
 
 
 

ACTA NÚM.66 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

EL DIA 16 DE JULIOL DE 2020. 
 
 
  

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 16 de juliol de 2020 es reuneix en aquesta Casa 
Consistorial la Junta de Govern d’Aquets Ajuntament sota la presidència del Sr. JOSEP 
BERGA I VAYREDA, per tal de celebrar  la sessió ordinària , setmanal i de primera 
convocatòria  que s’escau al dia d’avui. 
 
Hi assisteixen els membres de la Junta de Govern Local Srs./es. Estanis Vayreda i 
Puigvert, Montserrat Torras i Surroca, Jordi Güell i Güell, de forma presencial al lloc 
on se celebra i els Srs./es Imma Muñoz i Díaz , Maria Assumpció Camps i Bosch, 
Aniol Sellabona i Aguilera i Gemma Canalias Rafel de forma telemàtica. 
 
També hi assisteixen com a regidors delegats expressament convidats per tal de 
presentar els assumptes de la seva àrea, sense poder intervenir, en cap cas, en la part 
resolutiva ni en la resta d’assumptes que no afectin a la seva àrea ni prendre part en la 
votació, i segons informe dels Serveis de Secretaria del dia 1 de juliol de 2003, els 
Srs/es: Agustí Arbós i Torrent i Adriana Francés i Planellas de forma telemàtica, 
Gemma Pujolar i Busquets de forma presencial. 
 
Hi assisteix presencialment com a regidor de l’oposició: Josep Guix Feixas. 
 
Hi assisteix de forma presencial 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. Muñoz, Sra. Camps, Sr. Sellabona, Sra. 
Canalias,  Sr. Arbós i Sra. Francès han estat autoritzats per l’alcalde a assistir 
telemàticament a la sessió. 
 
 

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

 
 

Núm. de referència : X2020024590     
 
 
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 SG012020000017 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 iel manteniment de la situació que justifica 
excepcionalment que la sessió de la Junta de Govern de l’Ajuntament prevista pel dia 
16 de juliol a les vuit del matí se celebri telemàticament pels membres que ho sol·licitin.  
 
La normativa que regirà la sessió serà la prevista en el decret de l’alcaldia de data 5 de 
juny de 2020. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

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

3. - DESPATX OFICIAL 
 
El Sr. Alcalde dona compte als membres de la Junta de Govern dels actes i reunions a 
les quals ha assistit , des de la sessió  celebrada el dia 9 de juliol: 
 

- El divendres dia 10 va assistir al Patronat de la Caritat. Al migdia va rebre l’Hble. 
Sra. Maria Àngels Chacón, consellera d’Empresa i Coneixement de la 
Generalitat de Catalunya. 
A la tarda va presentar el llibre Penjats d’un film de l’autora Rosa Torrent. 
 

- El dissabte dia 11 va acompanyar als Amics de les lletres garrotxines en el seu 
25 aniversari en un acte que va tenir lloc al Restaurant La Deu. A la tarda, 
acompanyat del regidor de Festes, l’Agustí Arbós, va fer la presentació del 
Viatger del món  mirall, d’en Jaume Espadalé. Posteriorment va anar a l’Àmbit 
Sant lluc a inaugurar l’exposició col·lectiva que es port veure aquestes dies i 
seguidament va presentar Retorn al paradís, de la Sílvia Vilacoba que es va fer 
a l’exterior de l’Arxiu Municipal. 
 

- El dilluns dia 13 va assistir a la presa de possessió d’un agent municipal i 
seguidament va participar en el Comitè Executiu de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques (ACM). A la tarda va formar part del Consell d’alcaldes 
de la Garrotxa que es va fer telemàticament amb l’Hble. Sr. Miqueel Buch. 
 
 

- El dimarts dia 13 va assistir, acompanyat del regidor d’esports, l’Aniol Sellabona, 
a una reunió amb el Secretari General d’Esports, Sr. Gerard Figueras. A la tarda 
va presidir la Junta de Govern de l’Institut Municipal de Cultura d’Olot. 
 

- El dimecres dia 14 va assistir a la Junta de Portaveus. 



 
 
 

 
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. – DONAR COMPTE DE LA MODIFICACIÓ DE L'ACORD SOBRE LES 
ACCIONS 2020 DEL PIAM NUCLI ANTIC D'OLOT 

 
Núm. de referència : X2020023404     
 

En relació a l’expedient IM072020000006, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada de Barris, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 

Únic.- Donar compte dels projectes 2020 del PIAM Nucli Antic d’Olot aprovats pel 
Consell de Barri del Nucli Antic reunit en sessió del 30 de juny de 2020 a la Sala El Torin 
que s’imputaran a les partides 20 140 1512 61909 ACTUACIONS NUCLI ANTIC (PIAM) 
i 20 160 924 227990 ACTUACIONS BARRI VELL (PIAM) que tenen una dotació prevista 
de 115.000 € i 35.000 €, respectivament:  
 
 
 
 
 

PROJECTE 
PROPOSAT 

Descripció Directriu Acció del PIAM on 
està emmarcat 

Pressupost 
previst 

Àrea 
responsable 

Accions en captació 
i rehabilitació 
d'habitatge per a la 
seva mobilització 

Reservar pressupost per 
executar accions amb relació a 
la captació i rehabilitació 
d'habitatge que es concretaran 
en base als resultats de l'estudi 
d'habitatge (Fase 1) 

D1. Viure al Nucli Antic D1_L1.03. Identificació i 
captació d'habitatge per 
a la seva mobilització 

IFS 2019 Habitatge 

Taller dels Sastres Mantenir el lloguer i 
dinamització dels 5 locals 
oberts i incloure al projecte 
l'obertura de 2 - 3 locals més pel 
2020 

D2. Nova centralitat del 
Nucli Antic 

D2_L1.20. Galeria dels 
Sastres (nova centralitat 
del Nucli Antic) 

18.000,00 € DinàmiG + 
Urbanisme 

Estudi d'habitatge 
(2a fase) 

Realitzar la 2a part de l'estudi 
d'habitatge per poder acabar 
d'estudiar els aproximadament 
450 habitatges i locals que han 
quedat exclosos de la 1a fase 

D1. Viure al Nucli Antic D1_L1.02. Estudi 
d'habitatge 

18.029,00 € Habitatge 

Millora de la plaça 
del Carme 

En base al projecte de millora 
de la plaça del Carme realitzar 
la Fase I de la millora 

D1. Viure al Nucli Antic D1_L4.14. Pla de millora 
de places de proximitat. 

58.500,00 € Urbanisme 



 

Projecte de millora 
de la plaça Major 

Redactar el projecte de millora 
del paviment i mobiliari de la 
plaça Major per executar-lo de 
cares al 2021 

D1. Viure al Nucli Antic D1_L4.14. Pla de millora 
de places de proximitat. 

11.400,00 € Urbanisme 

Il·luminació de la 
casa Pujador 

Instal·lar una il·luminació 
ornamental a la casa Pujador 
per destacar l'edifici modernista 
i la tribuna 

D1. Viure al Nucli Antic D1_L4.14. Pla de millora 
de places de proximitat. 

12.000,00 € Urbanisme 

Mural AOAPIX Elaborar un mural (art urbà) a la 
façana lateral de Ca Bouera 
(plaça Campdenmàs) amb 
motiu dels 30 anys AOAPIX 

D3. Reconèixer el Nucli 
Antic 

D3_L1.32 Intervencions 
Singulars al Paisatge 

6.000,00 € AOAPIX 

Projecte de millora 
del passeig de la 
Muralla, plaça del 
Carme, Pia Almoina 
i plaça de l'Àngel 

Redactar els projectes de 
millora del passeig de la 
Muralla, plaça del Carme i plaça 
de l'Àngel per valorar executar-
los de cares al 2021 

D1. Viure al Nucli Antic D1_L4.14. Pla de millora 
de places de proximitat. 

11.600,00 € Urbanisme 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
6.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES ANNEX NÚM 20/19 

 
 
 

Núm. de referència : X2020024484     
 
 
En relació a l’expedient CPG22020000056 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar la relació d’ordenacions de despeses annex núm. 20/19 per un import de 
358.327,16 euros. 
 
 

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

200240  Despeses 99999 358327.16 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
7.1. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CANTABILE COR 

DE CAMBRA 
 



 
 
 

 
 

Núm. de referència : X2020024465     
 
 
En relació a l’expedient CPG22020000051 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Procedir a la bestreta de 1.200 euros a l’ Associació Cantabile Cor de Cambra en 
concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 3.000 euros, 
aprovada per la Junta de Govern Local de data 18/06/20. 
 
Una vegada finalitzada l’activitat s’hauran de presentar els justificants en un termini 
màxim de dos mesos per tal de poder procedir a la liquidació definitiva de la subvenció. 
 
 

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

200400 2000027008001 Despeses 20400  334  480020 1200 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 999 999 065 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 

7.2. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CÀRITES 
DIOCESANA DE GIRONA-GARROTXA 

 
 
 

Núm. de referència : X2020024467     
 
 
En relació a l’expedient CPG22020000052 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Procedir a la bestreta de 12.971,25 euros a l’ Entitat Carites Diocesana de Girona-
Garrotxa en concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 
36.000 euros, destinada a la distribució d’aliments durant la pandèmia COVID19, 
aprovada per la Junta de Govern Local de data 09/07/20. 
 
Una vegada finalitzada l’activitat s’hauran de presentar els justificants en un termini 
màxim de dos mesos per tal de poder procedir a la liquidació definitiva de la subvenció. 
 
 

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

200400 2002536001001 Despeses 20600  231  480054 12971.25 FONS SOCIAL COVID 19 (20% SUPERAVIT) 600 999 999 065 999 999 

 

 



 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 

7.3. - APROVAR L'AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A LA UNIVERSITAT 
POLITÈCNICA DE CATALUNYA 

 
 
 

Núm. de referència : X2020024470     
 
 
En relació a l’expedient CPG22020000053 I vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Procedir a la bestreta de 2.500 euros a la Universitat  Politècnica de Catalunya en 
concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 5.000 euros, 
destinada a l’activitat “Activitat docent relacionada amb la futura construcció d’una 
piscina municipal coberta a la ciutat” aprovada per la Junta de Govern Local de data 
11/06/20. 
 
Una vegada finalitzada l’activitat s’hauran de presentar els justificants en un termini 
màxim de dos mesos per tal de poder procedir a la liquidació definitiva de la subvenció. 
 
 

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

200400 2002214001001 Despeses 20140  462  480000 2500 CONVENI UPC 140 999 999 065 999 999 

 

 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
7.4. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ORFEÓ POPULAR 

OLOTÍ 
 
 
 

Núm. de referència : X2020024474     
 
 
En relació a l’expedient CPG22020000054 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Procedir a la bestreta de 4.000 euros a l’ Entitat Orfeó Popular Olotí en concepte 
d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 10.000 euros, aprovada 
per la Junta de Govern Local de data 18/06/20. 



 
 
 

 
Una vegada finalitzada l’activitat s’hauran de presentar els justificants en un termini 
màxim de dos mesos per tal de poder procedir a la liquidació definitiva de la subvenció. 
 
 

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

200400 2000027018001 Despeses 20400  334  480020 4000 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 999 999 065 999 999 

 

 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

7.5. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ PROGAT 
GARROTXA 

 
 
 

Núm. de referència : X2020024479     
 
 
En relació a l’expedient CPG22020000055 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Procedir a la bestreta de 2.000 euros a l’ Associació Progat Garrotxa en concepte 
d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 5.000 euros, aprovada 
per la Junta de Govern Local de data 18/06/20. 
 
