
 
 
 

 
ACTA NÚM.64 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
EL DIA 2 DE JULIOL DE 2020. 

 
 
  

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 2 de juliol de 2020 es reuneix en aquesta Casa 
Consistorial la Junta de Govern d’aquets Ajuntament sota la presidència del Sr. JOSEP 
BERGA I VAYREDA, per tal de celebrar  la sessió ordinària , setmanal i de primera 
convocatòria  que s’escau al dia d’avui. 
 
Hi assisteixen els membres de la Junta de Govern Local Srs./es. Estanis Vayreda i 
Puigvert, Montserrat Torras i Surroca, Immaculada Muñoz i Díaz, Jordi Güell i 
Güell, Maria Assumpció Camps i Bosch de forma presencial al lloc on se celebra i el 
Sr. Aniol Sellabona i Aguilera de forma telemàtica. 
La Sr. Gemma Canalias i Rafel excusa la seva assistència. 
 
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 de forma presencial, Gemma Pujolar i Busquets i 
Adriana Francés i Planellas de forma telemàtica. 
 
Hi assisteix presencialment 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 secretari, el Secretari Accidental , Sra. Miquel Torrent Compte 
 
El secretari fa constar que els regidors Sr. Sellabona, Sra. Pujolar i Sra. Francès han 
estat autoritzats per l’alcalde a assistir telemàticament a la sessió.  
 
 

1.1. - AUTORITZANT LA CELEBRACIÓ D'AQUESTA SESSIÓ PER MITJANS 
TELEMÀTICS 

 
 
 

Núm. de referència : X2020022586     
 
 
Atès el DECRET 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l’emergència 
sanitària provocada per la COVID-19 i d’inici de l’etapa de la represa al territori de 
Catalunya. 
 



 

Atesa la RESOLUCIÓ SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s’adopten mesures 
bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la 
contenció de la infecció per SARS-CoV-2. 
 
En relació a l’expedient SG012020000015 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, l’alcalde, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Queda justificada la concurrència i el manteniment de la situació que justifica 
excepcionalment que la sessió de la Junta de Govern de l’Ajuntament prevista pel dia 2 
de juliol a les vuit del matí se celebri telemàticament pels membres que ho sol·licitin.  
 
La normativa que regirà la sessió serà la prevista en el decret de l’alcaldia de data 5 de 
juny de 2020.  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

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, 
el Secretari llegeix l'acta de la sessió anterior, que s'aprova per unanimitat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
 

3. - DESPATX OFICIAL 
 
El Sr. Alcalde dona compte als membres de la Junta de Govern dels actes i reunions a 
les quals ha assistit , des de la sessió delebrada el propasat 25 de juny 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
 

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

 
Tot seguit el Secretari dona compte a la Junta de Govern dels edictes i anuncis de 
l'Ajuntament d'Olot apareguts als Butlletins Oficials BOE, BOP i DOGC, des de la darrera 
sessió. I se n'acorda l'assabentat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
 
 

5.1. - APROVACIÓ CRITERIS ADJUDICACIÓ 3 HABITATGES C/ LLIBERADA 
FERRARONS, 9B 

 
Núm. de referència : X2020022459     
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot és propietari de l’edifici del carrer Lliberada Ferrarons, 
número 9B, el qual consta de 3 habitatges. 
 
Atès que es fa necessari unes normes particulars per a l’adjudicació dels 3 habitatges. 



 
 
 

 
En relació a l’expedient HA022020000015, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar les normes particulars del procés d’adjudicació de 3 habitatges en 

règim de lloguer al municipi d’Olot al  carrer Lliberada Ferrarons, NÚM.9B, següents: 

• Llista A (joves menors de 35 anys): Formada per aquelles sol·licituds en les 
quals el sol·licitant en la data d’aprovació de les presents normes particulars 
d’adjudicació siguin menor de 35.  

 

Per aquesta llista hi ha assignat 1 habitatge:  

C/ Lliberada Ferrarons, 9B, 3r; 35,10 m2 útils, rati ocupació màxima 1 persona 
 

Habitatge Sup. Útil Preu Mòdul  (4,6€/m2 -20% = 3,68 €) 

C/ Lliberada Ferrarons, 9B, 3r  35,10 129,17 € + despeses comunitat + taxes escombraries 

 
 

• Llista B (Gent Gran): Formada per aquelles sol·licituds en les quals el sol·licitant 
en la data d’aprovació de les presents normes particulars d’adjudicació comptin a 
l’edat de 65 anys o més. 

 
Per aquesta llista hi han assignats 2 habitatges:  

C/ Lliberada Ferrarons, 9B, 1r; 35,10 m2 útils, rati ocupació màxima 1 persona 
C/ Lliberada Ferrarons, 9B, 2n; 35,10 m2 útils, rati ocupació màxima 1 persona 
 

Habitatge Sup. Útil Preu Mòdul  (4,6€/m2 -20% = 3,68 €) 

C/ Lliberada Ferrarons, 9B, 1r  35,10 129,17 € + despeses comunitat + taxes escombraries 

C/ Lliberada Ferrarons, 9B, 2n 35,10 129,17 € + despeses comunitat + taxes escombraries 

 
PROCÉS D’ADJUDICACIÓ 
 
El procés d’adjudicació es realitzarà per rigorós ordre d’inscripció del Registre de 
Sol·licitants d'HPO de totes aquelles persones que compleixin els requisits establerts en 
les presents normes d’adjudicació i el rati d’ocupació establert en cadascun dels 
habitatges i resultin vigents en el moment de l’aprovació de les presents normes 
d’adjudicació. 
 
El Registre de Sol·licitants d’HPO és un registre públic, administratiu, de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya. Té caràcter permanent, sense terminis per tramitar-hi la 
sol·licitud d’inscripció, i s’hi pot inscriure qualsevol persona amb residència en un 
municipi de Catalunya, en qualsevol moment i a través de qualsevol dels canals 
disponibles. 
 
REQUISITS GENERALS D’ACCÉS 



 

1. Ser de nacionalitat espanyola o bé de qualsevol dels estats membres de la Unió 
Europea; o que tenint qualsevol altra nacionalitat ostentin el permís de residència vigent, 
concedit per l'Estat espanyol (tot això en el moment de l’aprovació de les presents 
normes). 

2. Per als sol·licitants que optin a la Llista A: El sol·licitant haurà de ser menor de 35 
anys a la data d’aprovació de les presents normes (és a dir, que no hagin complert els 
35 anys) 

3. Per als sol·licitants que optin a la Llista B: El sol·licitant haurà de comptar amb l’edat 
de 65 anys a la data d’aprovació de les presents normes  

4. Que el sol·licitant acreditin estar actualment empadronats a la comarca de La 
Garrotxa amb una antiguitat ininterrompuda de com a mínim 2 anys anteriors a comptar 
des de la data d’inici del període de recollida de sol·licituds o que la persona sol·licitant 
hagi estat empadronada durant 10 anys de forma discontinua. També s’acceptaran 
aquelles sol·licituds en les quals la persona sol·licitant  no estigui o hagi estat 
empadronada a La Garrotxa per el cas que resultin habitatges sense adjudicar de 
manera que no resultin vacants per manca de sol·licituds admeses. 

5. Ingressos màxims: Els ingressos ponderats del sol·licitant han de ser inferiors a 4,21 
vegades l’IRSC en còmput anual de l'any fiscal vigent (Base imposable de la declaració 
de la renda de l’any 2019) 

4,21 IRSC 1 membre 

41.935,18 

6. Per als sol·licitants que optin a la Llista A: ingressos mínims del sol·licitant superiors 
a 12.000 €, en còmput anual de l'any fiscal vigent (2019). 

7. Per als sol·licitants que optin a la Llista B: ingressos mínims de la unitat del sol·licitant 
superiors a 12.000 €, en còmput anual de l'any fiscal vigent (2019). 

