del servei de 
manteniment dels sistemes tèrmics i d’aigua sanitària dels edificis municipals de 
l’Ajuntament d’Olot a la UTE formada per MONTOLIVET INSTAL·LACIONS SLU i GRAU 
SISTEMES TÈRMICS SL; i l’adjudicació del lot 4 a l’empresa J.JUANOLA SL. 
 
En data 20 de gener es va requerir a l’empresa J.JUANOLA SL, per tal que presentés 
tota la documentació necessària per procedir a l’adjudicació del contracte i constituís la 
garantia definitiva, d’import 1.335,93  €, en els termes de l’article 150 de la LCSP. 
  
Atès que l’empresa J.JUANOLA SL, van donar compliment al requeriment esmentat dins 
el termini establert a l’efecte, ingressant la garantia definitiva i presentant la 
documentació requerida  . 
 
De conformitat amb el punt 3 de l’article 150 de la LCSP i amb la Disposició Addicional 
Segona de la LCSP. 
 
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12019000038 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords:  
 
Primer.-  ADJUDICAR el lot 4 del contracte del servei de manteniment dels 
sistemes tèrmics i d’aigua sanitària dels edificis municipals de l’Ajuntament 
d’Olot, a favor de l’empresa J. JUANOLA SL, amb NIF B17236613, pel preu de 
TRENTA-DOS MIL TRES-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS 
CÈNTIMS, IVA inclòs (32.329, 62 €). 
 



 
 
 

Aquest import es desglossa en VINT-I-SIS MIL SET-CENTS DIVUIT EUROS AMB 
SEIXANTA-NOU CÈNTIMS (26.718,69 €)  d’import net i CINC MIL SIS-CENTS DEU 
EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS en concepte d’IVA calculat al 21 %. 
 
Segon.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de 
clàusules administratives particulars i el plec de clàusules tècniques reguladores de la 
contractació, aprovats per la Junta de Govern Local de data 31 d’octubre de 2019; així 
com amb les ofertes presentades per l’adjudicatària. 
 
Tercer.- Les característiques i avantatges de l’oferta, queden acreditades a l’informe de 
la Mesa de Contractació celebrada el dia 14 de gener de 2020, essent les següents: 
 
LOT 4 - Edificis Ensenyament i Joventut 

- Millora econòmica: 65 punts. 
- Descompte al preu dels materials per famílies: 18,75 punts. 
- Experiència, titulació formativa i carnets d’instal·lador dels treballadors a adscriure al 

contracte per a realitzar el Servei de manteniment: 4 punts. 
- Localització de la base operativa: 5 punts. 
- Sistemes de gestió de la qualitat i de la gestió ambiental: 0 punts. 
TOTAL: 92,75 punts. 
 
Tota la informació necessària que justifica la present adjudicació es troba publicada en 
el Perfil del contractant de l’Ajuntament d’Olot.  
 
Quart.- D’acord amb els terminis establerts a la clàusula 4 del PCAP, el preu del 
contracte es pagarà amb càrrec a la següent partida:   
 
20.144.323.212001 Manteniment edificis ensenyament (altres) 
 
Autoritzar i disposar la despesa per l’import de vint-i-sis mil nou-cents quaranta-un euros 
amb trenta-cinc cèntims (26.941.35 €) IVA inclòs;  corresponent a l’exercici 2020. 
 

 
Atès el caràcter plurianual de la despesa, la seva autorització o realització se subordina 
al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos municipals.  
 
Cinquè.- La durada del contracte s’estableix en 1 any, a partir de la data de la 
formalització del contracte, prorrogable per un any més. 
 
Sisè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i als candidats, de conformitat amb 
l’article 151 de la LCSP.  
 
Setè.- Publicar l’adjudicació del contracte mitjançant anunci en el Perfil del Contractant. 
 
Vuitè.-  Requerir a l’empresa  J. JUANOLA SL, amb NIF B17236613, per tal que un cop 
transcorreguts 15 dies hàbils des que es remeti la notificació de l’adjudicació, comparegui 
a l’Ajuntament d’Olot per a la formalització del contracte, de conformitat amb l’article 

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

200220  Despeses 20144  323  212001 26941.35 MANTENIMENT EDIFICIS EDUCACIO 
(ALTRES) 

100 001 001 001 000 000 



 

153.3 de la LCSP. 
 