Una vegada finalitzada l’activitat s’hauran de presentar els justificants en un termini 
màxim de dos mesos per tal de poder procedir a la liquidació definitiva de la subvenció. 
 
 

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

200400 2000027002001 Despeses 20400  334  480020 2000 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 999 999 065 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 

8.1. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ 
PRESENTADA PER LA SRA. ****, PER DANYS OCASIONATS PER UNA CAIGUDA 

A LA VIA PÚBLICA. 
 
Núm. de referència : X2020016613     
 



 

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

(i) ANTECEDENTS DE FET 
 
Primer.- En escrit de data 20 de maig de 2020 (Registre General, núm. 

E2020006451/20-05-2020), la Sra. **** va formular reclamació patrimonial pels danys 
ocasionats per una caiguda, el dia 11 de maig de 2020, quan caminava pel carrer 
Ginebre, a l’alçada del núm. 50, degut al mal estat de la carretera. A conseqüència de 
la caiguda se li van trencar les ulleres i el mòbil i va partir danys a les cervicals, al canell 
i al costat dret. També fa constar que la Policia Municipal va personar-se i va fer 
fotografies del lloc dels fets. A la petició s’hi acompanya: un informe d’alta d’urgències 
de l’Hospital d’Olot, d’11 de maig de 2020 (núm. assistència 1470297); un pressupost 
emès per “Òptica Clara”, de 20 de maig de 2020 (ref. 49/2020), per un import de 133 
euros, que es reclama; i un pressupost emès per “Telyco Olot”, de 20 de maig de 2020 
(Ordre 408275862), per un import de 108,64 euros, que es reclama. 
 
Segon.- En informe del cap de la Policia Municipal de data 28 de maig de 2020 es remet 
l’acta de la Policia Municipal d’11 de maig de 2020 (A.10.202000700), on s’assenyala 
que, a les 17:20 hores del dia de la data, agents del cos van ser requerits per atendre a 
una dona que havia caigut i estava estirada al terra a la plaça Rosella. En arribar al lloc 
es va localitzar una senyora, identificada com a ****, que estava asseguda a la vorera 
del carrer Ginebre, davant del núm. 50, i que es queixava d’un cop a la barbeta, de dolor 
cervical i de dolor al braç esquerra. Aquesta senyora va informar als agents que havia 
ficat el peu dins d’un forat que hi ha a la calçada i a conseqüència havia perdut l’equilibri 
i caigut a terra. A l’acta s’apunta que va mostrar als agents unes ulleres de vista 
trencades i un mòbil trencat. Seguidament els agents van demanar un servei SEM 
(ambulàncies) per traslladar-la a l’Hospital d’Olot. A l’informe s’hi acompanyen dues 
fotografies: una de visió general del lloc on es va produir l’accident i l’altra de detall del 
forat de la calçada. 
 
Tercer.- En informe dels serveis tècnics de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot, de 
data 29 de juny de 2020 s’assenyala que l’accident es va produir quan la Sra. **** es va 
desviar de l’itinerari de la vorera per on han d’anar els vianants i l’accident es va produir 
en mig de la calçada en zona d’aparcament de cotxes on el paviment deteriorat no afecta 
a la circulació de vehicles. 
 

Sección 1.02 FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- L’article 32.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
d’acord amb l’article 106.2 de la Constitució, assenyala que “els particulars tenen dret a 
ser indemnitzats per les administracions públiques corresponents de tota lesió que 
pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui conseqüència del 
funcionament normal o anormal dels serveis públics, excepte en els casos de força 
major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar d’acord amb la Llei”. 
En igual sentit, l’article 81 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. Aquests articles 
determinen que la  responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques sigui de 



 
 
 

caràcter objectiu i que, per tant, esdevingui imprescindible acreditar que el dany o lesió 
sofert pel reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis 
públics, en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense intervenció 
estranya que pugui interferir alterant el nexe causal. 
 
En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i 174 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis causats 
als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament dels serveis 
públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents, en els termes establerts 
per la legislació general sobre responsabilitat administrativa” 
 
Segon.- La jurisprudència ha reiterat en nombroses sentències que, perquè es pugui 
declarar la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques, és necessari 
que qui la pretén acrediti i provi que es donen les circumstàncies següents: a) que el 
dany o lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics 
en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte sense intervenció estranya 
que pogués interferir alterant el nexe causal; b) que el dany sigui efectiu, econòmicament 
avaluable i individualitzat en relació a una persona o grups de persones; c) que el 
particular afectat no tingui el deure jurídic de suportar el dany; d) que no hi hagi força 
major; i e) que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons l’estat dels 
coneixements o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la producció dels 
danys.  
 
En tractar-se d’una responsabilitat objectiva és necessària la concurrència de tots 
aquests elements -que han de ser provats per qui els al·lega- i entre els que té una 
especial rellevància, en tant que element essencial de la responsabilitat, la relació de 
causalitat entre el dany i el funcionament del servei públic. 
 
Tercer.- La determinació de si els danys patits per la Sra. **** són atribuïbles de forma 
directa i exclusiva al funcionament dels serveis públics municipals no és gens clara. En 
aquest sentit, el fet que ni la Policia Municipal ni cap altre servei de l’Ajuntament d’Olot 
intervingués directament en l’accident ni en tingués coneixement de manera immediata, 
no permet acreditar la veracitat dels fets relatats per la part reclamant, alhora que 
dificulta esbrinar el quan, el com i el perquè es va produir aquest accident. En aquest 
cas, més enllà del que manifesta la part reclamant, no hi ha prova objectiva i certa dels 
fets que es relaten.  
 
El relat dels agents de la Policia Municipal (acta A.10.202000700, d’11 de maig de 2020) 
correspon a un moment posterior a l’accident. Els agents de la Policia Municipal, que 
van atendre la incidència amb posterioritat al moment en què es va produir, es limiten 
recollir les observacions realitzades desprès d’haver-se produït l’incident, així com el 
relat que del mateix fa la Sra. ****, però sense que, en cap cas, això els converteixi en 
testimonis directes de l’accident a afectes probatoris.  
 
Quart.- Les voreres del carrer Ginebre compleixen totes i cadascuna de les normatives 
sectorials específicament aplicables, tant pel que fa a la pavimentació com a la resta 
d’elements propis d’una zona de pas de vianants. De igual manera, la calçada del carrer 



 

Ginebre compleix totes i cadascuna de les normatives sectorials específicament 
aplicables, pel que fa a la pavimentació d’una zona de circulació de vehicles. 
 
L’accident no es va produir en cap de les dues voreres existents al carrer Ginebre, que 
és l’espai de la via pública adequat pel pas dels vianants i que es troben en bon estat 
de conservació, sinó que es va produir a la calçada, que és la zona de la via pública 
destinada a la circulació de vehicles. La mateixa Sr. **** manifesta explícitament que es 
va entrebancar no a la vorera (zona de la via pública per al pas de vianants), sinó a la 
carretera (zona de la via pública per a la circulació de vehicles). 
 
A l’informe dels serveis tècnics de l’Àrea de Territori s’assenyala que el deteriorament 
del paviment de la calçada del carrer Ginebre no afecta a la circulació dels vehicles. Es 
tracta, per tant, del deteriorament propi que pateix tota pavimentació com a 
conseqüència de l’ús ordinari ocasionat per la circulació de vehicles. A la fotografia 
general que figura en l’informe policial s’observa que el paviment de la calçada del carrer 
Ginebre és suficientment uniforme, sense desnivells ni grans desperfectes i presenta un 
estat de conservació raonable, que s’adequa als estàndards exigibles a una 
administració pública responsable del manteniment de la via pública, 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. 
 
Tampoc la fotografia de detall desvirtua quin és l’estat de la calçada del carrer Ginebre. 
En aquesta fotografia es mostra un forat d’escasses dimensions i poca profunditat que 
no es troba a la vorera sinó a la calçada i que, tal com s’apunta explícitament en l’informe 
dels serveis tècnics de l’Àrea de Territori, es tracta d’un desperfecte que no afecta a la 
circulació de vehicles. 
 
Cinquè.- La pretensió de la part reclamant sobrepassa l’àmbit de la responsabilitat 
objectiva de les administracions públiques i deriva cap a la conversió de l’Ajuntament 
d’Olot en una mena d’asseguradora universal de qualsevol eventualitat que es produeixi 
a la ciutat amb independència de la pròpia actuació administrativa. 
 
Vist l’expedient administratiu SRP12020000011 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada d’Hisenda, 
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord: 
 

RESOLC 
 
DENEGAR la indemnització reclamada per la Sra. **** pels danys ocasionats per una 
caiguda a la via pública, en no quedar provat el nexe causal entre els danys reclamats i 
el funcionament dels serveis públics municipals. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

8.2. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ 
PRESENTADA PER LA SRA. ****, PER DANYS OCASIONATS PER UNA CAIGUDA 

A LA VIA PÚBLICA. 
 
Núm. de referència : X2020019923     



 
 
 

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

(i) ANTECEDENTS DE FET 
 
Primer.- En escrit de data 9 de juny de 2020 (Registre General, núm. E2020007882/09-

06-2020), la Sra. **** va formular reclamació patrimonial pels danys ocasionats per una 
caiguda, el dia 29 d’abril de 2020, quan caminava per la via pública a l’avinguda de Sant 
Jordi (vial Sant Jordi), a l’alçada de la Farmàcia Sans, per culpa del mal estat del terra 
que estava aixecat. A conseqüència de la caiguda se li van trencar les ulleres. A la 
petició s’hi acompanya: un informe d’alta d’urgències de l’Hospital d’Olot, de 29 d’abril 
de 2020 (núm. assistència 1469129); i diverses fotografies de les lesions físiques (4) i 
del lloc de l’accident (3). 
 
Segon.- En informe del cap de la Policia Municipal de data 26 de juny de 2020 
s’assenyala que consultats els arxius de la Policia Municipal no els consta coneixement 
de la caiguda que manifesta haver patit la Sra. ****, el dia 29 d’abril de 2020, a l‘avinguda 
de Sant Jordi. 
 
Tercer.- En informe dels serveis tècnics de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot, de 
data 29 de juny de 2020 s’assenyala que l’estat general de la vorera en el tram de 
l’avinguda de Sant Jordi, davant de la Farmàcia Sans, es troba bé i que no s’hi observen 
afectacions que puguin suposar problemes per la circulació de vianants. 
 

Sección 1.03 FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- L’article 32.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
d’acord amb l’article 106.2 de la Constitució, assenyala que “els particulars tenen dret a 
ser indemnitzats per les administracions públiques corresponents de tota lesió que 
pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui conseqüència del 
funcionament normal o anormal dels serveis públics, excepte en els casos de força 
major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar d’acord amb la Llei”. 
En igual sentit, l’article 81 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. Aquests articles 
determinen que la  responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques sigui de 
caràcter objectiu i que, per tant, esdevingui imprescindible acreditar que el dany o lesió 
sofert pel reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis 
públics, en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense intervenció 
estranya que pugui interferir alterant el nexe causal. 
 
En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i 174 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis causats 
als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament dels serveis 
públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents, en els termes establerts 
per la legislació general sobre responsabilitat administrativa” 



 

 
Segon.- La jurisprudència ha reiterat en nombroses sentències que, perquè es pugui 
declarar la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques, és necessari 
que qui la pretén acrediti i provi que es donen les circumstàncies següents: a) que el 
dany o lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics 
en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte sense intervenció estranya 
que pogués interferir alterant el nexe causal; b) que el dany sigui efectiu, econòmicament 
avaluable i individualitzat en relació a una persona o grups de persones; c) que el 
particular afectat no tingui el deure jurídic de suportar el dany; d) que no hi hagi força 
major; i e) que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons l’estat dels 
coneixements o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la producció dels 
danys.  
 