8. Que les persones que consten a la sol·licitud no siguin titulars del ple domini o d'un 
dret real d'ús o gaudi sobre algun habitatge. S'exceptua el propietari o copropietari que 
acrediti de forma fefaent que no pot fer ús del seu habitatge. Tampoc s’haurà de ser 
propietari/a de cap altre immoble, llevat que es tracti d’un traster, garatge o local de 
negoci dedicat a ús propi, o d’un terreny no urbanitzable. També serà excepció, sempre 
i quan l’habitatge del qual es siguin propietaris sigui ofert a la Xarxa de Mediació per al 
Lloguer Social gestionada per la Oficina d’Habitatge d’Olot i en les condicions que 
estableix la normativa vigent. Es farà la comprovació de propietats relativa a tot el territori 
de l'estat espanyol. Cal que totes les persones que consten a la sol·licitud signin la 
declaració responsable relativa a propietats (model que se’ls facilitarà). 

Caldrà aportar la documentació oportuna per tal d’acreditar els requisits establert 
 

Segon.- Facultar l’Alcalde per signar tota la documentació necessària.  

S’aprova per unanimitat. 



 
 
 

 
 

6.1. - CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ 

I L’AJUNTAMENT D’OLOT PER A LA PRESTACIÓ D’UNITATS 
D’ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA (UEC) DURANT EL CURS 2020-2021 

 
 
 

Núm. de referència : X2020021980     
 
Atès que les Unitats d’Escolarització Compartida (UEC) estan plantejades com a un 
recurs educatiu extern adreçat als alumnes que, tot i les estratègies d’adaptació 
curricular, presenten de forma reiterada o contínua desajustaments de conducta greus 
que derivin en situacions d’agressivitat o violència, conductes pre-delictives, trets 
d’inadaptació social i/o risc de marginació, absentisme injustificat, desvinculació de 
l’entorn educatiu, perfil de fracàs escolar i/o necessitats educatives derivades de la 
inadaptació al medi escolar que impliquin un risc desproporcionat d’abandonament 
escolar prematur. 
  
Atès que des de fa anys, el Departament d’Educació ha signat convenis de col·laboració 
amb l’Ajuntament d’Olot amb la finalitat de poder oferir activitats complementàries 
específiques adaptades a les necessitats educatives d’aquest alumnat, fora del centre 
docent on estan matriculats. 

  
La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació assenyala a l’article 22, apartats 4 i 
5,  que l’educació secundària obligatòria s’organitzarà d’acord als principis d’educació 
comú i atenció a la diversitat dels alumnes, corresponent a les administracions 
educatives regular les mesures d’atenció a la diversitat i entre les mesures d’atenció a 
la diversitat, s’inclouen entre d’altres, els programes de tractament personalitzat per als 
alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu. 
 
Atès el que disposen la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació; el Decret 187/2015, de 
25 d’agost pel qual s’estableix la ordenació dels ensenyaments d’educació secundària 
obligatòria i el Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en 
el marc del sistema educatiu inclusiu que defineix en el seu article 11 les Unitats 
d’Escolarització Compartida (UEC). 
 
En relació a l’expedient ED032020000003 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d'Educació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
Primer.- Aprovar el Conveni de Col·laboració entre el Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Olot per a la realització d’activitats 
complementàries específiques de l’educació secundària obligatòria, adreçades a 
l’alumnat amb necessitats educatives específiques derivades de la inadaptació al medi 
escolar, en Unitats d’Escolarització Compartida (UEC) per al curs 2020-2021, que 
suposa l’aportació per part de la Generalitat a l’Ajuntament d’Olot d’un import de 404 
euros per alumne, que serà per al període de setembre-desembre de 2020 d’un màxim 



 

de 12.928,00€, amb càrrec a la posició pressupostària D/226002800/4240/0000 del 
centre gestor EN0702 del pressupost per al  2020, i per al període gener-juny 2021 la 
quantitat màxima de 19.392,00€, que aniran amb càrrec a la posició pressupostària 
equivalent del pressupost del 2021.  
 
Segon.- L’aportació de la Generalitat s’ingressarà a la partida 320203 Altres crèdits no 
pressupostaris pendents de traspassar d’aquest Ajuntament, un cop ingressat s’haurà 
de transferir a la partida 20 450800 Subv. Generalitat UEC. 
 
Tercer.- Assumir els compromisos que consten en les clàusules tercera, quarta, 
cinquena i sisena del conveni.  
 
Quart.- Facultar a l’alcalde per signar tota la documentació necessària per tal de fer 
efectius els presents acords. 
 
Cinquè.- Publicar aquest acord i el conveni el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
al web del Registre de Convenis de Col·laboració i Cooperació de la Generalitat, que és 
accessible des del portal de transparència i al portal de transparència de l’Ajuntament.  
 
Sisè.- Traslladar aquest acord a l’Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot i als 
departaments d’intervenció, Ingressos i Tresoreria de l’Ajuntament d’Olot i al 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 

7.1. - SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA SUPORT A ENTITATS PER A LA 
REALITZACIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES, A L’ENTITAT ESCOLA LLAR-LLUÍS 

M. MESTRES. 
 
 

Núm. de referència : X2020015635     
 
 
En relació a l’expedient SP06202000042 d’atorgament de subvencions en règim de 
concurrència competitiva destinades a les entitats esportives de la ciutat d’Olot, 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 concurrència competitiva, a l’entitat CEIP 
ESCOLA-LLAR LLUIS MARIA MESTRES MARTI, amb NIF: Q6755186-A per un import 
de 442,72 euros, amb càrrec a la partida 20.330.341.480002 “SUBVENCIONS 
ENTITATS ESPORTIVES”. 
 



 
 
 

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 

200300 2000026 Despeses 20330  341  480002 442.72 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 001 001 001 000 000 

 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 

7.2. - (ES01)ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES 
 
 

Núm. de referència : X2020012136     
 
 
En relació a l’expedient SP06202000021 d’atorgament de subvencions en règim de 
concurrència competitiva destinades a les entitats esportives de la ciutat d’Olot, 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 Concurrència competitiva, a l’entitat CLUB 
TENIS TAULA OLOT amb  NIF: G1781045-8 per un import de 600 euros, amb càrrec a 
la partida 20.330.341.480002 per a la realització de l’activitat “Torneig estatal de 
Valladolid”. 
 
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 

200300 2000026 Despeses 20330  341  480002 600 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 001 001 001 000 000 

 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

7.3. - (ES01)ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES 
 
 

Núm. de referència : X2020012142     
 
 
En relació a l’expedient SP06202000047 d’atorgament de subvencions en règim de 
concurrència competitiva destinades a les entitats esportives de la ciutat d’Olot, 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 Concurrència competitiva, a l’ entitat AMIPA 
ESCOLA JOAN XXIII amb  NIF: G1734711-3 per un import de 600 euros, amb càrrec a 
la partida 20.330.341.480002 per a la realització de l’activitat “monitors de piscina”. 
 
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 

200300 2000026 Despeses 20330  341  480002 600 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 001 001 001 000 000 

 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 

7.4. - (ES01)ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES 
 
 
 

Núm. de referència : X2020014519     
 
 
En relació a l’expedient SP062020000033 d’atorgament de subvencions en règim de 
concurrència competitiva destinades a les entitats esportives de la ciutat d’Olot, 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 Concurrència competitiva, a l’entitat CLUB 
VOLEIBOL OLOT amb  NIF: G1715316-4 per un import de 800 euros, amb càrrec a la 
partida 20.330.341.480002 per a la realització de l’activitat “desplaçament equip sènior, 
lliga de 1ª divisió a Las Palmas de Gran Canaria”. 
 
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 

200300 2000026 Despeses 20330  341  480002 800 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 001 001 001 000 000 

 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 

7.5. - (ES01)ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES 
 
 
 

Núm. de referència : X2020020580     
 
 
En relació a l’expedient SP062020000058 d’atorgament de subvencions en règim de 
concurrència competitiva destinades a les entitats esportives de la ciutat d’Olot, 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 Concurrència competitiva, a l’entitat 
FUNDACIO PRIVADA TOMMY ROBREDO amb  NIF: G5502635-5 per un import 
de 250 euros, amb càrrec a la partida 20.330.341.480002, per a la realització de 

l’activitat “taller de tennis amb cadires de rodes”. 
 
