
 
 
 

ACTA NÚM.61 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 
EL DIA 11 DE JUNY DE 2020. 

 
 
  

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 11 de juny de 2020 es reuneix en aquesta Casa 
Consistorial la Junta de Govern d’aquets Ajuntament sota la presidència del Sr. JOSEP 
BERGA I VAYREDA, per tal de celebrar  la sessió ordinària , setmanal i de primera 
convocatòria  que s’escau al dia d’avui. 
 
Hi assisteixen els membres de la Junta de Govern Local Srs./es. Estanis Vayreda i 
Puigvert, i de forma telemàtica  Montserrat Torras i Surroca, Immaculada Muñoz i 
Díaz, Jordi Güell i Güell, Aniol Sellabona i Aguilera i Gemma Canalias i Rafel. 
La Sra. Maria Assumpció Camps i Bosch excusa la seva assistència. 
 
  
També hi assisteixen de forma telemàtica 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 de forma telemàtica l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí. 
 
Actua com a secretaria, la Secretària General , Sra. M. Glòria Gou Clavera 
 
La secretària fa constar que els regidors han estat autoritzats per l’alcalde a assistir 
telemàticament a la sessió. L’alcalde, el Sr. Vayreda, el Sr. Guix i la Secretària 
assisteixen presencialment en el lloc on se celebra. 
 

 
1.1. - CELEBRACIÓ TELEMÀTICA DE LES JUNTES DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT CONSEQÜÈNCIA DE L’ESTAT D’ALARMA DECRETAT PEL 

COVID-19. 
 
 

Núm. de referència : X2020019152     
 
 
En relació a l’expedient SG012020000010 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, l’Alcalde , proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció 
dels següents acords: 
 



 

Donar compte del decret d’alcaldia, de data 05 de juny, per a la convocatòria i celebració 
telemàtica de les Juntes de Govern Local de l’Ajuntament a partir del proper 11 de juny 
2020. 
 

 
Núm. expedient: SG012020000010  
Núm. referència: X2020019152  
 

Relació de fets  
 
El Reial Decret 463/2020 de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la 
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 estableix una sèrie de 
restriccions a la mobilitat de les persones indicant que únicament podran circular per les 
vies públiques en determinades situacions. 
  
Donades les competències que té atorgades la Junta de Govern Local de la corporació, 
i vist el decret de l’alcaldia de data 4 de juny de 2020, en que es deixa sense efecte 
l’AVOCACIÖ de competències a favor de l’alcaldia; resulta necessari convocar aquest 
òrgan als efectes de tractar els punts que configuraran l’ordre del dia  
 
 
Fonaments de dret  
 
La Disposició addicional Tercera del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures 
urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de 
transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica estableix que els 
òrgans col·legiats de les entitats locals de Catalunya poden constituir-se, convocar i 
celebrar sessions, adoptar acords i remetre actes a distància, quan concorrin situacions 
de força major o de greu risc col·lectiu, catàstrofe i calamitats públiques.  
 
Les condicions exigides per l’esmentat Decret Llei als efectes de portar a terme la 
sessions dels òrgans col·legiats són les següents:  
 
1) La convocatòria de les sessions haurà de motivar la concurrència o manteniment de 
la situació que justifica excepcionalment que se celebri a distància. 
  
2) Cal assegurar, per mitjans electrònics, les identitats dels membres de la corporació, 
el contingut de les seves manifestacions i el moment en què es produeixen, la 
interactivitat i intercomunicació en temps real i la disponibilitat dels mitjans. 
  
3) Els mitjans electrònics han de garantir que no es produeixen interferències externes, 
la seguretat de les persones que hi participen, el manteniment del quòrum de constitució, 
la llibertat de participació en els debats i deliberacions i el secret d’aquestes últimes ( 
quan aquestes així ho siguin). A aquest efecte, d’acord amb Reial Decret 3/2010, de 8 
de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de 
l'Administració Electrònica, caldrà que els mitjans telemàtics utilitzats compleixin amb 
l’ENS. 
 



 
 
 

4) Cal tenir en compte, també que la sentència del Tribunal Constitucional número 
19/2019, de 12 de febrer determina, en relació a l’obligació dels càrrec electes d’assistir 
presencialment en el funcionament ordinari de les càmeres legislatives, que:  
Esta exigencia no admite otra excepción que la que pueda venir establecida en los 
reglamentos parlamentarios respecto a la posibilidad de votar en ausencia cuando 
concurran circunstancias excepcionales o de fuerza mayor, y para ello será necesario 
que el voto realizado sin estar presente en la cámara se emita de tal modo que se 
garantice que expresa la voluntad del parlamentario ausente y no la de un tercero que 
pueda actuar en su nombre.  
 
En aquest sentit, davant la situació actual d’Estat d’Alarma es justifica plenament 
d’adopció la mesura de celebrar les juntes de govern de forma telemàtica per a tots i 
totes aquelles electes que no puguin assistir amb motiu del confinament i la restricció de 
la mobilitat de les persones com a conseqüència del COVID-19.  
 
Vista la competència de l’ article 21.1, m) de la Llei de Bases de Règim Local que 
estableix que correspon a l’alcalde “adoptar personalmente, y bajo su responsabilidad, 
en caso de catástrofe o de infortunios públicos o grave riesgo de los mismos, las 
medidas necesarias y adecuadas dando cuenta inmediatamente al Pleno”.  
 
Donat que el reglament orgànic municipal no regula els casos en què es pot assistir 
telemàticament ni als plens, ni a les Juntes de Govern Local, o bé votar de forma remota.  
 
Per tant, procedeix adoptar com a mesura temporal mentre duri l’estat d’alarma i la 
restricció de moviments de les persones, la celebració de les juntes de govern amb 
l’assistència telemàtica dels i les electes, que així ho sol·licitin, havent de posar a 
disposició de tots i totes elles els mitjans telemàtics que siguin oportuns.  
 
Resolc  
 
Primer.- Convocar les sessions de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament per a la 
celebració de manera telemàtica, mentre duri l’estat d’alarma i per part dels regidors que 
ho sol·licitin amb anticipació a aquesta alcaldia L’ordre del dia els serà tramés pels 
mitjans habituals  
 
Segon.- La celebració de la sessió es regirà per les següents normes:  
 

A) la sessió se celebrarà a la sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament, si 
bé els regidors i regidores podran acollir-se a la possibilitat d'assistència 
telemàtica i de votar remotament a través mitjans electrònics.  

 

B) Tots els regidors que s’acollin a l’assistència telemàtica i el vot remot, hauran de 
sol·licitar-ho a l’alcaldia i s’autoritzarà a cadascun d’ells i es comunicarà a la 
Secretaria perquè disposi del necessari perquè tècnicament es pugui complir 
amb allò autoritzat,  

 

C) El regidor o regidora podrà en qualsevol moment no fer ús de l'autorització, 
assistint a la sessió presencialment.  

 



 

 
El sistema d'assistència telemàtica i de votació remota estarà sota la supervisió de la 
Presidència i haurà de complir els requisits i respectar els principis de seguretat i 
accessibilitat. L'accés als recursos del sistema exigirà disposar d'un equipament 
informàtic adient i connexió a internet. 
 
El sistema ha de garantir la verificació per mitjans electrònics l'efectiva presència o 
absència del regidor o regidora autoritzat a fer el seu ús i el sentit del seu vot. La 
presència necessàriament tindrà caràcter sincrònic i s'haurà de mantenir al llarg de tota 
la sessió, en idèntics termes a l'assistència presencial, el qual a tots els efectes tindrà la 
consideració de lloc de celebració de la sessió.  
 
En l'acta de la sessió la secretària farà constar expressament els membres autoritzats a 
assistir telemàticament a la mateixa.  
 
La Presidència vetllarà perquè el regidor o regidora autoritzat a utilitzar aquest sistema 
pugui emetre el seu vot i donar explicació del mateix, si s'escau. La interrupció de la 
connexió amb els regidors o regidores que assisteixin remotament no implicarà la 
suspensió de la celebració de la sessió, i en tot cas se'ls tindrà per absents en la sessió 
durant el temps que duri la interrupció.  
 
S'entendrà vàlidament complert el deure d'assistència a les sessions del Ple quan 
s'acullin a la possibilitat d'assistència telemàtica i de votació remota per mitjans 
electrònics.  
 
La Presidència tancarà el debat enunciant els termes en què ha quedat plantejada la 
discussió, a fi de sotmetre-ho a votació, amb indicació, si s'escau, de la forma en què 
ho faran els regidors i regidores que assisteixin telemàticament a la sessió.  
 
VOTACIÓ. El President preguntarà el sentit del vot dels regidors o regidores que hagin 
de votar remotament, que emetrà el seu vot l'anunciarà en veu alta. El president 
proclamarà el resultat, i es repetirà la votació si existís algun dubte en el recompte de 
votants.  
 
