
 
 
 

ACTA NÚM.67 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

EL DIA 23 DE JULIOL DE 2020. 
 
 
  

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 23 de juliol de 2020 es reuneix en aquesta Casa 
Consistorial la Junta de Govern d’aquets Ajuntament sota la presidència del Sr. 
ESTANIS VAYREDA I PUIGVERT, per tal de celebrar  la sessió ordinària , setmanal i 
de primera convocatòria  que s’escau al dia d’avui. 
 
Hi assisteixen els membres de la Junta de Govern Local Srs./es. Imma Muñoz i Díaz i 
Jordi Güell i Güell de forma presencial al lloc on se celebra i els Srs./es Montserrat 
Torras i Surroca, Maria Assumpció Camps i Bosch, Aniol Sellabona i Aguilera i 
Gemma Canalias Rafel de forma telemàtica. 
 
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 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 secretària, la Secretària General , Sra. M. Glòria Gou Clavera 
 
La secretària fa constar que els regidors Sra. Torras, Sra. Camps, Sr. Sellabona, Sra. 
Canalias,  Sr. Arbós, Sra. Pujolar i Sra. Francès han estat autoritzats per l’alcalde 
accidental a assistir telemàticament a la sessió. 
 
 

1.1. - AUTORITZAR SESSIÓ PER MITJANS TELEMÀTICS 
 
 
 

Núm. de referència : X2020025744     
 

 
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 SG012020000019 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 
23 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 accidental 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 accidental dona compte als membres de la Junta de Govern dels actes i 
reunions a les quals ha assistit l’alcalde, des de la sessió celebrada el propasat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
celebrada el dia 16 de juliol: 
 

 

- El dijous dia 16 va assistir a la presentació de l’exposició “Recuperart-19”, que 
es pot veure aquests dies al Museu Comarcal de la Garrotxa. Setze museus 
d’arreu de Catalunya participen d’aquest projecte pioner a nivell internacional 
impulsat per l’Institut Català de la Salut amb la col·laboració del Departament de 
Cultura, que ofereix al col·lectiu sanitari una proposta basada en l’ús dels 
museus com a entorns de reflexió i millora del benestar emocional. 
 
A continuació i amb representants de tots els grups de l’Ajuntament d’Olot, va 
anunciar públicament la suspensió de les Festes del Tura. L’atenció als mitjans 
va tenir lloc al pati de l’Hospici.  
 
Tot seguit, va prendre part de l’Ofici de la Mare de Déu del Carme.   
 

- El dimarts 21 de juliol va assistir al Patronat de la Fundació Hospital d’Olot i 
Comarcal de la Garrotxa i al Consell Territorial i Social de l’Hospital.  
 
 



 
 
 

L’alcalde Pep Berga agraeix al regidor Estanis Vayreda que des del divendres 
dia 17 de juliol i fins al dimecres 22 ha assumit la responsabilitat d’alcalde 
accidental. Durant aquests dies ha assistit als actes següents: 
 

- El dissabte 18 de juliol va participar de la presentació de “L’Olot d’Abans”, el llibre 
de fotografies d’Olot dels anys 1880 al 2000.   
 

- El dilluns 20 de juliol va assistir a les Comissions Informatives. A continuació, i 
de forma telemàtica va participar de la Reunió extraordinària del Comitè 
d’Emergències de la Generalitat de Catalunya en relació a la COVID-19.  
 

- El dimecres  22 de juliol, junt amb el regidor d’Esports Aniol Sellabona, va 
inaugurar el V Campus de triatló Nan Oliveras. L’acte va tenir lloc a la Torre 
Malagrida.  

 
 
 

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

5.1. - CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT 

D’EDUCACIÓ, L’AJUNTAMENT D'OLOT I FUNDACIÓ EDUCATIVA COR DE MARIA 
PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE CLAU, PER ALS CURSOS DEL 

2020-2021 AL 2023-2024 
 
 

Núm. de referència : X2020024790     
 
La Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya, a l’article 131, d’acord amb l’article 149.1.30 de la Constitució, estableix un 
règim de competència compartida en la programació de l’ensenyament, la seva definició 
i l’avaluació general del sistema educatiu, en allò referent als ensenyaments obligatoris 
que condueixen a l’obtenció d’un títol acadèmic amb validesa a tot l’Estat. 
 
Per part de l’administració autonòmica li correspon a aquesta l’exercici de les facultats 
derivades de la distribució de competències prevista a la norma constitucional i recollida 
a l’Estatut en matèria d’ensenyament. El Departament d'Educació actua en el seu àmbit 
de competències determinat pels decrets de creació, denominació i determinació de 
l’àmbit de competències dels departaments de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya (Decret 1/2018, de 19 de maig, i Decret 258/2018, de 4 de desembre, de 
modificació). 
 



 

El 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, a l’article 71 regula les activitats complementàries i 
disposa que per a la gestió dels seus interessos, el municipi també pot exercir activitats 
complementàries de les pròpies d’altres administracions públiques i, en particular, les 
relatives, entre d’altres, a l’educació. 
 
Que la Fundació Educativa Cor de Maria ha elaborat el seu projecte d’atenció a la 
diversitat, en el marc de les mesures i suports addicionals d’atenció a l’alumnat, amb el 
nom de CLAU. L’objecte principal d’aquest projecte és donar suport als alumnes de 
tercer i/o quart curs de l’educació secundària obligatòria que presenten dificultats 
d’aprenentatge, desmotivació greu, perill d’absentisme acadèmic, problemes de 
conducta i que precisen d’actuacions individualitzades i adaptacions substancials del 
currículum que facilitin la seva inclusió escolar, social i laboral. 
 
Que l’Ajuntament d'Olot i la Fundació Educativa Cor de Maria, és conscient que hi ha 
alumnes amb dificultats d’aprenentatge i amb problemes de conducta, a vegades 
conseqüència de l’entorn sociocultural, i s'ofereix a donar suport al centre Fundació 
Educativa Cor de Maria col·laborant en el projecte CLAU, per tal de donar una resposta 
a les necessitats de suport educatiu d’aquests alumnes amb la finalitat de facilitar la 
seva inclusió escolar, social i laboral. 
 
Que l'Ajuntament d'Olot, i la Fundació Educativa Cor de Maria disposa de recursos 
educatius per a col·laborar i completar la formació d’aquests alumnes a fi i efecte d’oferir-
los una formació integral que s’ajusti a les seves necessitats i els apropi a la realitat del 
municipi. 
 
En relació a l’expedient ED032020000007 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, l'Alcalde  d'Educació, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
PRIMER.- Aprovar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i la Fundació 
Educativa Cor de Maria, per al projecte CLAU, en el marc de les mesures específiques 
d’atenció a la diversitat dels alumnes de l’Educació Secundària Obligatòria del municipi.  
 
Segona.- Aquest conveni serà vigent per un període de dos cursos acadèmics i tindrà 
efectes des de l’1 de setembre de 2020, fins al 31 d’agost de 2024. Amb una antelació 
mínima d’un mes abans de la data de finalització de la seva vigència, les parts 
signatàries poden acordar expressa i unànimement la pròrroga del conveni per un 
període de fins quatre anys addicionals. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
6.1. - CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ, 
L’AJUNTAMENT D'OLOT I ESCOLA PIA DE CATALUNYA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE CLAU, PER ALS CURSOS DEL 2020-2021 
AL 2023-2024 
 
 
 

Núm. de referència : X2020024777     
 
La Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, 
a l’article 131, d’acord amb l’article 149.1.30 de la Constitució, estableix un règim de 
competència compartida en la programació de l’ensenyament, la seva definició i l’avaluació 
general del sistema educatiu, en allò referent als ensenyaments obligatoris que condueixen 
a l’obtenció d’un títol acadèmic amb validesa a tot l’Estat. 
 
Per part de l’administració autonòmica li correspon a aquesta l’exercici de les facultats 
derivades de la distribució de competències prevista a la norma constitucional i recollida a 
l’Estatut en matèria d’ensenyament. El Departament d'Educació actua en el seu àmbit de 
competències determinat pels decrets de creació, denominació i determinació de l’àmbit de 
competències dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (Decret 
1/2018, de 19 de maig, i Decret 258/2018, de 4 de desembre, de modificació). 
 
El 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, a l’article 71 regula les activitats complementàries i disposa que 
per a la gestió dels seus interessos, el municipi també pot exercir activitats complementàries 
de les pròpies d’altres administracions públiques i, en particular, les relatives, entre d’altres, 
a l’educació. 

 
Que el centre C. Priv. Escola Pia d'Olot ha elaborat el seu projecte d’atenció a la 

diversitat, en el marc de les mesures i suports addicionals d’atenció a l’alumnat, amb el 

nom de CLAU. L’objecte principal d’aquest projecte és donar suport als alumnes de 

tercer i/o quart curs de l’educació secundària obligatòria que presenten dificultats 

d’aprenentatge, desmotivació greu, perill d’absentisme acadèmic, problemes de 

conducta i que precisen d’actuacions individualitzades i adaptacions substancials del 

currículum que facilitin la seva inclusió escolar, social i laboral.  

Que l’Ajuntament d'Olot i la institució Escola Pia de Catalunya titular del centre C. Priv. 

Escola Pia d'Olot, és conscient que hi ha alumnes amb dificultats d’aprenentatge i amb 

problemes de conducta, a vegades conseqüència de l’entorn sociocultural, i s'ofereix a 

donar suport al centre C. Priv. Escola Pia d'Olot col·laborant en el projecte CLAU, per 

tal de donar una resposta a les necessitats de suport educatiu d’aquests alumnes amb 

la finalitat de facilitar la seva inclusió escolar, social i laboral. 

Que l'Ajuntament d'Olot, i la institució Escola Pia de Catalunya, titular del centre C. Priv. 

Escola Pia d'Olot, disposa de recursos educatius per a col·laborar i completar la formació 

d’aquests alumnes a fi i efecte d’oferir-los una formació integral que s’ajusti a les seves 

necessitats i els apropi a la realitat del municipi. 



 

En relació a l’expedient ED032020000005 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, l'Alcalde  d'Educació, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
PRIMER.- Aprovar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i el C. Priv. 

