
 
 
 

ACTA NÚM.65 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

EL DIA 9 DE JULIOL DE 2020. 
 
 
  

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 9 de juliol de 2020 es reuneix en aquesta Casa 
Consistorial la Junta de Govern d’aquets Ajuntament sota la presidència del Sr. JOSEP 
BERGA I VAYREDA, per tal de celebrar  la sessió ordinària , setmanal i de primera 
convocatòria  que s’escau al dia d’avui. 
 
Hi assisteixen els membres de la Junta de Govern Local Srs./es. Estanis Vayreda i 
Puigvert, Montserrat Torras i Surroca, Immaculada Muñoz i Díaz, Jordi Güell i 
Güell, Maria Assumpció Camps i Bosch de forma presencial al lloc on se celebra i el 
Sr. Aniol Sellabona i Aguilera de forma telemàtica. 
La Sr. Gemma Canalias i Rafel excusa la seva assistència. 
 
També hi assisteixen com a regidors delegats expressament convidats per tal de 
presentar els assumptes de la seva àrea, sense poder intervenir, en cap cas, en la part 
resolutiva ni en la resta d’assumptes que no afectin a la seva àrea ni prendre part en la 
votació, i segons informe dels Serveis de Secretaria del dia 1 de juliol de 2003, els 
Srs/es: Agustí Arbós i Torrent 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 telemàtica l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí. 
 
Actua com a secretària, la Secretària General , Sra. M. Glòria Gou Clavera 
 
La secretària fa constar que els regidors Sr. Sellabona, Sr. Arbós i Sra. Francès han 
estat autoritzats per l’alcalde a assistir telemàticament a la sessió.  
 
 

 
1.1. - AUTORITZAR LA SESSIÓ PER MITJANS TELEMÀTICS 

 
 
 

Núm. de referència : X2020023334     
 

 
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 SG012020000016 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, l’Alcalde , proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- Queda justificada la concurrència i el manteniment de la situació que justifica 
excepcionalment que la sessió de la Junta de Govern de l’Ajuntament prevista pel dia 9 
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 dóna compte als membres de la Junta de Govern dels actes i reunions a 
les quals ha assistit , des de la sessió  celebrada el dia 2 de juliol: 
 

- El divendres dia 3 va mantenir una reunió telemàtica amb el Director de 
l’INCASOL, Sr. Albert Civit. 
Posteriorment va participar a la reunió, també per videoconferència, de les obres 
de seguiment d’Espai Crater. 
 

- El dilluns dia 6, acompanyat del regidor de Promoció Econòmica de la Ciutat Sr. 
Estanis Vayreda, va tenir una reunió amb l’Associació de Comerciants d’Olot. 
 

- El dimarts dia 7 va participar a una reunió de coordinació de possibles actuacions 
conjuntes per a la promoció turística, organitzada pel Consell Comarcal del 
Ripollès.  
 

- El dimecres dia 8 va assistir a la primera de les actuacions del cicle Circ a les 
Places a la Plaça de Braus. 
 

 
 

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. – PROPOSANT APROVAR CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE CÀRITAS 

DIOCESANA DE GIRONA I L’AJUNTAMENT D’OLOT PER A LA GESTIÓ DEL 
CENTRE DE DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTS D’OLOT – GARROTXA AMB MOTIU DE 

LA PANDÈMIA DE LA COVID-19 
 
 
 

Núm. de referència : X2020023324     
 
 
En relació a l’expedient SAL32020000006, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  

Vist que Càritas Diocesana de Girona i l’Ajuntament d’Olot comparteixen la voluntat de 

cooperar, a través dels seus corresponents serveis socials, per propiciar l’atenció 

adequada a les persones en situació de risc d’exclusió que tenen dificultats relacionades 

amb necessitats bàsiques quant a alimentació. 

Vist que el projecte de Centre de Distribució d’Aliments (CDA)  s’ha implantat a diversos 

municipis de les comarques de Girona, atenent criteris de població, representativitat 

territorial, problemàtica social, interès i corresponsabilitat dels seus ajuntaments i 

entitats socials de territori, amb èxit.  

Vist que amb l’estat d’alarma per la pandèmia de la COVID-19 s’ha detectat un 

increment de les persones que requereixen dels serveis del CDA.  

1r.- Aprovar el conveni de col·laboració entre Càritas Diocesana de Girona (NIF: 

R1700016-G) i l’Ajuntament d’Olot per a la gestió del Centre de Distribució D’aliments 

(CDA) d’Olot – Garrotxa amb motiu de la pandèmia de la COVID-19.  

2n.- D’acord amb les previsions fetes pel Consorci d’Acció Social de la Garrotxa per fer 

front a les despeses derivades de la COVID-19 al CDA, el conveni preveu una aportació 

36.000 euros provinent de l’aplicació pressupostària 20600231480054 “Fons social 

COVID19 (20% superàvit).  

3r.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 



 

L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
4t.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
5è.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
6è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 

7è.) Facultar a l’Alcalde la signatura d’aquest conveni. 