Novè.- PUBLICAR la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del 
Contractant. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

7.3. - APROVACIÓ DESPESES DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 
D'ASSEGURANCES   DE VEHICLES, IMMOBLES, RESPONSABILITAT CIVIL I 

D'ALTRES  DE L'AJUNTAMENT D'OLOT ANY 2020 
 
 

Núm. de referència : X2020004111     
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
L’Ajuntament d’Olot té contractat amb la corredoria d’assegurances “Curós Espigulé, 
SL”  la prestació del servei d’assegurances de vehicles, immobles, responsabilitat civil i 
d’altres de l’Ajuntament d’Olot.  
 
D’acord amb el que s’estableix en el  Decret de l’Alcaldia de data 10 de juny de 2015, 
aquest Ajuntament liquidarà directament a les companyies asseguradores, les pòlisses 
que aquestes presentin i que hagin estat intermediades per la corredoria “Curós 
Espigule, SL”. 
 
Per tot això es fa necessari l’aprovació de la despesa prevista per aquest concepte per 
a l’exercici 2020. 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CC012020000033 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar la despesa per a l’exercici 2020 corresponent a la prestació del servei 
d’assegurances de vehicles, immobles, responsabilitat civil i d’altres d’aquest 
Ajuntament, que es preveu en DOS-CENTS MIL EUROS (200.000€).  
 
Segon.-  Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida núm. 20.130.920.224000 “ 
assegurances” del pressupost municipal. 
 

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

200200  Despeses 20130  920  224000 200000 ASSEGURANCES 100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 



 
 
 

7.4. - REVISIÓ PREU DE LA CONCESSIÓ DEL CONTRACTE D'ARRENDAMENT  
PER A LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE L'ESTABLIMENT DE SERVEIS DE BAR-

RESTAURANT AL FORT DEL VOLCÀ MONTSACOPA. 
 
Núm. de referència : X2017001391     
 
Per acord del Ple de l’Ajuntament de data 27 de juliol de 2017 es va adjudicar a favor 
de la societat “ANGLADA & PARTNERS, SL” la concessió del contracte d’arrendament 
per a la gestió i explotació de l’establiment de serveis de bar-restaurant al Fort del Volcà 
Montsacopa” per un cànon anual de 3.500 € per un termini d’arrendament de 10 anys.  
 
D’acord amb la clàusula quarta del plec de clàusules administratives (PCAPI) el còmput 
de termini d’arrendament s’inicia el dia següent a l’entrega del local, quan aquest estigui 
finalitzat i l’Ajuntament hagi efectuat l’acta de comprovació de les obres.  
 
Atès que en data 13 d’octubre de 2017 es va efectuar l’acta de recepció de l’obra de 
l’establiment de servei de restauració al Fort del Sant Francesc (Volcà Montsacopa), la 
data d’inici de l’arrendament es fixa el 14 d’octubre de 2017. 
 
Atès la clàusula 5ena del PCAP estableix que 
“per a les dues primeres revisions els cànon s’incrementarà a raó de l’1% (posta en 
marxa de la instal·lació). Així s’arribarà al final del 3er any de la concessió” 
Aquestes revisions s’aplicaran amb efecte de l’1 de gener de cada exercici encara que 
l’import a revisar es determini amb posterioritat a l’1 de gener per la necessitat de recollir 
la informació que posi de manifest totes les variables a considerar”. 
 
Així mateix la clàusula 8.2.2 c) del PCAP estableix: “ el cànon d’arrendament es pagarà 
en quotes trimestrals dins els 10 primers dies de cada trimestre. Del cànon del 2017 
només s’abanorà la part corresponent als  mesos des la primera obertura de l’activitat”. 
 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12017000002 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
 
PRIMER.- Revisar en un 1% el cànon d’import 3.535 € corresponent a la segona 
anualitat de la concessió  del contracte d’arrendament  per  a la gestió i explotació de 
l’establiment de serveis de bar-restaurant al Fort del  Volcà Montsacopa; adjudicada per 
l’Ajuntament Ple de data 27 de juliol de 2017 a favor de la societat “ANGLADA & 
PARTNERS, SL, amb NIF B55172555¸amb efectes del dia 1 de gener  de 2020. 
  