Tercer.- Habilitar els mitjans necessaris per tal que la sessió sigui gravada i 
posteriorment difosa a través de la pàgina web/ seu electrònica de la corporació.  
 
Quart.- Establir que la primera sessió que se celebrarà serà el dijous dia 11 de juny de 
2020 a les 8 del mati i posteriorment s’estarà al règim fixat en el cartipàs 
 
 
Olot, 5 de juny de 2020 
 
 
I se n'acorda l'assabentat 
 
 
 
 



 
 
 

 
2. - ACTA.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

 
Essent l'hora assenyalada - les vuit del matí- l'Alcalde declara obert l'acte i del seu ordre, 
la Secretària llegeix l'acta de la sessió anterior, que s'aprova per unanimitat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
 

3. - DESPATX OFICIAL 
 

El Sr. Alcalde es remet al despatx oficial donat a compte en la darrera sessió plenària 
de 21 de maig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
 

4. - 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 la darrera 
sessió. I se n'acorda l'assabentat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
 
 

5.1. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST 
 

Núm. de referència : X2020019551     
 
En relació a l’expedient SAL32020000004 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d'Esports, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Concessió directa, a l’ entitat UNIVERSITAT 
POLITECNICA DE CATALUNYA amb  NIF: Q0818003-F per un import de 5000 euros, 
amb càrrec a la partida 201404624800000 “Conveni UPC”. 
 
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 20140  462  480000 5000 CONVENI UPC 100 001 999 065 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat 
 
 

6.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 
 
 
 

Núm. de referència : X2020019681     
 
 
En relació a l’expedient CPG22020000041 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’obligacions de despeses annex número 20/14 per un import total de 
194.710,37 euros. 
 
 
 

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

200240  Despeses 99999 194710.37 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 
 
S’aprova per unanimitat 
 
 
 

7.1. - APROVAR CERTIFICACIÓ D'OBRA 
 
 
 

Núm. de referència : X2020019668     
 
 
En relació a l’expedient CPG22020000040 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 certificació n.3 de CONSTRUCTORA DEL CARDONER SA amb NIF 
A58467622 corresponent a les obres de CONSTRUCCIÓ EDIFICI I URBANITZACIÓ, 



 
 
 

IMPLANTACIÓ DEL PROJECTE MUSEOGRÀFIC I EL SEGUIMENT DE L’OBRA  
DE L’ESPAI CRÀTER : LOT 1: CONSTRUCCIÓ EDIFICI I URBANITZACIÓ amb 
càrrec a la partida 20.140.333.63208 “ACTUACIONS ESPAI CRÀTER OBRA (PR20-
290.394,80)” per un import de 99.947,21 euros. 
 

 
 

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

200400 2000080001 Despeses 20140  333  63208 99947.21 ACT. ESPAI CRATER (OBRA) (PR20-
290394,80)(PR18-30) 

140 133 999 045 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat 
 
 

8.1. - ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE 
PUBLICITAT, DELS SERVEIS PER A LA INSERCIÓ D'ANUNCIS I LA PUBLICACIÓ 
DE PROGRAMACIÓ CULTURAL I D'INFORMACIÓ MUNICIPAL  AMB "EDICIONS 

EL BASSEGODA, SL". 
 
 
 

Núm. de referència : X2020003735     
 

Tipus 
Contracte 

SE DE SERVEIS 

Procediment NE PROCEDIMENT NEGOCIAT 

Criteris SP SENSE PUBLICITAT 

 
 
Antecedents 
 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 13 de febrer de 2020, es va iniciar 
l’expedient de contractació dels serveis per a la inserció d’anuncis i la publicació de 
programació cultural i d’informació municipal, amb ”Edicions El Bassegoda SLU”, es va 
aprovar l’expedient i el plec de clàusules administratives particulars (PCAP) i el plec de 
condicions tècniques, es va aprovar la despesa i es va convidar a l’empresa “Edicions 
El Bassegoda SLU” amb NIF B17039116 perquè presentés oferta. 
 
D’acord amb l’informe tècnic que proposa la contractació i per les raons que s’hi 
exposen, s’han de seguir els tràmits de l’article 168.a)2n de la Llei de Contractes del 
Sector Públic (en endavant LCSP), per ser el setmanari “La Comarca” (editat per 
“Edicions El Bassegoda SLU”)  l’única publicació d’informació local amb periodicitat 
setmanal de la ciutat d’Olot i per tant, un suport indispensable per divulgar informació 
d’interès per a la ciutadania. 
 
El termini per a la presentació d’ofertes finalitzava el dia 5 de març de 2020. En data 6 
de març de 2020 es va procedir a l’obertura del primer sobre, que contenia la declaració 
responsable, i en data 9 de març de 2020 es va procedir a l’obertura del segon sobre, 
que contenia l’oferta econòmica. 
 



 

La tramitació va quedar suspesa amb l’aprovació del Reial Decret 463/2020, de 14 de 
març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària 
ocasionada pel COVID-19, que entre d’altres suspenia i interrompia els terminis per a la 
tramitació dels procediments administratius, 
 
Atès el Reial Decret 465/2020, de 17 de març, que modifica el Reial Decret 463/2020, 
que permet continuar els procediments administratius referits a situacions estretament 
vinculades als fets justificatius de l’estat d’alarma, o que siguin indispensables per a la 
protecció de l’interès general o per al funcionament bàsic dels serveis. 
 
Atès que els serveis per a la inserció d’anuncis i la publicació de programació cultural i 
d’informació municipal amb ”Edicions El Bassegoda” es considera un servei 
indispensable per a la protecció de l’interès general, ja que permet fer difusió de 
comunicacions i informació de caràcter essencial per a la població. 
 
En data 22 de maig de 2020 la Sra. Anna Diago José, Cap del Gabinet d’Alcaldia, va 
emetre informe de valoració de l’oferta presentada per “Edicions El Bassegoda SLU”  en 
data 25 de febrer de 2020, proposant l’adjudicació a l’empresa Olot Televisió SL. 
 
En data 26 de maig de 2020 es va requerir a l’empresa “Edicions El Bassegoda SLU”  
per tal que presentés la documentació justificativa a què fa referència l’article 150.2 de 
la LCSP i la clàusula 19 del PCAP, atorgant un termini de 7 dies hàbils per a la 
presentació de la documentació, a comptar des del dia següent a la recepció del 
requeriment. 
 
Vist que la documentació requerida ha estat presentada dins el termini establert a 
l’efecte. 
 
De conformitat amb el punt 3 de l’article 150 de la LCSP i amb la Disposició Addicional 
Segona de la LCSP. 
 
Atès que la competència per a l’adopció del present acord és de Junta de Govern Local, 
per delegació conferida per l’Alcaldia mitjançant Decret d’Alcaldia, del 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. CCS12020000004 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següent acord: 
 
Primer.-  ADJUDICAR el contracte dels serveis per a la inserció d’anuncis i la publicació 
de programació cultural i d’informació municipal, a favor d’ ”Edicions El Bassegoda SLU” 
amb NIF B17039116, per un  import màxim  de  vint-i-set mil nou-cents  setanta-cinc  
euros amb vint cèntims (27.975,20 €), IVA inclòs (23.120 € de pressupost net, més 
4.855,20 € d’IVA calculat al 21 %), pels 9 mesos de durada del contracte, i d’acord amb 
els preus unitaris que es detallen en la seva oferta: 
 
- Preu unitari columna setmanal d’informació municipal: 130,00 €, IVA exclòs. 



 
 
 

 
- Preu unitari columna setmanal d’informació cultural: 130,00 €, IVA exclòs. 
 
- Preu unitari inserció d’anuncis: 
 
 - Pàgina sencera: 318,75 €, IVA exclòs. 

 - Contraportada: 382,50 €, IVA exclòs. 

 - Mitja pàgina: 170,00 €, IVA exclòs. 

 - 1 terç de pàgina: 110,50 €, IVA exclòs. 

 - 1/6 de pàgina: 63,75 €, IVA exclòs. 

 - 1/4 de pàgina: 85,00 €, IVA exclòs. 

 - Encartament: 125,00 €, IVA exclòs. 
 
L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de clàusules 
administratives particulars i el plec condicions tècniques reguladores de la contractació, 
aprovats per la Junta de Govern Local de data 13 de febrer de 2020. 
 
Segon.- El contracte tindrà una durada de 9 mesos, amb efectes del dia 1 d’abril de 
2020. 
 