 
 

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

200220  Despeses 20600  231  480054 36000 FONS SOCIAL COVID 19 (20% SUPERAVIT) 100 001 999 001 000 000 

 

 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 

6.1. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 
 
 

Núm. de referència : X2020010031     
 
 
En relació a l’expedient SIC22020000006 de , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat 
ASSOCIACIO UNA CAPSULA DE TEATRE amb  NIF: G5523195-5 per un import de 
8000 euros, amb càrrec a la partida 20.400.334.480020 “SUBVENCIONS ACTIVITATS 
CIUTADANES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 



 
 
 

L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

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

200220  Despeses 20400  334  480020 8000 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 030 082 065 001 008 

 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 

6.2. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 
 
 

Núm. de referència : X2020017797     
 
 
En relació a l’expedient SIC22020000054 de , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat 
ASSOCIACIO EL TIL.LER amb  NIF: G1730495-7 per un import de 12000 euros, amb 
càrrec a la partida 20.400.334.480020 “SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 



 

conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

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

200220  Despeses 20400  334  480020 12000 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 030 086 065 011 008 

 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 

6.3. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 
 
 

Núm. de referència : X2020017805     
 
 
En relació a l’expedient SIC22020000055 de , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat 
AGRUPACIO DE PESSEBRISTES D'OLOT I LA GARROTXA amb  NIF: G5513586-7 
per un import de 6000 euros, amb càrrec a la partida 20.400.334.480020 
“SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 



 
 
 

4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

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

200220  Despeses 20400  334  480020 6000 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 030 070 065 013 008 

 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 

 
7.1. - (IM01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT ACTIVITAT 

EDUCACIÓ EN EL LLEURE 
 
Núm. de referència : X2020022167     
 
En relació a l’expedient SIM22020000005 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d'Educació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat 
ESPLAIS DE LA GARROTXA amb  NIF: G1728397-9 per un import de 9900 euros, amb 
càrrec a la partida SUBVENCIONS JOVENTUT 20 520 326 480022. 
 

 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 

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

200220  Despeses 20520  326  480022 9900 SUBVENCIONS JOVENTUT 100 001 001 001 000 000 



 

 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
7.2. - (IM01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT ACTIVITAT 

EDUCACIÓ EN EL LLEURE 
 
 

Núm. de referència : X2020022721     
 
 
En relació a l’expedient SIM22020000006 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d'Educació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat 
CENTRE EXCURSIONISTA D'OLOT amb  NIF: G1713274-7 per un import de 3137.5 
euros, amb càrrec a la partida SUBVENCIONS JOVENTUT 20 520 326 480022 

 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 

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

200220  Despeses 20520  326  480022 3137.50 SUBVENCIONS JOVENTUT 100 001 001 001 000 000 



 
 
 

7.3. - (IM01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT ACTIVITAT 
EDUCACIÓ EN EL LLEURE 

 
Núm. de referència : X2020022759     
 
En relació a l’expedient SIM22020000008 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d'Educació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat 
MINYONS ESCOLTES I GUIES DE CATALUNYA amb  NIF: G0893197-4 per un import 
de 6400 euros, amb càrrec a la partida SUBVENCIONS JOVENTUT 20 520 326 480022. 

 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 

8.1. - CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE INTEGRA ASSOCIACIÓ 
DISCAPACITATS INTEL·LECTUALS, I L'AJUNTAMENT D'OLOT PER ACTIVITATS 

DE L'ESTIU RIU 
 
 
 

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

200220  Despeses 20520  326  480022 6400 SUBVENCIONS JOVENTUT 100 001 001 001 000 000 



 

Núm. de referència : X2020023395     
 
 
Atès Que l’entitat INTEGRA Associació Discapacitats Intel·lectuals es compromet a 
organitzar l’activitat Casal d’estiu per a infants i joves amb discapacitat que es 
realitzarà a l’estiu 2020. 
 
En relació a l’expedient ED032020000004 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d'Educació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar un conveni de col·laboració entre INTEGRA Associació Discapacitats 
Intel·lectuals, I L'AJUNTAMENT D'OLOT PER EL CASAL D’ESTIU PER A INFANTS I 
JOVES AMB DISCAPCITAT 
 
Segon.- L’Ajuntament d’Olot pagarà TRES MIL EUROS (3.000€) a INTEGRA Associació 
Discapacitats Intel·lectuals amb càrrec a la partida 20 520 326 480023 SUBVENCIO 
INTEGRA ASSOCIACIO 

 
 

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

200220  Despeses 20520  326  480023 3000 SUBVENCIO INTEGRA ASSOCIACIO 100 001 001 001 000 000 

 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

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

Núm. de referència : X2020023465     
 
 
En relació a l’expedient CPG22020000049 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. 20/18 per un import de 
191.632,44 euros. 
 