Escola Pia d’Olot per al projecte CLAU, en el marc de les mesures específiques 

d’atenció a la diversitat dels alumnes de l’Educació Secundària Obligatòria del municipi.  

Segona.- Aquest conveni serà vigent per un període de dos cursos acadèmics i tindrà 

efectes des de l’1 de setembre de 2020, fins al 31 d’agost de 2024. Amb una antelació 

mínima d’un mes abans de la data de finalització de la seva vigència, les parts 

signatàries poden acordar expressa i unànimement la pròrroga del conveni per un 

període de fins quatre anys addicionals. 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 

7.1. - CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT 

D’EDUCACIÓ, L’AJUNTAMENT D'OLOT I BASSEGODA, SCCL PER AL 
DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE CLAU, PER ALS CURSOS DEL 2020-2021 

AL 2023-2024 
 
 

Núm. de referència : X2020024781     
 

 
La Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, 
a l’article 131, d’acord amb l’article 149.1.30 de la Constitució, estableix un règim de 
competència compartida en la programació de l’ensenyament, la seva definició i l’avaluació 
general del sistema educatiu, en allò referent als ensenyaments obligatoris que condueixen 
a l’obtenció d’un títol acadèmic amb validesa a tot l’Estat. 
 
Per part de l’administració autonòmica li correspon a aquesta l’exercici de les facultats 
derivades de la distribució de competències prevista a la norma constitucional i recollida a 
l’Estatut en matèria d’ensenyament. El Departament d'Educació actua en el seu àmbit de 
competències determinat pels decrets de creació, denominació i determinació de l’àmbit de 
competències dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (Decret 
1/2018, de 19 de maig, i Decret 258/2018, de 4 de desembre, de modificació). 
 
El 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, a l’article 71 regula les activitats complementàries i disposa que 
per a la gestió dels seus interessos, el municipi també pot exercir activitats complementàries 
de les pròpies d’altres administracions públiques i, en particular, les relatives, entre d’altres, 
a l’educació. 

 
Que el centre BASSEGODA, SCCL  ha elaborat el seu projecte d’atenció a la diversitat, 

en el marc de les mesures i suports addicionals d’atenció a l’alumnat, amb el nom de 



 
 
 

CLAU. L’objecte principal d’aquest projecte és donar suport als alumnes de tercer i/o 

quart curs de l’educació secundària obligatòria que presenten dificultats d’aprenentatge, 

desmotivació greu, perill d’absentisme acadèmic, problemes de conducta i que precisen 

d’actuacions individualitzades i adaptacions substancials del currículum que facilitin la 

seva inclusió escolar, social i laboral.  

Que l’Ajuntament d'Olot i la institució BASSEGODA, SCCL és conscient que hi ha 

alumnes amb dificultats d’aprenentatge i amb problemes de conducta, a vegades 

conseqüència de l’entorn sociocultural, i s'ofereix a donar suport al centre BASSEGODA, 

SCCL col·laborant en el projecte CLAU, per tal de donar una resposta a les necessitats 

de suport educatiu d’aquests alumnes amb la finalitat de facilitar la seva inclusió escolar, 

social i laboral. 

Que l'Ajuntament d'Olot, i la institució BASSEGODA, SCCL disposa de recursos 

educatius per a col·laborar i completar la formació d’aquests alumnes a fi i efecte d’oferir-

los una formació integral que s’ajusti a les seves necessitats i els apropi a la realitat del 

municipi. 

En relació a l’expedient ED032020000006 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, l'Alcalde  d'Educació, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i BASSEGODA, 

SCCL, per al projecte CLAU, en el marc de les mesures específiques d’atenció a la 

diversitat dels alumnes de l’Educació Secundària Obligatòria del municipi.  

Segona.- Aquest conveni serà vigent per un període de dos cursos acadèmics i tindrà 

efectes des de l’1 de setembre de 2020, fins al 31 d’agost de 2024. Amb una antelació 

mínima d’un mes abans de la data de finalització de la seva vigència, les parts 

signatàries poden acordar expressa i unànimement la pròrroga del conveni per un 

període de fins quatre anys addicionals. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

8.1. - MODIFICACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ DESENVOLUPAMENT 
PROJECTE CLAU IES GARROTXA, APROVAT A LA JUNTA DE GOVERN DEL 18 

DE JUNY DE 2020. 
 
Núm. de referència : X2020024882     
 
Atès que en data 18 de juny de 2020 es va aprovar un conveni de col·laboració entre 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, i 

L’ajuntament d’Olot per al desenvolupament del projecte CLAU, per als cursos del 2020-

2021 al 2023-2024. 

Atès que hi ha hagut una modificació a la clàusula VUITENA. On posava: 

VUITENA. Despeses i ús de recursos 



 

La corporació local determinarà els següents termes per a la realització de les activitats 
derivades de l’objecte d’aquest conveni: modalitats de gestió, recursos humans, recursos 
materials i econòmics.  
 
La signatura d’aquest conveni no implica cap despesa econòmica per a la corporació local 
ni contractació ni nomenament de personal nou ni adquisició de nous recursos materials ni 
d’espais ni instal·lacions.  
 
La signatura d’aquest conveni no implica cap despesa econòmica per al Departament 
d’Educació ni contractació ni nomenament de personal nou ni adquisició de nous recursos 
materials ni d’espais ni instal·lacions. 
 
La correcte és: 
 
VUITENA. Despeses i ús de recursos 
La corporació local determinarà els següents termes per a la realització de les activitats 
derivades de l’objecte d’aquest conveni: modalitats de gestió, recursos humans, recursos 
materials i econòmics. 
 
La signatura d’aquest conveni no implica cap despesa econòmica per a la corporació local 
ni contractació ni nomenament de personal nou ni adquisició de nous recursos materials ni 
d’espais ni instal·lacions. (en cas que n’impliqui, caldrà canviar el redactat en sentit afirmatiu) 
 
La signatura d’aquest conveni no implica cap despesa econòmica per al Departament 
d’Educació ni contractació ni nomenament de personal nou ni adquisició de nous recursos 
materials ni d’espais ni instal·lacions. 
 

En relació a l’expedient ED032020000008 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, l'Alcalde  d'Educació, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 

Únic.- Aprovar  la modificació en la clàusula vuitena del conveni de col·laboració entre 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, i 

L’ajuntament d’Olot per al desenvolupament del projecte CLAU, per als cursos del 2020-

2021 al 2023-2024. 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES ANNEX NÚM 20/20 

 
 
 



 
 
 

Núm. de referència : X2020025302     
 
 
En relació a l’expedient CPG22020000057 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
Aprovar la relació d’ordenacions de despeses annex núm.20/20 per un import de 
251.326,58 euros. 
 
 

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

  Despeses 99999 251326.58 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 

10.1. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. RECLAMACIÓ DANYS VEHICLE **** 
CAUSATS PER GRUA MUNICIPAL 

 
Núm. de referència : X2019026453     

 
Vist l’escrit presentat per la representació de “Segurcaixa Adeslas” i la Sra. Enriqueta 
Planadecursach Castañer en el que formula reclamació patrimonial contra l’Ajuntament 
d’Olot, pels danys ocasionats a un vehicle per la grua municipal i atesos els següents  

 
ANTECEDENTS DE FET 

 
Primer.- La mercantil SEIS, S.L., en nom i representació de “Segurcaixa Adeslas” i la 
Sra. ****, en escrit de data 18 de febrer de 2020 (Registre General núm. 
E2020002925/18-02-2020), va reformular reclamació patrimonial contra l’Ajuntament 
d’Olot, pels danys que va patir el vehicle propietat de la Sra. ****, marca Toyota, model 
Auris, matricula ****, el dia 20 de juny de 2019, causats per la grua municipal. Aquesta 
reclamació s’havia platejat inicialment només a nom de la Sra. **** (Registre General 
núm. E2019012803) i, posteriorment, es va ampliar a una reclamació conjunta de 
“Segurcaixa Adeslas” i de la Sra. **** (Registre General núm. E2019017360). 
 
A requeriment de l’Ajuntament d’Olot aquesta reclamació es va complementar amb 
l’aportació dels següents documents: documentació acreditativa de la representació de 
“Segurcaixa Adeslas” i de la Sra. ****, per part de “Servicios Externos Integrales de 
Seguros, S.L.” (SEIS, S.L.); documentació identificativa de la Sra. ****; documentació 
acreditativa de la titularitat del vehicle; informe amistós de la Policia Municipal sobre els 
desperfectes produïts per la grua municipal; informe pericial de data 8 de juliol de 2019 
(ref. 9028245479), emès per “Reagirona Serveis Pericials, S.L.”; factura de reparació de 
data 12 de juliol de 2019 (ref. A19-000392), emesa per “Tallers Auto-Color, SLU”, per 
un import de 2.069,78 euros. La quantitat total que es reclama és de 2.069,78 euros, 
d’acord amb el següent desglossament: 1.769,78 euros per “Segurcaixa Adeslas” i 300 



 

euros per la Sra. ****. 
 
Segon.- En informe del sotsinspector en cap de la Policia Municipal es valida l’informe 
amistós de la Policia Municipal, de data 20 de juny de 2019, sobre els desperfectes 
produïts per la grua municipal al vehicle marca Toyota, model Auris, matricula ****, 
propietat de la Sra. ****. 

 
FONAMENTS DE DRET 

 
Primer.- L’article 32.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
d’acord amb l’article 106.2 de la Constitució, assenyala que “els particulars tenen dret a 
ser indemnitzats per les administracions públiques corresponents de tota lesió que 
pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui conseqüència del 
funcionament normal o anormal dels serveis públics, excepte en els casos de força 
major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar d’acord amb la Llei”. 
En igual sentit, l’article 81 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. Aquests articles 
determinen que la  responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques sigui de 
caràcter objectiu i que, per tant, esdevingui imprescindible acreditar que el dany o lesió 
sofert pel reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis 
públics, en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense intervenció 
estranya que pugui interferir alterant el nexe causal. 
 