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 

200300 2000026 Despeses 20330  341  480002 250 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 001 001 001 000 000 

 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.1. – APROVAR SOL·LICITUD DE SUBVENCIO A DIPSALUT PEL SERVEI DE 
SOCORRISTES DE LA PISCINA MUNICIPAL PER LA TEMPORADA D’OBERTURA 

DEL 2020. 
 
 
La Junta de Govern Local acorda deixar aquest punt sobre la taula. 
 
 

9.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES ANNEX 20/17 
 
 
 

Núm. de referència : X2020022477     
 
 
En relació a l’expedient CPG22020000048 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. 20/17 per un import de 
230.683,79 euros. 
 
 

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

200240  Despeses 99999 230683.76 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 



 

10.1. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ CULTURAL 
LA QUÍMICA 

 
 
 

Núm. de referència : X2020022438     
 
 
En relació a l’expedient CPG22020000047 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: 
 
Procedir a la bestreta de 8.000 euros a l’ Associació Cultural la Química en concepte 
d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 20.000 euros, destinada 
a l’activitat “festival el mini” aprovada per la Junta de Govern Local de data 18/06/2020. 
 
Una vegada finalitzada l’activitat s’hauran de presentar els justificants en un termini 
màxim de dos mesos per tal de poder procedir a la liquidació definitiva de la subvenció. 
 
 

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

200220  Despeses 20400  334  480020 8000 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 100 001 001 001 000 000 

 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 

11.1. - APROVAR 2ON AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A OLOT TV SL I 
ENDOSSAMENT PARCIAL A L'EMPRESA ANIOL SL 

 
 
 

Núm. de referència : X2020022408     
 
 
En relació a l’expedient CPG22020000046 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: 
 

1. Vist l’informe favorable amb número d’expedient NI022020000733 corresponent 
a la justificació de la primera bestreta aprovada en data 4/3/2020 i pagada el 
24/03/2020, es procedeix a aprovar  la 2ª bestreta de 31.600.- euros a OLOT TV 
SL en concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 
79.000.- euros aprovada per la Junta de Govern Local de data13/02/2020. 
 
Una vegada finalitzada l’activitat s’hauran de presentar els justificant en un 
termini màxim de dos mesos per tal de poder procedir a la liquidació definitiva de 
la subvenció. 



 
 
 

 
2.  Autoritzar la cessió de crèdit, de part de la bestreta aprovada a OLOT TV SL per 

un import de 9.600.- euros, segons petició de l’esmentada entitat de data 
07/05/2020 amb número de registre E2020006039 a favor de l’empresa ANIOL 
SL a través del compte del BANC SABADELL al c.c. ES15 0081 0111 
040001467748. 

 
Tal i com preveu el conveni en el seu punt 11é aquest endossament queda 
supeditat a la conformitat prèvia de l’òrgan gestor, pel que fa a la justificació de 
la subvenció per part de l’entitat beneficiària de la subvenció es trobi al corrent 
de pagament de les seves obligacions tributàries amb l’Estat i amb la recaptació 
municipal i de les seves obligacions envers a la Tresoreria  de la Seguretat 
Social. 

 
 

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

200220  Despeses 20100  491  480037 22000 CONVENI OLOT TV 100 999 999 065 999 999 
200220  Despeses 20100  491  480037 9600 CONVENI OLOT TV 100 999 999 065 999 999 

 

 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 

12.1. - ESTAT D'EXECUCIÓ I PROPOSTES D'INCLUSIÓ D'OBRES EN EL 
PROGRAMA D'INVERSIONS DEL SERVEI D'AIGUA 2009-2029. ANY 12. JUNY 

2020. 
 
 
 

Núm. de referència : X2020019287     
 
 
 
Atès l’informe del Cap de l’Àrea de Territori d’aquest Ajuntament de data 23 de juny de 
2020, en relació a les bores del programa d’inversions del servei d’aigua  2009-2029. 
Any 12, juny 2020; i vist l’expedient administratiu núm. CC012020000193 i antecedents 
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents acords: 
 
 
Primer.- Aprovar un nou programa d’obres d’inversió en la xarxa d’aigua i ordenar la seva 

execució a “SOREA, SA”  Sorea consistent en: 

- Obres amb càrrec al fons de reposició de la tarifa: 

Obra: Pressupost 

XARXA AFECTADA PER LES OBRES DE CONSERVACIÓ I MILLORA DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIÀRIA A DIVERSOS CARRERS ANY 2020 FASE 1. Es 79.746,20 € 



 

desglossa en AVINGUDA MORROT (  195 ml canonada de polietilè dn.125 + 205 
ml canonada de polietilè dn.075 + 19 escomeses), PLATAFORMA ÚNICA 
SECRETARI DAUNIS (30 ml canonada de polietile dn.125 + 3 escomeses) i C. 
JOAQUIM VAYREDA (28 ml CANONADA DE FOSA DUCTIL DN.125 + 8 ml 
CANONADA DE FOSA DUCTIL DN.125 + 3 escomeses) 

 

- Obres a fons perdut: 

Obra: Pressupost 

No hi ha noves ordenacions ---- 

 
 
 
 
Segon.- Donar compte de l’estat d’execució del pla d’inversions de la xarxa d’aigua 2009-

2029: 

- Obres executades en el període amb càrrec al fons de reposició de la tarifa: 

Obra: Pressupost 

B79 INSTAL.LACIÓ DE COMPTADOR 16 FONTS 5.628,85 € 

B82 XARXA AFECTADA OBRES MILLORA C.BATET 15.385,65 € 

 
 

- Obres executades a l’origen amb càrrec al fons de reposició de la tarifa: 

 Exigible a origen Ordenat a origen Executat a origen 

Fons de reposició tarifari 5.970.862,00 € 4.716.182,82 € 4.605.131,27 € 

Excedents d’explotació 240.627,87 € 247.768,01 € 259.567,30 € 

Total 6.211.489,87 € 4.963.950,83 € 4.864.698,57 € 

 

- Obres executades a fons perdut: 

Exigible al final de la concessió Ordenat a origen Executat a origen 

1.105.420,00 € 643.369,51 € 621.397,95 € 

 

 
 
Tercer.- Traslladar còpia de l’informe tècnic a l’empresa “SOREA,SA” 
 
Quart.-  Donar compte d’aquest acord al Ple de l’Ajuntament  
 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
13.1. - ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT  OBERT  SIMPLIFICAT,  DE 
LES OBRES DE CONSERVACIÓ I MILLORA DE LA INFRAESTRUCTURA VIÀRIA 

A DIVERSOS CARRERS DE LA CIUTAT ANY 2020 (FASE 1) 
 



 
 
 

 
 

Núm. de referència : X2020014070     
 

Tipus 
Contracte 

OB D'OBRES 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

 
 
 
Antecedents 
Per Decret d’Alcaldia de data 14 d’Abril de 2020, es va aprovar el “Projecte d’Obres de 
conservació i millora de la infraestructura viària a diversos carrers de la Ciutat. Any 2020 
– Fase 1 - ” 
Per Decret d’Alcaldia de data 4 de maig de 2020, es va aprovar l’expedient de 
contractació administrativa de les “Obres de conservació i millora de la infraestructura 
viària a diversos carrers de la Ciutat. Any 2020 – Fase 1 - ” mitjançant procediment obert 
simplificat, amb un pressupost de licitació de cent seixanta- sis mil nou-cents setze euros 
amb setanta cèntims ( 166.916,70 €) IVA exclòs, i dos-cents un mil nou-cents seixanta-
nou euros amb vint-i-un cèntims (201.969,21) IVA inclòs. 
En data 2 de juny de 2020 finalitzà el termini de presentació de proposicions, havent  
participat en la licitació, per haver presentat la seva oferta dins el termini fixat i en la 
forma pertinent, les següents empreses: 

1. AGLOMERATS GIRONA, SA. 

2. EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU. 

En data 3 de juny de 2020 es reuneix la Mesa de Contractació , procedint a l’obertura 
del sobre A, documentació administrativa, declarant admeses les dues empreses 
participants . 