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

200240  Despeses 99999 191632.44 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

10.1. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'AGRUPACIÓ DE 
PESSEBRISTES D'OLOT I LA GARROTXA 

 
 



 
 
 

 

Núm. de referència : X2020023466     
 
 
En relació a l’expedient CPG22020000050 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 2400 euros a l’ Agrupació de pessebristes d’Olot i la Garrotxa 
en concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 6.000 euros, 
destinada a l’activitat Mostra de Pessebres 2020 aprovada per la Junta de Govern Local 
de data 09/7/2020. 
 
Una vegada finalitzada l’activitat s’hauran de presentar els justificants en un termini 
màxim de dos mesos per tal de poder procedir a la liquidació definitiva de la subvenció. 
 
 

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

200220 2000027022001 Despeses 20400  334  480020 2400 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 100 001 001 001 000 000 

 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 

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

PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, DE LES OBRES DE MILLORA DELS 
SERVEIS HIGIÈNICS DEL CEIP VOLCÀ BISAROQUES; I CONVOCATÒRIA DE 

LICITACIÓ 
 
 
 

Núm. de referència : X2020022757    
 

Tipus contracte OB D'OBRES 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

  
 
 
 
 

Antecedents  

Vista la necessitat de contractar les obres de millora dels serveis higiènics al CEIP Volcà 
Bisaroques, d'acord amb l'informe tècnic emès pel Sr. Albet Pons Clutaró com a 
arquitecte de l’Ajuntament d’Olot de data  2 de juliol de 2020.  



 

L’objecte del contracte és l’execució de les obres de millora dels serveis higiènics de la 
zona d’infantil de l’escola CEIP Volcà Bisaroques, segons el projecte d’obres aprovat 
per Junta de Govern Local de data 11 de juny de 2020 

El pressupost base de licitació ascendeix a 42.290,58 € (IVA exclòs), més 8.881,02€ en 
concepte d’IVA, calculat al 21%.  

Pel que fa a la durada del contracte, s'estableix un termini màxim de 1,5 mesos, a 
comptar del dia següent a la signatura de l’acta de comprovació de replanteig. 

Als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat del contracte 
subjecte a licitació, el valor estimat del mateix ascendeix a  42.290,58€, IVA exclòs. 

Aquest contracte no està subjecte a regulació harmonitzada. 

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

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

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

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

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

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

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

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

I vist l’expedient administratiu núm. CCS12020000024 com a regidora delegada 
d’Hisenda, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 

 

Primer.- INICIAR l'expedient de contractació de les obres de millora dels serveis 
higiènics al CEIP Volcà Bisaroques incorporant-hi la documentació a què fa referència 
l'article 116 del LCSP. 



 
 
 

Segon.- APROVAR l'expedient de contractació administrativa de les obres de millora 
dels serveis higiènics al CEIP Volcà Bisaroques, amb un import màxim de licitació de 
quaranta-dos mil dos-cents noranta euros amb cinquanta-vuit cèntims (42.290,58 €) , 
IVA exclòs.  

L'import total de la despesa ascendeix a 51.171,60€, IVA inclòs. Aquest import es 
desglossa en 42.290,58 € de pressupost net, més 8.881,02 € en concepte d'IVA calculat 
al tipus del 21%. 

La durada del contracte és de 1,5 mesos, a comptar del dia següent a la signatura de 
l’acta de comprovació de replanteig. 

Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la 
contractació de les obres de millora dels serveis higiènics al CEIP Volcà Bisaroques 

Quart.- APROVAR la despesa de la present contractació, per import de 51.171,60 € (IVA 
inclòs),  que es finançarà amb càrrec a la següent partida del pressupost municipal 
núm.20.140.320.63202     “actuacions edificis educació” del Pressupost Municipal.  

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

200200  Despeses 20140  320  63202 51171.60 ACTUACIONS EDIFICIS EDUCACIO (PR20) 100 001 001 001 000 000 

 

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

 

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

 
S’aprova per unanimitat. 

 

 

 

 

 

 
 

11.2. - ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE 
PUBLICITAT, DELS SERVEIS PER A L’EMISSIÓ DE PUBLICITAT I REALITZACIÓ 

DE PROGRAMES ESPECIALS AMB MOTIU D’ESDEVENIMENTS DE CIUTAT. 
 
 
 



 

Núm. de referència : X2020018941     
 

Tipus 
Contracte 

SE DE SERVEIS 

Procediment NE PROCEDIMENT NEGOCIAT 

Criteris SP SENSE PUBLICITAT 

 
 
Antecedents 
 
Per Decret d’Alcaldia, número 2020LDEC001402, de 5 de juny de 2020, es va acordar 
iniciar l’expedient de contractació dels serveis d’emissió de publicitat i realització de 
programes especials amb motius d’esdeveniments de ciutat , amb “Ràdio Olot SA“, 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  “Ràdio 
Olot SA“, amb NIF A28795631  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 Ràdio Olot SA l’única emissora d’Olot que 
informa del dia a dia de la ciutat i comarca mitjançant els informatius i programes 
especials amb els que fa un seguiment dels esdeveniments que s’hi porten a terme; i 
l’única que dona cobertura als principals actes que se celebren a Olot i que es poden 
seguir gràcies a les retransmissions en directe. 
 