En tractar-se d’una responsabilitat objectiva és necessària la concurrència de tots 
aquests elements -que han de ser provats per qui els al·lega- i entre els que té una 
especial rellevància, en tant que element essencial de la responsabilitat, la relació de 
causalitat entre el dany i el funcionament del servei públic. 
 
Tercer.- La determinació de si els danys patits per la Sra. **** són atribuïbles de forma 
directa i exclusiva al funcionament dels serveis públics municipals no és gens clara. En 
aquest sentit, el fet que ni la Policia Municipal ni cap altre servei de l’Ajuntament d’Olot 
intervingués directament en l’accident ni en tingués coneixement de manera immediata, 
no permet acreditar la veracitat dels fets relatats per la part reclamant, alhora que 
dificulta esbrinar el quan, el com i el perquè es va produir aquest accident. En aquest 
cas, més enllà del que manifesta la part reclamant, no hi ha prova objectiva i certa dels 
fets que es relaten.  
 
En primer lloc cal assenyalar que les voreres de l’avinguda Sant Jordi compleixen totes 
i cadascuna de les normatives sectorials específicament aplicables, tant pel que fa a la 
pavimentació com a la resta d’elements propis d’una zona de pas de vianants.  
 
Les fotografies aportades en la reclamació per la Sra. **** ofereixen una visió tan de 
detall (tres fotos) que no permeten saber quin és l’estat general del paviment de la vorera 
de l’avinguda Sant Jordi. Aquestes fotos es limiten a mostrar-nos, amb una proximitat 
quasi microscòpica, el detall d’uns desperfectes de pocs centímetres que semblen 
irrellevants en el conjunt de la totalitat de la vorera i que no representen cap perill per al 
pas normal dels vianants. 
 
D’acord amb l’informe dels serveis tècnics de l’Àrea de Territori al paviment de la vorera 
de l‘avinguda de Sant Jordi no s’hi observen afectacions que puguin suposar problemes 
per a la circulació de vianants; en conseqüència es tracta d’una vorera que presenta un 
estat de conservació raonable i que s’adequa als estàndards exigibles a una 
administració pública responsable del manteniment de la via pública, 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.  
 
Quart.- La pretensió de la part reclamant sobrepassa l’àmbit de la responsabilitat 
objectiva de les administracions públiques i deriva cap a la conversió de l’Ajuntament 
d’Olot en una mena d’asseguradora universal de qualsevol eventualitat que es produeixi 
a la ciutat amb independència de la pròpia actuació administrativa. 



 
 
 

 
Vist l’expedient administratiu SRP12020000012 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada d’Hisenda, 
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord: 
 

RESOLC 
 
DENEGAR la indemnització reclamada per la Sra. **** pels danys ocasionats per una 
caiguda a la via pública, en no quedar provat el nexe causal entre els danys reclamats i 
el funcionament dels serveis públics municipals. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.3. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ 
PRESENTADA PER LA SRA. ****, PER DANYS OCASIONATS PER UNA CAIGUDA 

A LA VIA PÚBLICA. 
 
Núm. de referència : X2020023158     
 
Vist l’escrit presentat per la Sra. **** en el que es formula reclamació patrimonial contra 
l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats per una caiguda a la via pública i atesos els 
següents  
 

(i) ANTECEDENTS DE FET 
 
Primer.- En escrit de data 26 de juny de 2020 (Registre General, núm. E2020008981/26-

06-2020), la Sra. **** va formular reclamació patrimonial pels danys ocasionats per una 
caiguda, el dia 13 de maig de 2020, quan anava a la feina i va relliscar al carrer Notari 

Closell. La Sra. **** assenyala que, quan plou, en aquest carrer es forma una capa de 
fulles, resina i, com que les rajoles estan aixecades per les arrels dels arbres, és difícil 
caminar-hi. Finalment es reclama una indemnització de quantitat indeterminada pels 
danys físics i psicològics i pels perjudicis econòmics ocasionats. 
 
Segon.- En informe del cap de la Policia Municipal de data 6 de juliol de 2020 
s’assenyala que consultats els arxius de la Policia Municipal no els consta haver 
intervingut en la caiguda que manifesta haver patit la Sra. ****, el dia 13 de maig de 
2020, al carrer del notari Mateu Closells. 
 
Tercer.- En informe dels serveis tècnics de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot, de 
data 8 de juliol de 2020, s’assenyala que el paviment tant de la calçada com de les dues 
voreres de panot gris del carrer del notari Mateu Closells es troben en condicions 
acceptables en quan a l’accessibilitat. 
 

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



 

pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui conseqüència del 
funcionament normal o anormal dels serveis públics, excepte en els casos de força 
major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar d’acord amb la Llei”. 
En igual sentit, l’article 81 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. Aquests articles 
determinen que la  responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques sigui de 
caràcter objectiu i que, per tant, esdevingui imprescindible acreditar que el dany o lesió 
sofert pel reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis 
públics, en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense intervenció 
estranya que pugui interferir alterant el nexe causal. 
 
En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i 174 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis causats 
als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament dels serveis 
públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents, en els termes establerts 
per la legislació general sobre responsabilitat administrativa” 
 
Segon.- La jurisprudència ha reiterat en nombroses sentències que, perquè es pugui 
declarar la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques, és necessari 
que qui la pretén acrediti i provi que es donen les circumstàncies següents: a) que el 
dany o lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics 
en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte sense intervenció estranya 
que pogués interferir alterant el nexe causal; b) que el dany sigui efectiu, econòmicament 
avaluable i individualitzat en relació a una persona o grups de persones; c) que el 
particular afectat no tingui el deure jurídic de suportar el dany; d) que no hi hagi força 
major; i e) que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons l’estat dels 
coneixements o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la producció dels 
danys.  
 
En tractar-se d’una responsabilitat objectiva és necessària la concurrència de tots 
aquests elements   -que han de ser provats per qui els al·lega-  i entre els que té una 
especial rellevància, en tant que element essencial de la responsabilitat, la relació de 
causalitat entre el dany i el funcionament del servei públic. 
 
Tercer.- La determinació de si els danys patits per la Sra. **** són atribuïbles de forma 
directa i exclusiva al funcionament dels serveis públics municipals no és gens clara. En 
aquest sentit, el fet que ni la Policia Municipal ni cap altre servei de l’Ajuntament d’Olot 
intervingués directament en l’accident ni en tingués coneixement de manera immediata, 
no permet acreditar la veracitat dels fets relatats per la part reclamant, alhora que 
dificulta esbrinar el quan, el com i el perquè es va produir aquest accident. En aquest 
cas, més enllà del que manifesta la part reclamant, no hi ha prova objectiva i certa dels 
fets que es relaten.  
 
En primer lloc cal assenyalar que les voreres del carrer del notari Mateu Closells 
compleixen totes i cadascuna de les normatives sectorials específicament aplicables, 
tant pel que fa a la pavimentació com a la resta d’elements propis d’una zona de pas de 
vianants.  



 
 
 

 
D’acord amb l’informe dels serveis tècnics de l’Àrea de Territori, el paviment tant de la 
calçada com de les dues voreres de panot gris del carrer del notari Mateu Closells es 
troben en condicions acceptables en quan a l’accessibilitat; és a dir, que no sols no 
representa cap perill per al pas normal dels vianants, sinó que resulta fàcilment 
transitable amb un nivell d’atenció mínim, segons els cànons socials imperants. En 
conseqüència, es tracta d’una vorera que presenta un estat de conservació raonable i 
que s’adequa als estàndards exigibles a una administració pública responsable del 
manteniment de la via pública, 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.  
 
Quart.- La pretensió de la part reclamant sobrepassa l’àmbit de la responsabilitat 
objectiva de les administracions públiques i deriva cap a la conversió de l’Ajuntament 
d’Olot en una mena d’asseguradora universal de qualsevol eventualitat que es produeixi 
a la ciutat amb independència de la pròpia actuació administrativa. 
 
Vist l’expedient administratiu SRP12020000014 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada d’Hisenda, 
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord: 
 

RESOLC 
 
DENEGAR la indemnització reclamada per la Sra. **** pels danys ocasionats per una 
caiguda a la via pública, en no quedar provat el nexe causal entre els danys reclamats i 
el funcionament dels serveis públics municipals. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

8.4. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ 
PRESENTADA PER LA SRA. ****, PER DANYS OCASIONATS PER UNA CAIGUDA 

A LA VIA PÚBLICA. 
 
Núm. de referència : X2020020203     
 
Vist l’escrit presentat per la Sra. **** en el que es formula reclamació patrimonial contra 
l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats per una caiguda a la via pública i atesos els 
següents  
 

(i) ANTECEDENTS DE FET 
 
Primer.- En escrit de data 10 de juny de 2020 (Registre General, núm. E2020007990/10-

06-2020), la Sra. **** va formular reclamació patrimonial pels danys ocasionats per una 
caiguda, el dia 6 de juny de 2020, quan caminava pel carrer Fontanella degut al mal 
estat que presentava el paviment mal construït de la via. A l’escrit assenyala que es va 
regirar el turmell i va caure i a conseqüència de la caiguda va haver d’anar a l’hospital. 
També s’apunta que, a les 14 hores del mateix dia 6 de juny de 2020, va parlar d’aquests 
fets amb un agent de la Policia Municipal per tal de solucionar el problema. A la petició 



 

s’hi acompanya: un informe d’alta d’urgències de l’Hospital d’Olot, de 6 de juny de 2020 
(núm. assistència 1474526); una recepta de medicaments de l’Hospital d’Olot; una 
factura de medicaments de la Farmàcia Joan Sans, de 7 de juny de 2020, per un import 
de 18,60 euros; i dues fotografies del lloc de l’accident.  
 
Segon.- En informe del cap de la Policia Municipal de data 7 de juliol de 2020 
s’assenyala que, a les 15:45 hores del dia 6 de juny de 2020, la Sra. **** va telefonar a 
la Policia Municipal per explicar que, aquell matí, havia caigut al carrer Joan Pere 
Fontanella, per culpa d’una placa de formigó que sobresortia de l’asfalt i que, a causa 
de les lesions ocasionades, havia hagut de ser atesa per una ambulància. A l’informe 
s’assenyala que els agents policials, que van desplaçar-se al lloc dels fets, no van trobar 
res fora del normal i no van saber veure l’anomalia (informe servei 57838, de 6 de juny 
de 2020). 
 
Tercer.- En informe del cap de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot, de data 3 de 
juliol de 2020, s’assenyala que es va anar a reparar la zona on hi havia una petita 
deformació a la calçada d’uns 5 centímetres, que no afectava a la vorera. Aquesta 
deformació de la calçada ha estat reparada i el seu estat és òptim 
 
 

Sección 1.05 FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- L’article 32.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
d’acord amb l’article 106.2 de la Constitució, assenyala que “els particulars tenen dret a 
ser indemnitzats per les administracions públiques corresponents de tota lesió que 
pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui conseqüència del 
funcionament normal o anormal dels serveis públics, excepte en els casos de força 
major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar d’acord amb la Llei”. 
En igual sentit, l’article 81 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. Aquests articles 
determinen que la  responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques sigui de 
caràcter objectiu i que, per tant, esdevingui imprescindible acreditar que el dany o lesió 
sofert pel reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis 
públics, en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense intervenció 
estranya que pugui interferir alterant el nexe causal. 
 