L’import resultant de dita revisió ascendeix a 35,35€/any 
 
SEGON.- L’import anual del cànon per a l’anualitat 2020 queda fixant en tres mil cinc-
cents setanta euros amb trenta-cinc cèntims (3.570,35 € ). 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 



 

 
7.5. - REVISIÓ PREU DEL SUBARRENDAMENT DEL LOCAL DEL CARRER DELS 
SASTRES NÚM. 14 BAIXOS  EN EL MARC DEL PROJECTE "EL TALLER DELS 

SASTRES" . PROJECTE TALLER 1/30 
 
 

Núm. de referència : X2018037061     
 
La Junta de Govern Local de data 29 de novembre de 2018 va adjudicar en règim de 
subarrendament a la Sra. Georgina Artigas Busquets, amb DNI núm. ****, el local situat 
als baixos del  núm. 14 del carrer Dels Sastres, en el marc del projecte “El Taller dels 
Sastres”: “PROJECTE TALLER 1/30”; per un termini des de l’1 de desembre de 2018 a 
31 de desembre de 2021. 
 
El preu del contracte es fixa en 150 €/mensuals IVA inclòs.  
 
D’acord amb el contracte el preu es revisarà anualment d’acord amb l’IPC, conjunt 
nacional. 
Atès que a data 31 de desembre de 2019 aquest es fixa en 0,8%. 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12018000029  i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
PRIMER.- Fixar en cent cinquanta-un euros amb vint cèntims (151,20 €) IVA inclòs,  
el preu mensual per a l’exercici 2020, del subarrendament del local ubicat als baixos de 
la casa núm. 14 del carrer Dels Sastres, en el marc del projecte “El taller Dels Sastres”: 
“PROJECTE TALLER 1/30”; l’adjudicatària del qual és la Sra. Georgina Artigas 
Busquets amb NIF. Núm. 77916662E. 
 
SEGON.-  Aquest pagament es farà per mesos anticipats, dins dels cinc primers dies de 
cada mes, mitjançant domiciliació bancària.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

7.6. - REVISIÓ DE PREU DEL SUBARRENDAMENT DEL LOCAL SITUAT ALS 
BAIXOS DE LA PLAÇA MAJOR NÚM. 5 EN EL  MARC DEL PROJECTE "EL 

TALLER DELS SASTRES" -PROJECTE L'ATELIER" 
 
 

Núm. de referència : X2018037065     
 
La Junta de Govern Local de data 29 de novembre de 2018 va adjudicar en règim de 
subarrendament a la Sra. Bibiana  Gérez  Perramon, amb DNI núm. ****, el local situat 
als baixos del núm. 5 de la Plaça Major, en el marc del projecte “El Taller dels Sastres”: 
“`PROJECTE L’ATELIER”; per un termini des de l’1 de desembre de 2018 al 31 de 
desembre de 2021. 
 
El preu del contracte es fixa en 115 €/mensuals, IVA inclòs. 



 
 
 

 
D’acord amb el contracte el preu es revisarà anualment d’acord amb l’IPC, conjunt 
nacional. 
Atès que a data 31 de desembre de 2019 es fixa en 0.8% 
 
I vist  l’expedient administratiu núm. CCS12018000030 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
PRIMER.- Fixar en cent quinze euros amb noranta-dos cèntims (115,92 €) IVA 
inclòs, el preu mensual per a l’exercici 2020, del subarrendament del local situat als 
baixos del núm. 5 de la Plaça Major, en el marc del projecte “El Taller dels Sastres”: 
“PROJECTE L’ATELIER”; adjudicat a  la Sra. Bibiana  Gérez  Perramon, amb NIF núm. 
****. 
 