El termini per a la presentació d’ofertes finalitzava el dia 16 de juny de 2020. En data                  
17 de juny es va procedir a l’obertura del primer sobre, que contenia la declaració 
responsable, i en data 19 de juny es va procedir a l’obertura del segon sobre, que 
contenia l’oferta econòmica. 
 
A la plataforma Sobre Digital, a banda de l’oferta presentada per l’empresa convidada, 
també hi havia presentat oferta l’empresa “Ràdio i Televisió de la Catalunya Nova SL”, 
amb NIF B43040187; oferta que es va rebutjar per tractar-se d’un procediment negociat 
sense publicitat amb l’empresa “Ràdio Olot SA“, tal com s’indicava a l’acord d’aprovació 
de la contractació, als plecs, i al Perfil del Contractant. 
 
En data 1 de juliol de 2020 la Sra. Anna Diago,  Cap del Gabinet d’Alcaldia de 
l’Ajuntament d’Olot, va emetre informe de valoració de l’oferta presentada per  “Ràdio 
Olot SA“  en data       10 de juny, proposant l’adjudicació a l’empresa “Ràdio Olot SA“. 
 
En data 1 de juliol de 2020 es va requerir a l’empresa “Ràdio Olot SA“ 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. CCS12020000020 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 d’emissió de publicitat i realització de 
programes especials amb motius d’esdeveniments de ciutat, a favor de “Ràdio Olot SA“, 
amb NIF A28795631, per un  import màxim  de set mil vuit-cents cinquanta-quatre euros 
(7.854,- €) IVA inclòs. Aquest import es desglossa en sis mil quatre-cents noranta euros 
amb noranta-un cèntims (6.490,91 €), més mil tres-cents seixanta-tres euros amb nou 
cèntims (1.363,09 €) d’IVA calculat al 21%, pels 7  mesos de durada del contracte, i 
d’acord amb els preus unitaris que es detallen en la seva oferta: 
 
Preu unitari realització i emissió de falques: 
 

 Preu IVA exclòs 21% IVA Preu IVA inclòs 

Preu unitari: 4.96 € 1.04 € 6 € 

 
 
Preu unitari cobertura informativa de tres programes especials i/o cobertura informativa 
d’un esdeveniment considerat d’interès: 
 
 Preu IVA exclòs 21% IVA Preu IVA inclòs 

Preu unitari: 413.22 € 86.78 € 500 € 

 
 
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 2020LDEC001402. 
 
Segon.- El contracte tindrà una durada de 7 mesos, amb efectes del dia 1 de juny de 
2020. 
 
Tercer.- Aprovar i disposar el pagament de la despesa per import de 7.854,- € (IVA 
inclòs) amb càrrec a la partida pressupostària “Insercions mitjans comunicació” 
 

Any 2020 

20100491227061 Insercions mitjans comunicació 7.854,- € 

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

200300 2002162 Despeses 20100  491  227061 7854 INSERCIONS MITJANS COMUNICACIO 100 001 001 001 000 000 

 

 
Quart.- Notificar l’adjudicació a “Ràdio Olot SA“, 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. 
 
 

11.3. - SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS 
DURANT ELS MESOS DE JULIOL I AGOST DE 2020, D'ACORD AMB LES 

MESURES DE SEGURETAT NECESSÀRIES PER PREVENIR EL CONTAGI DEL 
CORONAVIRUS. 

 
 

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



 
 
 

El procediment d’adjudicació del nou contracte va quedar suspès pel Reial Decret 
463/2020, que declarava l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària 
ocasionada pel COVID-19.  
 
D’acord amb el Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual s’establia que es 
reprenien els terminis suspesos pel Reial Decret 463/2020, es va reprendre el 
procediment i es va adjudicar el nou contracte resultant del nou procés de licitació en la 
sessió del Ple l’Ajuntament d’Olot celebrada en data 18 de juny de 2020. La formalització 
es farà amb efectes a 1 de setembre de 2020.  
 
En aquests moments el contracte adjudicat el dia 25 de juliol de 2013, continua prorrogat 
fins que no es produeixi la formalització del nou contracte. 
 
Vist l’informe emès en data 7 de juliol de 2020 pel Sr. Xavier Viñolas, enginyer tècnic de 
l’Àrea del Territori de l’Ajuntament d’Olot, en el qual exposa que durant els mesos de 
juliol i agost és necessari continuar fent un reforç de la neteja, a banda de la neteja 
ordinària contractada, com a mesura de prevenció per evitar el contagi per coronavirus 
COVID-19. En el mateix informe estableix quines són les necessitats de neteja (normal 
i reforç Covid19) als edificis i equipaments municipals pels mesos de juliol i agost, i dona 
compte de les hores de neteja realitzades durant la setmana 27 de l’any 2020. 