En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i 174 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis causats 
als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament dels serveis 
públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents, en els termes establerts 
per la legislació general sobre responsabilitat administrativa” 
 
Segon.- La jurisprudència ha reiterat en nombroses sentències que, perquè es pugui 
declarar la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques, és necessari 
que qui la pretén acrediti i provi que es donen les circumstàncies següents: a) que el 
dany o lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics 
en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte sense intervenció estranya 



 
 
 

que pogués interferir alterant el nexe causal; b) que el dany sigui efectiu, econòmicament 
avaluable i individualitzat en relació a una persona o grups de persones; c) que el 
particular afectat no tingui el deure jurídic de suportar el dany; d) que no hi hagi força 
major; i e) que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons l’estat dels 
coneixements o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la producció dels 
danys.  
 
En tractar-se d’una responsabilitat objectiva és necessària la concurrència de tots 
aquests elements -que han de ser provats per qui els al·lega- i entre els que té una 
especial rellevància, en tant que element essencial de la responsabilitat, la relació de 
causalitat entre el dany i el funcionament del servei públic. 
 
Tercer.- La determinació de si els danys patits per la Sra. **** són atribuïbles de forma 
directa i exclusiva al funcionament dels serveis públics municipals no és gens clara. En 
aquest sentit, el fet que ni la Policia Municipal ni cap altre servei de l’Ajuntament d’Olot 
intervingués directament en l’accident ni en tingués coneixement de manera immediata, 
no permet acreditar la veracitat dels fets relatats per la part reclamant, alhora que 
dificulta esbrinar el quan, el com i el perquè es va produir aquest accident. En aquest 
cas, més enllà del que manifesta la part reclamant, no hi ha prova objectiva i certa dels 
fets que es relaten.  
 
El relat dels agents de la Policia Municipal (informe de constatació de fets del servei 
57838, de 6 de juny de 2020) correspon a un moment posterior a l’accident. L’agent de 
la Policia Municipal que va atendre la incidència amb posterioritat al moment en què es 
va produir, es limita a recollir les manifestacions realitzades telefònicament per la Sra. 
Riu Curós, però sense que, en cap cas, això el converteixi en testimoni directe de 
l’accident a afectes probatoris. En igual sentit, els agents que, a la tarda, van personar-
se lloc de l’incident. 
 
Quart.- Les voreres del carrer Fontanella compleixen totes i cadascuna de les 
normatives sectorials específicament aplicables, tant pel que fa a la pavimentació com 
a la resta d’elements propis d’una zona de pas de vianants. De igual manera, la calçada 
del carrer Fontanella compleixen totes i cadascuna de les normatives sectorials 
específicament aplicables, pel que fa a la pavimentació d’una zona de circulació de 
vehicles. 
 
L’accident no es va produir en la vorera del carrer Fontanella, que és l’espai de la via 
pública adequat pel pas dels vianants i que es troben en bon estat de conservació, sinó 
que es va produir a la calçada, que és la zona de la via pública destinada a la circulació 
de vehicles. La mateixa Sra. Riu Curós manifesta explícitament que es va entrebancar 
no a la vorera (zona de la via pública per al pas de vianants), sinó a la carretera (zona 
de la via pública per a la circulació de vehicles), tal i com assenyala en les dues 
fotografies que acompanya a la reclamació, tant la general (doc. núm. 1) com la de detall 
(doc. núm. 2). 
 
A l’informe dels serveis tècnics de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot s’assenyala 
que hi havia una petita deformació a la calçada d’uns 5 centímetre -que apareix a la 
fotografia de detall (doc. núm. 2)-, que no afectava a la vorera (zona de pas de vianants). 
Aquesta deformació situada a la calçada del carrer Fontanella, a la sortida d’un gual 



 

situat al núm. 19 del carrer, ha estat reparada i el seu estat és òptim. Estem davant del 
deteriorament propi que pateix tota pavimentació com a conseqüència de l’ús ordinari 
provocat per la circulació de vehicles i que, en aquest cas, és especialment intens no 
només pel carrer de què es tracta sinó també per tractar-se de l’entrada i sortida d’un 
gual.  
 
En aquest mateix sentit, la Policia Municipal (informe servei 57838, de 6 de juny de 2020) 
assenyala que els agents policials que van desplaçar-se al lloc dels fets no van trobar 
res fora del normal i no van saber veure l’anomalia. 
 
En qualsevol cas el paviment de la calçada del carrer Fontanella és suficientment 
uniforme, sense desnivells ni grans desperfectes i presenta un estat de conservació 
raonable, que s’adequa als estàndards exigibles a una administració pública 
responsable del manteniment de la via pública, 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. 
 
Cinquè.- La pretensió de la part reclamant sobrepassa l’àmbit de la responsabilitat 
objectiva de les administracions públiques i deriva cap a la conversió de l’Ajuntament 
d’Olot en una mena d’asseguradora universal de qualsevol eventualitat que es produeixi 
a la ciutat amb independència de la pròpia actuació administrativa. 
 
Vist l’expedient administratiu SRP12020000013 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada d’Hisenda, 
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord: 
 

RESOLC 
 
DENEGAR la indemnització reclamada per la Sra. **** pels danys ocasionats per una 
caiguda a la via pública, en no quedar provat el nexe causal entre els danys reclamats i 
el funcionament dels serveis públics municipals. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

9.1. - SOL·LICITUD SUBVENCIÓ A OSIC: INSTRUMENTS DE DESCRIPCIÓ I 
DIGITALITZACIÓ DE FONS DEL PATRIMONI DOCUMENTAL 

 
Núm. de referència : X2020007674     
 
 
En relació a l’expedient SAX12020000001 d’acceptació de subvenció per l’elaboració i 
millora d’instruments de descripció i digitalització del patrimoni documental, vist 
l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1.- Acceptar la subvenció atorgada per la GENERALITAT DE CATALUNYA, amb 

destinació a L’ELABORACIÓ I MILLORA D’INSTRUMENTS DE DESCRIPCIÓ I 
DIGITALITZACIÓ DEL PATRIMONI DOCUMENTAL, per un import de 1.232,00 €. 



 
 
 

   
2.- Agrair a la Generalitat de Catalunya, la concessió de l’esmentada subvenció. 
 

3.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la qual 
donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als 
efectes de fiscalització. 

 

4.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de 
Seguretat Social. 

 
5.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari vinculat 

amb l’expedient. 
 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 

9.2. - ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ GESTIÓ DOCUMENTAL 
 
 
 

Núm. de referència : X2020007703     
 
 
En relació a l’expedient SAX12020000002 d’ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ PEL 
DISSENY I IMPLEMENTACIÓ DE SISTEMA DE GESTIÓ DOCUMENTAL, vist 
l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1.- Acceptar la subvenció atorgada per la GENERALITAT DE CATALUNYA, amb 

destinació  a l’Arxiu Municipal, pel DISSENY I IMPLEMENTACIÓ DE SISTEMA DE 
GESTIÓ DOCUMENTAL per un import de 3.557,00 €. 

   
2.- Agrair a la Generalitat de Catalunya, la concessió de l’esmentada subvenció. 
 

3.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la qual 
donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als 
efectes de fiscalització. 

 

4.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de 
Seguretat Social. 



 

 
5.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari vinculat 

amb l’expedient. 
 
 
 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

9.3. - ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ FESTIVAL SISMÒGRAF 2020 
 
 
 

Núm. de referència : X2020014860     
 
 
En relació a l’expedient SCU12020000002 del projecte FESTIVAL SISMÒGRAF 2020, 
vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1.- Acceptar la subvenció atorgada per la GENERALITAT DE CATALUNYA, amb 

destinació a SUBVENCIÓ NOMINATIVA PER AL FINANÇAMENT DEL FESTIVAL 
SISMÒGRAF 2020, per un import de 118.900,00 €. 

   
2.- Agrair a la Generalitat de Catalunya, la concessió de l’esmentada subvenció. 
 

3.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la qual 
donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als 
efectes de fiscalització. 

El termini de justificació de la subvenció finalitza el 2 de desembre del 2020. 

 

4.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de 
Seguretat Social. 

 
5.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari vinculat 

amb l’expedient. 
 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 

10.1. - ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE 
PUBLICITAT,  DEL SERVEI DE MANTENIMENT DEL CERCADOR D’IMATGES DE 

L’ARXIU COMARCAL DE LA GARROTXA (ACGAX). 



 
 
 

 
 

Núm. de referència : X2020016425     
 

Tipus 
Contracte 

SE DE SERVEIS 

Procediment NE PROCEDIMENT NEGOCIAT 

Criteris SP SENSE PUBLICITAT 

 
Antecedents 
 
Per Decret d’Alcaldia número 2020LDEC001283, de 27 de maig de 2020, es va iniciar 
l’expedient de contractació del servei de manteniment del cercador d’imatges de l’Arxiu 
Comarcal de la Garrotxa (ACGAX), “Cran Consulting, SL“, es va aprovar l’expedient i el 
plec de clàusules administratives particulars (PCAP) i el plec de condicions tècniques, 
es va aprovar la despesa i es va convidar a l’empresa  “Cran Consulting, SL“, NIF 
B83375451, perquè presentés oferta. 
 
D’acord amb l’informe tècnic que proposa la contractació i per les raons que s’hi 
exposen, s’han de seguir els tràmits de l’article 168.a)2n de la Llei de Contractes del 
Sector Públic (en endavant LCSP), per ser “Cran Consulting, SL“ la propietària del 
cercador d’imatges de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa (ACGAX), i en conseqüència 
l’únic proveïdor que pot realitzar el servei de manteniment. 
 
El termini per a la presentació d’ofertes finalitzava el dia  16 de juny de 2020. En data 
17 de juny de 2020 es va procedir a l’obertura del primer sobre, que contenia la 
declaració responsable, i en data 19 de juny de 2020 es va procedir a l’obertura del 
segon sobre, que contenia l’oferta econòmica. 
 
En data 26 de juny de 2020 la Sra. Anna Bonfill Plana, tècnica superior arxivera de l’Arxiu 
Municipal d’Olot, va emetre informe de valoració de l’oferta presentada per “Cran 
Consulting, SL“, en data 3 de juny, proposant l’adjudicació a l’empresa  “Cran 

Consulting, SL“, amb NIF B83375451. 
 
En data 29 de juny de 2020 es va requerir a l’empresa  “Cran Consulting, SL“ per tal que 
presentés la documentació justificativa a què fa referència l’article 150.2 de la LCSP i 
les clàusules 17 i 18 del PCAP, atorgant un termini de 7 dies hàbils per a la presentació 
de la documentació, a comptar des del dia següent a la recepció del requeriment. 
 
Vist que la documentació requerida ha estat presentada dins el termini establert a 
l’efecte. 
 
De conformitat amb el punt 3 de l’article 150 de la LCSP i amb la Disposició Addicional 
Segona de la LCSP. 
 
Atès que la competència per a l’adopció del present acord és de Junta de Govern Local, 
per delegació conferida per l’Alcaldia mitjançant Decret d’Alcaldia, del qual es va donar 
compte en la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament d’Olot, celebrada el dia 27 de 
juny de 2019. 



 

Vst l’expedient administratiu núm. CCS12020000019 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següent acord: 
 
Primer.-  ADJUDICAR el contracte del servei de manteniment del cercador d’imatges 
de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa (ACGAX), a favor de  “Cran Consulting, SL“, 
amb NIF B83375451, per un  import de  tres mil dos-cents trenta-sis euros amb 
quaranta cèntims (3.236,40 €) IVA inclòs, pels 3 anys de durada del contracte, i 
d’acord amb la seva oferta. 
 
Aquest import es desglossa en dos mil sis-cents setanta-quatre euros amb setanta-un 
cèntims (2.674,71 €) de pressupost net, més cinc-cent seixanta-un euros amb seixanta-
nou cèntims (561,69 €) d’IVA calculat al 21 %.   
 