SEGON.- Aquest pagament es farà per mesos anticipats, dins dels cinc primers dies de 
cada mes, mitjançant domiciliació bancària.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
7.7. - REVISIÓ PREU DEL SUBARRENDAMENT DEL LOCAL SITUAT ALS BAIXOS 

DEL NÚM. 6 DEL CARRER CARNISSERIES, EN EL MARC DEL PROJECTE "EL 
TALLER DELS SASTRES" : PROJECTE VERD.DEGRIS. 

 
 

Núm. de referència : X2018037068     
 
La Junta de Govern Local de data 29 de novembre de 2018 va adjudicar en règim de 
subarrendament a la Sra. Ana Maria Herrero Ruiz, amb DNI núm. ****, el local situat als 
baixos del núm. 6 del carrer Carnisseries, en el marc del projecte “El Taller dels Sastres”: 
PROJECTE VERD.DEGRIS; per un termini des l’1 de desembre de 2018 al 31 de 
desembre de 2021. 
 
El preu del contracte es fixa en 125 €/mensuals , IVA inclòs.  
 
D’arcord amb el contracte el preu es revisarà anualment d’acord amb l’IPC, conjunt 
nacional. 
Atès que a data 31 de desembre de 2019 aquest es fixa 0,8%. 
 
I vist l’expedient administratiu CCS12018000031 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
  
PRIMER.- Fixar en cent vint-i-sis euros (126 €)  IVA inclòs; el preu mensual per a 
l’exercici 2020, del subarrendament del local ubicat als baixos del núm. 5 del carrer 
Carnisseries, en el marc del projecte del “Taller dels Sastres”. PROJECTE 
VERD.DEGRIS; adjudicat a la Sra. Ana Maria Herrero Ruiz, amb NIF núm. ****. 
 



 

SEGON.- Aquest pagament es farà per mesos anticipats, dins del cinc primers dies de 
cada mes, mitjançant domiciliació bancària. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

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

REGIRAN LA LICITACIÓ PER ADJUDICAR EL SUBMINISTRAMENT DE 
CARBURANT DESTINAT A VEHICLES I MAQUINÀRIA DEL PARC MÒBIL DE 
L'AJUNTAMENT D'OLOT . AGRUPAT EN FLOTES ; I CONVOCATÒRIA DE 

LICITACIÓ 
 
Núm. de referència : X2020004392    
 

Tipus contracte SE DE SERVEIS 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

  
Atès que és necessari contractar el subministrament de carburant destinat a  vehicles i 
la maquinària del parc mòbil de l’Ajuntament d’Olot, agrupat en flotes amb la següent 
distribució : Flota núm.1: Brigada Municipal, Flota núm.2 : Serveis de Seguretat, Flota 
núm.3:  Joventut, Flota núm.4 : Esports i Lleures i Flota núm. 5 : Serveis Tècnics. 

L’objecte del contracte és  el subministrament de carburant destinat a  vehicles i la 

maquinària del parc mòbil de l’Ajuntament d’Olot, agrupat en flotes amb la següent 

distribució : Flota núm.1: Brigada Municipal, Flota núm.2 : Serveis de Seguretat, Flota 

núm.3:  Joventut, Flota núm.4 : Esports i Lleures i Flota núm. 5 : Serveis Tècnics. 

La durada del contracte s’estableix per una durada de 22 mesos a comptar des de la 

formalització del contracte fins a exhaurir el pressupost màxim de licitació.   

El pressupost màxim de licitació es fixa en 97.349,87 € (IVA inclòs), amb el següent 

desglossament 80.454,44 € de pressupost net i 16.895,43 € en concepte d’IVA del tipus 

del 21%. 

Als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat subjecte a la 

licitació, el valor estimat del contracte ascendeix a 96.545,33 € (IVA exclòs). 

Aquests contracte no està subjecte a regulació harmonitzada. 

De conformitat amb el que disposa l’article 116 de la LCSP, la celebració de contractes 

per part de les administracions púbiques requerirà la prèvia tramitació de l’expedient, 

que s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els 

termes previstos a l’article 28 de l’esmentada LCSP. 



 
 
 

Vist que a l’expedient s’han incorporat el Plec de clàusules administratives particulars i 

el Plec de clàusules tècniques d’acord amb el que disposa l’article 116.3 de la Llei 

9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP). 