Tercer.- Aprovar i disposar el pagament de la despesa per import de 27.975,20 € (IVA 
inclòs) amb càrrec a la partida pressupostària  núm. 20.100.491.227061 “insercions 
mitjans comunicació” 
 

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

200300 2000364 Despeses 20100  491  227061 27975.20 INSERCIONS MITJANS COMUNICACIO 100 001 001 001 000 000 

 

 

Quart.- Notificar l’adjudicació a “Edicions El Bassegoda SLU”, empresa adjudicatària. 
 
Cinquè.- Publicar l’adjudicació del contracte mitjançant anunci en el Perfil del 
Contractant, de conformitat amb el punt 1 de l’article 151 de la LCSP. 
 
Sisè.-  Requerir a l’adjudicatària per tal que dins el termini màxim de 15 dies hàbils, a 
comptar del següent al de la notificació de l’adjudicació, formalitzi el contracte, de 
conformitat amb l’article 153.3 de la LCSP. 
 
Setè.- PUBLICAR la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del 
Contractant. 
 
 
S’aprova per unanimitat 
 
 

8.2. - CONDONAR EL CÀNON DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D'ÚS 
PRIVATIU DE LA VIA PÚBLICA AMB INSTAL·LACIÓ DESMUNTABLE PER UNA 
ACTIVITAT DE RESTAURACIÓ, PER LA CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL 

COVID-19 



 

 
 

Núm. de referència : X2013017072     
 
 
Antecedents  
 
Atès que la Junta de Govern Local de data 26  de juny de 2014  va acordar adjudicar la 
concessió administrativa d’ús privatiu  de la via pública amb una instal·lació desmuntable 
amb destinació a restaurant a la Plaça Major d’Olot  a “CA L’AMIC, SL”  amb NIF 
B17557505. 
  
La durada de la concessió  era de quatre anys amb efectes del dia 1 de juliol de 2014, 
prorrogables d’any en any amb un màxim de 6 anys; de manera que la durada màxima 
prevista de la concessió és de 10 anys. 
 
La Junta de Govern de data 7 de juny de 2018 i 14 de març de 2019 va procedir a la 
pròrroga de l’esmentada concessió. 
 
La Junta de Govern Local de data 5 de març de 2020 va prorrogar la concessió 
administrativa d’ús privatiu  de la via pública amb una instal·lació desmuntable amb 
destinació a restaurant a la Plaça Major d’Olot, pel termini d’un any amb efectes del dia 
1 de juliol de 2020. 
 
Atès que la concessió té la naturalesa jurídica de concessió administrativa d’us privatiu 
de la via pública i que segons la clàusula 15.2.1 dels plecs administratius el contracte 
és a risc i ventura del concessionari que assumeix tots els riscos derivats de l’execució 
i utilització de la concessió.  
 
Atès que la Junta de Govern Local  de data 30 de gener de 2020 va acordar  
l’actualització del cànon amb efectes del dia  1 de gener de 2020, tot fixant per aquesta 
anualitat un cànon de 3.677,93 € . 
  
Atès el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat de alarma per 
a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada por la COVID-19; que establia, 
entre d’altres, diverses mesures de contenció que suspenien l’obertura al públic de 
locals i establiments −excepte casos determinats−, i restringien l’activitat comercial.  
 
Atès que la declaració de l'estat d'alarma ha suposat que l'explotació de l'activitat abans 
referida no s’hagi pogut realitzar amb motiu de les determinacions de el Reial Decret 
463/2020, de 14 de març, i que atesa la voluntat de l’Ajuntament d’Olot de treballar per 
tal de mitigar l’impacte social i econòmic de la pandèmia i ajudar a ciutadans, 
microempreses, autònoms i pimes davant d’aquesta greu situació, es va acordar 
mitjançant resolució de l’alcaldia: SUSPENDRE PROVISIONALMENT el cobrament del 
cànon de la  concessió administrativa d’ús privatiu  de la via pública amb una instal·lació 
desmuntable amb destinació a restaurant a la Plaça Major d’Olot , de la qual n’és 
concessionari  “CA L’AMIC, SL”  amb NIF B17557505. 
 
 



 
 
 

Atès que la suspensió de l’obertura d’establiments comercials ha durat des del 14 de 
març fins al 17 de maig ambdós inclosos, data en que el nostre municipi va entrar en la 
fase 1 del desconfinament    i Segons l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, art. 10.1, 
podran procedir a la reobertura al públic tots els establiments i locals comercials 
minoristes i d'activitats de serveis professionals que haguessin suspès la seva activitat, en 
virtut del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es va decretar l’Estat d’Alarma, 
sempre que tinguin una superfície útil d'exposició i venda igual o inferior a 400 m2 i amb 
efectes del 18 de maig. 
 
 
 
Fonaments jurídics:  
Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió 
de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.  
 
Ordre SND 339/2020 de 9 de maig, art. 10.1 reobertura establiments i locals comercials 
minoristes i activitats de serveis professionals 
 
 
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12013000009 i antecedents corresponents, la 
regidora-delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords. 
 
 
Primer.- CONDONAR el cobrament del cànon des del 14 de març fins el 17 de maig 
ambdós inclosos  en motiu de la situació de crisis sanitària  ocasionada per la COVID-
19 
 
Segon.-  DONAR DE BAIXA el rebut: 
 
2020-CA-800010/03 . . . . .   CA L’AMIC SL  . . . .   656,77.-€ 
 
Tercer.- Donar compte d’aquests acords al Ple de l’Ajuntament a la primera sessió que 
se celebri. 
 
 
S’aprova per unanimitat 
 
 
8.3. - CONDONAR CÀNON CONCESSIÓ D'ÚS PRIVATIU DE DOMINI PÚBLIC PER 
LA UBICACIÓ D'UN ESTABLIMENT COMERCIAL AL LOCAL SITUAT AL CARRER 
SANT RAFAEL , NÚM. 23, EN MOTIU SITUACIÓ CRISI SANITÀRIA OCASIONADA 

PEL COVID-19 
 
 

Núm. de referència : X2015006704     
 
Antecedents  
 



 

Atès que la Junta de Govern Local de data 23 de juliol de 2015 va acordar adjudicar la 
concessió d’ús privatiu de domini públic per la ubicació d’un establiment comercial al 
local situat al Carrer Sant Rafael núm. 23 a “OLOT COLORS, SL” amb NIF B17955337 
  
La durada de la concessió demanial és de quinze anys, amb una possible pròrroga per 
mutu acord de 5 anys més.  
 
Atès que la concessió té la naturalesa jurídica de concessió administrativa d’us privatiu 
d’un bé de domini públic i que segons la clàusula 16 dels plecs administratius el 
contracte és a risc i ventura del concessionari que assumeix tots els riscos derivats de 
l’execució i utilització de la concessió.  
 
Atès que segons l’acord d’adjudicació procedeix l’actualització del cànon anual amb 
efectes del 18 de març i que per l’any 2020 el cànon mensual final està fixat en 1.087,51 
€; resultant del cànon de 3.625 € mensuals i descomptat el cost de l’amortització de la 
construcció de les obres de reforma (sense considerar l’IVA) segons les taules 
d’amortització aprovades (clàusula 4 del PCAP). 
  
Atès el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat de alarma per 
a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada por la COVID-19; que establia, 
entre d’altres, diverses mesures de contenció que suspenien l’obertura al públic de 
locals i establiments −excepte casos determinats−, i restringien l’activitat comercial.  
 
Atès que la declaració de l'estat d'alarma ha suposat que l'explotació de l'activitat abans 
referida no s’hagi pogut realitzar amb motiu de les determinacions de el Reial Decret 
463/2020, de 14 de març, i que atesa la voluntat de l’Ajuntament d’Olot de treballar per 
tal de mitigar l’impacte social i econòmic de la pandèmia i ajudar a ciutadans, 
microempreses, autònoms i pimes davant d’aquesta greu situació, es va acordar 
mitjançant resolució de l’alcaldia: SUSPENDRE PROVISIONALMENT el cobrament del 
cànon de la concessió d’ús privatiu de domini públic per la ubicació d’un establiment 
comercial al local situat al  Carrer Sant Rafael núm. 23, de la qual n’és concessionari 
“OLOT COLORS, SL” amb NIF B17955337. 
 
Atès que la suspensió de l’obertura d’establiments comercials ha durat des del 14 de 
març fins al 17 de maig ambdós inclosos, data en que el nostre municipi va entrar en la 
fase 1 del desconfinament    i Segons l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, art. 10.1, 
podran procedir a la reobertura al públic tots els establiments i locals comercials 
minoristes i d'activitats de serveis professionals que haguessin suspès la seva activitat, en 
virtut del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es va decretar l’Estat d’Alarma, 
sempre que tinguin una superfície útil d'exposició i venda igual o inferior a 400 m2 i amb 
efectes del 18 de maig. 
 
Fonaments jurídics:  
Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió 
de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.  
 