En data  12 de juny de 2020 es reuneix la Mesa de Contractació , procedint a l’obertura 
del sobre amb  criteris automàtics i procedint a la valoració de les propostes presentades 
, d’acord amb els criteris d’adjudicació establerts a la clàusula 18 del plec de clàusules 
administratives particulars.  De conformitat amb l’informe de valoració de les ofertes 
presentades  emès, pel Sr. Xevi Canal Molas, Arquitecte Tècnic de l’Àrea de Territori la 
Mesa acorda elevar a la Junta de Govern Local  la proposta d’adjudicació del contracte 
de “Obres de conservació i millora de la infraestructura viària a diversos carrers de la 
Ciutat. Any 2020 – Fase 1 - ” a l’empresa “AGLOMERATS GIRONA,SA” pel preu de 
166.082,11 €  (IVA exclòs). 

En data 15 de juny de 2020 es  requereix a l’empresa AGLOMERATS GIRONA,SA, la 

presentació de la documentació justificativa d’estar al corrent de pagament a Hisenda Pública i a 
la Seguretat Social , més d’haver constituït la  garantia definitiva d’import 8.304,11 €. 

Atès que l’empresa AGLOMERATS GIRONA, SA, presentà la documentació requerida 
dins del termini atorgat a l’efecte (Registre d’Entrada núm. E2020008601 de 
19/06/2020). 



 

De conformitat amb l’article 151 de la LCSP 

D’acord amb els antecedents i de conformitat amb el punt 1 de la Disposició Addicional 
2a.  

Atès que la competència per a l’adopció del present acord és de Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per Decret de l’Alcaldia de dates 25 i 26 de juny 
de 2019. 

Per tot això, en exercici de les competències 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. CCS1202000016, com a regidora delegada 
d’Hisenda, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següent acord: 
 
Primer.- ADJUDICAR el contracte d’Obres de conservació i millora de la infraestructura 
viària a diversos carrers de la Ciutat. Any 2020 – Fase 1 -, a favor de l’empresa 
AGLOMERATS GIRONA,SA  ,  amb NIF. A17207168 pel preu de DOS-CENTS MIL 
NOU-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS (200.959,35 
€), IVA inclòs, que es desglossa en: 

CENT SEIXANTA-SIS MIL VUITANTA-DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS 
(166.082,11 €) MÉS TRENTA-QUATRE MIL VUIT-CENTS SETANTA-SET EUROS 
AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS (34.877,24 €) corresponents a l’IVA calculat al 21%. 
 
Segon.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de 
clàusules administratives particulars reguladores de la contractació, aprovat per la 
Decret d’Alcaldia del 4 de Maig de 2020, al Projecte Tècnic aprovat per Decret d’Alcaldia 
de data 14 d’abril de 2020,així com amb l’oferta presentada per l’adjudicatari. 

Les característiques i avantatges de l’oferta adjudicatària respecte de l’altra oferta 
presentada, queden acreditades e l’acta valoració efectuada per la Mesa de 
Contractació, en sessió celebrada en data 12 de juny de 2020. 

Tota la informació necessària que justifica la present adjudicació es troba publicada en 
el Perfil del contractant de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Tercer.- Aprovar i disposar la despesa per import de 200.959,35 € amb càrrec a les 
següents partides: 
 
20.140.1532.61903 Paviment vies públiques  125.000,00 € 
20.140.1532.61904  Renovació voreres     75.959,35 € 
 

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

200300 2001705 Despeses 20140  1532 61903 125000 PAVIMENTS VIES PUBLIQUES (PR20) 100 001 001 001 000 000 
200300 2001706 Despeses 20140  1532 61904 75959.35 RENOVACIO VORERES (PR20) 100 001 001 001 000 000 
200210 2001706 Despeses 20140  1532 61904 -1009.86 RENOVACIO VORERES (PR20) 100 001 001 001 000 000 

 

Quart.- El termini d’execució de les obres és de 25 dies, a comptar des del dia següent a la 
signatura de l’acta de comprovació del replanteig i el termini de garantia serà de 5 anys.  

 



 
 
 

Cinquè.-  La direcció facultativa anirà a càrrec del cap de l’Àrea d’Àrea de Territori,  senyor 
Ramon Prat Molas.  La coordinació de seguretat i salut i la direcció de l’execució de les obres 
anirà a càrrec de l’arquitecte tècnic municipal, senyor Xevi Canal Molas. 
 
Sisè.- Nomenar responsable del contracte al Sr. Ramon Prat Molas. 
 
Setè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a la resta de licitadors que han participat 
a la licitació  i es publicarà en el Perfil del Contractant, de conformitat amb l’article 151.1 de la 
LCSP.  
 
Vuitè.- La formalització del contracte haurà d’efectuar-se en el termini màxim de 15 dies hàbils 
següents a aquell en què es realitzi la notificació de l’adjudicació als licitadors.  
 
Novè.- Publicar la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del 
Contractant de l’Ajuntament d’Olot, de conformitat amb l’article 154 de LCSP. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
13.2. - ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, DEL 

SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI BÀSIC, CALÇAT OPERATIU, COMPLEMENTS 
I  EINES PER A LA POLICIA MUNICIPAL D'OLOT, ANY 2020; LOT 3 : 

COMPLEMENTS I LOT 4: EINES 
 
 
 

Núm. de referència : X2020022263     
 
 
Antecedents 
 
Per Decret d’Alcaldia de data 18 de maig de 2020, es va aprovar l’expedient de 
contractació administrativa del “Subministrament vestuari bàsic, calçat operatiu, eines i 
complements per la Policia Municipal d’Olot. Any 2020” les mitjançant procediment obert 
simplificat abreujat, diferenciant 4 lots. (Lot 1: Vestuari bàsic, Lot 2: Calçat Operatiu, Lot 
3: Complements i Lot 4: Eines)  amb un pressupost de licitació en relació al LOT 3 i 4 de 
mil sis-cents vuitanta-cinc euros amb cinquanta cèntims (1.685,50 €)  patrimoni net i 
tres-cents cinquanta-tres euros amb noranta-sis cèntims (353,96€) corresponent a l’IVA 
calculat al 21% i un total de dos mil trenta-nou euros amb quaranta-sis cèntims (2.039,46 
€) IVA inclòs corresponent al LOT 3 i set-cents vuitanta-tres euros amb cinquanta 
cèntims (783,50 €) de patrimoni net i cent seixanta-quatre euros amb cinquanta-quatre 
cèntims (164,54 €) corresponent a l’IVA calculat 21% i un total de nou-cents quaranta-
vuit euros amb quatre cèntims. (948,04 €). 
 
En data 4 de juny de 2020 finalitzà el termini de presentació de proposicions, havent  
participat en la licitació en relació al LOT 3 i 4, per haver presentat la seva oferta dins el 
termini fixat i en la forma pertinent, les següents empreses: 

Lot 3.     Lot 4. 
Suministros Especiales Miltec, SL  Insigna Uniformes, SL 



 

Usis Guirao, SL    Satara Seguridad, SL 
Insigna Uniformes, SL   Usis Guirao, SL 
Satara Seguridad, SL 

En data 5 de juny de 2020 es reuneix la Mesa de Contractació , procedint a l’obertura 
del sobre A, documentació administrativa, declarant admeses les tres empreses 
participants . 

En data  9 de juny de 2020 es reuneix la Mesa de Contractació , procedint a l’obertura 
del sobre amb  criteris automàtics i procedint  

En data 16 de juny de 2020 es reuneix la Mesa de contractació i es dona lectura a 
l’informe de valoració de les ofertes de les propostes presentades , d’acord amb els 
criteris d’adjudicació establerts al plec de clàusules administratives particulars emès, pel 
Sr. Ignasi López Clevillé, Sotsinspector en cap de la Policia Municipal i la Mesa acorda 
elevar a la Junta de Govern Local  la proposta d’adjudicació del contracte de 
“Subministrament vestuari bàsic, calçat operatiu, eines i complements per la Policia 
Municipal d’Olot. Any 2020” a l’empresa “SATARA SEGURIDAD, SL” al  preu de 
1.199,00 €  (IVA exclòs) pel LOT 3 i 712,69 €  (IVA exclòs) pel LOT 4. 