Atès que el procediment a seguir per a l’adjudicació del contracte és l’obert simplificat , 

en virtut dels articles 131,145,146 i 159 de la LCSP, i que la tramitació de l’expedient 

serà ordinària, de conformitat amb l’article 116 i següents de la LCSP. 

De conformitat amb els articles 28,116 i 117 de la LCSP. 

De conformitat amb els articles 122 i 124 LCSP. 

Vist que d’acord amb la informació d’Intervenció hi ha crèdit suficient a la partida 

consignada. 

Vist que a l’expedient consta l’informe emès per la Secretària general de l’Ajuntament, 

en compliment de la Disposició Addicional Tercera de la LCSP. 

Vist el que disposa l’apartat 1 de la Disposició Addicional Segona de la LCSP i atès que 

l’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local per la delegació conferida per 

l’Alcaldia en data 26 de juny de 2019. 

Per tot això, en exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la 

delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret de data 25 de 

juny de 2019. 

I vist l’expedient administratiu núm. CCS12020000005 com a regidora delegada 

d’Hisenda, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 

Primer. INICIAR l’expedient de contractació administrativa que ha de regir la licitació del 

subministrament de carburant destinat a  vehicles i la maquinària del parc mòbil de 

l’Ajuntament d’Olot, agrupat en flotes amb la següent distribució : Flota núm.1: Brigada 

Municipal, Flota núm.2 : Serveis de Seguretat, Flota núm.3:  Joventut, Flota núm.4 : 

Esports i Lleures i Flota núm. 5 : Serveis Tècnics, incorporant-hi la documentació que fa 

a què fa referència l’article 116 de la LCSP.  

Segon. APROVAR, de conformitat amb l’article 117 de la LCSP, l’expedient de 

contractació administrativa que ha de regir la licitació del  subministrament de carburant 

destinat a  vehicles i la maquinària del parc mòbil de l’Ajuntament d’Olot, agrupat en 

flotes amb la següent distribució : Flota núm.1: Brigada Municipal, Flota núm.2 : Serveis 

de Seguretat, Flota núm.3:  Joventut, Flota núm.4 : Esports i Lleures i Flota núm. 5 : 

Serveis Tècnics, pel preu de licitació de 97.349,87 € IVA inclòs,  80.454,44 € de 

pressupost net i 16.895,43 € en concepte d’IVA. 



 

La durada del contracte s’estableix en 22 mesos,  comptar des de la formalització del 
contracte o fins a exhaurir el pressupost màxim de licitació. 

Tercer. APROVAR el Plec de clàusules administratives i el Plec de clàusules tècniques 

que han de regir la contractació del subministrament abans esmentat, tal i com 

determina l’article 122 i 124 de la LCSP. 

Quart.-   AUTORITZAR  la despesa  prevista per a l’exercici 2020 per import de 
quaranta-quatre mil dos-cents quaranta-nou euros amb noranta-quatre cèntims 
(44.249,94 €) (IVA inclòs), amb càrrec a les partides que es detallen a continuació, del 
pressupost municipal.  

 

Núm. Partida Nom Partida Import Anual Màx.  
(IVA inclòs) 

2020  44.249,94 € 

142.1511.221030   Combustible Brigada   29.550,02 € 

180.132.221030 Combustible Serveis de Seguretat 11.600,03 € 

500.326.221030 Combustible Vehicles Joventut  499,97 € 

330.340.221030 Combustible Esports i Lleure 2.099,96 € 

140.151.221030 Combustible Serveis Tècnics 499,97 € 

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

200200  Despeses 20142  1511 221030 29550.02 COMBUSTIBLE BRIGADA 100 001 001 001 000 000 
200200  Despeses 20180  132  221030 11600.03 COMBUSTIBLE SERVEI SEGURETAT 100 001 001 001 000 000 
200200  Despeses 20520  320  221030 499.97 COMBUSTIBLES VEHICLES JOVENTUT 100 001 001 001 000 000 
200200  Despeses 20330  340  221030 2099.96 COMBUSTIBLE VEHICLES ESPORTS I 

LLEURE 
100 001 001 001 000 000 

200200  Despeses 20140  151  221030 499.97 COMBUSTIBLE VEHICLES SERVEIS TECNICS 100 001 001 001 000 000 

 

Atès el caràcter  plurianual  de la despesa (any 2021) , la seva autorització o realització 

se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos. 