 
Per tot això, i vistos els antecedents corresponents, la regidora d’Hisenda proposa a 
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Establir que pel que fa a la setmana 28 de l’any 2020 i posteriors fins el 31 
d’agost cal realitzar les hores de neteja previstes en el contracte actual vigent pel 
període d’estiu: 354,73 hores de neteja setmanals durant el mes de juliol i 342,23 hores 
de neteja setmanals durant el mes d’agost, amb l’increment i distribució següent 
requerida pels plans de contingència pel Covid19 següents: 
 
Ajuntament – 5 h setmanals  
1 hora de neteja de reforç diària a mig matí per la neteja de poms, baranes, lavabos  
(35h neteja setmanal ) 
 
Policia – 17,5 h setmanals 
El requeriment de la neteja per torns en aquest edifici requereix la distribució de les 27,5 
hores setmanals (10 + 17,5) següents:  
 - 1h de neteja diària a les 6:00 del mati de dilluns a divendres 
 -  2h de neteja diària a les 14:00 del migdia de dilluns a divendres 
 - 1,5h de neteja diària a les 22:00 de la nit  (1h nocturna de neteja real) 
 - 1h de neteja el dissabte a les 6:00 del matí 
 - 1h de neteja el dissabte a les 18:00 de la tarda 

- 1,5h de neteja el diumenge les 6:00 del matí (1h festiva de neteja real) 
- 1,5h de neteja el diumenge a les 18:00 de la tarda (1h festiva de neteja real) 

(27,5h neteja setmanals) 
 
Biblioteca – 5h setmanals 
El requeriment de la neteja per torns en aquest edifici requereix la distribució de les 23,5 
hores setmanals (18,5 + 5) següents: 



 

 - 2,5h de neteja diària al matí de dilluns a divendres 
 - 2h i 12 minuts de neteja al canvi de torn del migdia de dilluns a divendres 
(23.5h neteja  setmanals) 
 
Escoles Pla de Dalt, Morrot, Malagrida, Bisaroques, Llar i Sant Roc – 5h setmanals 
des del 6 al 24 de juliol de 2020 
1 hora de neteja de reforç diària a partir de les 14:00 a les escoles sense Casal d’estiu i 
després del casal a la resta de centres  
(5h neteja setmanal per escola) 
 
Museu dels Sants – 3,5h setmanals 
Pel reforç de la neteja a la plant baixa del museu 

- 1h els dijous matí  
- 1h els dissabtes matí  
- 1,5h els diumenges (1h festiva de neteja real). 

(9,5h neteja setmanals) 
 
Museu dels Volcans – 2,5 h setmanals 
Pel reforç de la neteja a la planta baixa del museu 

-  1h  els dissabtes matí  
- 1,5h els diumenges matí (1h festiva de neteja real). 

(13,5h neteja setmanals) 
 
Segon.- MODIFICAR el contracte del servei de neteja dels edificis i equipaments 
municipals amb INGESAN SA – IGFA SA – UTE NETEJA OLOT, amb CIF U66092255, 
amb efectes a 6 de juliol de 2020, per contractar un total de 362,5 hores de reforç de la 
neteja a realitzar durant els mesos de juliol i agost, pel preu de SIS MIL VUITANTA-VUIT 
EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS (6.088,12 €), IVA inclòs.  

Aquest import es desglossa en 5.031,50 € de pressupost net i 1.056,62 € en concepte 
d’IVA calculat al 21%. 

 
El total d’hores de reforç de la neteja és el següent: 

 

63,5 hores setmanals durant 3 setmanes (6 a 24 juliol)  190,5 

23,5 hores durant la setmana del 27 al 31 de juliol 23,5 

10 hores del cap de setmana 1 i 2 d'agost 10 

33,5 hores durant 4 setmanes d’agost  134 

4,5 hores dia 31 d'agost  4,5 

TOTAL 362,5 

 
 
Tercer.- Establir que, d’acord amb els punts primer i segon, les hores de neteja per a 
cada edifici o equipament, per a la setmanes de juliol i agost, seran les següents: 

 

  
Setmana  tipus  

de Juliol 
Setmana tipus  

d’Agost 



 
 
 