L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de clàusules 
administratives particulars i el plec condicions tècniques reguladores de la contractació, 
aprovats per Decret d’Alcaldia número 2020LDEC001283. 
 
Segon.- El contracte tindrà una durada de 3 anys, amb efectes del dia 1 de gener de 
2020. 
 
Tercer.- Aprovar i disposar el pagament de la despesa per a l’any 2020 (any 1 del 
contracte) per import de 1.078,80 € (IVA inclòs), desglossat en 891,57 € més 187,23 € 
d’IVA, amb càrrec a la partida pressupostària “ Arxiu Municipal ” 

 

Any 2020 

 Partida Base imposable IVA Total 

2020 2020 400 3322 227990 Arxiu Municipal   891,57 € 187,23 € 1.078,80 € 

 
 

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

200300 2001990 Despeses 20400  3322 227990 1078.80 ARXIU MUNICIPAL D'OLOT 100 001 001 001 000 000 

 

 
 

Per als anys 2021 i 2022 l’import de les anualitats serà el mateix, i es faran efectives 
amb càrrec a la partida “Arxiu Municipal” dels corresponents pressupostos: 
 

 Partida Base imposable IVA Total 

2021 Arxiu Municipal   891,57 € 187,23 € 1.078,80 € 

2022 Arxiu Municipal   891,57 € 187,23 € 1.078,80 € 

 

Quart.- Notificar l’adjudicació a “Cran Consulting, SL”, empresa adjudicatària. 
 
Cinquè.- Publicar l’adjudicació del contracte mitjançant anunci en el Perfil del 
Contractant, de conformitat amb el punt 1 de l’article 151 de la LCSP. 
 
Sisè.-  Requerir a l’adjudicatària per tal que dins el termini màxim de 15 dies hàbils, a 
comptar del següent al de la notificació de l’adjudicació, formalitzi el contracte, de 
conformitat amb l’article 153.3 de la LCSP. 
 



 
 
 

Sisè.- PUBLICAR la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del 
Contractant. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.2. - ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE 
PUBLICITAT, DELS SERVEIS DE MANTENIMENT DE SOFTWARE GENESYS I3: 

SISTEMA DE GESTIÓ PER A L’EADMINISTRACIÓ PÚBLICA 
 
 
 

Núm. de referència : X2020015958     
 

Tipus 
Contracte 

SE DE SERVEIS 

Procediment NE PROCEDIMENT NEGOCIAT 

Criteris SP SENSE PUBLICITAT 

 
 
 
Antecedents 
 
Per Decret d’Alcaldia número 2020LDEC001201, de data  20 de maig de 2020, es va 
iniciar l’expedient de contractació dels serveis de manteniment de software Genesys i3: 
Sistema de Gestió per a l'eAdministració pública, amb  “Audifilm Consulting SLU”, es va 
aprovar l’expedient i el plec de clàusules administratives particulars (PCAP) i el plec de 
condicions tècniques, es va aprovar la despesa i es va convidar a l’empresa “Audifilm 
Consulting SLU”, amb NIF B83998740 perquè presentés oferta. 
 
D’acord amb l’informe tècnic que proposa la contractació i per les raons que s’hi 
exposen, s’han de seguir els tràmits de l’article 168.a)2n de la Llei de Contractes del 
Sector Públic (en endavant LCSP), per ser “Audifilm Consulting SLU” la propietària 
d’aquestes aplicacions i en conseqüència, l’únic proveïdor que en pot realitzar el 
manteniment. 
 
El termini per a la presentació d’ofertes finalitzava el dia 10 de juny de 2020. En data                  
12 de juny de 2020 es va procedir a l’obertura del primer sobre, que contenia la 
declaració responsable, i del segon sobre, que contenia l’oferta econòmica. 
 
En data 1 de juliol de 2020, el Sr. Joan Prat Espuña, Responsable del Departament 
d’Informàtica i Noves Tecnologies de l’Ajuntament d’Olot, va emetre informe  de 
valoració de l’oferta presentada per “Audifilm Consulting SLU”, en data 3 de juny de 
2020, proposant l’adjudicació a “Audifilm Consulting SLU”, amb NIF B83998740. 
 
En data  2 de juliol de 2020 es va requerir a l’empresa  “Audifilm Consulting SLU” per tal 
que presentés la documentació justificativa a què fa referència l’article 150.2 de la LCSP 
i les clàusules 17 i 18 del PCAP, atorgant un termini de 7 dies hàbils per a la presentació 
de la documentació, a comptar des del dia següent a la recepció del requeriment. 
 



 

Vist que la documentació requerida ha estat presentada dins el termini establert a 
l’efecte. 
 
De conformitat amb el punt 3 de l’article 150 de la LCSP i amb la Disposició Addicional 
Segona de la LCSP. 
 
Atès que la competència per a l’adopció del present acord és de Junta de Govern Local, 
per delegació conferida per l’Alcaldia mitjançant Decret d’Alcaldia, del qual es va donar 
compte en la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament d’Olot, celebrada el dia 27 de 
juny de 2019. 

Vist l’expedient administratiu núm. CCS12020000018 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següent acord: 
 
 
Primer.-  ADJUDICAR el contracte dels serveis de manteniment de software 
Genesys i3: Sistema de Gestió per a l'eAdministració pública, a favor d’ “Audifilm 
Consulting SLU”, amb NIF B83998740, per un  import  de  cinquanta-nou mil cinc-
cents dos euros amb noranta-sis cèntims (59.502,96 €) IVA inclòs, per l’any de 
durada del contracte, i d’acord amb el preu de la seva oferta. 
 
Aquest import es desglossa en quaranta-nou mil cent setanta-sis euros (49.176,- €) de 
pressupost net, més deu mil tres-cents vint-i-sis euros amb noranta-sis cèntims 
(10.326,96 €) d’IVA calculat al 21% 
 
L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de clàusules 
administratives particulars i el plec condicions tècniques reguladores de la contractació, 
aprovats per Decret d’Alcaldia número 2020LDEC001201. 
 
Segon.- El contracte tindrà una durada d’1 any, amb efectes del dia 1 de gener de 2020. 
 
Tercer.- Aprovar i disposar el pagament de la despesa per import de 59.502,96 € (IVA 
inclòs) amb càrrec a la partida pressupostària 2020 120 491 227994 - Manteniment i 
suport informàtic. 
 

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

200300 2001928 Despeses 20120  920  227994 59502.96 MANTENIMENT I SUPORT INFORMATIC 100 001 001 001 000 000 

 

 

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



 
 
 

Sisè.- PUBLICAR la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del 
Contractant. 
 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.3. - PRÒRROGA I REVISIÓ PREU ARRENDAMENT DEL LOCAL DE LES 
"SITGES!" UBICAT A LA ZONA DE L'ESTACIÓ 

 
Núm. de referència : X2020024402     
 
 
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 25 de juliol de 1996 va adjudicar la cessió 
d’ús en arrendament d’un local de les “sitges” ubicat a la zona de l’Estació d’Olot per un 
termini de 10 anys, amb l’entitat “SAT N1656 LA VALL DE BAS”. 
 
La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 26 de juliol de 2006 va acordar 
prorrogar per cinc anys el contracte esmentat fins a 25 de juliol de 2011. 
 
Atès que segons s’estableix en la clàusula segona del plec el contracte es pot prorrogar 
d’any en any fins a un màxim de 25 anys, previ acord d’ambdues pasrts.  
 
Atès que segons s’estableix en la clàusula tercera del plec, el preu de l’arrendament 
s’actualitzarà anualment i de manera acumulativa d’acord amb l’IPC i que a juny de 2020  
es fixa en -0,3% . 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012020000239 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Prorrogar pel termini d’un any amb efectes del dia 25 de juliol de 2020, el 
contracte d’arrendament del local de les “sitges” ubicat a la Zona de l’Estació d’Olot, 
adjudicat a favor de SAT N1656 VALL DE BAS , amb NIF F1705022-0. 
 
Segon.- Establir el preu de l’arrendament en CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB 
SEIXANTA-TRES CÈNTIMS (153,63 €) + IVA/ mensuals; amb efectes del dia 1 de juliol 
de 2020. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

10.4. - APROVACIÓ EXPEDIENT, APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES I PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN 
L'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, EL 

SUBMINISTRAMENT DE CARBURANT DESTINAT AL VEHICLES I MAQUINÀRIA 
DEL PARC MÒBIL DE L'AJUNTAMENT D'OLOT; I CONVOCATÒRIA DE 

LICITACIÓ. 
 



 

 
 

Núm. de referència : X2020024092    
 
 

Tipus contracte SU DE SUBMINISTRAMENT 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

  

Atès que és necessari contractar el subministrament de carburant destinat a  vehicles i 

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

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

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

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

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

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

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

La durada del contracte s’estableix per una durada de 24 mesos a comptar des de la 

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

El pressupost màxim de licitació es fixa en 89.000,00 € (IVA inclòs), amb el següent 

desglossament 73.553,72 € de pressupost net i 15.446,28 € en concepte d’IVA del tipus 

del 21%. 

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

licitació, el valor estimat del contracte ascendeix a 88.264,46 € (IVA exclòs). 

Aquests contracte no està subjecte a regulació harmonitzada. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 
 

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

De conformitat amb els articles 122 i 124 LCSP. 

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

consignada. 

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

en compliment de la Disposició Addicional Tercera de la LCSP. 

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

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

l’Alcaldia en data 26 de juny de 2019. 

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

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

juny de 2019. 

I vist l’expedient administratiu núm.CCS12020000025, com a regidora delegada 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Serveis Tècnics, pel preu de licitació de 89.000,00 € IVA inclòs,  73.553,72 € de 

pressupost net i 15.446,28 € en concepte d’IVA. 

La durada del contracte s’estableix en 24 mesos,  comptar des de la formalització del 
contracte o fins a exhaurir el pressupost màxim de licitació. 

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

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

determina l’article 122 i 124 de la LCSP. 



 

Quart.-   AUTORITZAR  la despesa  prevista per a l’exercici 2020 per import de divuit 
mil cinc-cents quaranta-un euros amb seixanta-sis cèntims (18.541,66 €) (IVA inclòs), 
amb càrrec a les partides que es detallen a continuació, del pressupost municipal.  
 

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

200200  Despeses 20142  1511 221030 11250 COMBUSTIBLE BRIGADA 100 001 001 001 000 000 
200200  Despeses 20180  132  221030 6083.33 COMBUSTIBLE SERVEI SEGURETAT 100 001 001 001 000 000 
200200  Despeses 20520  320  221030 333.33 COMBUSTIBLES VEHICLES JOVENTUT 100 001 001 001 000 000 
200200  Despeses 20330  340  221030 708.33 COMBUSTIBLE VEHICLES ESPORTS I 

LLEURE 
100 001 001 001 000 000 

200200  Despeses 20140  151  221030 166.67 COMBUSTIBLE VEHICLES SERVEIS TECNICS 100 001 001 001 000 000 

 

 

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

2020  18.541,66 € 

142.1511.221030   Combustible Brigada   11.250,00 € 

180.132.221030 Combustible Serveis de Seguretat 6.083,33 € 

500.326.221030 Combustible Vehicles Joventut  333,33 € 

330.340.221030 Combustible Esports i Lleure 708,33 € 

140.151.221030 Combustible Serveis Tècnics 166,67 € 

2021  44.500,00 € 

142.1511.221030   Combustible Brigada   27.000,00 € 

180.132.221030 Combustible Serveis de Seguretat 14.600,00 € 

500.326.221030 Combustible Vehicles Joventut  800,00 € 

330.340.221030 Combustible Esports i Lleure 1.700,00 € 

140.151.221030 Combustible Serveis Tècnics 400,00 € 

2022  25.958,34 € 

142.1511.221030   Combustible Brigada   15.750,00 € 

180.132.221030 Combustible Serveis de Seguretat 8.516,67 € 

500.326.221030 Combustible Vehicles Joventut  466,67 € 

330.340.221030 Combustible Esports i Lleure 991,67 € 

140.151.221030 Combustible Serveis Tècnics 233,33 € 

Atès el caràcter  plurianual  de la despesa (any 2021 i 2022) , la seva autorització o 

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

pressupostos. 