En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i 174 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis causats 
als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament dels serveis 
públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents, en els termes establerts 
per la legislació general sobre responsabilitat administrativa” 
 
Segon.- La responsabilitat patrimonial de les administracions públiques es basa en un 
sistema de responsabilitat objectiva, la qual cosa implica que no cal que hi hagi culpa o 
negligència, sinó únicament un funcionament normal o anormal dels serveis públics, un 
dany avaluable econòmicament i una relació de causalitat entre un i altre. També que el 
ciutadà afectat no tingui el deure jurídic de suportar aquest dany, que no hi hagi força 
major i que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons l’estat dels coneixements 
o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la producció dels danys. 
 
Així doncs, esdevé imprescindible acreditar que el dany o lesió sofert per la part 
reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, en 
relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense intervenció estranya que 
pugui interferir alterant el nexe causal. 
 
En el present cas, a la vista de l’informe amistós de la Policia Municipal, de data 20 de 
juny de 2019, on es reconeixent expressament els desperfectes causats per la grua 
municipal al vehicle matricula ****, propietat de la Sra. ****, és procedent apreciar la 
relació causal entre els danys reclamats i el funcionament dels serveis municipals, 
d’acord amb els articles 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i 66  del Decret legislatiu 2/2003, 



 
 
 

de 28 d‘abril, pel que fa a les competències atorgades als municipis en matèria de Policia 
local, trànsit i mobilitat.  
 
Vist l’expedient administratiu SRP12019000023 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada d’Hisenda, 
proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Acceptar la reclamació patrimonial formulada per la representació de 
“SEGURCAIXA ADESLAS” i de la Sra. ****, pels danys ocasionats per la grua municipal 
al vehicle matricula ****, propietat de la Sra.****. 
 
Segon.- Efectuar un pagament de  DOS MIL SEIXANTA-NOU EUROS AMB 
SETANTA-VUIT CÈNTIMS (2.069,78.- €) a favor de “SEGURCAIXA ADESLAS” i de la 
Sra. ****. Aquest pagament es farà a càrrec de la partida: 20.130.920.224000 
“Assegurances” i s’abonarà de la següent manera: 
 
a.- Efectuar un pagament de MIL SET-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB 
SETANTA-VUIT CÈNTIMS (1.769,78.- €), a favor de “SEGURCAIXA ADESLAS”. 
 
b.- Efectuar un pagament de TRES-CENTS EUROS (300.- €), a favor de la Sra. ****. 
 
 

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

200240  Despeses 20130  920  224000 2069.78 ASSEGURANCES 130 001 999 052 999 999 

 

 
Aquests imports s’ingressaran en el número de compte bancari que les persones 
interessades han de facilitar a les Oficines de Tresoreria. 
 
Tercer.- Notificar aquesta resolució a l’entitat asseguradora de l’Ajuntament d’Olot. 
 
 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 

11.1. - APROVACIÓ EXPEDIENT, APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGIRAN L'ADJUDICACIÓ, 

MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT, DE LES OBRES 
DE REPARACIÓ DEL PONT DE L’AVINGUDA BISAROQUES; I CONVOCATÒRIA 

DE LICITACIÓ. 
 
 

Núm. de referència : X2020025097     
 



 

Antecedents  

Vista la necessitat de contractar les obres de reparació del pont de l’avinguda  
Bisaroques, d'acord amb l'informe tècnic emès pel Sr. Xevi Canal Molas, cm a Tècnic 
de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot núm. NI022020000919 de data  13 de juliol 
de 2020.  

L’objecte del contracte és l’execució de les obres reparació del Pont de l’Avinguda 
Bisaroques sobre el riu Fluvià, segons el projecte d’obres aprovat per Junta de Govern 
Local de data 30 de gener de 2020 

El pressupost base de licitació ascendeix a 54.484,48 € (IVA exclòs), més 11.441,74€ 
en concepte d’IVA, calculat al 21%.  

Pel que fa a la durada del contracte, s'estableix un termini màxim de 60 dies, a comptar 
del dia següent a la signatura de l’acta de comprovació de replanteig. 

Als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat del contracte 
subjecte a licitació, el valor estimat del mateix ascendeix a  54.484,48 €, IVA exclòs. 

Aquest contracte no està subjecte a regulació harmonitzada. 

Atès que aquest contracte es tipifica com a contracte administratiu d’obres d’acord amb 
el previst als articles 25 i 13 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic ( en endavant LCSP). 

Atès que el procediment a seguir per a l'adjudicació del contracte és l'obert simplificat 
abreujat, atenent a diversos criteris de valoració, en virtut dels articles 131, 145 i 159 de 
la LCSP, i que la tramitació de l’expedient serà la ordinària. 

De conformitat amb el que disposa l’article 116 de la LCSP, la celebració de contractes 
per part de les administracions públiques requerirà la prèvia tramitació de l’expedient 
que s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els 
termes previstos a l’article 28 de l’esmentada Llei. 

Vist que a l’expedient s’han incorporat el Plec de clàusules administratives particulars i 
el Plec de condicions tècniques, d’acord amb el que disposa l’article 116.3 de la LCSP. 

Atès que d’acord amb la informació d’Intervenció hi ha crèdit suficient a la partida 
consignada. 

Vist que a l’expedient hi consta l’informe emès per la Secretària general de l’Ajuntament, 
en compliment d’allò establert a la Disposició Addicional Segona de la LCSP. 

Vist el que disposa l’apartat 1 de la Disposició Addicional Segona de la LCSP i atès que 
l’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local per la delegació conferida per 
l’Alcaldia en data 26 de juny de 2019. 

Per tot això, en exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la 
delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret de data 25 de 
juny de 2019. 

I vist l’expedient administratiu núm. CCS12020000026 com a regidora delegada 
d’Hisenda, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 



 
 
 

Primer.- INICIAR l'expedient de contractació de les obres de reparació del pont de 
l’Avinguda Bisaroques incorporant-hi la documentació a què fa referència l'article 116 
del LCSP. 

Segon.- APROVAR l'expedient de contractació administrativa de les obres de reparació 
del pont de l’Avinguda Bisaroques, amb un import màxim cinquanta-quatre mil quatre-
cents vuitanta-quatre euros amb quaranta-vuit cèntims (54.484,48 €), IVA exclòs.  

L'import total de la despesa ascendeix a 65.925,22€, IVA inclòs. Aquest import es 
desglossa en 54.484,48 € de pressupost net, més 11.441,74 € en concepte d'IVA 
calculat al tipus del 21%. 

La durada del contracte és de 60 dies naturals, a comptar del dia següent a la signatura 
de l’acta de comprovació de replanteig. 

Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la 
contractació de les obres de reparació del pont de l’Avinguda Bisaroques. 

Quart.- APROVAR la despesa de la present contractació que es finançarà amb càrrec a 
la següent partida del pressupost municipal: 20.140.1512 61908  ACTUACIONS 
BARRIS     
 

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

200200  Despeses 20140  1512 61908 65925.22 ACTUACIONS BARRIS (PR20-78483,95) 100 001 001 001 000 000 

 
Cinquè.- NOMENAR, com a Responsable del Contracte, el Sr. : Xevi Canal Molas, com 
a tècnic , de l’Àrea de territori de l’Ajuntament d’Olot,, amb les facultats determinades a 
l’article 62 de la LCSP, i haurà de supervisar  la seva execució , adoptar les decisions i 
dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta realització de 
la prestació pactada dins de l’àmbit de facultats que l’òrgan de contractació li atribueixi. 

Sisè.- CONVOCAR la licitació i tramitar l'expedient de contractació de les obres 
reparació del pont de l’Avinguda Bisaroques, que es tramitarà pel procediment obert 
simplificat abreujat i procedir a la publicació de l’anunci de licitació en el Perfil del 
Contractant de conformitat amb els articles 117 i 135 de la LCSP. 

 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

11.2. - SERVEI DE SUPORT AL CIUTADÀ  EN LA TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA 
 
Núm. de referència : X2020023333     
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
 
Antecedents 



 

Primer.- Atès que és necessari executar el servei de suport al ciutadà en la tramitació 
electrònica,  com es desprèn de l’informe de data 6 de juliol de 2020,  emès pel Sr. 
Ramon Faja Valentí,  Cap de l’àrea d’Organització i Processos.  

Segon.-  Atès que es tracta d’un servei esporàdic i puntual, i que en cas que es valori 
que es repetirà aquesta mateixa necessitat, s’inclourà en la planificació de necessitats 
de contractació, d’acord amb el que estableix l’article 28 de la LCSP. 

Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar el  servei de 
suport al ciutadà en la tramitació electrònica: 

-Buisi Tools, SL  

-Adtende, SL 

-Audifilm Consulting, SLU  

Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada per 
l’empresa ADTENDE, SL , per haver presentat l’oferta més econòmica.  

Cinquè.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals 
de contractació. 

Sisè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa ADTENDE SL i atès que aquesta compta 
amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del contracte. 

Fonament jurídic 

La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article 
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant 
LCSP) i correspon a la modalitat de serveis regulada a l’article 17 de la mateixa. 

Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de 
l’expedient administratiu i les modificacions introduïdes pel Reial Decret Llei 3/2020, de 
4 de febrer. 

Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació. 

Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions 
efectuades pel cartipàs municipal. 

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics 

 
Vist l’expedient administratiu núm. CC012020000230 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 



 
 
 

Primer.-  Aprovar l’informe emès pel Sr. Ramon Faja Valentí,  Cap de l’àrea 
d’Organització i Processos,  de data 6 de juliol de 2020, en el que es motiven les 
necessitats de contractar. 

Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a 
favor de l’empresa ADTENDE SL, amb NIF núm.B67503920, el contracte menor del 
servei de suport al ciutadà en la tramitació electrònica, pel preu de set mil sis-cents 
quaranta-sis euros amb quatre cèntims (7.646,04 €),  IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en sis mil tres-cents dinou euros amb quatre cèntims 
(6319,04 €) de pressupost net i mil tres-cents vint-i-set euros (1.327 €) d’IVA calculat 
amb un tipus del 21%. 
 
Tercer.- Els serveis es portaran a terme durant el període des de l’1 d’octubre a 31 de 
desembre de 2020. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 7.646,04€, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida núm.,20.120. 920.227991 “administració electrònica” del Pressupost 
municipal. 
 