Ordre SND 339/2020 de 9 de maig, art. 10.1 reobertura establiments i locals comercials 
minoristes i activitats de serveis professionals 
 



 
 
 

I vist l’expedient administratiu núm. CCS12015000009  i antecedents corresponent, la 
regidora-delegada d’Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
  
Primer. Regularitzar el cànon de la concessió administrativa d’ús privatiu del domini 
públic per a la ubicació d’un establiment comercial al carrer  Sant Rafael, núm. 23  a 
favor de l’empresa “Olot  Colors, SL” , segons quadre d’amortització aprovat  (clàusula 
4 del PCA),  i amb efectes del 18 de març de 2020  
   
Segon.- El cànon mensual és de 3.625 €/mes , que descomptat el cost de l’amortització 
de la construcció de les obres de reforma (sense considerar l’IVA) d’acord amb el quadre 
d’amortització de la clàusula 4 del PCAP que regeix la concessió,  el cànon a ingressar 
es fixa en 1.087,51 €/mes. 
 
Tercer.- CONDONAR el cobrament del cànon des del 14 de març fins el 17 de maig 
ambdós inclosos  en motiu de la situació de crisis sanitària  ocasionada per la COVID-
19 
 
Quart.- RETORNAR l’ import de  140,32  corresponent a una part del rebut 2020-CA-
800012/03 (596,36.-€) a nom de OLOT COLORS SL, quantitat que es compensarà amb 
el total pendent. 
 
Cinquè.- DONAR DE BAIXA els rebuts: 
2020-CA-800044/01 . . . . .   OLOT COLORS SL . . . .    491,12.-€ 
2020-CA-800044/03 . . . . .   OLOT COLORS SL . . . . 1.087,51.-€ 
2020-CA-800044/12 . . . . .   OLOT COLORS SL . . . .    596.36.-€ 
 
Sisè.- Donar compte d’aquests acords al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió que 
se celebri 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

8.4. - CONDONAR COBRAMENT CÀNON CONCESSIÓ D'ÚS  PRIVATIU DE 
DOMINI PÚBLIC  PER LA UBICACIÓ D'UN LOCAL COMERCIAL AL C/ DR. 
FÀBREGAS- PLAÇA HOSPITAL, AMB MOTIU DE LA SITUACIÓ DE CRISIS 

SANITÀRIA OCASIONADA PER LA COVID-19 
 
 

Núm. de referència : X2015006706     

 
 Antecedents  
 
Atès que la Junta de Govern Local de data 23 de juliol de 2015 va acordar adjudicar la 
concessió d’ús privatiu de domini públic per la ubicació d’un establiment comercial al 
local situat al Carrer Dr. Fàbrega – Pl. Hospital a “ABACUS SOCIETAT COOPERATIVA 
CATALANA LIMITADA, SL” amb NIF F08226714. 
  



 

La durada de la concessió demanial és de quinze anys, amb una possible pròrroga per 
mutu acord de 5 anys més.  
 
Atès que la concessió té la naturalesa jurídica de concessió administrativa d’us privatiu 
d’un bé de domini públic i que segons la clàusula 16 dels plecs administratius el 
contracte és a risc i ventura del concessionari que assumeix tots els riscos derivats de 
l’execució i utilització de la concessió.  
 
Atès que segons l’acord d’adjudicació procedeix l’actualització del cànon amb efectes 
de l’1 de juny anual i que per l’any 2020 el cànon mensual final està fixat en 1.987,60 €; 
resultant del cànon de 3.613,82 € mensuals i descomptat el cost de l’amortització de la 
construcció de les obres de reforma (sense considerar l’IVA) segons les taules 
d’amortització aprovades per la Junta de Govern Local del dia 23 de febrer de 2017. 
  
Atès el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat de alarma per 
a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada por la COVID-19; que establia, 
entre d’altres, diverses mesures de contenció que suspenien l’obertura al públic de 
locals i establiments −excepte casos determinats−, i restringien l’activitat comercial.  
 
Atès que la declaració de l'estat d'alarma ha suposat que l'explotació de l'activitat abans 
referida no s’hagi pogut realitzar amb motiu de les determinacions de el Reial Decret 
463/2020, de 14 de març, i que atesa la voluntat de l’Ajuntament d’Olot de treballar per 
tal de mitigar l’impacte social i econòmic de la pandèmia i ajudar a ciutadans, 
microempreses, autònoms i pimes davant d’aquesta greu situació, es va acordar 
mitjançant resolució de l’alcaldia: SUSPENDRE PROVISIONALMENT el cobrament del 
cànon de la concessió d’ús privatiu de domini públic per la ubicació d’un establiment 
comercial al local situat al Carrer Dr. Fàbrega – Pl. Hospital. de la qual n’és concessionari 
“ABACUS SOCIETAT COOPERATIVA CATALANA LIMITADA” amb NIF F08226714.. 
 
Atès que la suspensió de l’obertura d’establiments comercials ha durat des del 14 de 
març fins al 17 de maig ambdós inclosos, data en que el nostre municipi va entrar en la 
fase 1 del desconfinament    i Segons l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, art. 10.1, 
podran procedir a la reobertura al públic tots els establiments i locals comercials 
minoristes i d'activitats de serveis professionals que haguessin suspès la seva activitat, en 
virtut del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es va decretar l’Estat d’Alarma, 
sempre que tinguin una superfície útil d'exposició i venda igual o inferior a 400 m2 i amb 
efectes del 18 de maig. 
 
 
Fonaments jurídics:  
Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió 
de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.  
 
Ordre SND 339/2020 de 9 de maig, art. 10.1 reobertura establiments i locals comercials 
minoristes i activitats de serveis professionals 
 
 



 
 
 

 I vist l’expedient administratiu núm. CCS12015000010 i antecedents corresponents, la 
regidora-delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords. 
 
Primer. Regularitzar el cànon de la concessió administrativa d’ús privatiu del domini 
públic per a la ubicació d’un establiment comercial al carrer Dr Fàbregas – plaça Hospital 
a favor de l’empresa “Abacus Societat Cooperativa Catalana Limitada S.L.” , segons 
quadre d’amortització aprovat per la JGL de 23 de febrer de 2017, i amb efectes de l’1 
de juny de 2020  
 
   
Segon.- El cànon mensual és de 3.613,82 €/mes , que descomptat el cost de 
l’amortització de la construcció de les obres de reforma (sense considerar l’IVA) d’acord 
amb el quadre d’amortització aprovat per la Junta de Govern Local de data 23 de febrer 
de 2017; el cànon a ingressar es fixa en 1.987,60 €/mes. 
 
Tercer.- CONDONAR el cobrament del cànon des del 14 de març fins el 17 de maig 
ambós inclosos amb motiu de la situació de crisis sanitària ocasionada per la COVID-
19. 
 
Quart.- RETORNAR l’ import de  1.154,08  corresponent a una part del rebut 2020-CA-
800.011/03 (1.987,60) a nom de ABACUS SOCIETAT COOPERATIVA CATALANA 
LIMITADA, quantitat que es compensarà amb el total pendent. 
 
Cinquè .- DONAR DE BAIXA els rebuts: 
2020-CA-800.011/04  ABACUS SOCIETAT COOPERATIVA CATALANA 
LIMITADA.....1.987,60 
2020-CA-800.011/06 ABACUS SOCIETAT COOPERATIVA CATALANA 
LIMITADA......1.089,97 
 
Sisè- FRACCIONAR el total pendent de 13.656,75 euros (un cop realitzades les baixes 
dels rebuts i compensada la devolució) en 6 mensualitats, a partir del proper 5 de juliol 
i fins a 5 de desembre, a raó de 2.276,13 euros cada una. 
Aquests fraccionaments no devengaran interessos de demora 
 
Setè.-  Donar compte d’aquests acords al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió que 
se celebri 
 
 
S’aprova per unanimitat 
 
 
 

8.5. - CONDONAR CÀNON ARRENDAMENT D'UN BÉ PATRIMONIAL, PER A LA 
GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE L'ESTABLIMENT DE SERVEIS DE BAR-RESTAURANT 
AL FORT DEL VOLCÀ MONTSACOPA, PER LA CRISI SANITÀRIA OCASIONADA 

PEL COVID-19. 
 
 



 

Núm. de referència : X2017001391     
 
 
Antecedents  
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament de data 27 de juliol de 2017  va acordar adjudicar 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, a “ANGLADA & PARTNERS, 
SL” amb NIF B55172555. 
  
La durada de la concessió  es fixa en deu  i es podrà prorrogar per un màxim de 5 anys. 
Les pròrrogues seran de la durada que s’acordi en cada cas, fins arribar a un màxim 
total de quinze (15) anys.. 
 