Cinquè.- DISPOSAR l’obertura del procediment d’adjudicació que es tramitarà de forma 

ordinària, pel procediment obert simplificat i es durà a terme  atenent a un únic criteri 

d’adjudicació, (clàusula 16 del PCAP);  d’acord amb el que disposen els articles 145 i 

146 de la LCSP, i procedir a la seva publicació en el Perfil del Contractant de 

l’Ajuntament d’Olot.  

Sisè. NOMENAR, com a Responsable del Contracte, el Sr. Xavier Viñolas Boix, tècnic 

de l’Àrea de Territori, amb les facultats determinades a l’article 62 de la LCSP, i haurà 

de supervisar  la seva execució , adoptar les decisions i dictar les instruccions 

necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta realització de la prestació pactada 

dins de l’àmbit de facultats que l’òrgan de contractació li atribueixi..  



 
 
 

Setè. DELEGAR a l’Alcaldia 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. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

8.1. - AUTORITZAR A UNA ALUMNA DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA A 
REALITZAR PRÀCTIQUES A L'ÀREA DE LA POLICIA MUNICIPAL 

 
Núm. de referència : X2020004443     
 
Atès que a la Universitat de Girona es cursa el Grau en Criminologia en el programa 
educatiu del qual s’estableix l’obligació dels estudiants de realitzar pràctiques en les 
empreses o en les administracions públiques.  
 
Atès que l’àrea de la Policia Municipal de l’Ajuntament d’Olot està disposada a 
col·laborar amb la Universitat de Girona per tal que el seu alumnat pugui adquirir 
coneixements relacionats amb les tasques relacionades amb el funcionament normal 
del departament esmentat.  
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’Organització i Atenció Ciutadana, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords:  
 
Primer.- Autoritzar la realització de pràctiques a l’àrea de la Policia Municipal de 

l’Ajuntament d’Olot a la senyora MARTA MARSAL ALVAREZ (DNI ****), alumna del 
Grau en Criminologia de la Universitat de Girona, durant el període comprès entre el 
03/02/2020 i fins el 29/05/2020 i amb horari de tres dies a la setmana amb un total de 
100 hores, segons estableix el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i la 
Universitat de Girona, per realitzar les tasques derivades del normal funcionament del 
departament, i sense percebre cap tipus de remuneració.  
 
Segon.- La senyora Marta Marsal Alvarez iniciarà les pràctiques el 07/02/2020 i fins el 
29/05/2020 realitzarà 100 hores de pràctiques. 
 
Tercer.- Incloure a la senyora Marta Marsal Alvarez, estudiant de la Universitat de 
Girona, a l’assegurança de responsabilitat civil d’aquest Ajuntament el temps que estigui 
realitzant les pràctiques. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 

9.1.  – PA.13.02. CARRER FRANÇA.- PROPOSANT APROVAR INICIALMENT 
CANVI DE SISTEMA D’ACTUACIÓ. 

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



 

 
 
 

10.1. - SOL·LICITUD LLICENCIA D'OBRES REFORMA PUNTUAL D'ESCALA I 
AMPLIACIÓ D’HABITATGES UNIFMAILIARS ENTRE MITGERES AL C. ROSER,12 
 
 

Núm.- LLICENCIA D’OBRES 
MARTA GUITART FRANCAS- C DE LA TARTANA N.0026 OLOT 

 
Núm. de referència : X2019042760 
 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per REFORMA PUNTUAL 
D'ESCALA I AMPLIACIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES, al : C 
DEL ROSER N.0012 , del municipi d’Olot.  

 
Identificació de l’expedient: OMA32019000105   
Situació: C DEL ROSER N.0012  
                 
UTM: : 7705155 
 

1.- En data 28/10/2019, **** amb DNI: ****, representat per ****, presenta projecte 
d’obres majors per REFORMA PUNTUAL D'ESCALA I AMPLIACIÓ D'HABITATGE 
UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES, amb situació al carrer C DEL ROSER N.12 , d’Olot, 
d’acord amb el projecte redactat per **** 
 
2.- En data  29/01/2020  l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.  
 