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

200220  Despeses 20120  920  227991 7646.04 ADMINISTRACIO ELECTRONICA 100 001 001 001 000 000 

 

Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació i adjuntarà 
una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient 
CC012020000230 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses que han presentat pressupost. 
ADTENDE SL 
 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 

11.3. - ACORD RELATIU A LA INDEMNITZACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS 
DE NETEJA I MANTENIMENT DELS ESPAIS VERDS PÚBLICS D'OLOT I 

EXECUCIÓ D'UN PROJECTE D'INSERCIÓ LABORAL, D'ACORD AMB LES 
DISPOSICIONS DEL REIAL DECRET-LLEI 8/2020, DE 17 DE MARÇ I REIAL 

DECRET-LLEI 11/2020 DE 31 DE MARÇ 
 
 
 

Núm. de referència : X2016024751     
 
 



 

Antecedents  
 
Vist que l’empresa FAGEDA FUNDACIÓ és l’adjudicatària del contracte de serveis de 
neteja i manteniment dels espais verds públics d’Olot i execució d’un projecte d’inserció 
laboral des de 30 de desembre de 2016, per un import anual de: 
 
-neteja de zones verdes: cent setanta-tres mil vuit-cents quaranta-un euros amb 
seixanta-set cèntims (173.841,67.-€) + IVA (10%) disset mil tres-cents vuitanta-quatre 
euros amb disset cèntims (17.384,17.-€). 
 
-manteniment específic de jardineria dels espais públics: cent cinquanta-nou mil set-
cents seixanta-vuit euros amb noranta-set cèntims (159.768,97.-€) + IVA (21%): trenta-
tres mil cinc-cents cinquanta-un euros amb quaranta-vuit cèntims (33.551,48.-€). 
 
Vist que la durada del contracte de serveis és de quatre anys amb efectes del dia 1 de 
gener de 2017, amb possibilitat de pròrroga. 
 
Atesa la situació de crisis social i econòmica provocada pel COVID-19 i la conseqüent 
declaració de l’estat d’alarma i les seves pròrrogues, que ha comportat canvis en la 
situació dels diversos contractes que té adjudicats l’Ajuntament d’Olot, els seus 
Organismes Autònoms i Consorcis adscrits. 
 
Vist que resulten aplicables les disposicions del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, 
pel que es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària 
ocasionada por el COVID-19 i les seves successives pròrrogues; el Reial Decret-Llei 
8/2020, de 17 de març i Real decret-llei 11/2020 de 31 de març, pels que s’adopten 
mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-
19 i la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la que es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyoles les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
Vist l’informe de 15 de juny de 2020 dels serveis jurídics i econòmics de l’Ajuntament 
d’Olot que conclou que el contracte romangué suspès de manera total del 14 de març 
al 12 d’abril mentre que del 13 al 30 d’abril la suspensió fou parcial atès que el contracte 
es pogué executar en part. 
 
Vista la instància, de 6 de maig de 2020, presentada pel Sr. Cristóbal Colón en 
representació de LA FAGEDA FUNDACIÓ, on sol·licita que es consideri l’import de 
29.870,00 euros/mes base imposable per a la quantificació de l’import de les despeses 
fixes incorregudes per la Fundació en el període que va de 14 de març a 13 d’abril de 
2020, i la instància, de  27 de maig de 2020, on sol·licita el pagament de 11.687,00 euros 
per les tasques efectivament executades i 8.444,00 euros com a referent a la 
indemnització per les feines no executades del període d’entre el 14 i el 30 d’abril de 
2020. 
 
Vist els informes dels tècnics de SIGMA com a responsables del contracte de data 13 
de maig de 2020. 
 
 



 
 
 

I vist l’expedient administratiu núm. CCS12016000031, com a regidora delegada 
d’Hisenda, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següent acord: 
 
 
PRIMER.-Procedir al pagament de VINT-I-NOU MIL VUIT-CENTS SETANTA EUROS 
(29.870 €) corresponents a la indemnització pels conceptes previstos a l’article 34.1 del 
Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març i Real decret-llei 11/2020 de 31 de març, pels 
que s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer 
front al COVID-19.degudament acreditades pel contractista, en concret les despeses 
salarials efectivament abonades i justificades durant el període de 14 de març a 12 
d’abril del 2020 per l’empresa LA FAGEDA FUNDACIÓ al personal adscrit al contracte 
de neteja i manteniment dels espais verds públics d’Olot. 
 
El pagament es realitzarà amb càrrec a la partida 20.130.920.224001 “Indemnitzacions 
contractes serveis (COVID19)”. 
 

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

200240  Despeses 20130  920  224001 29870 INDEMNITZACIONS CONTRACTES SERVEIS 
(COVID19) 

130 006 288 022 999 999 

 
 
SEGON .- Procedir al pagament de VUIT-MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-QUATRE 
EUROS (8.444 €) corresponents a la indemnització pels conceptes previstos a l’article 
34.1 del Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març i Real decret-llei 11/2020 de 31 de 
març, pels que s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic 
per fer front al COVID-19, degudament acreditades pel contractista, en concret les 
despeses salarials efectivament abonades i justificades durant el període de 13 d’abril 
a 30 d’abril de 2020 per l’empresa LA FAGEDA FUNDACIÓ al personal adscrit al 
contracte de neteja i manteniment dels espais verds públics d’Olot.  
 
El pagament es realitzarà amb càrrec a la partida 20.130.920.224001 “Indemnitzacions 
contractes serveis (COVID19)” 
 

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

200240  Despeses 20130  920  224001 8444 INDEMNITZACIONS CONTRACTES SERVEIS 
(COVID19) 

130 006 288 022 999 999 

 
Amb els dos pagaments anteriors es dona per definitivament saldada i finiquitada la 
indemnització corresponent amb motiu de la suspensió del contracte en els períodes 
esmentats. 
 
 
TERCER.-  Procedir al pagament de ONZE MIL SIS-CENTS VUITANTA-SET EUROS 
(11.687,00.-€) per la part efectivament executada del contracte de neteja i manteniment 
dels espais verds públics d’Olot, de 14 al 30 d’abril de 2020. 
El pagament es realitzarà amb càrrec a la partida de 20700 171 210000 “ Jardineria i 
espais verds” 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 



 

 
 

11.4. - ACORD RELATIU A LA INDEMNITZACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI 
DE NETEJA DELS EDIFICIS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS, D’ACORD AMB LES 

DISPOSICIONS DEL REIAL DECRET-LLEI 8/2020, DE 17 DE MARÇ I REIAL 
DECRET-LLEI 11/2020 DE 31 DE MARÇ. 

 
 
 

Núm. de referència : X2020025181     
 
Antecedents: 
 
El Ple de l’Ajuntament d’Olot, en sessió celebrada el dia 25 de juliol de 2013, va adjudicar 
el contracte del servei de neteja dels edificis i equipaments municipals agrupats en 4 
blocs -A, B, C i D-, a valor de INSTITUTO DE GESTION SANITARIA SA (INGESAN) I 
IGFA SA, constituïdes en unió temporal d’empreses, sota la denominació “UTE NETEJA 
OLOT”, amb CIF U66092255. 
 
Així mateix va acordar delegar a la Junta de Govern Local l’adopció de tots aquells 
acords relatius al contracte que no constituïssin alteracions substancials del mateix. 
 
La durada del contracte es va fixar en tres anys amb efectes del dia 1 d’octubre de 2013, 
prorrogables per tres anys més, d’any en any, d’acord amb l’establert a la clàusula 4 del 
PCAP.  
 
La Junta de Govern en sessió celebrada el dia 9 d’agost de 2018 va prorrogar l’esmentat 
contracte pel termini d’un any, amb efectes del dia 1 d’octubre de 2018, esgotant així el 
termini total del contracte, pròrrogues incloses, establert en un màxim de 6 anys, d’acord 
amb la clàusula 4 del PCAP. 
 
La Junta de govern Local de data 26 de setembre de 2019 va acordar prorrogar fins a 
la formalització del nou contracte resultant del nou procediment d’adjudicació, amb 
efectes del dia 1 d’octubre de 2019, el contracte del servei de neteja dels edificis i 
equipaments municipals. 
 
Vist que el procediment d’adjudicació del nou contracte va quedar suspès pel Reial 
Decret 463/2020, que declarava l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi 
sanitària ocasionada pel COVID-19, i entre d’altres, establia la suspensió dels terminis i 
de tots els procediment en tramitació del sector públic; per la qual cosa el contracte 
prorrogat en data 26 de setembre de 2019 ha continua vigent. 
 
Vist que en data 3 d’abril de 2020 es va dictar el Decret d’Alcaldia 2020LDEC000784 
declarant la suspensió parcial del contracte de la neteja dels edificis i equipaments 
municipals de l’Ajuntament d’Olot, amb efectes des del 16 de març de 2020, i que en el 
mateix decret s’establia que en el període del 16 de març i fins a la fi de l’estat d’alarma 
es considerava el contracte suspès, excepte per a la prestació dels serveis i en els 
equipaments que indiqués expressament l’Ajuntament d’Olot al contractista.  
 



 
 
 

Vist que des del moment en què el contracte va quedar parcialment suspès, l’Ajuntament 
ha anat establint quins eren els serveis de neteja a realitzar, d’acord amb l’evolució de 
la situació sanitària ocasionada per la pandèmia del coronavirus COVID-19. 
 
Vist que per acord de la Junta de Govern Local de 9 de juliol, es va establir que les 
necessitats de neteja per als mesos de juliol i agost eren les previstes en el contracte 
actual vigent.  
 
Vist que INGESAN SA – IGFA SA – UTE NETEJA OLOT va avançar per correu 
electrònic la sol·licitud d’indemnització a la qual adjunten els costos de personal dels 
mesos de març a juny, així com el càlcul de l’import dels serveis efectivament realitzats 
i de la indemnització que sol·liciten. 
 