Atès que la concessió té la naturalesa jurídica de d’arrendament per a l’ús privatiu d’un 
bé , i que segons la clàusula 8.2.1, el contracte per a l’ús privatiu de la parcel·la objecte 
del contracte, s’atorga a risc d’una major onerositat i ventura d’un major benefici de 
l’arrendatari. 
 
 
Atès que la Junta de Govern Local  de data 6 de febrer de 2020  va acordar  
l’actualització del cànon de la concessió, amb efectes del dia  1 de gener de 2020, tot 
fixant el preu del cànon per aquesta anualitat  en 3.570,35 €/any. 
  
Atès el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat de alarma per 
a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada por la COVID-19; que establia, 
entre d’altres, diverses mesures de contenció que suspenien l’obertura al públic de 
locals i establiments −excepte casos determinats−, i restringien l’activitat comercial.  
 
Atès que la declaració de l'estat d'alarma ha suposat que l'explotació de l'activitat abans 
referida no s’hagi pogut realitzar amb motiu de les determinacions de el Reial Decret 
463/2020, de 14 de març, i que atesa la voluntat de l’Ajuntament d’Olot de treballar per 
tal de mitigar l’impacte social i econòmic de la pandèmia i ajudar a ciutadans, 
microempreses, autònoms i pimes davant d’aquesta greu situació, es va acordar 
mitjançant resolució de l’alcaldia: SUSPENDRE PROVISIONALMENT el cobrament del 
cànon 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, el concessionari 
de la qual és  “ANGLADA & PARTNERS, SL” amb NIF B55172555. 
 
. 
Atès que la suspensió de l’obertura d’establiments comercials ha durat des del 14 de 
març fins al 17 de maig ambdós inclosos, data en que el nostre municipi va entrar en la 
fase 1 del desconfinament    i Segons l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, art. 10.1, 
podran procedir a la reobertura al públic tots els establiments i locals comercials 
minoristes i d'activitats de serveis professionals que haguessin suspès la seva activitat, en 
virtut del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es va decretar l’Estat d’Alarma, 
sempre que tinguin una superfície útil d'exposició i venda igual o inferior a 400 m2 i amb 
efectes del 18 de maig. 
 



 
 
 

 
Fonaments jurídics:  
Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió 
de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.  
 
Ordre SND 339/2020 de 9 de maig, art. 10.1 reobertura establiments i locals comercials 
minoristes i activitats de serveis professionals 
 
 
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12019000011 i antecedents corresponents, la 
regidora-delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords. 
 
 
Primer.- CONDONAR el cobrament del cànon des del 14 de març fins el 17 de maig 
ambdós inclosos  en motiu de la situació de crisis sanitària  ocasionada per la COVID-
19 
 
 
Segon.- DONAR DE BAIXA el rebut: 
 
2020-CA-800015/05 . . . . .   ANGLADA &PARTNERS SL  . . . .   634,08.-€ 
 
 
Tercer.- Donar compte d’aquests acords al Ple de l’Ajuntament a la primera sessió que 
se celebri. 
 
 
S’aprova per unanimitat 
 
 

8.6. - CONDONAR CÀNON DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER A LA 
UTILITZACIÓ I EXPLOTACIÓ DEL QUIOSC-BAR, AMB LAVABOS 

COMPLEMENTARIS, UBICAT A LA ZONA DEL PONT DE LES MORES, PER LA 
CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19 

 
 

Núm. de referència : X2019016787     
 

 
 Antecedents  
 
Atès que la Junta de Govern Local de data 6 de juny de 2019   va acordar la concessió 
per a la utilització i explotació del quiosc-bar, amb lavabos complementaris, ubicat a la 
zona del Pont de les Mores del municipi d’Olot al Sr.  SERGI PICART GALINDO amb 
DNI ****.  . 
 



 

La durada de la concessió s’estableix en quatre (4) anys, i es podrà prorrogar, de forma 
expressa i acordada entre les parts, per dues (2) anualitats més, d’any en any, fins a un 
màxim de sis (6) anys. 
Pel que fa al període de la concessió, aquest serà de l’1 d’abril al 30 de setembre, 
ambdós inclosos, excepte per la primera anualitat (2019), que el període s’iniciarà el dia 
següent a la formalització del contracte. 
 
Atès que la concessió té la naturalesa jurídica de  concessió d’ús privatiu de béns de 
domini públic, i que segons el plec de  clàusules administratives, aquesta concessió 
administrativa d’ús privatiu s’atorga a risc d’una major onerositat i ventura d’un major 
benefici del concessionari. 
 
 
Atès que la Junta de Govern Local  de data 13 de febrer de 2020 va acordar  establir el 

cànon de la concessió en 225€/ mes pel període des de l’1 d’abril al 30 de setembre 
de 2020. 
  
Atès el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat de alarma per 
a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada por la COVID-19; que establia, 
entre d’altres, diverses mesures de contenció que suspenien l’obertura al públic de 
locals i establiments −excepte casos determinats−, i restringien l’activitat comercial.  
 
Atès que la declaració de l'estat d'alarma ha suposat que l'explotació de l'activitat abans 
referida no s’hagi pogut realitzar amb motiu de les determinacions de el Reial Decret 
463/2020, de 14 de març, i que atesa la voluntat de l’Ajuntament d’Olot de treballar per 
tal de mitigar l’impacte social i econòmic de la pandèmia i ajudar a ciutadans, 
microempreses, autònoms i pimes davant d’aquesta greu situació, es va acordar 
mitjançant resolució de l’alcaldia: SUSPENDRE PROVISIONALMENT el cobrament del 
cànon  de la concessió per a la utilització i explotació del quiosc-bar, amb lavabos 
complementaris, ubicat a la zona del Pont de les Mores del municipi d’Olot,   el 
concessionari de la qual és el Sr.  SERGI PICART GALINDO amb DNI ****  . 
  
. 
Atès que la suspensió de l’obertura d’establiments comercials ha durat des del 14 de 
març fins al 17 de maig ambdós inclosos, data en que el nostre municipi va entrar en la 
fase 1 del desconfinament    i Segons l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, art. 10.1, 
podran procedir a la reobertura al públic tots els establiments i locals comercials 
minoristes i d'activitats de serveis professionals que haguessin suspès la seva activitat, en 
virtut del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es va decretar l’Estat d’Alarma, 
sempre que tinguin una superfície útil d'exposició i venda igual o inferior a 400 m2 i amb 
efectes del 18 de maig. 
 
 
Fonaments jurídics:  
Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió 
de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.  
 
Ordre SND 339/2020 de 9 de maig, art. 10.1 reobertura establiments i locals comercials 
minoristes i activitats de serveis professionals 



 
 
 

 
 
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12019000010 i antecedents corresponents, la 
regidora-delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords. 
 
 
Primer.- CONDONAR el cobrament del cànon des de l’1 d’abril  fins el 17 de maig 
ambdós inclosos  en motiu de la situació de crisis sanitària  ocasionada per la COVID-
19 
 
Segon.- DONAR DE BAIXA el rebut: 
 
2020-CA-800038/03 . . . . .   SERGI PICART GALINDO  . . . .   346,72.-€ 
 
Tercer.- Donar compte d’aquests acords al Ple de l’Ajuntament a la primera sessió que 
se celebri. 
 
 
S’aprova per unanimitat 
 
 
8.7. - CONDONAR COBRAMENT CÀNON DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL BAR 

DE LA TORRE CASTANYS SITUAT AL PARC NOU, AMB MOTIU DE LA CRISI 
SANITÀRIA PER LA COVID-19 

 

Núm. de referència : X2019016800     
 
Antecedents  
Atès que la Junta de Govern Local de data 6 de juny de 2019   va acordar adjudicar la 
concessió del servei de bar ubicat a la Torre Castanys, situada dins al Parc Nou d’Olot,  
al Srs RAÜL COMINO SANZ  amb NIF****  i la Sra. NÚRIA JANER PADRÓ  amb NIF 
****. 
  
La durada de la concessió  es fixa en set anys amb efectes del dia següent a la 
formalització del contracte (7 de juny de 2019).. 
 
Atès que la concessió té la naturalesa jurídica de  concessió d’ús privatiu de béns de 
domini públic, i que segons la clàusula 15.2 del plec de clàusules administratives, 
aquesta concessió administrativa d’ús privatiu s’atorga a risc d’una major onerositat i 
ventura d’un major benefici del concessionari. 
 
 
Atès que la Junta de Govern Local  de data 13 de febrer de 2020 va acordar  
l’actualització del cànon de la concessió, amb efectes del dia  8 de juny de 2020, tot 
fixant el preu del cànon en 3.900 €/any. 
  
Atès el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat de alarma per 
a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada por la COVID-19; que establia, 



 

entre d’altres, diverses mesures de contenció que suspenien l’obertura al públic de 
locals i establiments −excepte casos determinats−, i restringien l’activitat comercial.  
 