NETEJA normal Reforç  tot normal Reforç tot 

HORES SETMANA 354,73 63,5 418,2 342,23 33,5 375,7 

AJUNTAMENT 30,0 5 35,0 30 5 35,0 

POLICIA MUNICIPAL 10,0 17,5 27,5 10 17,5 27,5 

ARXIU 4,8  4,8 4,76  4,8 

CAN JOMBI - BRIGADA MUNICIPAL 10,0  10,0 10  10,0 

PAVELLÓ FIRAL 4,0  4,0 4  4,0 

CX ESPAI OLOT 10,0  10,0 10  10,0 

CEIP ESCOLA LLAR  5 5,0   0,0 

CEIP MALAGRIDA  5 5,0   0,0 

CEIP MORROT  5 5,0   0,0 

CEIP PLA DE DALT  5 5,0   0,0 

CEIP SANT ROC  5 5,0   0,0 

CEIP VOLCÀ BISAROQUES  5 5,0   0,0 

ESCOLA D'ADULTS - ESTACIÓ   0,0   0,0 

ESCOLA D'EXPRESSIÓ   0,0   0,0 

ESCOLA D'IDIOMES   0,0   0,0 

PTT   0,0   0,0 

IMEJO 4  4,0 4  4,0 

ESCOLA DE MÚSICA   0,0   0,0 

LLAR D'INFANTS EL MORROT   0,0   0,0 

LLAR D'INFANTS LES FONTS   0,0   0,0 

LLAR D'INFANTS SANT MIQUEL   0,0   0,0 

LLAR D'INFANTS SANT PERE 
MÀRTIR   0,0   0,0 

BIBLIOTECA MARIÀ VAYREDA 18,5 5 23,5 18,5 5 23,5 

DINÀMIG (ANTIC IMPC) 4,5  4,5 4,5  4,5 

OFICINA DE TURISME 7,5  7,5 7,5  7,5 

CASAL DELS VOLCANS 11,0 2,5 13,5 11 2,5 13,5 

CASAL MARIÀ 2,5  2,5 2,5  2,5 

MUSEU COMARCAL DE LA 
GARROTXA 15,0  15,0 15  15,0 

OBSERVATORI DEL PAISATGE DE 
CAT 3,0  3,0 3  3,0 

MUSEU DELS SANTS 6,0 3,5 9,5 6 3,5 9,5 

SALA EL TORIN 11,0  11,0 11  11,0 

TEATRE PRINCIPAL 25,25  25,3 25,25  25,3 

CAN TRINCHERIA 8,0  8,0 8  8,0 

COWORKING 4,0  4,0 4  4,0 

MAS LES MATES 7,5  7,5 7,5  7,5 

FES I UNED - CAN MONSÀ 7,5  7,5   0,0 

PAVELLÓ D'ESPORTS - 3 PISTES 0,0  0,0 0  0,0 

PAVELLÓ D'ESPORTS - 
PATINATGE 0,0  0,0 0  0,0 

PAVELLÓ D'ESPORTS - PRIMITIU 45,0  45,0 45  45,0 

POLIESPORTIU 37,5  37,5 37,5  37,5 

PISCINA MUNICIPAL D'OLOT 0,0  0,0 0  0,0 

CAMP DE FUTBOL MORROT 30,5  30,5 30,5  30,5 

ESTADI D'ATLETISME 26,7  26,7 26,72  26,7 

LOCAL COOPERACIÓ  /  Proa 16 2,5  2,5 2,5  2,5 

LOCAL SOCIAL SANT MIQUEL 2,5  2,5 2,5  2,5 



 

LOCAL D'ENTITATS (ANTIC 
MIFAS) 1,0  1,0 1  1,0 

ESPLAI DIARI GARBUIX   0,0   0,0 

ESPLAI LARAI 5,0  5,0   0,0 

 
El reforç de la neteja de les escoles finalitza el dia 24 de juliol. 

 

Quart.- Aprovar i Disposar la despesa amb càrrec a les següents partides del Pressupost 
municipal. 

 

2020 144 323 227000 MANTENIMENT EDIFICIS EDUCACIO (NETEJA)     1.511,53 €  

2020 144 333 227000 MANTENIMENT EDIFICIS CULTURALS (NETEJA)     1.494,74 €  

2020 144 920 227000 MANTENIMENT EDIFICIS CORPORACIO (NETEJA)     3.081,85 €  

    6.088,12 €  

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

200220  Despeses 20144  323  227000 1511.53 MANTENIMENT EDIFICIS EDUCACIO 
(NETEJA) 

100 001 001 001 000 000 

200220  Despeses 20144  333  227000 1494.74 MANTENIMENT EDIFICIS CULTURALS 
(NETEJA) 

100 001 001 001 000 000 

200220  Despeses 20144  920  227000 3081.85 MANTENIMENT EDIFICIS CORPORACIO 
(NETEJA) 

100 001 001 001 000 000 

 

 
Cinquè.-  Donar compte que el total d’hores de neteja que s’hauran realitzat durant la 
setmana 27 haurà estat de 332,5 hores.  
 
S’hauran realitzat 330,5 hores de les 338,5 hores previstes per la setmana 27. La 
modificació d’aquestes hores és degut a:  

- L’augment de 2,5 hores al Casal dels Volcans 
- L’augment de 3 hores a l’Escola d’Adults 
- L’augment de 5 hores als Pavellons 1, 2 i 3  
- L’augment de 5 hores al Poliesportiu 
- L’augment de 1 hores a l’Escola de Música 
- L’augment de 2,5 hores al Museu dels Sants 

 
- La reducció 20 hores a la Policia 
- La reducció 2 hores a la Biblioteca 
- La reducció 2 hores al camp de futbol del Morrot 
- La reducció 3 hores al locals social de St. Miquel  

 
2 hores  provenen de les hores de neteja extraordinària. 

 

S’aprova per unanimitat. 
 