En data 13 de juliol de 2020 es va requerir a INGESAN SA – IGFA SA – UTE NETEJA 
OLOT que presentés la documentació necessària per tal de calcular quines van ser les 
despeses salarials que van fer realment efectives durant el període en què el contracte 
va estar suspès. En data  17 de juliol de 2020 han  presentat la documentació requerida 
(Registre d’Entrada E20200010353) 
 
Vist l’informe de l’enginyer tècnic de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot, 
responsable del contracte, en relació a la indemnització sol·licitada. 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CC012020000248, com a regidora delegada 
d’Hisenda, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Procedir al pagament a INGESAN SA – IGFA SA – UTE NETEJA OLOT, amb 
CIF U66092255, de CENT QUINZE MIL CENT TRENTA-DOS EUROS AMB DOTZE 
CÈNTIMS (115.132,12 €) corresponents a la indemnització pels conceptes previstos a 
l’article 34.1 del Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març i al Reial decret-llei 11/2020 de 
31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i 
econòmic per fer front al COVID-19; en concret les despeses salarials efectivament 
abonades i justificades durant el període del 16 de març al 30 de  juny del 2020 al 
personal adscrit al contracte del servei de neteja dels edificis i equipaments municipals, 
degudament acreditades pel contractista, d’acord amb el següent detall: 
 

 
 
Segon.- Aquest pagament es realitzarà amb càrrec a la partida 20.130.920.224001 
“Indemnitzacions contractes serveis (COVID19)” 
 
 



 

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

200240  Despeses 20130  920  224001 115132.12 INDEMNITZACIONS CONTRACTES SERVEIS 
(COVID19) 

130 001 288 003 999 999 

 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 

11.5. - ACORD RELATIU AL PAGAMENT DELS SERVEIS EFECTIVAMENT 
REALITZATS EN EL CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS I 

EQUIPAMENTS MUNICIPALS, EN EL PERÍODE COMPRÈS ENTRE ABRIL I JUNY 
DE 2020, AIXÍ COM A LA PREVISIÓ DE DESPESA DE NETEJA ORDINÀRIA PER 

ALS MESOS DE JULIOL I AGOST DE 2020. 
 
 
 

Núm. de referència : X2013003474     
 
 
 
Antecedents: 
 
El Ple de l’Ajuntament d’Olot, en sessió celebrada el dia 25 de juliol de 2013, va adjudicar 
el contracte del servei de neteja dels edificis i equipaments municipals agrupats en 4 
blocs -A, B, C i D-, a valor de INSTITUTO DE GESTION SANITARIA SA (INGESAN) I 
IGFA SA, constituïdes en unió temporal d’empreses, sota la denominació “UTE NETEJA 
OLOT”, amb CIF U66092255. 
 
Així mateix va acordar delegar a la Junta de Govern Local l’adopció de tots aquells 
acords relatius al contracte que no constituïssin alteracions substancials del mateix. 
 
La durada del contracte es va fixar en tres anys amb efectes del dia 1 d’octubre de 2013, 
prorrogables per tres anys més, d’any en any, d’acord amb l’establert a la clàusula 4 del 
PCAP.  
 
La Junta de Govern en sessió celebrada el dia 9 d’agost de 2018 va prorrogar l’esmentat 
contracte pel termini d’un any, amb efectes del dia 1 d’octubre de 2018, esgotant així el 
termini total del contracte, pròrrogues incloses, establert en un màxim de 6 anys, d’acord 
amb la clàusula 4 del PCAP. 
 
La Junta de govern Local de data 26 de setembre de 2019 va acordar prorrogar fins a 
la formalització del nou contracte resultant del nou procediment d’adjudicació, amb 
efectes del dia 1 d’octubre de 2019, el contracte del servei de neteja dels edificis i 
equipaments municipals. 
 
Vist que el procediment d’adjudicació del nou contracte va quedar suspès pel Reial 
Decret 463/2020, que declarava l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi 
sanitària ocasionada pel COVID-19, i entre d’altres, establia la suspensió dels terminis i 



 
 
 

de tots els procediment en tramitació del sector públic; per la qual cosa el contracte 
prorrogat en data 26 de setembre de 2019 ha continua vigent. 
 
Vist que en data 3 d’abril de 2020 es va dictar el Decret d’Alcaldia 2020LDEC000784 
declarant la suspensió parcial del contracte de la neteja dels edificis i equipaments 
municipals de l’Ajuntament d’Olot, amb efectes des del 16 de març de 2020, i que en el 
mateix decret s’establia que en el període del 16 de març i fins a la fi de l’estat d’alarma 
es considerava el contracte suspès, excepte per a la prestació dels serveis i en els 
equipaments que indiqués expressament l’Ajuntament d’Olot al contractista.  
 
Vist que des del moment en què el contracte va quedar parcialment suspès, l’Ajuntament 
ha anat establint quins eren els serveis de neteja a realitzar, d’acord amb l’evolució de 
la situació sanitària ocasionada per la pandèmia del coronavirus COVID-19. 
 
Vist que per acord de la Junta de Govern Local de 9 de juliol, es va establir que les 
necessitats de neteja per als mesos de juliol i agost eren les previstes en el contracte 
actual vigent, i a més calia contractar un reforç de la neteja, acordant-se també la 
modificació del contracte i la previsió de la despesa corresponent al reforç del servei.  
 
Vist que INGESAN SA – IGFA SA – UTE NETEJA OLOT ha presentat una instància 
electrònica en data 17 de juliol de 2020 (Registre d’Entrada E20200010353), en la qual, 
entre d’altres, presenten el desglossament per mesos dels serveis efectivament 
realitzats durant la segona quinzena de març, i els mesos d’abril, maig i juny, i 
quantifiquen l’import d’aquests serveis. 
 
Vist l’informe de l’enginyer tècnic de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot, 
responsable del contracte, NI022020000973, de data 20 de juliol de 2020, pel que fa al 
pagament de les factures de neteja corresponents als mesos d’abril, maig i juny, i la 
previsió de despesa pel que fa al servei ordinari de neteja corresponent als mesos de 
juliol i agost.  
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12013000006, com a regidora delegada 
d’Hisenda, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Ampliar la reserva de crèdit d’Autorització i Disposició (AD) a favor de INGESAN 
SA – IGFA SA – UTE NETEJA OLOT, amb CIF U66092255,  per tal de fer el pagament 
del serveis de neteja dels edificis i equipaments municipals realitzats durant els mesos 
d’abril, maig i juny de 2020, amb càrrec a les partides de manteniment edificis (neteja) 
següents: 
 

 



 

 

 

 

Segon.- Ampliar la reserva de crèdit d’Autorització i Disposició (AD) a favor de INGESAN 
SA – IGFA SA – UTE NETEJA OLOT, amb CIF U66092255,  per tal de fer front al 
pagament del servei de la neteja ordinària dels edificis i equipaments municipals dels 
mesos de juliol i agost, amb càrrec a les partides de manteniment edificis (neteja) 
següents: 
 

 
 

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

200220  Despeses 20144  920  227000 7597.86 MANTENIMENT EDIFICIS CORPORACIO 
(NETEJA) 

100 001 001 001 000 000 

200220  Despeses 20144  342  227000 21081.82 MANTENIMENT EDIFICIS ESPORTS I LLEURE 
(NETEJA) 

100 001 001 001 000 000 

200220  Despeses 20144  333  227000 15923.36 MANTENIMENT EDIFICIS CULTURALS 
(NETEJA) 

100 001 001 001 000 000 

200220  Despeses 20144  323  227000 88309 MANTENIMENT EDIFICIS EDUCACIO 
(NETEJA) 

100 001 001 001 000 000 

 

Tercer.- Deixar sense efecte les reserves de crèdit d’Autorització i Disposició (AD 
negativa) que es va fer a favor de l’empresa INGESAN, SA i IGFA,SA – UTE NETEJA 
OLOT pel servei de la neteja la neteja dels edificis i equipaments municipals de 
l’Ajuntament d’Olot, amb els conceptes “Servei neteja 1er trimestre 2020”, i que els 
imports d’aquests AD es retornin a la partides pressupostàries següents: 
 
 

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

200220  Despeses 20144  920  227000 5126.66 MANTENIMENT EDIFICIS CORPORACIO 
(NETEJA) 

100 001 001 001 000 000 

200220  Despeses 20144  342  227000 6990.90 MANTENIMENT EDIFICIS ESPORTS I LLEURE 
(NETEJA) 

100 001 001 001 000 000 

200220  Despeses 20144  333  227000 6058.78 MANTENIMENT EDIFICIS CULTURALS 
(NETEJA) 

100 001 001 001 000 000 

200220  Despeses 20144  323  227000 28429.67 MANTENIMENT EDIFICIS EDUCACIO 
(NETEJA) 

100 001 001 001 000 000 

            
            



 
 
 

 
 
 

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

200230 2001128001 Despeses 20144  920  227000 -422.29 MANTENIMENT EDIFICIS CORPORACIO 
(NETEJA) 

100 001 001 001 000 000 

200230 2001131001 Despeses 20144  342  227000 -1171.74 MANTENIMENT EDIFICIS ESPORTS I LLEURE 
(NETEJA) 

100 001 001 001 000 000 

200230 2001130001 Despeses 20144  333  227000 -1175.21 MANTENIMENT EDIFICIS CULTURALS 
(NETEJA) 

100 001 001 001 000 000 

200230 2001129001 Despeses 20144  323  227000 -4980.65 MANTENIMENT EDIFICIS EDUCACIO 
(NETEJA) 

100 001 001 001 000 000 

 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
11.6. - PRÒRROGA DE 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 
 
 
 

Núm. de referència : X2020025233     
 
 
Antecedents: 
 
El Ple de l’Ajuntament d’Olot, 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 
des de la data de signatura del contracte.  
 
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 ****. 
 
El Ple de l’Ajuntament d’Olot, en sessió de 28 de juliol de 2005, va acordar modificar i 
prorrogar fins el 9 de novembre de 2020, el contracte de 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, adjudicat al Sr. Jordi Coma Coma, amb NIF ****. 
 



 

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.  
 
L’estat d’alarma va ser successivament prorrogat amb el Reial Decret 476/2020, de 27 
de març, Reial Decret 487/2020 de 10 d’abril, Reial Decret 492/2020 de 24 d’abril, Reial 
Decret 514/2020 de 8 de maig, Reial Decret 537/2020 de 22 de maig i el Reial Decret 
555/2020 de 5 de juny de 2020; essent aquesta la darrera pròrroga dictada, i s’hi establia 
que la pròrroga de l’estat d’alarma s’estendria fins a les 00:00 del dia 21 de juny de 2020. 
 