Atès que la declaració de l'estat d'alarma ha suposat que l'explotació de l'activitat abans 
referida no s’hagi pogut realitzar amb motiu de les determinacions de el Reial Decret 
463/2020, de 14 de març, i que atesa la voluntat de l’Ajuntament d’Olot de treballar per 
tal de mitigar l’impacte social i econòmic de la pandèmia i ajudar a ciutadans, 
microempreses, autònoms i pimes davant d’aquesta greu situació, es va acordar 
mitjançant resolució de l’alcaldia: SUSPENDRE PROVISIONALMENT el cobrament del 
cànon la concessió del servei de bar ubicat a la Torre Castanys, situada dins al Parc 
Nou d’Olot,  el concessionari de la qual són el Sr.  RAÜL COMINO SANZ  amb NIF****  
i la Sra. NÚRIA JANER PADRÓ  amb NIF ****. 
  
. 
Atès que la suspensió de l’obertura d’establiments comercials ha durat des del 14 de 
març fins al 17 de maig ambdós inclosos, data en que el nostre municipi va entrar en la 
fase 1 del desconfinament    i Segons l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, art. 10.1, 
podran procedir a la reobertura al públic tots els establiments i locals comercials 
minoristes i d'activitats de serveis professionals que haguessin suspès la seva activitat, en 
virtut del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es va decretar l’Estat d’Alarma, 
sempre que tinguin una superfície útil d'exposició i venda igual o inferior a 400 m2 i amb 
efectes del 18 de maig. 
 
 
Fonaments jurídics:  
Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió 
de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.  
 
Ordre SND 339/2020 de 9 de maig, art. 10.1 reobertura establiments i locals comercials 
minoristes i activitats de serveis professionals 
 
 
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12019000011 i antecedents corresponents, la 
regidora-delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords. 
 
 
Primer.- CONDONAR el cobrament del cànon des del 14 de març fins el 17 de maig 
ambdós inclosos  en motiu de la situació de crisis sanitària  ocasionada per la COVID-
19 
 
Segon.--DONAR DE BAIXA els rebuts: 
 
2020-CA-800005/05 . . . . .   RAUL COMINO SANZ  . . . .   346,31.-€ 
2020-CA-800006/05 . . . . .   NURIA JANER PADRO . . . .   346,31.-€ 
 
 
Tercer.- Donar compte d’aquests acords al Ple de l’Ajuntament a la primera sessió que 
se celebri. 



 
 
 

 
S’aprova per unanimitat 
 
 
8.8. - CONDONAR EL CÀNON DE LA  CONCESSIÓ DEL QUIOSC DE "PREMSA I 
VARIS" DE LA PLAÇA CLARÀ, PER LA CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL 

COVID-19 
 
Núm. de referència : X2020003684     
 
Atès que   l’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 21 de juny de 1989 va acordar 
adjudicar la concessió administrativa d’ús privatiu de la via pública per a la instal·lació 
d’un quiosc de “premsa,i varis” a la plaça Clarà, per un termini de quinze anys a comptar 
de la data de signatura del contracte. 
 
Atès que la Comissió de Govern de data 16 de febrer de 1995 va autoritzar el traspàs 
de la concessió administrativa d’ús privatiu de la via pública per a la instal·lació d’un 
quiosc de “premsa i  varis”  a favor del  Sr. JORDI COMA COMA  amb NIF **** 
 
Atès que l’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia  28 de juliol de 2005 va acordar 
modificar i prorrogar (fins el dia 9 de novembre de 2020) la concessió administrativa d’ús 
privatiu de la via pública per a la instal·lació d’un quiosc de “premsa i varis” a la plaça 
Clarà. 
 
Atès que la concessió té la naturalesa jurídica de concessió administrativa d’us privatiu 
d’un bé de domini públic i  que segons el plec de clàusules administratives , aquesta 
concessió administrativa d’ús privatiu de la via pública s’atorga a risc d’una major 
onerositat i ventura d’un major benefici de concessionari.  
 
Atès que segons l’acord de pròrroga i modificació de la concessió  es pren com a 
referència el cànon fixat per a l’any 2005 ( 3.364,73 €/any) al qual s’aplicarà  l’increment 
de l’IPC , si bé es pagarà un % el cànon  segons els períodes establerts en l’acord.  
 
Atès que en la Junta de Govern Local de data 30 de gener de 2020 es fixa en 3.023,34 
€ el cànon per a l’any 2020 (1 de gener a 9 de novembre de 2020)de la concessió 
administrativa d’ús privatiu de la via pública  per a la instal·lació i explotació d’un quiosc 
de premsa i varis a la plaça Clarà.  
  
Atès el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat de alarma per 
a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada por la COVID-19; que establia, 
entre d’altres, diverses mesures de contenció que suspenien l’obertura al públic de 
locals i establiments −excepte casos determinats−, i restringien l’activitat comercial.  
 
Atès que la declaració de l'estat d'alarma ha suposat que l'explotació de l'activitat abans 
referida no s’hagi pogut realitzar amb motiu de les determinacions de el Reial Decret 
463/2020, de 14 de març, i que atesa la voluntat de l’Ajuntament d’Olot de treballar per 
tal de mitigar l’impacte social i econòmic de la pandèmia i ajudar a ciutadans, 
microempreses, autònoms i pimes davant d’aquesta greu situació, es va acordar 
mitjançant resolució de l’alcaldia: SUSPENDRE PROVISIONALMENT el cobrament del 



 

cànon de la concessió administrativa d’ús privatiu de la via pública  per a la instal·lació i 
explotació d’un quiosc de premsa i varis a la plaça Clarà, de la  qual n’és concessionari 
el Sr. JORDI COMA COMA  amb NIF **** 
 
 
Atès que la suspensió de l’obertura d’establiments comercials ha durat des del 14 de 
març fins al 17 de maig ambdós inclosos, data en que el nostre municipi va entrar en la 
fase 1 del desconfinament    i Segons l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, art. 10.1, 
podran procedir a la reobertura al públic tots els establiments i locals comercials 
minoristes i d'activitats de serveis professionals que haguessin suspès la seva activitat, en 
virtut del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es va decretar l’Estat d’Alarma, 
sempre que tinguin una superfície útil d'exposició i venda igual o inferior a 400 m2 i amb 
efectes del 18 de maig. 
 
 
Fonaments jurídics:  
Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió 
de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.  
 
Ordre SND 339/2020 de 9 de maig, art. 10.1 reobertura establiments i locals comercials 
minoristes i activitats de serveis professionals 
 
 I vist l’expedient administratiu núm. CC012020000030 i antecedents corresponents, la 
regidora-delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords. 
 
 
Primer.- -CONDONAR el cobrament del cànon des del 14 de març fins el 17 de maig 
ambós inclosos amb motiu de la situació de crisis sanitària ocasionada per la COVID-
19. 
 
Segon.-b)-DONAR DE BAIXA  el rebut: 
 
2020-CA-800.002/05..................JORDI COMA COMA..........................625,85 . 
 
Tercer.- Donar compte d’aquests acords al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió que 
se celebri 
 
 
S’aprova per unanimitat 
 
 
8.9. - CONDONAR CÀNON CONCESSIÓ D'ÚS D'UN EQUIPAMENT MUNICIPAL AL 

PARC URBÀ DE SANT ROC-MALATOSQUER,EN MOTIU DE LA SITUACIÓ DE 
CRISIS SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19 

 
 

Núm. de referència : X2020005693     
Antecedents  
 



 
 
 

Atès que l’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 22 de desembre de 2005 va 
adjudicar la concessió d’ús d’un equipament municipal ubicat al parc urbà de Sant Roc-
Malatosquer a l’empresa ·Servei d’alimentació Food Arts, SL” per tal d’instal·lar-hi un 
restaurant.  
 
L’Ajuntament Ple de data 27 de juliol de 2006 va autoritzar la cessió de la concessió a 
favor de l’empresa “Solfa Food, SL” NIF B17156076 amb les mateixes condicions 
fixades a l’acord de 22 de desembre de 2005.  
 
La durada de la concessió s’estableix per un període 25 anys a comptar des del dia 1 
de gener de 2006. 
 
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 27 de juny de 2017 va acordar mantenir en 
2.400 €/mensuals el cànon d’ús de l’equipament amb un restaurant ubicat al parc urbà 
de Sant-Roc Malatosquer , adjudicat a l’empresa SOLFA FOOD, SL ,  NIF B17156076 
durant un període de sis anys, comprès entre l’1 d ‘octubre de 2017 i el 30 de setembre 
de 2023. 
 