 

 
12.1. - PROJECTE D’EIXAMPLAMENT DE VORERES AL PONT DEL CARRER 

ZAMENHOFF TRAM: CARRER TERRASA - RONDA SANT MIQUEL.-PROPOSANT 
APROVAR 



 
 
 

 
Núm. de referència : X2020023313     
 
Vist el projecte d’Eixamplament de voreres al pont del carrer Zamenhoff Tram: Carrer 
Terrassa - Ronda Sant Miquel, redactat pel cap de l’Àrea de Territori, senyor Ramon 
Prat Molas en data juny de 2020, que té per objecte l’eixamplament de les voreres a les 
dues bandes del tram viari, de 162 metres de longitud, comprès entre el carrer Terrassa 
i la Ronda de Sant Miquel, el qual inclou el pont de Zamenhoff. 
 
Vist l’art. 37, 38 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
En relació a l’expedient UPOM2020000021, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
RESOLC 
 
PRIMER.- APROVAR el projecte d’Eixamplament de voreres al pont del carrer 
Zamenhoff Tram: Carrer Terrassa - Ronda Sant Miquel, redactat pel cap de l’Àrea de 
Territori, senyor Ramon Prat Molas en data juny 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. 
 
 
 
 
 
El Sr. Alcalde s’absenta de la sessió per interès particular en els següent punt a tractar. 
Presideix la sessió el Sr. Vayreda. 
 
 
 
 
 
 

13.1. - MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA PARCIAL SECTOR LES FONTS 
POLÍGON B, ILLES 5, 6 A I 8.- (PROPOSANT APROVAR INICIALMENT) 

 
Núm. de referència : X2020013276     
 



 

Vista la modificació puntual del Pla Parcial sector les Fonts Polígon B – Illes 5, 6A i 8, 
redactada pels serveis tècnics municipals, en data juliol de 2020, la qual té per objecte 
assenyalar en la normativa urbanística la possibilitat de contemplar-hi millores en la 
qualitat arquitectònica dels volums edificatoris mitjançant: un ajust en la profunditat de 
la planta soterrani per donar compliment a la reserva d’aparcament obligatòria, permetre 
cossos volats oberts que actualment el Pla Parcial no permet, canvi en la orientació de 
la planta coberta per millorar l’assolellament i permetre configuracions rectangulars en 
la parcel.la municipal que té forma triangular. 
 
La voluntat de la Corporació és permetre aportacions formals als futurs edificis sense 
increment d’edificabilitat, que millorin la qualitat dels habitatges donant resposta als 
estàndards de confort actuals. 
 
Vist els articles 85 i 96 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei d’Urbanisme relatiu a la tramitació dels plans d’ordenació urbanística municipal i 
dels plans urbanístics derivats i els articles 110, 117 i 118 ss i cc del Decret 305/2006, 
de 18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei d’urbanisme, els quals fan 
referència a la modificació dels instruments de planejament urbanístic i a les 
determinacions i documentació de les modificacions dels instruments de planejament 
urbanístic.  
 
En relació a l’expedient UPL12020000006, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 

 
ACORDS: 

 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la modificació puntual del Pla Parcial sector les 
Fonts Polígon B – Illes 5, 6A i 8, redactada pels serveis tècnics municipals, en data juliol 
de 2020. 
 
SEGON.- SOTMETRE el present acord a informació pública, pel termini d’UN MES amb 
la publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província, en un diari de 
major difusió, al tauler d’anuncis de la Corporació i al web de l’Ajuntament.  
 
TERCER.- SOL·LICITAR informe als organismes oficials afectats per raó de llurs 
competències sectorials. 
 
QUART.- DONAR COMPTE del present acord al Ple de la Corporació. 
 
CINQUÈ.- NOTIFICAR el present acord als interessats. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
El Sr. Alcalde s’incorpora de nou a la sessió i ocupa la presidència. 
 
 



 
 
 

14.1. - PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA VORERA NORD DE L'AV. PAÏSOS 
CATALANS, TRAM: CARRER BARÓ DE COUBERTIN - CARRER LLUÍS 

COMPANYS.- PROPOSANT APROVAR DEFINITIVAMENT 
 
Núm. de referència : X2020008977     
 
Vist que la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 5 de març de 2020 va 
adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovar inicialment el projecte d’urbanització de la 
vorera nord de l’Av. Països Catalans, tram: carrer Baró de Coubertin – carrer Lluís 
Companys, redactat pel cap de l’Àrea de Territori. 
 
Vist que el  referit projecte es va exposar al públic pel termini d’un mes amb la inserció 
del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 57 de data 20 
de març de 2020, al Punt Diari de data 19 de març de 2020, al tauler d’anuncis de la 
corporació i al web de l’Ajuntament. 
 
Vist que durant el període d’exposició al públic no s’han presentat al·legacions ni 
suggeriments de cap tipus. 
 
Vist l’article 89 i 119, ss i cc del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer i vist 
el que disposa l’art. 125, ss i cc, del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova 
el Reglament de la Llei d’Urbanisme. 
 
En relació a l’expedient UPL12020000003, 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 definitivament el projecte d’urbanització de la vorera nord de l’Av. 
Països Catalans, tram: carrer Baró de Coubertin – carrer Lluís Companys, redactat pel 
cap de l’Àrea de Territori. 
 