Atès que el Reial Decret 463/2020 va entrar en vigor el mateix dia de la seva publicació 
al BOE, el dia 14 de març, l’estat d’alarma ha estat vigent des del 14 de març fins al 21 
de juny inclosos, fent un total de 100 dies naturals.  
 
Vist que la vigència de l'estat d'alarma va suposar que l'explotació del quiosc de premsa 
i varis de la plaça Clarà veiés reduït el seu volum de negoci de forma significativa.  
 
Atès l’acord adoptat per la Junta de Govern Local del dia 30 de gener de 2020 pel que 
fa la revisió de preus del cànon d’explotació del quiosc esmentat.  
 
Atesa la voluntat de l’Ajuntament d’Olot de mitigar l’impacte social i econòmic de la 
pandèmia i ajudar a ciutadans, microempreses, autònoms i pimes davant de les greus 
conseqüències socials i econòmiques derivades de la crisis sanitària ocasionada per la 
COVID-19. 
 
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. 
 
Reial Decret 476/2020, de 27 de març, RD 487/2020 de 10 d’abril, RD 492/2020 de 24 
d’abril, RD 514/2020 de 8 de maig, RD 537/2020 de 22 de maig i RD 555/2020 de 5 de 
juny de 2020, de pròrroga de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi 
sanitària ocasionada pel COVID-19. 
 
Vist l’expedient administratiu CCS12020000030 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del 
següent acord: 
 
 
PRIMER.- PRORROGAR el termini de 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, adjudicat al 
Sr. Jordi Coma Coma, amb NIF ****, per un període igual al de la vigència de l’estat 
d’alarma, és a dir, fins el dia 16 de febrer de 2021 inclòs. 
 

SEGON.-    Fixar en CINC-CENTS DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS 
(502,28 €) el cànon per  a la resta de  l’any 2020 (10 de novembre a 31 de desembre 
de 2020), segons acord de la Junta de Govern Local del dia 30 de gener de 2020.  



 
 
 

L’esmentada quantitat se satisfarà mitjançant pagament trimestrals que es faran a la 
bestreta i dintre dels primers quinze dies de cada trimestre. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 

12.1. - MEMÒRIA VALORADA CONSTRUCCIÓ DE NOU COL.LECTOR-
INTERCEPTOR ALS CARRERS CASTANYER I GÍRGOLA, TRAM: CARRER 
ROURE - AVINGUDA SANT JORDI.-PROPOSANT APROVAR INICIALMENT 

 
 

Núm. de referència : X2020025248     
 
Vista la memòria valorada per la construcció de nou col·lector - interceptor als carrers 
Castanyer i Gírgola, tram: carrer Roure - avinguda Sant Jordi, redactat pel cap de l’Àrea 
de Territori en data juliol de 2020, que té per objecte la construcció d’un col·lector-
interceptor d’aigües residuals als carrers Castanyer i Gírgola, en esquema unitari, amb 
inici al pou de registre situat en l’embocadura dels carrers Castanyer-Roure i final en el 
pou situat en l’embocadura dels carrers Gírgola-Av. St. Jordi. 

Vist l’art. 37, 38 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 UPOM2020000028, 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 INICIALMENT la memòria valorada per la construcció de nou 
col·lector - interceptor als carrers Castanyer i Gírgola, tram: carrer Roure - avinguda 
Sant Jordi, redactat pel cap de l’Àrea de Territori en data juliol de 2020. 
 
SEGON.- SOTMETRE el present acord a informació pública pel termini de TRENTA 
DIES, mitjançant anunci 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. 
 
 
 

13.1. – COVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT D’OLOT I 
L’AJUNTAMENT DE BIANYA, PER A LA REPARACIÓ DE LA PASSERA SITUADA 

AL SECTOR D’ESPERANÇA. 
 
 

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



 

 
 
14.1. - PROJECTE MODIFICAT I DE LA URBANITZACIÓ D’UN TRAM DEL CARRER 
NARCÍS PAULÍS (TRAM CARRER HIPÒLIT LÀZARO – CARRER AMADEU VIVIES).- 
PROPOSANT APROVAR INICIALMENT 
 
Núm. de referència : X2020025017     
 
Vist el projecte modificat I de la urbanització d’un tram del carrer Narcís Paulís (Tram 
carrer Hipòlit Làzaro – carrer Amadeu Vivies), redactat pel cap de l’Àrea de Territori en 
data juliol de 2020, que té per objecte revisar l’ordenació de la seqüència de fases i 
activitats de l’obra urbanitzadora, per tal de segregar i establir una primera fase 
substantiva en la que la única prioritat sigui la millora de la seguretat de l’entorn urbà en 
l’encreuament C.Hipòlit Làzaro / C.Narcís Paulís enfront el problema d’inundabilitat, 
deslligant la solució del problema hidràulic de la urbanització completa del vial i de la 
conflictivitat de gestió econòmica que suposa. 

Vist l’art. 37, 38 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 UPOM2020000027, 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 INICIALMENT el projecte modificat I de la urbanització d’un tram 
del carrer Narcís Paulís (Tram carrer Hipòlit Làzaro – carrer Amadeu Vivies), redactat 
pel cap de l’Àrea de Territori en data juliol de 2020. 
 
SEGON.- SOTMETRE el present acord a informació pública pel termini de TRENTA 
DIES, mitjançant anunci 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. 
 
15.1. - CONCEDIR LLICÈNCIA DE LEGALITZACIÓ D’EDIFICACIÓ PROVISIONAL 

D'ÚS DE MAGATZEM CTRA DE LA CANYA N.0171. (OMA32019000107) 
 
 

Núm.- LLICENCIA D’OBRES 
BRICO PRACTIC SL- CTRA DE LA CANYA N.0171 OLOT 

 
Núm. de referència : X2019043244 

 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de BRICO PRACTIC SL per 
LEGALITZACIÓ D'EDIFICACIÓ PROVISIONAL D'ÚS DE MAGATZEM, a la CTRA DE 
LA CANYA N.0171, del municipi d’Olot.  

 



 
 
 

Identificació de l’expedient: OMA32019000107   
Situació: CTRA DE LA CANYA N.0171  
UTM: 8623102 
 
1.- En data 31/10/2019, BRICO PRACTIC SL amb DNI: B1786628-6, representat per 
****, presenta projecte d’obres majors per LEGALITZACIÓ D'EDIFICACIÓ 
PROVISIONAL D'ÚS DE MAGATZEM, amb situació al carrer CTRA DE LA CANYA 
N.0171, d’Olot. 
 
2.- En data 11/06/2020l’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 industrial segons 
alineacions d’intensitat 3 (clau 17.3) 
 
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 BRICO PRACTIC SL amb DNI B17866286, representat per ****, 
llicència d’obres (OMA32019000107), per LEGALITZACIÓ D'EDIFICACIÓ 
PROVISIONAL D'ÚS DE MAGATZEM, amb situació al CTRA DE LA CANYA N.0171, 
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 3 mesos i el termini per acabar-les 
és de 6 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: CRA2020600047     
 
Liquidació de Drets i Garanties: 

Drets 
 
Per: Un pressupost de: 48086.23 euros  
  
Base liquidable (3) Drets % 

bonificació 
Drets definitius Taxes Total Drets 

48086.23 1586.85 0 1586.85 65.50 1652.35 

 
Garanties: 

 

Total Liquidació Euros 

Per Drets 1652.35 

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. Aquesta llicència s'atorga a títol provisional i amb caràcter de a precari. L’ús de 
magatzem del pati posterior de la parcel·la haurà de cessar i l’edificació legalitzada 



 

s'haurà d'enderrocar quan l'Administració ho determini, o quan hagin transcorregut 4 
anys des de la data de concessió d’aquesta llicència, sense dret a indemnització. 
L’eficàcia d’aquesta llicència queda supeditada a la formalització en document públic, 
que consti al Registre de la Propietat, d’aquestes condicions. Les despeses de 
formalització del document i inscripció registral seran a càrrec de l'autoritzat (Art. 54 del 
Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme).  
 
El termini per l’execució de les obres previstes al projecte de legalització és de 3 mesos 
pel seu inici i de 6 mesos per la seva finalització, a comptar des de la data de concessió 
d’aquesta llicència. 

 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.2. - CONCEDIR LLICÈNCIA D'OBRES PER AMPLIACIÓ D’HABITATGE EN 
PLANTA BAIXA AMB SITUACIÓ AL C. BISBE VILANOVA, NÚM. 5B, CANTONADA 

AMB C. CONCEPCIÓ VAYREDA, 10 
 
 

Núm.- LLICENCIA D’OBRES 
GEOFUTURA CONSULTORS SL- C DEL BISBE VILANOVA 

N.0005 B.B Pis.B OLOT 
 
Núm. de referència : X2020012467 

 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de GEOFUTURA CONSULTORS SL per 
AMPLIACIÓ D’HABITATGE EN PLANTA BAIXA amb situació al c. Bisbe Vilanova, núm. 
5B, cantonada amb c. Concepció Vayreda, 10 del municipi d’Olot.  

 
Identificació de l’expedient: OMA32020000026   
Situació: C DEL BISBE VILANOVA N.0005 B.D  
 
1.- En data 02/04/2020, GEOFUTURA CONSULTORS SL amb DNI: B6390883-4, 
representat per ****, presenta projecte d’obres majors per AMPLIACIÓ D’HABITATGE 



 
 
 

EN PLANTA BAIXA amb situació al c. Bisbe Vilanova, núm. 5B, cantonada amb c. 
Concepció Vayreda, 10 segons el projecte bàsic i executiu redactat per l’arquitecta Paula 
Navarro Mazón, número de visat del COAC 2020400701 de data 31/03/2020. 
 
2.- En data 30/06/2020 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.  
 
3.- En data  30/06/2020 el Lletrat d’Urbanisme ha emès informe favorable al respecte.  
 
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, Zona suburbana intensitat 3 (Clau 11.3), formant 
part del Catàleg de béns protegits (fitxa 132 Fàbrica Can Descals).  
 
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 GEOFUTURA CONSULTORS SL amb DNI B63908834, 
representat per ****, llicència d’obres (OMA32020000026), per AMPLIACIÓ 
D’HABITATGE EN PLANTA BAIXA amb situació al c. Bisbe Vilanova, núm. 5B, 
cantonada amb c. Concepció Vayreda, 10, del municipi d’Olot, d’acord amb el projecte 
redactat per ****, número de visat del COAC 2020400701 de data 31/03/2020. 
 