 
Atès que la concessió té la naturalesa jurídica de  concessió d’ús privatiu de béns de 
domini públic, i que segons el plec de clàusules administratives, aquesta concessió 
administrativa d’ús privatiu s’atorga a risc d’una major onerositat i ventura d’un major 
benefici del concessionari. 
 
 
Atès que la Junta de Govern Local  de data 13 de febrer de 2020 va acordar  establir el 
cànon de la concessió en 2.400 €/mes,  el preu per a l’any 2020. 
  
Atès el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat de alarma per 
a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada por la COVID-19; que establia, 
entre d’altres, diverses mesures de contenció que suspenien l’obertura al públic de 
locals i establiments −excepte casos determinats−, i restringien l’activitat comercial.  
 
Atès que la declaració de l'estat d'alarma ha suposat que l'explotació de l'activitat abans 
referida no s’hagi pogut realitzar amb motiu de les determinacions de el Reial Decret 
463/2020, de 14 de març, i que atesa la voluntat de l’Ajuntament d’Olot de treballar per 
tal de mitigar l’impacte social i econòmic de la pandèmia i ajudar a ciutadans, 
microempreses, autònoms i pimes davant d’aquesta greu situació, es va acordar 
mitjançant resolució de l’alcaldia: SUSPENDRE PROVISIONALMENT el cobrament del 
cànon  la concessió d’ús d’un equipament municipal ubicat al parc urbà de Sant Roc-
Malatosquer, el concessionari de la qual és SOLFA FOOD, SL ,  NIF B17156076 
  
. 
Atès que la suspensió de l’obertura d’establiments comercials ha durat des del 14 de 
març fins al 17 de maig ambdós inclosos, data en que el nostre municipi va entrar en la 
fase 1 del desconfinament    i Segons l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, art. 10.1, 
podran procedir a la reobertura al públic tots els establiments i locals comercials 
minoristes i d'activitats de serveis professionals que haguessin suspès la seva activitat, en 
virtut del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es va decretar l’Estat d’Alarma, 



 

sempre que tinguin una superfície útil d'exposició i venda igual o inferior a 400 m2 i amb 
efectes del 18 de maig. 
 
 
Fonaments jurídics:  
Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió 
de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.  
 
Ordre SND 339/2020 de 9 de maig, art. 10.1 reobertura establiments i locals comercials 
minoristes i activitats de serveis professionals 
 
 
Vist l’expedient administratiu núm. CC012020000049 i antecedents corresponents, la 
regidora-delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords. 
 
 
Primer.- CONDONAR el cobrament del cànon des  del 14 de març fins el 17 de maig 
ambdós inclosos  en motiu de la situació de crisis sanitària  ocasionada per la COVID-
19 
 
Segon.-DONAR DE BAIXA els rebuts: 
 
2020 CA 800.004/02.......SOLFA FOOD, SL................................2.400,00 
2020 CA 800.004/03.......SOLFA FOOD, SL................................2.400,00 
2020 CA 800.004/13.......SOLFA FOOD, SL....................................314,75 
 
Tercer.- Donar compte d’aquests acords al Ple de l’Ajuntament a la primera sessió que 
se celebri. 
 
 
S’aprova per unanimitat 
 
 
 

9.1. - PROPOSTA DE PAGAMENT DELS SERVEIS DE RETENS REALITZATS 
DURANT EL MES DE MAIG 2020 

 
 
Núm. de referència : X2020018602     
 
Atès l’informe del director de l’àrea d’Infraestructura i Urbanisme de data 2 de juny de 
2020 amb número d’expedient NI022020000178, l’informe del cap d’àrea d’Informàtica 
de data 3 de juny de 2020 amb número d’expedient NI022020000724 i l’informe del 
director tècnic de la Brigada Municipal de data 1 de juny de 2020 amb número 
d’expedient NI022020000708  
 
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’acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot de data 13/02/2020 amb 
número d’expedient RH132020000013 en la qual signava l’import unitari de les hores de 
serveis extraordinaris i altres conceptes de personal de l’Ajuntament d’Olot i organismes 
autònoms per a l’any 2020. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132020000033 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 maig 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 1 - - 
193,80 

****  Infra. i 
Urbanisme 

1 - - - 
137,70 

****  Informàtica 1 - - - 137,70 

****  Informàtica 1 - - - 137,70 

****  Informàtica 1 - - - 137,70 

****  Informàtica 1 - - - 137,70 

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

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

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

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

TOTAL      1.708,50€ 

 
 
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 606.90 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 20142  165  15300 413.10 RETENS ENLLUMENAT BRIGADA 142 002 999 999 999 999 
0  Despeses 20142  1522 15300 137.70 RETENS BRIGADA EDIFICIS 142 002 999 999 999 999 



 

 

 
 
S’aprova per unanimitat 
 
 

10.1. - MEMÒRIA VALORADA DE OBRES DE MILLORA DELS SERVEIS 
HIGIÈNICS AL CEIP VOLCÀ BISAROQUES.- Proposant aprovar 

 
Núm. de referència : X2020019298     
 
Vista la memòria valorada de les obres de millora dels serveis higiènics al CEIP Volcà 
Bisaroques, redactada pels serveis tècnics municipals en data novembre de 2019, que 
té per objecte l’enderroc de la totalitat dels elements sanitaris dels dos lavabos, de nenes 
i de nens, així com els d’unisex destinats al alumnes de P3, P4, P5. Entre d’altres 
actuacions, es substituiran les instal·lacions d’aigua, electricitat i sanejament, així com 
la calefacció afectada, s’adequaran els revestiments, es substituirà el cel ras, es 
col·locaran mampares divisòries entre les cabines sanitàries i es substituiran les portes 
i tots els accessoris necessaris. 
 
Vist l’art. 37 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
En relació a l’expedient UPOM2020000018, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR la memòria valorada de les obres de millora dels serveis higiènics 
al CEIP Volcà Bisaroques, redactada pels serveis tècnics municipals en data novembre 
de 2019. 
 
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler 
d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
 
S’aprova per unanimitat 
 
 

11.1. - VOLCÀ MONTCAL.- PRENDRE ACORD RELATIU AL PAGAMENT DEL 
JUSTPREUAMENT 

 
Núm. de referència : X2020006606     
 
 
En acord plenari adoptat en la sessió del dia 20 de febrer d’enguany, es va aprovar 
l’adquisició a títol d’expropiació forçosa, de la parcel·la cadastral número 
8397207DG5689N0001LU, situada al carrer del Volcà Montcal número 25. Aquest 
terreny, que és la finca número 17093 inscrita al Tom 1157, llibre 418, foli 89 del Registre 



 
 
 

de la Propietat d’Olot, en la que hi figura lliure de càrregues i de gravàmens Pertany per 
iguals meitats indivises, al senyor ****, major d’edat, amb DNI número ****  i la senyora 
****, major d’edat, amb DNI número ****, veïns d’aquesta, amb domicili al carrer Notari 
Closells, 5, 1er pis, segona porta, per adjudicació en reparcel·lació, segons escriptura 
autoritzada pel Notari d’Olot Manuel Faus Pujol el dos de setembre de mil nou cents 
vuitanta-set.  
 
En el citat acord plenari, es va acordar exposar al públic l’expedient pel termini d’un mes, 
i transcorregut aquest, pel cas de no presentar-se al·legacions, es donarà per 
definitivament acabat l'expedient expropiatori a que s'ha fet referència, procedint a 
l'ocupació de la finca esmentada. 
 
En el Butlletí Oficial de la Província del dia 20 de març va publicar-se el corresponent 
edicte, per la qual cosa el termini d’exposició al públic finalitzava el dia 21 d’abril. Durant 
aquest termini no s’ha presentat cap escrit d’al·legacions, per la qual cosa l’acord plenari 
de 20 de febrer esdevé ferm i el procediment expropiatori és aprovat definitivament.  
 
La recent defunció del senyor ****, motiva que el pagament corresponent a la seva part 
indivisa, no es pugui realitzar fins a certificar el canvi de titularitat en el Registre de la 
Propietat. No obstant, i per tal de donar compliment a l’acord plenari citat, pot fer-se el 
pagament corresponent a la part indivisa de la que n’és titular la senyora ****, dins el 
termini establert en la documentació obrant a l’expedient. 
 
Vist l’informe favorable del lletrat d’urbanisme, que s’adjunta a l’expedient. 
 
En relació a l’expedient URG42020000001, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- CONSTATAR que l’expedient d’expropiació del terreny situat al número 25 
del carrer Volcà Montcal és definitivament aprovat per haver transcorregut el termini 
d’exposició al públic de l’expedient sense haver-se presentat al·legacions.  
 