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

ordinària, pel procediment obert simplificat i es durà a terme  atenent a diversos  criteris 

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

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

l’Ajuntament d’Olot.  

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

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

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



 
 
 

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

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

Setè. DELEGAR a l’Alcaldia la competència per aprovar tots els actes de tràmit que 

s’hagin de dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des del seu inici fins a 

la seva definitiva finalització o resolució. 

 
 
. S’aprova per unanimitat. 
 
 

10.5. - APROVAR L'ADHESIÓ A LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DERIVAT 
NÚM. 2018.03.D1 DE L'ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE PAPER AMB 
DESTINACIÓ ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA (EXP. 2018.03) ADJUDICAT 
PEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL A L'EMPRESA 

LYRECO ESPAÑA SA. 
 
 
 

Núm. de referència : X2020024121     
 
 

Tipus de Contracte: SU DE SUBMINISTRAMENT 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
 
ANTECEDENTS 

 

1.- La Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent procediment 

administratiu de licitació a tal efecte, en la sessió celebrada el dia 4 d’octubre de 2018, 

va acordar adjudicar l’Acord marc de subministrament de paper amb destinació a les 

entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.03) a les empreses seleccionades següents: 

CANON ESPAÑA S.A.U, SET PRAT PAPER DISTRIBUCIONS S.A i LYRECO ESPAÑA 

S.A.  

 

2.- En data 7 de novembre de 2018 es va procedir a la formalització dels pertinents 

contractes administratius de l'Acord marc, amb les empreses CANON ESPAÑA S.A.U, 

LYRECO ESPAÑA S.A i SET PRAT PAPER DISTRIBUCIONS S.A. 

 

3.- Mitjançant la Resolució de Presidència núm. 74/2018, de data 15 de novembre, es 

va aprovar el plec de clàusules administratives particulars per a l’adjudicació del 

contracte derivat de l’Acord marc de subministrament de paper amb destinació a les 



 

entitats locals de Catalunya, mitjançant oferta presentada en Sobre digital (expedient 

2018.03.D1)  

 

4.- En data 29 de novembre de 2018 la Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació 

del corresponent procediment definit als plecs referenciats a l’apartat anterior, va 

acordar adjudicar el contracte basat del procediment derivat de l’Acord marc del 

subministrament de paper amb destinació a les entitats locals de Catalunya mitjançant 

oferta presentada en sobre digital (expedient 2018.03-D.1) a l’empresa LYRECO 

ESPAÑA S.A, formalitzant-se el corresponent contracte, en data 9 de gener de 2019, i 

essent, en conseqüència plenament executiu. 

 

5.- En data 5 d’abril de 2019, en sessió extraordinària de la Comissió Executiva del 

CCDL, prèvia tramitació del corresponent procediment de cessió i subrogació, va 

aprovar definitivament la cessió del contracte basat en l’Acord marc de subministrament 

de paper a favor de l’Associació Catalana de Municipis (ACM). 

 

6.- En data 8 de novembre de 2019, l’òrgan de contractació va resoldre aprovar 

definitivament l’expedient de la primera pròrroga del contracte basat (Exp. 2018.03-D1) 

en l’Acord marc de subministrament de paper amb destinació a les entitats locals de 

Catalunya, formalitzant-se el contracte en data 13 de novembre de 2019. 

 

7.- En data 16 de juliol de 2020,  l’Ajuntament d’Olot mitjançant acord adoptat per la 

Junta de Govern Local, es va adherir al contracte derivat de l’Acord Marc de 

subministrament de paper amb destinació als ens locals de Catalunya (exp. 2018.03) 

adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l’empresa Lyreco España, 

SA. 

 

8.-De conformitat amb l’informe emès per la Sra. Glòria Gou Clavera de l’Àrea de 

Secretaria, de data 8 de juliol de 2020,  es preveu un consum estimat anual de 2.500 

caixes de 500 folis de A4 i 75 caixes de 500 folis de A3. 

 

FONAMENTS DE DRET 

Disposició addicional 3a. de la nova LSCP, en relació a la Disposició addicional 5a de 

la LBRL, en la redacció donada per la LRSAL. 

Articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació 

i règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes i articles concordants del 

TRLCSP en relació a les adhesions formalitzades abans de l’entrada en vigor de la nova 

LCSP.  

Articles 220 i 222 de la nova LCSP en relació al règim dels Acords marc,  



 
 
 

Article 153 i 220 de la nova LCSP pel que fa a la formalització dels contractes 

administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents 

documents contractuals. 

 

Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen 

l’Acord marc del subministrament de paper amb destinació als ens locals de Catalunya 

aprovats per la Resolució de Presidència núm. 42/2018, de 18 de juny i publicats al perfil 

de contractant de l’entitat. 

 

Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat de l'Acord marc del 

subministrament de paper amb destinació a les entitats locals de Catalunya, a licitar 

mitjançant sobre tancat, aprovat per Resolució de Presidència núm. 74/2018 de data 15 

de novembre i publicat al perfil de contractant de l’entitat.  

 

Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret 

assenyalats anteriorment i vist l’expedient administratiu núm. CC012020000237, la 

regidora delegada d’Hisenda, de l’Ajuntament d’Olot, proposa a la Junta de Govern 

Local l’adopció dels següents acords: 

 

 

Primer.- Disposar l’adhesió de l’Ajuntament d’Olot a la primera pròrroga del contracte 

basat (Exp. 2018.03-D1) en l’Acord marc de subministrament de paper amb destinació 

a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.03).  

 

Segon.- Aprovar la contractació de paper d’impressió a l’empresa Lyreco España, SA 

en la modalitat i quantitat següent: 

 

Sublot 1.2: Fibra verge estàndard 

 

   

 Unitats B.I 

Unit. 

B.I Iva 

(21%) 

Total 

DIN A4 2.500 paquets de 500 fulls 

c/paquet. 

2,85 € 7.125,00€ 1.496,25 € 8.621,25 € 

DIN A3 75 paquets de 500 fulls 

c/paquet. 

5,69 € 426,75 € 89,62 € 516,37 € 

   7.551,75 € 1.585,87 € 9.137,62 € 

 

Amb un repartiment del 50% de la comanda en el moment de la formalització del 

contracte i el 50% en una data posterior a petició per part de l’Ajuntament d’Olot. 

 



 

Tercer.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa  per import de set mil cinc-cents 

cinquanta-un euros amb setanta-cinc cèntims (7.551,75 €)  de base imposable, mil cinc-

cents vuitanta-cinc euros amb vuitanta-set cèntims (1.585,87 €) en concepte d’IVA i un 

total de nou mil cent trenta-set euros amb seixanta-dos cèntims (9.137,62 €) que 

s'imputarà, dins del pressupost municipal de  l'any 2020, a càrrec de l'aplicació 

pressupostària 20.130.920.220000  Material d’Oficina. 

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

200220  Despeses 20130  920  220000 9137.62 MATERIAL OFICINA 100 001 001 001 000 000 

 

 

 

Quart.- Notificar aquest acord a Lyreco España SA, com a empresa adjudicatària del 

contracte derivat de l’Acord marc de subministrament de paper (Ctra. de l’Hospitalet, 

147-149 Edifici Paris D, 08940, Cornellà de Llobregat), així com a l’Associació Catalana 

de Municipis (preferentment per e-notum al NIF G66436064 i el correu electrònic 

centraldecompres@acm.cat o per correu al carrer València núm. 231, 6a planta, 08007 

Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius. 

 

Cinquè.- Nomenar responsable del contracte a  la Sra. Glòria Gou Clavera, com a 

Secretària de l’Ajuntament d’Olot. 
 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
10.6. - TREBALLS DE REPÀS DE LA COBERTA I REPARACIÓ DE LES HUMITATS 

DE L'ALA SUD DE L'ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY D'OLOT 
 
 
 

Núm. de referència : X2020022452     
 
 

Tipus de Contracte: OB D'OBRES 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
 
Antecedents 
Primer.- Atès que és necessari executar  els treballs  de repàs de la coberta de l’ala 
sud a l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot ,com es desprèn de l’informe de data 

15 de juny de 2020,  emès per la Sra.  Carme Yeste i Casado, Arquitecta Municipal. 
 
Segon.- Atès que es tracta d’una obra amb una unitat funcional tal i com es desprèn de 
la memòria valorada redactada pels Serveis Tècnics Municipals i aprovada per Decret 
de l’Alcaldia de data 7 de maig de 2020. 



 
 
 

Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per executar l’obra : 

-“Obres Volcans 3, SL” 

-“Smoc, SL” 

-“Construccions J. Pallàs, SL” 
 

Quart.- Ha estat presentada una sola oferta subscrita per l’empresa  OBRES 
VOLCANS 3 SL, la qual  , ja que s’ajusta a les especificacions de la memòria 
valorada.  
 

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 OBRES VOLCANS 3, 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 d’obres regulada a l’article 13 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: CC012020000221 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 

Primer.-  Aprovar l’informe emès per la Sra. Carme Yeste Casado, arquitecta municipal, 
de data 15 de juny 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 OBRES VOLCANS 3 SL, amb NIF núm. B55304422,  el contracte 
menor  dels treballs  de repàs de la coberta de l’ala sud a l’Escola d’Art i Superior de 
Disseny d’Olot, d’acord amb la memòria valorada redactada pels Serveis Tècnics 
Municipals i aprovada per Decret de l’Alcaldia de data 7 de maig de 2020;  pel preu de 



 

deu mil cent noranta-vuit euros amb quaranta-set cèntims (10.198,47 €), IVA 
inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en vuit mil quatre-cents vint-i-vuit euros amb quaranta-
vuit cèntims (8.428,48 €) de pressupost net i mil set-cents seixanta-nou euros amb 
noranta-vuit cèntims (1.769,98 €) d’IVA calculat amb un tipus del .21% 
 
Tercer.- El termini d’execució de les obres serà de 1,5 mesos a comptar de la data de 
recepció de la notificació de l’adjudicació. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 10.198,47 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida núm. 20 140 326 63210 “ACTUACIONS ESCOLA BELLES ARTS (PR20)”  
del Pressupost municipal. 
 

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

200220  Despeses 20140  326  63210 10198.47 ACTUACIONS ESCOLA BELLES ARTS (PR20) 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 
CC012020000221 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses que han presentat pressupost 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
10.7. - OBRES DE MILLORA DE L'ENLLUMENAT DE LES COLUMNES 

D'ENLLUMENAT DE LA PLAÇA MAJOR. 
 
Núm. de referència : X2020021686     
 

Tipus de Contracte: OB D'OBRES 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar les obres de millora de l’enllumenat de les 
columnes d’enllumenat de la Plaça Major, com es desprèn de l’informe de data 26 de 
juny de 2020,  emès pel Sr. Ramon Prat Molas, Cap de l’Àrea de Territori. 

Segon.- Atès que es tracta d’una obra amb una unitat funcional.. 

Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per executar les obres de 
millora de l’enllumenat de les columnes d’enllumenat de la Plaça Major,: 

-Industrias de Iluminación Roura, SA 



 
 
 

-Etra Bonal,SA 

.JJMC Sitel, SL 

Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada per 
l’emprea INDUSTRIAS DE ILUMINACION ROURA SA, per haver presentat l’oferta 
econòmicament més aventatjosa.  