SEGON. Informar que no podran inciar-se les obres en tant no es doni compliment als 
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències d’Urbanisme 
d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran les 
corresponents actuacions sancionadores.  
 
TERCER. El termini per començar les obres és de 12 mesos i el termini per acabar-les 
és de 24 mesos. La llicència urbanística caducarà a tots els efectes si, en finir qualsevol 
d’aquests terminis o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no s’han acabat 
les obres, essent necessari sol·licitar nova llicència ajustada a l’ordenament urbanístic 
vigent.  
 
QUART.Donar compte de l’ingrès de les liquidació/ns que es detalla/en 
seguidament: CRA2020600052     



 

 
Liquidació de Drets i Garanties: 

Drets 
Per: Un pressupost de: 85291 euros  
 
Base liquidable (3) Drets % 

bonificació 
Drets definitius Taxes Total Drets 

85291 3411.67 0 3411.67 321.05 3732.72 

 
Garanties: 

   

Total Liquidació Euros 

Per Drets 3732.72 

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. Caldrà aportar de document acreditatiu de l’assumeix de l’arquitecte tècnic signat i 
visat, i la designació del coordinador de seguretat i salut, abans de l’inici de les obres.  
 
2. Abans de l’inici de les obres, i atès el que disposa l’article 11.c del Reial Decret 
210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i 
recursos de Catalunya (PRECAT20), caldrà presentar davant l’Ajuntament un document 
d’acceptació que sigui signat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir la 



 

correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar 
el codi de gestor, el domicili de l’obra i l’import rebut en concepte de dipòsit per a la 
posterior gestió. L’import del dipòsit és de 1.218,69€.  
 
3. A la sol·licitud de la Primera utilització i ocupació, segons estableix l’article 75.1 del 
Decret 64/2014 del Reglament de Protecció de la legalitat urbanística, un cop estiguin 
totalment finalitzades les obres. Simultàniament, s’iniciarà la tramitació d’alta de 
l’immoble ampliat a l’Àrea d’Urbana d’aquest Ajuntament 
 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
16.1. - TAXIS: AUTORITZAR LA TRANSMISSIÓ DE LA LLICÈNCIA MUNICIPAL DE 

TAXI, NÚM. 3, A FAVOR DEL SR. **** 
 
Núm. de referència : X2020025069     
 
Atès l’escrit de data 15 de juliol de 2020 (Registre General núm. E2020010274/16-07-
2020), presentat conjuntament pel Sr. ****i pel Sr. ****, en el que demanen que s’autoritzi 
la transmissió de la llicència municipal de taxi, núm. 3 de la que n’és titular el Sr. **** 
(Junta de Govern Local de 17 de maig de 2018), a favor del Sr. **** i a la que hi destinarà 
el vehicle que actualment es troba adscrit a aquesta llicència: furgoneta, marca 
Mercedes Benz, model VITO 114 CDI, matricula ****.  
 
Considerant que el Sr. **** reuneix les condicions necessàries per ser titular d’una 
llicència municipal de taxi. 
Artículo I.  
Considerant que l’article 10 de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi estableix que les 
llicències per a prestar els serveis urbans de taxi es poden transmetre amb l’autorització 
prèvia de l’ens que les ha concedides, el qual només en pot denegar la transmissió si 
l’adquirent no compleix les condicions necessàries per a l’atorgament inicial de la 
llicència. 
 
Considerant que el Reglament regulador del servei municipal del taxi d’Olot, aprovat pel 
ple de l’Ajuntament, en sessió de data 26 de gener de 2006 (BOP, núm. 74/18-04-2006), 
en el seu article 20, assenyala que les llicències per a la prestació dels serveis urbans 
de taxi són transmissibles prèvia autorització de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Vist l'expedient administratiu VTX22020000011 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat  de Mobilitat, proposa 
a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Autoritzar la transmissió de la llicència municipal de taxi núm. 3 de la que era 
titular el Sr. ****, a favor del Sr. ****).  
 
Segon.- Aquesta transmissió tindrà efectes a partir del dia 24 de juliol de 2020.  
 



 
 
 

Tercer.- Requerir al Sr. **** perquè en el termini de trenta dies procedeixi al pagament 
de la quantitat de SIS-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC 
CÈNTIMS (696,45.- €), que corresponen a la taxa prevista a l’Ordenança fiscal, núm. 
3.6, sobre llicències de taxis, pels casos de transmissió. 
 
Quart.-  Requerir al Sr. **** perquè en el termini de deu dies naturals, a comptar de la 
data establerta en l’acord segon, comenci a prestar el servei amb el vehicle que s’apliqui 
a aquesta llicència municipal de taxi, tal i com s’estableix a l’article 15 del Reglament 
regulador del servei municipal del taxi d’Olot. 
 
Cinquè.-  Autoritzar al Sr. ****a destinar al servei de taxi, el vehicle furgoneta, marca 
Mercedes Benz, model VITO 114 CDI, matricula ****, amb l’obligació de pintar a les 
portes l’escut de la ciutat i el número 3, que és el que li correspon segons la llicència 
municipal concedida, així com observar la resta de disposicions contingudes al 
Reglament regulador del servei de taxi del municipi d’Olot. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 

17.1. - PROPOSANT DONAR COMPTE DELS ASSABENTATS D’OBERTURA I 
DELS DECRETS DICTATS ENTRE ELS DIES 26 DE JUNY I 13 DE JULIOL DE 

2020, RELATIUS A L’ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
 
 

Núm. de referència : X2020024478     
 
En relació a l’expedient AG012020000024, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat de Prevenció i control ambiental de les activitats, 
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 26 de juny i 13 de juliol de 2020, 
relatius a l’Àrea de Medi Ambient, que es relacionen a continuació:  
 

Tràmit 
Activitats 

Nom / comercial Concepte Adreça Decret 
 

Declaració 
responsable 
d’obertura  

Manuela Herrera 
Moreno 

Venda de roba C/Dolors núm. 9 01/07/2020 

Declaració 
responsable 
d’obertura 

Harmandeep 
Singh 

Venda 
d’alimentació 

Camí de la Teuleria núm. 4 
B 2 

26/06/2020 

Assabentat 
obertura 

Josep Manuel 
Regueiro Muntada 

Venda de plats 
cuinats 

Av. Reis Catòlics 5 B 2 02/07/2020 

Assabentat 
obertura 

Lu Yu Pedicura i 
massatges 

Pl. Del Mig núm. 4A 07/07/2020 



 

Assabentat 
obertura 

Anna Carré 
Vilanova 

Escola d’art i 
manualitats 

Av. Onze de Setembre 5 B 
1 

13/07/2020 

Assabentat 
obertura 

Tecniber Energia i 
Serveis SL 

Empresa de venda 
de productes 
energètics 

Camí de la Teuleria 3 B 13/07/2020 

Assabentat 
canvi de 
titularitat 

Aurora Muñoz 
Ginés 

Venda de joies i 
complements 

C/Sant Esteve núm. 6 02/07/2020 

Assabentat 
canvi de 
titularitat 

Montse Vergés 
Casas 

Restaurant Mas Can Vergés 07/07/2020 

Baixa per tancament 
definitiu (revisió 
cens d’activitats) 

Agustín Amadó 
Sabartés 

Venda d’objectes 
de decoració 

C/Sastres 8 01/07/2020 

Baixa per tancament 
definitiu (revisió 
cens d’activitats) 

Maria Teresa 
Portas Poré 

Centre docent de 
mecanografia i 
informàtica 

C/Sant Rafel 13 01/07/2020 

Baixa per tancament 
definitiu (revisió 
cens d’activitats) 

Raul Alzola 
Samaniego  

Serveis de 
missatgeria 

C/Madrid núm. 21 01/07/2020 

Baixa per tancament 
definitiu (revisió 
cens d’activitats) 

Maria Gutiérrez 
Anglada  

Taller de retocs i 
confecció a mida 

C/Compositor Pere Aubert 
núm. 67 1 2 

01/07/2020 

Baixa per tancament 
definitiu (revisió 
cens d’activitats) 

Olivet Tours SA  Agència de viatges C/Sant Esteve núm. 3 B 1 01/07/2020 

Baixa per tancament 
definitiu (revisió 
cens d’activitats) 

Llum per 
electricitat SCP   

Gestió de l’energia C/Sant Pere Màrtir 4 08/07/2020 

Baixa per tancament 
definitiu (revisió 
cens d’activitats) 

Patricia Muñoz 
Cerda   

Venda de regals C/Sant Pere Màrtir 6 08/07/2020 

Baixa per tancament 
definitiu (revisió 
cens d’activitats) 

Galeria d’Art 4 
Cantons SL 

Galeria d’art C/Sant Pere Màrtir 16B 08/07/2020 

Baixa per tancament 
definitiu (revisió 
cens d’activitats) 

Benito Puig Amat Magatzem 
d’alimentació 

Av. Antoni Gaudí 5 08/07/2020 

Baixa per tancament 
definitiu (revisió 
cens d’activitats) 

Fruites Mercader 
Olot SL 

Fruiteria i verduleria Av. Dr. Danés 17 08/07/2020 

  
Concessió ús d’horts municipals 

Baixa per 
defunció 

Julián Alcaide  Ús hort municipal Bonavista 23 13/07/2020 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

18.1. - CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’INTERIOR 
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT D’OLOT PER A LA 

SEVA ADHESIÓ A LA XARXA DE RADIOCOMUNICACIONS I EMERGÈNCIES DE 
SEGURETAT DE CATALUNYA (RESCAT) 

 
Núm. de referència : X2020025172     



 
 
 

 
1.- El Departament d’Interior, en compliment de les competències que exerceix en 
matèria de seguretat i emergències, té la responsabilitat en la gestió de la Xarxa de 
Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya (d’ara endavant xarxa 
RESCAT). 
 
2.- La xarxa RESCAT és una xarxa de radiocomunicacions mòbils, creada mitjançant el 
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de 
Catalunya, que dona servei de manera transversal a diferents col·lectius en l’àmbit de 
la seguretat i les emergències. La seva finalitat és facilitar la tasca de cadascun 
d’aquests col·lectius, augmentant-ne la seva eficàcia i eficiència, i permetre’n una millor 
coordinació entre ells.  
 