SEGON.- SATISFER a la senyora ****, major d’edat, amb DNI número ****, titular d’una 
part indivisa de la finca número 17093 inscrita al Tom 1157, llibre 418, foli 89 del Registre 
de la Propietat d’Olot, en la que hi figura lliure de càrregues i de gravàmens, la quantitat 
de VINT-I-CINC MIL EUROS, corresponent a la part proporcional del primer dels 
terminis fixats de pagament, de l’import del justpreuament, aprovat en l’acord plenari de 
20 de febrer de 2020, amb càrrec a la partida 20140 151 60902 “Expropiació i adquisició 
d’equipaments” 
 
TERCER.- L’import corresponent a la restant part indivisa es satisfarà en el moment en 
què per part de les persones hereditàries del senyor ****  es presenti la corresponent 
escriptura notarial de manifestació i acceptació d’herència i es certifiqui la inscripció de 
la titularitat en el Registre de la Propietat.  
 
QUART.- NOTIFICAR els presents acords als interessats. 
 
 



 

S’aprova per unanimitat 
 
 
12.1. - CONCEDIR LLICÈNCIA DE  REFORMA D'EDIFICI INDUSTRIAL, a la CTRA 

DE SANT JOAN DE LES ABADESSES N.80 
 
 

 
Núm.- LLICENCIA D’OBRES 

**** - C DEL MESTRAL N.0005 OLOT 
 
Núm. de referència : X2019029720 

 
 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per REFORMA D'EDIFICI 
INDUSTRIAL, a la CTRA DE SANT JOAN DE LES ABADESSES N.80, del municipi 
d’Olot.  

 
Identificació de l’expedient: OMA32019000082   
Situació: CTRA DE SANT JOAN DE LES ABADESSES N.0080  
UTM: : 7110204 
 
1.- En data 18/07/2019, ****  amb DNI: ****, representat per ****, presenta projecte 
d’obres majors per REFORMA D'EDIFICI INDUSTRIAL, amb situació al carrer CTRA 
DE SANT JOAN DE LES ABADESSES N.0080, d’Olot. 
 
2.- En data 14/05/2020 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 d’indústria aïllada d’intensitat 
4 (clau 16.4) 
 
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 
(OMA32019000082), per REFORMA D'EDIFICI INDUSTRIAL, amb situació al CTRA DE 
SANT JOAN DE LES ABADESSES N.0080 , del municipi d’Olot, . 
 
SEGON. Informar que no podran inciar-se les obres en tant no es doni compliment als 
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències d’Urbanisme 
d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran les 
corresponents actuacions sancionadores.  
 
TERCER. El termini per començar les obres és de 6 mesos i el termini per acabar-les 
és de 12 mesos. La llicència urbanística caducarà a tots els efectes si, en finir qualsevol 
d’aquests terminis o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no s’han acabat 
les obres, essent necessari sol·licitar nova llicència ajustada a l’ordenament urbanístic 
vigent.  
 
QUART.Donar compte de l’ingrès de les liquidació/ns que es detalla/en 
seguidament: CRA2020600044     
 
Liquidació de Drets i Garanties: 

Drets 
 
Per: Un pressupost de: 26037.85 euros  
 

Base liquidable 
(3) 

Drets % 
bonifica
ció 

Drets definitius Taxes Total Drets 

26037.85 859.25 0 859.25 65.50 924.75 

 
Garanties: 

 

Total Liquidació Euros 

Per Drets 924.75 

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. D'acord amb l'establert a l'art. 1 del Decret 282/1991, no es poden iniciar les obres de 
construcció si no s'ha presentat prèviament a l'Ajuntament el corresponent projecte 
executiu i el programa de control de qualitat. El projecte executiu haurà d’estar visat pel 
col·legi d’arquitectes en aplicació del Reial Decret 1000/2010, sobre visat col·legial 
obligatori. 
 
2. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: Document signat per contractista o 
contractistes assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra, així com documentació 
que acrediti la seva condició de contractista.  
 
3. En aplicació de la normativa vigent de prevenció i seguretat contra incendis, es 
condiciona aquesta llicència d’obres a: Cal garantir que la part existent de l’activitat, on 
no s’actua en aquest projecte, es mantenen les condicions inicials de l’activitat. El titular 
és responsable d’executar i mantenir les i obres de seguretat anteriors i les previstes a 
la documentació tècnica establertes per la Reglamentació, no essent necessari sol·licitar 
un nou informe d’aquest mesures.  
 
4. Aquesta llicència no autoritza l’ocupació de la via pública amb materials o altres 
elements propis de l’obra. 
. 
 
S’aprova per unanimitat 
 
 
 

13.1. - PROPOSANT DONAR COMPTE DELS ASSABENTATS D’OBERTURA I 
DELS DECRETS DICTATS ENTRE ELS DIES 19 DE MAIG I 1 DE JUNY DE 2020, 

RELATIUS A L’ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
 
 

Núm. de referència : X2020018461     



 

 
En relació a l’expedient AG012020000019, 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 19 de maig i 1 de juny de 2020, 
relatius a l’Àrea de Medi Ambient, que es relacionen a continuació:  
 

Tràmit 
Activitats 

Nom / comercial Concepte Adreça Decret 
 

Comunicació  
obertura 
(trasllat) 

Xavier Sancho 
Espigulé 

Ortopèdia C/Mulleras 34 26/05/2020 

Assabentat 
canvi de 
titularitat 

Sara Castillo Romo Bar Av. Onze Setembre 6 B 1 21/05/2020 

Assabentat 
canvi de 
titularitat 

Cristina Lorenzo 
Guix 

Bar Pg. Sant Roc 22 B 21/05/2020 

Assabentat 
canvi de 
titularitat 

2010 Star Pizza SL Bar Pl. Del Carme 3 01/06/2020 

Assabentat 
desistiment 
expedient 

Càritas Arxiprestal 
de la Garrotxa 

Oficina associació Ronda Paraires 2 01/06/2020 

Assabentat de 
baixa 

Família Vila 
Morera SL 

Venda de joguines Av. Girona 56 01/06/2020 

Assabentat de 
baixa 

Restaurant l’Arç SL Restaurant Ctra. de Santa Pau 155 01/06/2020 

Assabentat de 
baixa 

Natàlia Planellas 
Arnau 

Botiga de roba C/Bellaire 4 01/06/2020 

Assabentat de 
baixa 

Tomàs Boix Sans Clínica dental C/Sant Rafel 35 1r 01/06/2020 

Decret de 
caducitat 
expedient 

Lídia Cano Feixas Fleca C/Pou del Glaç 20 Bis C 01/06/2020 

  
Concessió ús d’horts municipals 

Pròrroga 
concessió 

**** Ús hort municipal Parc Nou 7 20/05/2020 

Pròrroga 
concessió  

**** Ús hort municipal Parc Nou 26 20/05/2020 

Pròrroga 
concessió  

**** Ús hort municipal Pou del Glaç 22 20/05/2020 

Pròrroga 
concessió 

**** Ús hort municipal Parc Nou 1 20/05/2020 



 
 
 

Pròrroga 
concessió 

**** Ús hort municipal Mas Bernat 68, 74 i 76 20/05/2020 

Pròrroga 
concessió 

**** Ús hort municipal Parc Nou 27 25/05/2020 

Pròrroga 
concessió 

**** Ús hort municipal Parc Nou 28 25/05/2020 

Pròrroga 
concessió 

**** Ús hort municipal Parc Nou 46 25/05/2020 

Pròrroga 
concessió 

**** Ús hort municipal Parc Nou 112 25/05/2020 

Pròrroga 
concessió 

**** Ús hort municipal Parc Nou 107 25/05/2020 

Pròrroga 
concessió 

**** Ús hort municipal Parc Nou 47 25/05/2020 

 
Concessió de llicències per a la tinença i conducció de gossos de raça potencialment 
perillosa 
 

Llicència **** Rottweiler C/Volcà Rocanegra 17 25/05/2020 

Llicència 
 

**** Rottweiler (Hanna) C/Barretina 18 27/05/2020 

Llicència 
 

**** Rottweiler (Ran) C/Barretina 18 27/05/2020 

Llicència 
 

**** Rottweiler (Trau) C/Barretina 18 27/05/2020 

Llicència 
 

**** American 
Stafforshire Terrier 

Av. Sant Joan 39 27/05/2020 
 

Llicència **** American 
Stafforshire Terrier 

C/Mossèn Gelabert 9 2n D 27/05/2020 

 
Concessió de permisos per a abocaments d’aigües residuals a la xarxa general de 
clavegueres 

Renovació 
llicència 

Neteges Garrotxa 
SL 

Empresa de neteja Ctra. de la Canya 47 B 01/06/2020 

 
Altres 

Abonament 
import conveni 

Consell de 
Col·legis 
Veterinaris de 
Catalunya 

Gestió del cens 
municipal d’animals 
de companyia 

1280,25€ 19/05/2020 

 
 
 
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 

LA SECRETÀRIA 

 
 