En data 18 de juny de 2020 es  requereix a l’empresa SATARA SEGURIDAD, SL, la 
presentació de la documentació justificativa d’estar al corrent de pagament a Hisenda 
Pública i a la Seguretat Social. 

Atès que l’empresa SATARA SEGURIDAD, SL, presentà la documentació requerida 
dins del termini atorgat a l’efecte (Registre d’Entrada núm. E20200008653 de 
22/06/2020). 

De conformitat amb l’article 151 de la LCSP 

D’acord amb els antecedents i de conformitat amb el punt 1 de la Disposició Addicional 
2a.  

Atès que la competència per a l’adopció del present acord és de Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per Decret de l’Alcaldia de dates 25 i 26 de juny 
de 2019. 

Per tot això, en exercici de les competències 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. CCS1202000017 i CCS12020000023, com a 
regidora delegada d’Hisenda, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següent acord: 
 

Primer.- ADJUDICAR el contracte “Subministrament vestuari bàsic, calçat operatiu, 
eines i complements per la Policia Municipal d’Olot. Any 2020” -, a favor de l’empresa 
“SATARA SEGURIDAD, SL”   amb NIF. B-98.001.282 pel : 



 
 
 

LOT 3.Complements :  al preu de MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS AMB 
SETANTA-NOU CÈNTIMS (1.450,79€) IVA inclòs, que es desglossa en: 

MIL CENT NORANTA-NOU EUROS (1.199,00€)  MÉS DOS-CENTS CINQUANTA-UN 
EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS (251,79€) corresponents a l’IVA calculat al 
21%. 
 
LOT 4.Eines: al preu de SET-CENTS DOTZE EUROS AMB SEIXANA-NOU CÈNTIMS 
(712,69€) IVA inclòs, que es desglossa en: 

CINC-CENTS VUITANTA-NOU EUROS (589,00€) MÉS CENT VINT-I-TRES EUROS 
AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS (123,69€) corresponents a l’IVA calculat al 21%. 
 
Segon.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de 
clàusules administratives particulars reguladores de la contractació, aprovat per la 
Decret d’Alcaldia del 18 de Maig de 2020, així com amb l’oferta presentada per 
l’adjudicatari. 

Les característiques i avantatges de l’oferta adjudicatària respecte de l’altra oferta 
presentada, queden acreditades e l’acta valoració efectuada per la Mesa de 
Contractació, en sessió celebrada en data 16 de juny de 2020. 

Tota la informació necessària que justifica la present adjudicació es troba publicada en 
el Perfil del contractant de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Tercer.- Aprovar i disposar la despesa per import total de de 2.163,48 €, IVA inclós amb 
càrrec a la següent  partida:20.180.132.221991”terial Seguretat Ciutadana”, del 
pressupost municipal . 
 

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

200300 2001905 Despeses 20180  132  221991 2163.48 MATERIAL SEGURETAT CIUTADANA 100 001 001 001 000 000 
200210 2001905 Despeses 20180  132  221991 -823.99 MATERIAL SEGURETAT CIUTADANA 100 001 001 001 000 000 

 

 

Quart.- La durada els contracte és fins a 31 de desembre de 2020 o fins a esgotar el pressupost. 

 
Cinquè.- Nomenar responsable del contracte al Sr. Ignasi López Clevillé, Sotsinspector en cap 
de la Policia Municipal  
 
Sisè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a la resta de licitadors que han participat 
a la licitació  i es publicarà en el Perfil del Contractant, de conformitat amb l’article 151.1 de la 
LCSP.  
Setè.- La formalització del contracte s’efectuarà mitjançant acceptació de l’adjudicació  que 
s’efectuarà en els tres dies posteriors a la seva notificació. 
 
Vuitè.- Publicar la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del 
Contractant de l’Ajuntament d’Olot, de conformitat amb l’article 154 de la LCSP. 
 
 

S’aprova per unanimitat. 
 
 



 

 
13.3. - ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, DEL 

SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI BÀSIC, CALÇAT OPERATIU I EINES I 
COMPLEMENTS PER A LA POLICIA MUNICIPAL D'OLOT, ANY 2020: LOT 2: 

CALÇAT OPERATIU. 
 
 
 

Núm. de referència : X2020022247     
 
 
Antecedents 
 
Per Decret d’Alcaldia de data 18 de maig de 2020, es va aprovar l’expedient de 
contractació administrativa del “Subministrament vestuari bàsic, calçat operatiu, eines i 
complements per la Policia Municipal d’Olot. Any 2020” les mitjançant procediment obert 
simplificat abreujat, diferenciant 4 lots. (Lot 1: Vestuari bàsic, Lot 2: Calçat Operatiu, Lot 
3: Complements i Lot 4: Eines)  amb un pressupost de licitació en relació al LOT 2 de 
dos mil nou-cents cinquanta euros (2.950,00 €) patrimoni net, sis-cents dinou euros amb 
cinquanta cèntims (619,50 €) corresponent a l’IVA calculat al 21% i un total de tres mil 
cinc-cents seixanta-nou euros amb cinquanta cèntims (3.569,50€) IVA inclòs. 
 
En data 4 de juny de 2020 finalitzà el termini de presentació de proposicions, havent  
participat en la licitació en relació al LOT 2, per haver presentat la seva oferta dins el 
termini fixat i en la forma pertinent, les següents empreses: 

Suministros Especiales Miltec, SL 
Usis Guirao, SL 
Insigna Uniformes, SL 

En data 5 de juny de 2020 es reuneix la Mesa de Contractació , procedint a l’obertura 
del sobre A, documentació administrativa, declarant admeses les tres empreses 
participants . 

En data  9 de juny de 2020 es reuneix la Mesa de Contractació , procedint a l’obertura 
del sobre amb  criteris automàtics.  

En data 16 de juny de 2020 es reuneix la Mesa de contractació i es dona lectura a 
l’informe de valoració de les ofertes de les propostes presentades , d’acord amb els 
criteris d’adjudicació establerts al plec de clàusules administratives particulars emès, pel 
Sr. Ignasi López Clevillé, Sotsinspector en cap de la Policia Municipal i la Mesa acorda 
elevar a la Junta de Govern Local  la proposta d’adjudicació del contracte de 
“Subministrament vestuari bàsic, calçat operatiu, eines i complements per la Policia 
Municipal d’Olot. Any 2020. Lot 2 ” a l’empresa “SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC, 
SL al  preu de 1.905,39 €  (IVA exclòs). 

De conformitat amb l’article 151 de la LCSP 



 
 
 

D’acord amb els antecedents i de conformitat amb el punt 1 de la Disposició Addicional 
2a.  

Atès que la competència per a l’adopció del present acord és de Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per Decret de l’Alcaldia de dates 25 i 26 de juny 
de 2019. 

Per tot això, en exercici de les competències 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. CCS1202000017 i CCS12020000022, com a 
regidora delegada d’Hisenda, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següent acord: 
 

Primer.- ADJUDICAR el contracte “Subministrament vestuari bàsic, calçat operatiu, 
eines i complements per la Policia Municipal d’Olot. Any 2020” -, LOT 2 . a favor de 
l’empresa SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC, SL,  amb NIF. B-31.930.852 pel preu 
de DOS-MIL TRES-CENTS CINC EUROS AMB CINQUNTA-DOS CÈNTIMS (2.305,52 
€) , IVA inclòs, que es desglossa en: 

MIL NOU-CENTS CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS (1.905,39€) MÉS 
QUATRE-CENTS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS (400,13€) corresponents a l’IVA 
calculat al 21%.. 
 
Segon.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de 
clàusules administratives particulars reguladores de la contractació, aprovat per la 
Decret d’Alcaldia del 18 de Maig de 2020, així com amb l’oferta presentada per 
l’adjudicatari. 

Les característiques i avantatges de l’oferta adjudicatària respecte de l’altra oferta 
presentada, queden acreditades e l’acta valoració efectuada per la Mesa de 
Contractació, en sessió celebrada en data 16 de juny de 2020. 

Tota la informació necessària que justifica la present adjudicació es troba publicada en 
el Perfil del contractant de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Tercer.- Aprovar i disposar la despesa per import de 2.305,52 €, IVA inclòs , amb càrrec 
a la següent  partida: 20.180.132.221040 “Vestuari servei de seguretat” del Pressupost 
Municipal. 
 