3.- La xarxa RESCAT es basa en la tecnologia TETRA i es caracteritza per un ús eficient 
de la banda de freqüències de seguretat i emergències, la possibilitat de comptar amb 
comunicacions xifrades, una bona cobertura en els àmbits urbà i rural i la capacitat 
d’establir comunicacions entre grups d’usuaris de forma independent, o bé activar grups 
comuns per a facilitar-ne la coordinació.  
 
4.- La xarxa RESCAT és propietat de la Generalitat de Catalunya i la seva gestió tècnica 
ha estat encomanada pel Departament d’Interior al Centre de Telecomunicacions i 
Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) mitjançant conveni 
de data de 21 de desembre de 2012 que formalitza l’encàrrec de gestió i la cessió d’ús 
onerosa dels actius de la xarxa de radiocomunicacions d’emergències i seguretat de 
Catalunya. En data 28 de juliol de 2014, el CTTI i el Departament d’Interior han 
formalitzat una addenda a aquest conveni amb l’objectiu d’adequar-lo al nou model de 
relació entre la Generalitat i el CTTI, aprovat per acord de Govern en data 30 de juliol 
de 2013. 
 
Per Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya GOV/78/2019, de 4 de juny, 
s’estableix que el Consell Rector de la xarxa RESCAT n’és el seu màxim òrgan de 
direcció, en defineix les seves funcions i determina la forma de representació de 
l’Administració Local de Catalunya en aquest òrgan col·legiat.  
 
5.- La Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de 
Catalunya estableix que integren el sistema de seguretat pública de Catalunya les 
autoritats amb competències en la matèria i els serveis dependents de les 
administracions respectives, i també, els òrgans de coordinació i participació ciutadana. 
El sistema de seguretat pública de Catalunya té per finalitat contribuir al 
desenvolupament de polítiques públiques de prevenció i protecció eficaces en 
l’assegurament dels drets i les llibertats dels ciutadans, la preservació de la convivència 
i el foment de la cohesió social. Així mateix, l’apartat 5 de l’article 5 de la Llei, estableix 
que el Govern, sobretot per mitjà del departament titular de les competències en matèria 
de seguretat pública, i els ajuntaments han de promoure, en el si dels òrgans conjunts, 
la planificació operativa de llurs serveis de seguretat i l’assignació eficient i l’aprofitament 
conjunt dels recursos, la integració dels sistemes d’informació policial i 
l’homogeneïtzació dels estàndards organitzatius i operacionals. 
 



 

6.- L’Ajuntament d’Olot, per  acord del ple de data 18 de novembre de 2010, va adherir-
se al a la Xarxa RESCAT. En data 27 de juny de 2010 es va signar un Conveni de 
col·laboració entre les parts intervinents que establia les condicions d’adhesió de 
l’Ajuntament d’Olot a la Xarxa RESCAT creada pel Departament d’Interior. Això no 
obstant, les modificacions normatives introduïdes amb l’entrada en vigor de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, fan necessari modificar 
l’instrument de col·laboració entre les parts intervinents. 
 
7.- La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, en la disposició 
addicional vuitena, estableix que els convenis vigents subscrits per qualsevol 
Administració pública o qualsevol dels seus organismes o entitats vinculats o 
dependents s’han d’adaptar al que s’hi preveu en el termini de tres anys a comptar de 
l’entrada en vigor d’aquesta Llei. Pel que fa als convenis que no tinguin determinat un 
període de vigència o aquest sigui per un temps indefinit, el termini és de quatre anys a 
comptar de l’entrada en vigor de l’esmentada Llei. 
 
Atès que la vigència del conveni de col·laboració signat entre les parts, en data 27 de 
juny de 2012, es veu afectada pel que preveu la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic, s’ha d’establir un nou conveni d’adhesió a aquesta corporació 
local. 
 
De conformitat amb les competències atorgades a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local i al 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, i vist l'expedient 
administratiu SC992020000011 i antecedents corresponents, que serveixen de 
motivació a la present proposta, la regidora delegada de Seguretat proposa a la Junta 
de Govern Local, l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- APROVAR un conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Olot, per a la seva adhesió a la Xarxa de 
Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya (RESCAT). 
 
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per tal que en nom i representació de la Corporació signi 
el corresponent conveni. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

19.1. - SUBVENCIÓ PUOSC 2020-2024.- PROPOSANT PRESENTAR ESCRIT 
D'AL·LEGACIONS 

 
Núm. de referència : X2019040764     
 
Vist que per Junta de Govern Local de data 24 d’octubre de 2019 es va adoptar, entre 
d’altres, l’acord de sol·licitar al Departament de la Presidència de la Generalitat de 
Catalunya un ajut per import de 250.000 euros del Pla únic d’obres i serveis de 
Catalunya (PUOSC), pel projecte d’obres bàsic i executiu del nou Espai Cràter. 
 



 
 
 

Vista la Proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions del Pla únic 
d’obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024 publicada en data 9 d juliol 
d’enguany,  conforme a la qual se’ns assigna una subvenció de 127.840,48 euros. 
 
Analitzada l’esmentada resolució així com la puntuació obtinguda en els criteris de 
valoració, és voluntat de l’ajuntament d’Olot, comparèixer i formular les al·legacions 
corresponents. 
 
Vist l’informe emès pel tècnic municipal, Xevi Collell Colomer en data 22 de juliol de 
2020 que s’adjunta a l’expedient i el qual es transcriu a continuació: 
 

“Antecedents:  
 
 
El mes de juliol de 2019 es va publicar el decret 169/2019, de 23 de juliol, 
pel qual s’aprovaven les bases reguladores i d’execució del Pla únic d’obres 
i serveis de Catalunya per al període 2020-2024.  
 
En data 25 d’octubre de 2019 l’Ajuntament d’Olot va sol·licitar al 
Departament de la Presidència incloure el projecte Espai Cràter en el marc 
d’ajudes a l’estratègia concebuda pel Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 
per al període 2020-2024.  
 
El projecte presentat versava sobre la necessitat de desplegar un projecte 
capaç d’impulsar el reequilibri territorial i revertir la pèrdua poblacional, 
millorar equipaments i infraestructures municipals que formessin part 
d’una estratègia territorial, millorar la gestió eficient dels recursos del 
municipi, i per últim, realitzar actuacions destinades als serveis públics.  
 
En data 9 de juliol de 2020 es va publicar la proposta de resolució provisional 
de concessió de les subvencions del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 
per al període 2020-2024 en què exposa que l’Ajuntament d’Olot ha 
aconseguit un total de 15 punts relacionats al projecte presentat.  
 
En data 14 de juliol de 2020 l’Ajuntament d’Olot va rebre una comunicació, 
a sol·licitud prèvia de l’Ajuntament, on s’especificava que el projecte rebia 
una puntuació inferior a la sol·licitada.  

 
 
 
En base a la proposta de resolució provisional publicada el 9 de juliol de 
2020, l’Ajuntament d’Olot al·lega que, 
 
 
1. En el punt 4.2.2 b) de les bases reguladores s’especifica que es poden 
optar a un màxim de 5 punts en “Actuacions d’inversió que permetin fer una 
gestió  més eficient dels recursos de prestació de serveis, ja sigui reduint 
consums energètics o evitant pèrdues en xarxes de distribució, entre 
d’altres”.  



 

 
En el mateix punt de les bases es puntua en 5 punta a les actuacions que 
“detallin qualitativament l’estalvi, el repte i com s’afronta el servei públic” i 
amb 2 punts aquelles que “comportin un estalvi de consum”.  
 
En la memòria es va especificar de forma qualitativa l’estalvi que generava 
aquesta actuació (pàgines 27 i 28) així com el repte i com s’afronta el 
servei públic.  
 
Aquesta revisió comportaria l’increment de 3 punts.  
 
 
2. En el punt 4.2.2 e) de les bases reguladores especifica que es poden 
optar a 15 punts si són “actuacions d’inversió en serveis compartits o que 
abastin diversos municipis, per tal de millorar la prestació actual i que 
estiguin justificats en la necessitat de millora”.  
 
A l’Ajuntament se li atorguen només 5 punts com a “actuació per a 
implementar un nou servei”.  
 
L’Ajuntament d’Olot al·lega que no s’està creant només un nou servei, sinó 
que s’està creant un projecte de millora de l’actual Museu dels Volcans de 
la Garrotxa (pàgina 3 de la memòria), un projecte d’àmbit comarcal 
vertebrat conjuntament amb el Parc Natural de la Zona Volcànica de la 
Garrotxa i amb el Consell Comarcal de la Garrotxa, amb qui ha realitzat 
un conveni per a actuacions de foment del turisme i la dinamització territorial 
(pàgines 3, 4 i 5 de la memòria). 
 
Aquesta revisió comportaria l’increment de 10 punts als 5 proposats en la 
resolució i s’emmarcaria en “actuacions d’inversió en serveis compartits o 
que abastin diversos municipis, per tal de millorar la prestació actual i que 
estiguin justificats en la necessitat de millora”.  
 
 
En resum, l’Ajuntament d’Olot considera que la puntuació es troba molt 
degradada en relació al potencial del projecte, que és transformador i busca 
la millora de la qualitat de vida de les persones de la ciutat d’Olot i de la 
Comarca de la Garrotxa.  
 
Per aquesta suma de motius, se sol·licita que siguin revisades les 
al·legacions, i si es considera adient, s’incrementi la puntuació final. “ 
 
 

En relació a l’expedient SUR12019000010, 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.- COMPARÈIXER en temps i forma dins el termini concedit per presentar 
al·legacions a la Proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions del 



 
 
 

Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024 publicada en data 9 d 
juliol d’enguany, d’acord amb l’informe que es transcriu a la part expositiva del present 
acord i que s’aprova a efectes de motivació. 
 

SEGON.- NOTIFICAR la present resolució al Departament de la Presidència de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
i no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a dos quarts de nou i per constància del que s’hi ha tractat i 
dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura 
 
VIST I PLAU 
L’ALCALDE ACCIDENTAL 

LA SECRETÀRIA 

 
 