FONAMENT DE DRET 
 
1. Vist el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per 
acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 18 de juny de 
2003 i quin Text Refós fou aprovat pel mateix òrgan en sessió de data 25 de setembre 
de 2003, havent estat publicada la seva normativa al Diari Oficial de la Generalitat de 
data 2 de febrer de 2004, i posteriors modificacions, qualifica la finca on es situa 
l’edificació existent de sòl. URBÀ CONSOLIDAT, Zona de rehabilitació de l’estructura 
urbana (6.2) 
 
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, 
estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les llicències d’obres. 
És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme. 
 
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local, 
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, que va delegar 
aquesta competència en aquest òrgan municipal. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  



 
 
 

 
PRIMER.- Atorgar a ****amb DNI: ****, representat per ****, llicència d’obres 
(OMA32019000105), per REFORMA PUNTUAL D'ESCALA I AMPLIACIÓ 
D'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES, amb situació al C DEL ROSER 
N.0012 , del municipi d’Olot, d’acord amb el projecte redactat per **** 
 
SEGON. Informar que no podran inciar-se les obres en tant no es doni compliment als 
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències d’Urbanisme 
d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran les 
corresponents actuacions sancionadores.  
 
TERCER. El termini per començar les obres és de 2 mesos i el termini per acabar-les 
és de 18 mesos. La llicència urbanística caducarà a tots els efectes si, en finir qualsevol 
d’aquests terminis o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no s’han acabat 
les obres, essent necessari sol·licitar nova llicència ajustada a l’ordenament urbanístic 
vigent.  
 
QUART.Donar compte de l’ingrès de les autoliquidació/ns que es detalla/en 
seguidament: CRA2020600009     
 
 
Liquidació de Drets i Garanties: 
 

Drets 
 
Per: 
Un pressupost de: 11723.90 euros  
   
  
1 Tanca provisional 
 
 

Base liquidable 
(3) 

Drets % 
bonifica
ció 

Drets definitius Taxes Total Drets 

11723.90 386.89 0 386.89 65.50 452.39 

 
 

Garanties: 
 
    
 

   
 

Total Liquidació Euros 

Per Drets 452.39 

Per Garanties  0 

 
 



 

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



 
 
 

11.- Quan per causes imperioses de l’obra emparada per la present llicència, s’hagi 
d’ocupar la via pública amb materials, grues, instal·lacions, etc, així com interrompre la 
normal circulació pel carrer o vorera, s’haurà de sol·licitar el corresponent permís, 
quedant el contractista sotmès a la legislació vigent en la matèria i a les ordres que en 
aquest sentit li transmeti la Policia Municipal. 
 
12.- El davant de l’edifici o del solar on es realitzin les obres de nova construcció, o que 
afectin la façana o part anterior de la coberta, es tancaran sempre amb un clos de 
protecció d’acord amb les condicions de l’Ordenança d’obres a la via pública. Les 
bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació 
vigent. 
 
13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les 
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà 
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les 
prestacions de la Seguretat Social. 
 
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la corresponent 
llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals que causi. 
 
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li 
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En cas 
d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les sancions 
que corresponguin. 
 
Condicions particulars: 
 
 
1. Els responsables de l’obra es faran càrrec de senyalitzar amb punts de llum de 
color vermell la tanca de protecció a col·locar al carrer. La tanca s’ajustarà a les 
condicions que determina l’Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública aprovada 
el 27/04/1995.  
 