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

200300 2001904 Despeses 20180  132  221040 2305.52 VESTUARI SERVEI SEGURETAT 100 001 001 001 000 000 
200210 2001904 Despeses 20180  132  221040 -2140.27 VESTUARI SERVEI SEGURETAT 100 001 001 001 000 000 

Quart.- La durada els contracte és fins a 31 de desembre de 2020 o fins a esgotar el pressupost. 

 
Cinquè.- Nomenar responsable del contracte al Sr. Ignasi López Clevillé, Sotsinspector en cap 
de la Policia Municipal. 
 



 

Sisè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a la resta de licitadors que han participat 
a la licitació  i es publicarà en el Perfil del Contractant, de conformitat amb l’article 151.1 de la 
LCSP.  
 
Setè.- La formalització del contracte s’efectuarà mitjançant acceptació de l’adjudicació  que 
s’efectuarà en els tres dies posteriors a la seva notificació. 
 
Vuitè.- Publicar la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del Contractant de 
l’Ajuntament d’Olot, de conformitat amb l’article 154 de la LCSP.  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

 
13.4. - ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, DEL 

SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI BÀSIC, CALÇAT OPERATIU, EINES I 
COMPLEMENTS PER LA POLICIA MUNICIPAL D'OLOT ANY 2020. LOT 1: 

VESTUARI BÀSIC. 
 
 
 

Núm. de referència : X2020022218     
 
 
Antecedents 
Per Decret d’Alcaldia de data 18 de maig de 2020, es va aprovar l’expedient de 
contractació administrativa del “Subministrament vestuari bàsic, calçat operatiu, eines i 
complements per la Policia Municipal d’Olot. Any 2020” les mitjançant procediment obert 
simplificat abreujat, diferenciant 4 lots. (Lot 1: Vestuari bàsic, Lot 2: Calçat Operatiu, Lot 
3: Complements i Lot 4: Eines)  amb un pressupost de licitació en relació al LOT 1 de 
vint mil nou-cents setze euros amb cinquanta cèntims (20.916,50 €) patrimoni net, quatre 
mil tres-cents noranta-dos euros amb quaranta-set cèntims (4.392,47€) corresponent a 
l’IVA calculat al 21% i un total de vint-i-cinc mil tres-cents vuit euros amb noranta-set 
cèntims (25.308,97 €) IVA inclòs. 
 
En data 4 de juny de 2020 finalitzà el termini de presentació de proposicions, havent  
participat en la licitació en relació al LOT 1, per haver presentat la seva oferta dins el 
termini fixat i en la forma pertinent, les següents empreses: 

Suministros Especiales Miltec, SL 
Insigna Uniformes, SL 
Satara Seguridad, SL 

 

En data 5 de juny de 2020 es reuneix la Mesa de Contractació , procedint a l’obertura 
del sobre A, documentació administrativa, declarant admeses les tres empreses 
participants . 



 
 
 

En data  9 de juny de 2020 es reuneix la Mesa de Contractació , procedint a l’obertura 
del sobre amb criteris automàtics i procedint  

En data 16 de juny de 2020 es reuneix la Mesa de contractació i es dona lectura a 
l’informe de valoració de les ofertes de les propostes presentades , d’acord amb els 
criteris d’adjudicació establerts al plec de clàusules administratives particulars emès, pel 
Sr. Ignasi López Clevillé, Sotsinspector en cap de la Policia Municipal, que justifica 
excloure de la licitació a “Suministros Especiales Miltec, SL” i “Satara Seguridad, SL” 
per no complir amb els requisits tècnics marcats en els Plecs de la licitació i la Mesa 
acorda elevar a la Junta de Govern Local  la proposta d’adjudicació del contracte de 
“Subministrament vestuari bàsic, calçat operatiu, eines i complements per la Policia 
Municipal d’Olot. Any 2020” a l’empresa “INSIGNA UNIFORMES, SL” pel preu de 
20.192,30 €  (IVA exclòs). 

De conformitat amb l’article 151 de la LCSP 

D’acord amb els antecedents i de conformitat amb el punt 1 de la Disposició Addicional 
2a.  

Atès que la competència per a l’adopció del present acord és de Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per Decret de l’Alcaldia de dates 25 i 26 de juny 
de 2019. 

Per tot això, en exercici de les competències 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. CCS1202000017 i CCS12020000021, com a 
regidora delegada d’Hisenda, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següent acord: 
 
Primer.- EXCLOURE de la licitació a les empreses “Suministros Especiales Miltec, SL “ 
y “Satara Seguridad, SL” per no complir amb els requisits tècnics marcats en els Plecs. 
 
Segon.- ADJUDICAR el contracte “Subministrament vestuari bàsic, calçat operatiu, 
eines i complements per la Policia Municipal d’Olot. Any 2020” LOT 1: Vestuari bàsic-, 
a favor de l’empresa INSIGNA UNIFORMES, SL,  amb NIF. B-97.611.164 pel preu de 
VINT-I-QUATRE MIL QUATRE-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT 
CÈNTIMS (24.432,68 €), IVA inclòs, que es desglossa en: 

VINT MIL CENT NORANTA-DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS (20.192,30 €) MÉS 
QUATRE MIL DOS-CENTS QURANTA EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS 
(4.240,38 €)  corresponents a l’IVA calculat al 21%. 
 
Tercer.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de 
clàusules administratives particulars reguladores de la contractació, aprovat per la 
Decret d’Alcaldia de 18 de Maig de 2020, així com amb l’oferta presentada per 
l’adjudicatari. 



 

Les característiques i avantatges de l’oferta adjudicatària respecte de l’altra oferta 
presentada, queden acreditades e l’acta valoració efectuada per la Mesa de 
Contractació, en sessió celebrada en data 16 de juny de 2020. 

Tota la informació necessària que justifica la present adjudicació es troba publicada en 
el Perfil del contractant de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Quart.- Aprovar i disposar la despesa per import de 24.432,68 €, IVA inclòs,  amb càrrec 
a la següent  partida núm. 20.180.132.221040 “ Vestuari servei de seguretat!” del 
pressupost municipal. 
 

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

200300 2001904 Despeses 20180  132  221040 24432.68 VESTUARI SERVEI SEGURETAT 100 001 001 001 000 000 

 

Cinquè.- La durada els contracte és fins a 31 de desembre de 2020 o fins a esgotar el 
pressupost. 

 
Sisè.- Nomenar responsable del contracte al Sr. Ignasi López Clevillé, Sotsinspector en cap de 
la Policia Municipal. 
 
Setè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a la resta de licitadors que han participat 
a la licitació  i es publicarà en el Perfil del Contractant, de conformitat amb l’article 151.1 de la 
LCSP.  
 
Vuitè.- La formalització del contracte s’efectuarà mitjançant acceptació de l’adjudicació  que 
s’efectuarà en els tres dies posteriors a la seva notificació. 
 
Novè.- Publicar la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del Contractant de 
l’Ajuntament d’Olot, de conformitat amb l’article 154 de la LCSP.  
 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.1. - AUTORITZAR A UN ALUMNE DE L'INSTITUT CASTELL D'ESTELA LA 
REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES A L'ARXIU COMARCAL 

 
Núm. de referència : X2020022240     
 
Atès que al Institut Castell d’Estela d’Amer es cursa el Batxillerat Humanístic en el 
programa educatiu del qual s’estableix l’obligació dels estudiants de realitzar pràctiques 
en les empreses o en les administracions públiques.  
 



 
 
 

Atès que l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa està disposat a col·laborar amb el Institut 
Castell d’Estela d’Amer per tal que el seu alumnat pugui adquirir coneixements 
relacionats amb les tasques relacionades amb el funcionament normal del departament 
esmentat.  
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’Organització i Atenció Ciutadana, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords:  
 
Primer.- Autoritzar la realització de pràctiques a l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa al 

senyor **** alumne del Batxillerat Humanístic del Institut Castell d’Estela d’Amer, durant 
el període comprès entre el 06/07/2020 i fins el 31/07/2020 i amb horari de dilluns a 
divendres de 8 a 15 hores, amb un total de 70 hores, segons estableix el Conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i el Institut Castell d’Estela d’Amer, per realitzar 
les tasques derivades del normal funcionament del departament, i sense percebre cap 
tipus de remuneració.  
 