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 INDUSTRIAS DE ILUMINACION ROURA 
SA  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 d’obres regulada a l’article 13 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: CC012020000217 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 pe Sr. Ramon Prat Molas, Cap de l’Àrea de Territori 
de data 26 de juny 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 INDUSTRIAS DE ILUMINACION ROURA SA, amb NIF núm. 
A0825853-5, el contracte menor de les obres de millora de l’enllumenat de les 
columnes d’enllumenat de la Plaça Major, pel preu de vint mil quatre-cents euros 
amb seixanta cèntims (20.400,60 €), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en  setze mil vuit-cents seixanta euros (16.860 €) de 
pressupost net i  tres mil cinc-cents quaranta euros amb seixanta cèntims (3.540,60 €) 
d’IVA calculat amb un tipus del 21 % 
 



 

Tercer.- El termini d’execució de les obres serà de dos mesos a comptar des de la data 
de recepció de la notificació de l’adjudicació. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 20.400,60 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida núm. 20.140.1512.61909 “actuacions Nucli Antic (PIAM) del Pressupost 
municipal. 
 

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

200220  Despeses 20140  1512 61909 20400.60 ACTUACIONS NUCLI ANTIC (PIAM) (PR20) 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 
CC012020000217 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses: “Industrias de Iluminación Roura, SA” 
i “Etra Bonal, SA”.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

10.8. - VENDA DE VEHICLES DEL DIPÒSIT MUNICIPAL 
 
 

Núm. de referència : X2020023980     
 
Atesos els informes de la Policia Municipal Ref. 53.A12-2018E000359 que fa referència 
a diversos vehicles i ciclomotors que es troben al dipòsit municipal, els quals han estat 
considerats residus sòlids d’acord amb el Decret Legislatiu 1/2009 de 21 de juliol pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de Residus.  
 
La relació de vehicles que es detallen han estat notificats al propietari i transcorregut el 
termini no els han retirat.  
 
Atès que s’ha demanat ofertes a les empreses : “Inter-Car Bas ,SL”; “Desballestaments 
La Garrotxa SLL” i “Desballestaments La Selva” ,  
Atès que ha presentat oferta les empreses Desballestaments La Garrotxa SLL”. 
  
I vist l’expedient administratiu núm. CC012020000236 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords:  
 
Primer.- Procedir a la venda a l’empresa DESBALLESTAMENTS LA GARROTXA SL 
amb NIF B5526247-1, per un import de MIL CINQUANTA EUROS (1.050 €)  dels 
vehicles i ciclomotors que es troben abandonats al dipòsit municipal i que des detallen 
a continuació, els quals tenen la condició de residu sòlid d’acord amb el Decret Legislatiu 
1/2009 de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de Residus. 
 

MARCA  MODEL MATRICULA 
/BASTIDOR 



 
 
 

OPEL CORSA GI4896BM 

NISSAN MICRA 7865DLH 

RENAULT  MEGANE B0697UF 

VOLKSVAGEN GOLF 1900FTG 

SUZUKI SWIFT 0539DRF 

HYUNDAI  GALLOPE B8438VD 

CITROËN XSARA B6764UW 

RENAULT 19 GI8020AG 

AUDI A3 1276BCD 

FORD KA 3438BDJ 

NISSAN ALMERA 9769BDV 

PEUGEOT 306 GI0678AZ 

FORD ESCORT B1648HU 

CITROËN SAXO 4944GHN 

FORD FOCUS 9780BZB 

KYMCO DINK 50 C9388BKW 

BETA QUADRA C4567BJW 

HONDA CBR B2316PV 

PEUGEOT S1B C9537BKW 

LADA NIVA GI3996AG 

CITROËN C-15 8824CCS 

 
 
 
Segon.- L’empresa DESBALLESTAMENTS LA GARROTXA, SL retirarà els vehicles 
en el termini màxim de tres dies a comptar des de la notificació d’aquest acords, previ 
pagament de la quantitat ofertada.  
 
Tercer.- L’empresa DESBALLESTAMENTS LA GARROTXA SL lliurarà a l’Ajuntament 
d’Olot, una còpia del certificat de destrucció de cadascun dels vehicles i ciclomotors 
relacionats, d’acord amb el que s’estableix en el Reial Decret 20/2017 de 20 de gener 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
11.1. - PAGAMENT D'UN COMPLEMENT DE NOCTURNITAT AL PERSONAL DE 

LA POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS EL MES DE JUNY DE 2020 
 
 

Núm. de referència : X2020022580     
 
Atès els informes del Sergent de la Policia Municipal de data 1 de juliol de 2020. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132020000055 i antecedents corresponents, la 
regidora, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
D’acord amb el que estableix l’annex 1, aprovat pel Ple d’aquesta Corporació en la 
sessió celebrada el dia 26 de març de 1992, sobre els serveis de nocturnitat de la Policia 
Municipal. 



 

 
D’acord amb l’acta número 1/2018 de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament 
d’Olot de data 12 de juny de 2018, sobre la modificació del import de les hores 
extraordinàries i les condicions laborals de la Policia Municipal. 
 
Primer.- Pagament d’un complement de nocturnitat al personal de la Policia Municipal 
que es relaciona a continuació pels serveis realitzats durant el mes de juny de 2020: 
 

Nom i Cognoms Data Dies Serveis Import (€) 

CAPORALS     

**** Juny 2020 7 Nocturnitat 185,64 

**** Juny 2020 5 Nocturnitat 132,6 

**** Juny 2020 2 Nocturnitat 53,04 

AGENTS     
**** Juny 2020 7 Nocturnitat 128,52 

**** Juny 2020 5 Nocturnitat 91,8 

**** Juny 2020 9 Nocturnitat 165,24 

**** Juny 2020 7 Nocturnitat 128,52 

**** Juny 2020 7 Nocturnitat 128,52 

**** Juny 2020 2 Nocturnitat 36,72 

**** Juny 2020 7 Nocturnitat 128,52 

**** Juny 2020 7 Nocturnitat 128,52 

**** Juny 2020 9 Nocturnitat 165,24 

**** Juny 2020 2 Nocturnitat 36,72 

**** Juny 2020 2 Nocturnitat 36,72 

**** Juny 2020 2 Nocturnitat 36,72 

**** Juny 2020 7 Nocturnitat 128,52 

**** Juny 2020 7 Nocturnitat 128,52 

**** Juny 2020 7 Nocturnitat 128,52 

**** Juny 2020 7 Nocturnitat 128,52 

TOTAL  108  2.097,12€ 

 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
 

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

0  Despeses 20180  132  121031 2097.12 ALTRES COMPLEMENTS NOCTURNITAT 
SEGURETAT 

180 008 999 999 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 



 
 
 

12.1. - PROPOSTA PAGAMENT PAGA EXTRAORDINÀRIA NOCTURNITAT 
PRIMER SEMESTRE 2020 DE LA POLICIA MUNICIPAL 

 
Núm. de referència : X2020023839     
 
D’acord amb el que estableix l’annex 1, aprovat pel Ple d’aquesta Corporació en la 
sessió celebrada el dia 26 de març de 1992, sobre els serveis de nocturnitat de la Policia 
Municipal. 
 
D’acord amb l’acta número 1/2018 de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament 
d’Olot de data 12 de juny de 2018, sobre la modificació del import de les hores 
extraordinàries i les condicions laborals de la Policia Municipal. 
 
Atès l’informe del Sotsinspector en Cap de la Policia Municipal de data 1 de juliol de 
2020. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132020000056 i antecedents corresponents, la 
regidora, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Pagament de la paga extraordinària per les jornades de nit del personal de la Policia 
Municipal que es relaciona a continuació pels serveis extraordinaris realitzats des del 
mes de gener fins al juliol de 2020: 

Nom i Cognoms Data Nits Serveis Import (€) 

**** Gener – Juliol 2020 26 Paga extraordinària Estiu 20 53,56 

**** Gener – Juliol 2020 33 Paga extraordinària Estiu 20 67,98 

**** Gener – Juliol 2020 32 Paga extraordinària Estiu 20 65,92 

**** Gener – Juliol 2020 36 Paga extraordinària Estiu 20 74,16 

**** Gener – Juliol 2020 37 Paga extraordinària Estiu 20 51,06 

**** Gener – Juliol 2020 25 Paga extraordinària Estiu 20 34,5 

**** Gener – Juliol 2020 10 Paga extraordinària Estiu 20 13,8 

**** Gener – Juliol 2020 21 Paga extraordinària Estiu 20 28,98 

**** Gener – Juliol 2020 25 Paga extraordinària Estiu 20 34,5 

**** Gener – Juliol 2020 52 Paga extraordinària Estiu 20 71,76 

**** Gener – Juliol 2020 8 Paga extraordinària Estiu 20 11,04 

**** Gener – Juliol 2020 32 Paga extraordinària Estiu 20 44,16 

**** Gener – Juliol 2020 21 Paga extraordinària Estiu 20 28,98 

**** Gener – Juliol 2020 21 Paga extraordinària Estiu 20 28,98 

**** Gener – Juliol 2020 29 Paga extraordinària Estiu 20 40,02 

**** Gener – Juliol 2020 58 Paga extraordinària Estiu 20 80,04 

**** Gener – Juliol 2020 13 Paga extraordinària Estiu 20 17,94 

**** Gener – Juliol 2020 20 Paga extraordinària Estiu 20 27,6 

**** Gener – Juliol 2020 18 Paga extraordinària Estiu 20 24,84 

**** Gener – Juliol 2020 11 Paga extraordinària Estiu 20 15,18 

**** Gener – Juliol 2020 29 Paga extraordinària Estiu 20 40,02 

**** Gener – Juliol 2020 40 Paga extraordinària Estiu 20 55,2 

**** Gener – Juliol 2020 14 Paga extraordinària Estiu 20 19,32 

**** Gener – Juliol 2020 35 Paga extraordinària Estiu 20 48,3 



 

 
 

 
 

Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a la partida: 
 
 

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

0  Despeses 20180  132  121031 1223.48 ALTRES COMPLEMENTS NOCTURNITAT 
SEGURETAT 

180 008 999 999 999 999 

 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 

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

 
 
Núm. de referència : X2020023870     
 
Atès l’informe del Sergent de la Policia Municipal de data 01 de juliol de 2020. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132020000057 i antecedents corresponents, la 
regidora, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord: 
 
D’acord amb l’acta número 1/2018 de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament 
d’Olot de data 12 de juny de 2018, sobre la modificació del import de les hores 
extraordinàries i les condicions laborals de la Policia Municipal. 
 