2. Com a mínim 48 hores abans de qualsevol operació de càrrega o de descàrrega 
que impliqui ocupació de la via pública caldrà comunicar-ho a la Policia Municipal 
per tal de preveure la senyalització necessària.  
 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 

11.1. - ACORD PER DONAR COMPTE DELS ASSABENTATS D’OBERTURA I 
DELS DECRETS DICTATS ENTRE ELS DIES 14 I 30 DE GENER DE 2020, 

RELATIUS A L’ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
 

Núm. de referència : X2020004258     
 



 

En relació a l’expedient AG012020000005, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Medi Ambient, proposa a la Junta de Govern Local, 
adoptar el següent acord:  
 
Únic.- Donar compte de les declaracions responsables, comunicacions prèvies, 
assabentats d’obertura i decrets dictats entre els dies 14 i 30 de gener de 2020, relatius 
a l’Àrea de Medi Ambient, que es relacionen a continuació:  
 

Tràmit 
Activitats 

Nom / comercial Concepte Adreça Decret 
 

Assabentat 
obertura 

Josefina Frigola 
Casadellà 

Habitatge d’ús 
turístic 

Av. Girona 16 Bis B 1 20/01/2020 

Assabentat 
obertura 

Jordi Moret 
Vayreda 

Serveis 
d’arquitectura i 
urbanisme 

C/Sant Rafel 28 1r 20/01/2020 

Assabentat 
obertura 

Pere Vidal 
Deulofeu 

Comercial 
energètic 

C/Francesc Montsalvatge 
26 B 2 

21/01/2020 

Assabentat 
obertura 

Y & C Working 
Europa SLU 

Venda de 
cosmètica i 
higiènics 

C/Major 27 B 2 21/01/2020 

Declaració 
responsable 

Jaume 
Casamitjana Masó 

Habitatge d’ús 
turístic 

Mas Casamitjana 
(Cabanya) 

14/01/2020 

Declaració 
responsable 

Companyia de 
Teatre Anna Roca 
SL 

Magatzem per a la 
companyia 

C/Joaquim Masmitjà 21 B 27/01/2020 

Assabentat 
canvi de 
titularitat 

Bochiha Sinae Bar restaurant C/Sant Feliu 59 21/01/2020 

Assabentat 
baixa 

Fons d’art Olot SL Fons d’art galeria Pg. Bisbe Guillamet 4 1r 15/01/2020 

Decret de baixa 
d’ofici 
 

Especialitats 
Xapon SL 

Magatzem de 
xarcuteria i 
productes 
alimentaris 

Av. Alba Rosa 27-29 21/01/2020 

Decret de baixa Natàlia Carrasco 
Belmonte 

Centre de teràpies 
naturals 

C/Aranjuez 6 B 1 24/01/2020 

  
Concessió ús d’horts municipals 

Baixa **** Ús hort municipal Horts del Parc Nou 32 22/01/2020 

Baixa **** Ús hort municipal Horts de Bonavista 7 22/01/2020 

Baixa **** Ús hort municipal Horts del Parc Nou 31 22/01/2020 

Alta **** Ús hort municipal Horts del Parc Nou 31 22/01/2020 



 
 
 

Baixa i Alta **** Ús hort municipal Pou del Glaç 17 (Baixa) i 
15 (Alta) 

22/01/2020 

Baixa i Alta **** Ús hort municipal  Pou del Glaç 6 i 8 (Baixa) i 
2 (Alta) 

22/01/2020 

Pròrroga 
concessió  

**** Ús hort municipal Mas Bernat 23 30/01/2020 

Pròrroga 
concessió  

**** Ús hort municipal Parc Nou 5 30/01/2020 

Pròrroga 
concessió 

**** Ús hort municipal Parc Nou 8 30/01/2020 

Pròrroga 
concessió 

**** Ús hort municipal Parc Nou 29 30/01/2020 

Pròrroga 
concessió 

**** Ús hort municipal Parc Nou 33 30/01/2020 

Pròrroga 
concessió 

**** Ús hort municipal Parc Nou 35 30/01/2020 

Pròrroga 
concessió 

**** Ús hort municipal Parc Nou 38 30/01/2020 

Pròrroga 
concessió 

**** Ús hort municipal Parc Nou 104 30/01/2020 

Pròrroga 
concessió 

v Ús hort municipal Parc Nou 110 30/01/2020 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

12. - ASSUMPTES URGENTS 
 
 
 
 
i no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a dos quarts de nou del matí  i per constància del que s’hi ha 
tractat i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura 
 
 
VIST I PLAU 
L’ALCALDE 

EL SECRETARI ACCIDENTAL 

  
 