Segon.- Incloure al senyor ****a l’assegurança de responsabilitat civil d’aquest 
Ajuntament el temps que estigui realitzant les pràctiques. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

15.1. - PROJECTE MILLORA NOU PLACES A OLOT.- PROPOSANT APROVAR 
DEFINITIVAMENT 

 
Núm. de referència : X2019048242     
 
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot, en la sessió celebrada el dia 27 de 
desembre de 2019 va adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovar inicialment el projecte de 
millora a nou places d’Olot, redactat per unparelld’arquitectes, Eduard Callís i Guillem 
Moliner en data novembre de 2019.  
 
Vist que el referit projecte es va exposar al públic pel termini de trenta dies en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona núm. 425 de data 28 de gener de 2020 i en el tauler 
d’anuncis de la Corporació. 
 
Vist que durant el termini en el qual ha estat exposat al públic s’han presentat tres escrits 
d’al·legacions, un per part de la Sra. **** amb RE2020002116 de data 4 de febrer de 
2020, un per part de la Sra. **** en representació de AAVV Montolivet amb 
RE2020002653 de data 12 de febrer de 2020 i un per part de la Sra. **** amb 
RE2020002176 de data 5 de febrer de 2020. 
 
Vist l’informe emès pel cap de l’àrea de Territori, Ramon Prat Molas, en data 26 de juny 
de 2020, que s’adjunta a l’expedient. 
 
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 UPOM2019000034, 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.- DESESTIMAR l’escrit d’al·legacions presentat per la Sra. **** en data 4 de 
febrer de 2020 i amb número de registre d’entrada E2020002116, d’acord amb l’informe 
emès pel cap de l’àrea de Territori, Ramon Prat Molas, en data 26 de juny de 2020, que 
s’adjunta a l’expedient. 
 
SEGON.- DESESTIMAR l’escrit d’al·legacions presentat per la Sra. **** en 
representació de AAVV Montolivet en data 12 de febrer de 2020 i amb número de 
registre d’entrada E2020002653, pel que fa a les parades del bus, atès que aquestes es 
mantenen tot i que se’n modifica lleugerament la ubicació per adaptar-les a la nova 
configuració de la plaça, d’acord amb l’informe emès pel cap de l’àrea de Territori, 
Ramon Prat Molas, en data 26 de juny de 2020, que s’adjunta a l’expedient. 
 
TERCER.- ESTIMAR l’escrit d’al·legacions presentat per la Sra. **** en representació 
de AAVV Montolivet en data 12 de febrer de 2020 i amb número de registre d’entrada 
E2020002653, pel que fa a les places d’aparcament ja que s’adopta el compromís de 
mantenir el nombre de places actual, d’acord amb l’informe emès pel cap de l’àrea de 
Territori, Ramon Prat Molas, en data 26 de juny de 2020, que s’adjunta a l’expedient. 
 
QUART.- DESESTIMAR l’escrit d’al·legacions presentat per la Sra. ****en data 5 de 
febrer de 2020 i amb número de registre d’entrada E2020002176, pel que fa als punts 
1, 2 i 3, d’acord amb l’informe emès pel cap de l’àrea de Territori, Ramon Prat Molas, en 
data 26 de juny de 2020, que s’adjunta a l’expedient. 
 
 
CINQUÈ.- ESTIMAR l’escrit d’al·legacions presentat per la Sra. **** en data 5 de febrer 
de 2020 i amb número de registre d’entrada E2020002176, pel que fa als punts 4 i 5, 
d’acord amb l’informe emès pel cap de l’àrea de Territori, Ramon Prat Molas, en data 26 
de juny de 2020, que s’adjunta a l’expedient. 
 
 
SISÈ.- APROVAR DEFINITIVAMENT el projecte de millora a nou places d’Olot, redactat 
per unparelld’arquitectes, Eduard Callís i Guillem Moliner en data novembre de 2019, 
d’acord amb l’informe emès pel cap de l’àrea de Territori, Ramon Prat Molas, en data 26 
de juny de 2020, que s’adjunta a l’expedient i que s’aprova a efectes de motivació. 
 
SETÈ.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província i al web de 
l’ajuntament. 
 
VUITÈ.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
 
 

S’aprova per unanimitat. 
 

 



 
 
 

16.1. - CONCEDIR DE LLICÈNCIA D’OBRES A NOM DE NOEL ALIMENTARIA SAU 
PER CONSTRUCCIÓ D'EDIFICI INDUSTRIAL (1A FASE), A L‘AV D'EUROPA N.14 

 
 

Núm.- LLICENCIA D’OBRES 
NOEL ALIMENTARIA SAU- LLOC PLA DE BEGUDA SANT JOAN LES FONTS 

 
Núm. de referència : X2020012335 

 
 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de NOEL ALIMENTARIA SAU per 
CONSTRUCCIÓ D'EDIFICI INDUSTRIAL (1a FASE), a l‘AV D'EUROPA N.14, del 
municipi d’Olot.  

 
Identificació de l’expedient: OMA32020000024   
Situació: AV D'EUROPA N.0014  
UTM: : 7213913 
 
1.- En data 26/03/2020 NOEL ALIMENTARIA SAU amb DNI: A1701471-3, representat 
per ****, presenta projecte d’obres majors per CONSTRUCCIÓ D'EDIFICI INDUSTRIAL 
(1a FASE), amb situació al carrer AV D'EUROPA N.14, d’Olot. 
 
2.- En data 17/06/2020 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.  
 
FONAMENT DE DRET 
 
1. Vist el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per 
acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 18 de juny de 
2003 i quin Text Refós fou aprovat pel mateix òrgan en sessió de data 25 de setembre 
de 2003, havent estat publicada la seva normativa al Diari Oficial de la Generalitat de 
data 2 de febrer de 2004, i posteriors modificacions, qualifica la finca on es situa 
l’edificació existent de sòl Zona d’indústria aïllada d’intensitat 2 (clau 16.2). 
 
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 NOEL ALIMENTARIA SAU amb DNI: A1701471-3, representat per 
****, llicència d’obres (OMA32020000024), per CONSTRUCCIÓ D'EDIFICI 
INDUSTRIAL (1a FASE), amb situació al AV D'EUROPA N 14, del municipi d’Olot. 
 



 

SEGON. Informar que no podran inciar-se les obres en tant no es doni compliment als 
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències d’Urbanisme 
d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran les 
corresponents actuacions sancionadores.  
 
TERCER. El termini per començar les obres és de 12 mesos i el termini per acabar-les 
és de 36 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: CRA2020600049     
 
Liquidació de Drets i Garanties: 

Drets 
 
Per: Un pressupost de: 2037658.04 euros  
1 Connexions desguassos industrial o comercial 
2 Guals 
1 Rètols  
 

Base liquidable 
(3) 

Drets % 
bonifica
ció 

Drets definitius Taxes Total Drets 

2037658.04 81824.87 -25% 61448.29 1084.45 62532.74 

 
Garanties: 

    
   Garantia per reposició de paviments  1200.00 euros 

   

Total Liquidació Euros 

Per Drets 62532.74 

Per Garanties  1200.00 

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



 
 
 

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



 

l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les 
prestacions de la Seguretat Social. 
 
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la corresponent 
llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals que causi. 
 
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li 
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En cas 
d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les sancions 
que corresponguin. 
 