Primer.- Pagament de serveis extraordinaris al personal de la Policia Municipal que es 
relaciona a continuació realitzats durant mes de juny de 2020: 
 

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

****- Agent   

27/06/2020 REFORÇ TORN - 963 12 275,4€ 
   

****– Agent   

23/06/2020 REVETLLA SANT JOAN- 253 8 249,68€ 

**** Gener – Juliol 2020 19 Paga extraordinària Estiu 20 26,22 

**** Gener – Juliol 2020 32 Paga extraordinària Estiu 20 44,16 

**** Gener – Juliol 2020 14 Paga extraordinària Estiu 20 19,32 

**** Gener – Juliol 2020 12 Paga extraordinària Estiu 20 16,56 

**** Gener – Juliol 2020 40 Paga extraordinària Estiu 20 55,2 

**** Gener – Juliol 2020 34 Paga extraordinària Estiu 20 46,92 

**** Gener – Juliol 2020 27 Paga extraordinària Estiu 20 37,26 

TOTAL  824   1.223,48€ 



 
 
 

   

****– Agent   

24/06/2020 REFORÇ TORN -963 8 183,60€ 

27/06/2020 REFORÇ TORN - 963 12 275,40€ 

   

****-Agent   

14/06/2020 REFORÇ TORN - 963 4 91,80€ 

14/06/2020 REFORÇ TORN - 964 2 52,02€ 

15/06/2020 REFORÇ TORN - 952 6 131,58€ 

27/06/2020 REFORÇ TORN - 963 4 91,80€ 

27/06/2020 REFORÇ TORN - 964 8 208,08€ 

   

****- Caporal   

23/06/2020 REVETLLA SANT JOAN -253 8 273,20€ 

   

****- Agent   

24/06/2020 REFORÇ TORN - 963 8 183,60€ 

   

****– Agent   

24/06/20020 REVETLLA SANT JOAN - 253 8 249,68€ 

   

   

****- Agent   

13/06/2020 REFORÇ TORN - 963 4 91,80€ 

14/06/2020 REFORÇ TORN -964 8 208,08€ 

   

****-  Agent   

13/06/2020 REFORÇ TORN -952 2 43,86€ 

13/06/2020 REFORÇ TORN - 964 6 156,06€ 

   

****– Agent   

28/06/2020 REFORÇ TORN - 963 12 275,40€ 

   

****– Agent   

28/06/2020 REFORÇ TORN - 963 12 275,40€ 

   

****-  Agent   

12/06/2020 REFORÇ TORN - 951 8 156,64€ 

24/06/2020 REVETLLA SANT JOAN - 253 8 249,68 

   

TOTAL 148 3.722,76€ 

 
 
 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:  
 
 



 

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

0  Despeses 20180  132  13001 3722.76 HORES EXTRAORDINARIES SEGURETAT 180 008 999 999 999 999 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

14.1. - PROPOSTA DE PAGAMENT DELS SERVEIS DE RETENS REALITZATS 
DURANT EL MES DE JUNY DE 2020 

 
 

Núm. de referència : X2020023871 
 
 
Atès l’informe del director de l’àrea d’Infraestructura i Urbanisme de data 2 de juny de 
2020 amb número d’expedient NI022020000860, l’informe del cap d’àrea d’Informàtica 
de data 2 de juny de 2020 amb número d’expedient NI022020000858 i l’informe del 
director tècnic de la Brigada Municipal de data 6 de juliol de 2020 amb número 
d’expedient NI022020000869.  
 
D’acord amb el que estableix el punt 7 de l’acta de la Comissió de seguiment del conveni 
número 66, de data 14 de maig de 2018, i la seva ratificació per la Mesa General de 
Negociació de l’Ajuntament d’Olot en data 12 de juny de 2018 sobre els retens de 
Brigada Municipal, Informàtica i tècnics d’Urbanisme. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot de data 13/02/2020 amb 
número d’expedient RH132020000013 en la qual signava l’import unitari de les hores de 
serveis extraordinaris i altres conceptes de personal de l’Ajuntament d’Olot i organismes 
autònoms per a l’any 2020. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132020000058 i antecedents corresponents, la 
regidora, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Pagament d’un complement en concepte de reten al personal de la Brigada 
Municipal, d’informàtica i dels serveis tècnics d’urbanisme que es relaciona a continuació 
pels serveis de reten realitzats durant el mes de juny de 2020: 
 
 
 

Nom i Cognoms Servei 

R
e
te

n
 

s
e
tm

a
n

a
 

S
o

rt
id

a
 

re
te

n
 

la
b

o
ra

b
le

 
S

o
rt

id
a
 

re
te

n
 f
e
s
ti

u
 

S
o

rt
id

a
 

re
te

n
 

a
c
te

 

p
ro

g
ra

m
a
t 

Import (€) 

**** Infra. i 
Urbanisme 

1 - - - 
137,70 

**** Infra. i 
Urbanisme 

1 - - - 
137,70 

**** Infra. i 
Urbanisme 

1 - - - 
137,70 

**** Informàtica 2 - - - 275,40 



 
 
 

**** Informàtica 1 - - - 137,70 

**** Informàtica 1 - - - 137,70 

**** Informàtica 1 - - - 137,70 

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

**** Brigada 1 -1 1 - 183,60 

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

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

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

TOTAL      1.892,10€ 

 
 
 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
 

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

0  Despeses 20140  151  15300 413.10 RETENS URBANISME 140 001 999 999 999 999 
0  Despeses 20142  165  15300 652.80 RETENS ENLLUMENAT BRIGADA 142 002 999 999 999 999 
0  Despeses 20142  1522 15300 137.70 RETENS BRIGADA EDIFICIS 142 002 999 999 999 999 
0  Despeses 20120  920  15300 688.50 RETENS INFORMATICA 120 001 999 999 999 999 

 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
15.1. - PROPOSTA PAGAMENT GRATIFICACIÓ ESPECIAL A DIVERS PERSONAL 

DE LES OFICINES AL JUNY DE 2020 
 
Núm. de referència : X2020023872     
 
 
En relació a l’expedient RH132020000059 i antecedents corresponents, i atès el vist-i-
plau de la cap de Progrés Econòmic, la regidora proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents acords: 
 
Pagament d’una gratificació especial a divers personal de les oficines de l’Ajuntament 
que es relaciona a continuació pels serveis extraordinaris realitzats/presentats durant el 
mes de juny de 2020: 
 
 

Nom i Cognoms Subàrea Data Serveis 
 Núm/  

hores 
    Import € 

**** Secretaria 20/06/20 Casament 1 43,30€ 

TOTAL      43,30 €  

 
 



 

 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:  
 
 
 

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

0  Despeses 20130  920  13001 43.30 HORES EXTRAORDINARIES ADMINISTRACIO 
GENERAL 

130 001 999 999 999 999 

 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 

16.1. - MEMÒRIA VALORADA PER LA RECONSTRUCCIÓ DEL GUAL DE 
L’ESPERANÇA A LA RIERA DE RIUDAURA, T.M. D’OLOT I DE LA VALL DE 

BIANYA.- PROPOSANT APROVAR 
 
 

Núm. de referència : X2020024131     
 
Vista la memòria valorada per la reconstrucció del gual de l’esperança a la riera de 
Riudaura, T.M. d’Olot i de la vall de Bianya, redactada per ABM, serveis d’enginyeria i 
consulting, SL en data juliol de 2020, que té per objecte dissenyar, definir i valorar les 
obres, a nivell de memòria valorada, per la reconstrucció del gual de l’Esperança a la 
riera de Riudaura, perllongant la solució actual fins al marge esquerra. També s’inclou 
el reforç dels marges de la riera de Riudaura, aigua amunt i aigua avall del gual, i la 
restauració de l’entorn. 
 

Vist l’art. 37 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
En relació a l’expedient UPOM2020000022, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR la memòria valorada per la reconstrucció del gual de l’esperança 
a la riera de Riudaura, T.M. d’Olot i de la vall de Bianya, redactada per ABM, serveis 
d’enginyeria i consulting, SL en data juliol de 2020. 
 
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler 
d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 



 
 
 

 
17.1. - PROJECTE ACTUACIONS DE MILLORA A LA PLAÇA PIA ALMOINA.- 

PROPOSANT APROVAR INICIALMENT 
 
 
Núm. de referència : X2020024518     
 
 
Vist el projecte d’actuacions de millora de la Plaça Pia Almoina d’Olot, redactat per 
unparelld’arquitectes, Eduard Callís i Guillem Moliner en data juliol de 2020, conforme 
al qual té per objecte la definició constructiva de les actuacions de millora de la plaça 
Pia Almoina desenvolupant les pautes del Pla de millora de places i placetes de 
proximitat al nucli antic d’Olot. 
 
Vist l’art. 37 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
En relació a l’expedient UPOM2020000023, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor d’Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció 
dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el projecte d’actuacions de millora de la Plaça Pia 
Almoina d’Olot, redactat per unparelld’arquitectes, Eduard Callís i Guillem Moliner 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. 
 
 
 

18.1. - PROJECTE ACTUACIONS DE MILLORA A LA PLAÇA DEL CARME.- 
PROPOSANT APROVAR INICIALMENT 

 
Núm. de referència : X2020024542     
 
Vist el projecte d’actuacions de millora a la plaça del Carme d’Olot, redactat per 
unparelld’arquitectes, Eduard Callís i Guillem Moliner en data juliol de 2020, conforme 
al qual té per objecte la definició constructiva de les actuacions de millora de la Plaça 
del Carme desenvolupant les pautes del Pla de millora de places i placetes de proximitat 
al nucli antic d’Olot. 
 



 

L’objectiu principal que engloba totes les accions es basa en activar l’espai públic 
exterioritzant l’activitat de l’Escola d’art i revaloritzant el patrimoni renaixentista dels 
claustres del Carme. 
 
Vist l’art. 37 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
En relació a l’expedient UPOM2020000026 vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor d’Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció 
dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el projecte d’actuacions de millora a la plaça del 
Carme d’Olot, redactat per unparelld’arquitectes, Eduard Callís i Guillem Moliner 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. 
 
 
 

19.1. - PROJECTE ACTUACIONS DE MILLORA AL PASSEIG DE LA MURALLA.- 
PROPOSANT APROVAR INICIALMENT 

 
Núm. de referència : X2020024533     
 
 
Vist el projecte d’actuacions de millora al passeig de la Muralla d’Olot, redactat per 
unparelld’arquitectes, Eduard Callís i Guillem Moliner en data juliol de 2020, conforme 
al qual té per objecte la definició constructiva de les actuacions de millora del passeig 
de la Muralla desenvolupant les pautes del Pla de millora de places i placetes de 
proximitat al nucli antic d’Olot. 
 
L’objectiu principal que engloba totes les accions és el reforçament del paper d’aquest 
espai com a passeig de connexió entre el nucli antic i l’entorn natural. 
 
Vist l’art. 37 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
En relació a l’expedient UPOM2020000024 vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor d’Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció 
dels següents acords: 
 



 
 
 

PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el projecte d’actuacions de millora al passeig de 
la Muralla d’Olot, redactat per unparelld’arquitectes, Eduard Callís i Guillem Moliner 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. 
 
 

20.1. - PROJECTE ACTUACIONS DE MILLORA A LA PLAÇA MÓRA.- 
PROPOSANT APROVAR INICIALMENT 

 
 
Núm. de referència : X2020024541     
 
 
Vist el projecte d’actuacions de millora de la Plaça Móra d’Olot, redactat per 
unparelld’arquitectes, Eduard Callís i Guillem Moliner en data juliol de 2020, conforme 
al qual té per objecte la definició constructiva de les actuacions de millora de la plaça 
Móra desenvolupant les pautes del Pla de millora de places i placetes de proximitat al 
nucli antic d’Olot. 
 
Vist l’art. 37 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
En relació a l’expedient UPOM2020000025 vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor d’Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció 
dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el projecte d’actuacions de millora de la Plaça 
Móra d’Olot, redactat per unparelld’arquitectes, Eduard Callís i Guillem Moliner 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. 
 
 
 



 

21.1. - DONAR COMPTE DE LES COMUNICACIONS D'OBRES PRESENTADES 
ELS MESOS DE MARÇ, ABRIL, MAIG I JUNY DE 2020 RELATIVES A L'ÀREA 

D'URBANISME. 
 
 
Núm. de referència : X2020023508     
 
En relació a l’expedient URG72020000003, 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.- Donar compte de les comunicacions d’obres presentades els mesos de març, 
abril, maig i juny de 2020, relatives a l’àrea d’urbanisme segons relació que consta a 
l’expedient.  
 
 
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 les dos quarts de nou i per constància del que s’hi ha tractat 
i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura 
 
 
 
VIST I PLAU 
L’ALCALDE 

LA SECRETÀRIA 

 
 