Condicions particulars: 
 
 
 
 
1. Aquesta llicència autoritza l’execució de la primera fase de l’obra segons projecte 
presentat, que inclou els capítols de moviment de terres, fonamentació i estructura de 
l’edifici.  
2. Aquesta llicència s’atorga sense perjudici de les condicions i/o requisits que constin a 
l’informe de seguretat contra incendis sol·licitat a la Direcció General de Prevenció, 
Extinció d’Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya.  
3. 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.  
4. Aquesta llicència d’obres s’atorga sense perjudici de les condicions que puguin 
derivar-se de l’expedient d’autorització de l’establiment de l’activitat, d’acord amb 
l’establert a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 
activitats.  
5. En l’execució de l’obra caldrà respectar els tubs de sanejament d’aigües residuals i 
pluvials, de titularitat pública, que travessen la parcel·la en el seu extrem sud-oest, 
segons determinacions del POUM (plànols 7-1.02 i 7-2.02).  
6. Els responsables de l’obra es faran càrrec de comunicar amb antelació l’inici de l’obra 
a la Policia Municipal i s’observaran les indicacions que pugui disposar en relació a les 
condicions de seguretat i senyalització de l’afectació de la via pública prevista, que 
correrà a càrrec del promotor i contractista de l’obra. Es compliran les normes de 
l’Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública aprovada el 27/04/95.  
7. L’excavació prevista s’executarà d’acord amb les condicions determinades a la vigent 
Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública.  
8. El rebaix de la vorera per a la formació del gual d’accés de vehicles a la finca s’haurà 
d’executar segons les condicions de l’Ordenança Municipal Reguladora de Guals, 
aprovada pel Ple Municipal el dia 21 de juny de 2018. 
(http://www.olot.cat/FitxersWeb/29161/2018_ORD_REGULADORA_GUALS.pdf).  
9. S’autoritza la instal·lació a l’espai públic d’un equip de càmera de gravació pel 
seguiment de l’obra, segons sol·licitud presentada, subjecte a les clàusules reguladores 
següents:  

− L’equip previst comprendrà una càmera Reflex, un router, un sistema de control basat 
en RPi i caixa estanca de protecció. 



 
 
 

− Aquesta càmera es podrà col·locar en un dels bàculs d'il·luminació dels camps de 
futbol de titularitat municipal situats al carrer de França.  

− La instal·lació es podrà connectar al quadre de comandament i protecció de 
l’equipament públic municipal, amb les corresponents proteccions individuals, de tal 
manera que quedi perfectament sectoritzat de la resta de la instal·lació elèctrica existent, 
per tal que no pugui causar cap mal funcionament de la resta del quadre existent.  

− El promotor de l’obra ha d’assumir el cost i els treballs de muntatge i de la retirada de 
l’equip i de la línia, que s’haurà de realitzar com a màxim 2 mesos després de la data 
del certificat final d’obra que caldrà presentar a l’Ajuntament en sol·licitud de primera 
utilització de l’edifici. 

− En concepte de subministrament d’electricitat, el sol·licitant haurà de pagar un cànon 
fix de 120,00 €. Aquesta quantitat s’afegirà a la liquidació de la llicència d’obres.  
10. Aquesta llicència no autoritza el funcionament de la grua-torre desmuntable a 
instal·lar a l’obra fins que no es presenti en aquest Ajuntament el document GR-1 expedit 
i segellat per entitat d’Inspecció i Control concessionària del Departament d’Indústria i 
Energia de la Generalitat de Catalunya. (Segons ITC-MIE-AEM2).  
11. D’acord amb l’Estudi de gestió de residus del projecte, es preveu la reutilització de 
13.982 m3 de terres en altra obra autoritzada. Prèviament a la retirada d’aquestes terres, 
caldrà comunicar a l’Ajuntament d’Olot el seu destí, atès que els Serveis tècnics 
municipals n’hauran d’acreditar la gestió mitjançant visita de comprovació, d’acord amb 
l’establert a l’article 15.3 del Decret 89/2010 (PROGROC) (modificat pel Reial Decret 
210/2018).  
12. S’imposa una fiança de 1.200,00 € per garantir la neteja i/o reposició de paviments 
de la via pública que puguin afectar-se per l’execució de l’obra, especialment pels 
treballs de moviment i transport de terres o runes previstos. La fiança s’haurà de 
dipositar en el termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de la data de notificació 
de la concessió de la llicència d’obres. L’efectivitat d’aquesta llicència queda supeditada 
a l’ingrés de la fiança en el termini esmentat. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

 
17.1. - MODIFICACIÓ DELS PREUS DE LA PISCINA MUNICIPAL D'OLOT PER 

ADAPTAR-LOS A LA FASE DE REPRESA. 
 
 
 

Núm. de referència : X2020022569     
 
 
 
Vist que la Junta de Govern de l’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot (IMELO) en 
sessió ordinària de data 10 de març de 2020 va aprovar els preus públics corresponents 
a la gestió de la piscina municipal. 
 
Vist el Decret de Presidència de l’IMELO de data 11 de juny de 2020 de modificació dels 
preus públics corresponents a la gestió de la piscina municipal, aprovats com a 
conseqüència dels esdeveniments derivats de la crisi sanitària provocada per la 



 

COVID19, així com els diversos estats d’alarma i fases de desconfinament dictades pel 
Govern d’Espanya. 
 
Vist el Pla d’Acció pel Desconfinament Esportiu de Catalunya, actualitzat per a la Fase 
de Represa. 
 
Vist que la normativa sobre les piscines d’ús recreatiu regulada en Pla d’Acció pel 
Desconfinament Esportiu de Catalunya permet modificar algunes de les condicions 
d’obertura de les instal·lacions sense que això comporti un perill per als usuaris de la 
piscina, i alhora suposa una millora en les condicions del  servei ofert als usuaris de la 
instal·lació. 
 
En relació a l’expedient SP012020000005 de modificació de preus de la piscina 
municipal d’Olot per adaptar-los a la fase de represa, vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat d'Esports, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
 
Primer.- Modificar els preus públics vigents corresponents a la gestió de la piscina 
municipal per a la temporada 2020 de la següent forma: 
 

Preu normal: Són els preus per a totes aquelles persones amb edats compreses 
entre els 14 anys i els 59, ambdues incloses. 
 
Gratuït: Per totes aquelles persones menors de 4 anys. 
 
Preu descompte: És el preu per a les edats no compreses en el preu normal o 
gratuït, així com per a totes aquelles persones que es trobin en les següents 
situacions: 

• Jubilats  

• Pensionistes  

• Aturats  

• Famílies nombroses 

• Famílies monoparentals  

• Persones amb certificat de disminució a partir del 33%  

• Persones amb prescripció mèdica per anar a la piscina sempre hi quan es 
disposi d’un certificat de renda baixa expedit pel Consorci d’Acció Social de 
la Garrotxa.  

 
PREUS:  
 

• Preu normal: 4,90€  

• Preu descompte: 2,50€  

• Preu normal a partir de les 18:00 : 3,00€ 

• Preu descompte a partir de les 18:00: 1,50€ 

• Preu Pack 10 normal: 41,00€  

• Preu Pack 10 descompte: 20,50€   

• Abonament temporada: 53,00€ 



 
 
 

• Abonament descompte: 27,00€ 

• Abonament 2a persona: 39,00€ 

• Abonament 2a persona descompte: 20,00€  

• Preu per a grups (monitors gratuïts):1,65€/persona  
 

Grups: L’accés de grups a la piscina municipal estarà subjecte a la capacitat i 
possibilitat de les instal·lacions d’absorbir-los, essent la direcció de la piscina qui 
en cada moment decideixi la possibilitat d’accés a les instal·lacions. Tindran 
preferència a l’accés a la piscina els grups dels diferents casals d’Estiu Riu, amb 
excepció dels que organitza l’IMELLO que ja tenen espais expressament 
reservats.  
 
A efectes d’aplicació de les tarifes de “2a persona”, es considera aplicable al 
cònjuge, o a fills de 14 a 17 anys (ambdós inclosos). 
 
Els Packs 10 són nominals i intransferibles. De totes maneres podran ser 
utilitzats per d’altres persones sempre que es compleixin els següents requisits: 
 
a) El titular del pack 10 podrà ser acompanyat per d’altres persones sempre i 

quant aquest estigui present. 
 
b) Si el titular del pack té dret a descompte, no podrà entrar acompanyat de 

cap persona que no tingui dret a aquest descompte. 
 
Segon.- Convalidar aquesta Proposta en la pròxima sessió Plenària de l’Ajuntament d’Olot. 
 
 
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 

EL SECRETARI ACCIDENTAL 

 