SEGON.- PUBLICAR el present acord mitjançant la inserció del corresponent edicte  al 
Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis i al web de l’Ajuntament. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 

15.1. - CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES A NOM DE FLUAL SL 
UNIPERSONAL PER CONSTRUCCIÓ DE NAU INDUSTRIAL, AL C DE FRANÇA 

N.45 
 



 

 
Núm.- LLICENCIA D’OBRES 

FLUAL SL UNIPERSONAL- AV D'EUROPA N.0012 OLOT 
 
Núm. de referència : X2020009727 

 
 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de FLUAL SL UNIPERSONAL per 
CONSTRUCCIÓ DE NAU INDUSTRIAL, al C DE FRANÇA N.45, del municipi d’Olot.  

 
Identificació de l’expedient: OMA32020000016   
Situació: C DE FRANÇA N.0045  
UTM: : 7616211 
 
1.- En data 05/03/2020, FLUAL SL UNIPERSONAL amb DNI: B1738232-6, representat 
per ****, presenta projecte d’obres majors per CONSTRUCCIÓ DE NAU INDUSTRIAL, 
amb situació al carrer C DE FRANÇA N.0045, d’Olot. 
 
2.- En data 25/06/2020 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.  
 
FONAMENT DE DRET 
 
1. Vist el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per 
acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 18 de juny de 
2003 i quin Text Refós fou aprovat pel mateix òrgan en sessió de data 25 de setembre 
de 2003, havent estat publicada la seva normativa al Diari Oficial de la Generalitat de 
data 2 de febrer de 2004, i posteriors modificacions, qualifica la finca on es situa 
l’edificació existent de sòl Zona industrial segons alineacions d’intensitat 3 (clau 17.3) 
 
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, 
estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les llicències d’obres. 
És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme. 
 
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local, 
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, que va delegar 
aquesta competència en aquest òrgan municipal. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Atorgar a FLUAL SL UNIPERSONAL amb DNI: B1738232-6, representat per 
****, llicència d’obres (OMA32020000016), per CONSTRUCCIÓ DE NAU INDUSTRIAL, 
amb situació al C DE FRANÇA N.0045 , del municipi d’Olot. 
 
SEGON. Informar que no podran inciar-se les obres en tant no es doni compliment als 
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències d’Urbanisme 
d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran les 
corresponents actuacions sancionadores.  



 
 
 

 
TERCER. El termini per començar les obres és de 12 mesos i el termini per acabar-les 
és de 24 mesos. La llicència urbanística caducarà a tots els efectes si, en finir qualsevol 
d’aquests terminis o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no s’han acabat 
les obres, essent necessari sol·licitar nova llicència ajustada a l’ordenament urbanístic 
vigent.  
 
QUART.Donar compte de l’ingrès de les liquidació/ns que es detalla/en 
seguidament: CRA2020600050     
 
Liquidació de Drets i Garanties: 

Drets 
 
Per: Un pressupost de: 131957.28 euros  
 1 Connexions desguassos industrial o comercial 
 1 Guals 
  

Base liquidable 
(3) 

Drets % 
bonifica
ció 

Drets definitius Taxes Total Drets 

131957.28 5521.99 0 5521.99 321.05 5843.04 

 
Garanties: 

       
   Garantia per reposició de paviments  300.00 euros 

   

Total Liquidació Euros 

Per Drets 5843.04 

Per Garanties  300 

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



 

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



 
 
 

 
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li 
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En cas 
d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les sancions 
que corresponguin. 
 
Condicions particulars: 
 
 
 
 
1. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: Document signat per contractista o 
contractistes assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra, així com documentació 
que acrediti la seva condició de contractista.  
2. Aquesta llicència només empara les obres descrites en el projecte presentat de 
construcció de nau sense ús determinat. En conseqüència, caldrà sol·licitar llicència 
d’obres d’adequació de l’edifici i llicència d’activitat (o comunicació en els seus casos). 
Aquesta llicència s’atorga sense perjudici de les condicions derivades de la resolució del 
corresponent expedient d’activitats i sense perjudici, també, de les limitacions per a 
l’establiment de l’activitat que pugui suposar l’aplicació de normativa de prevenció 
d’incendis en funció de les característiques de l’edifici.  
3. Aquesta llicència no autoritza l’ocupació de la via pública amb materials o altres 
elements propis de l’obra.  
4. Aquesta llicència no autoritza la instal·lació de rètols comercials visibles des de la via 
pública.  
5. S’imposa una fiança de 300,00 € per garantir la neteja i/o reposició de paviments de 
la via pública que puguin afectar-se per l’execució de l’obra, especialment pels treballs 
de moviment i transport de terres o runes previstos. La fiança s’haurà de dipositar en el 
termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de la data de notificació de la concessió 
de la llicència d’obres. L’efectivitat d’aquesta llicència queda supeditada a l’ingrés de la 
fiança en el termini esmentat.  
6. D’acord amb l’article 75.1 del Decret 64/2014 pel qual s’aprova el Reglament sobre la 
protecció de la legalitat urbanística, per a la primera utilització i ocupació de l’edifici, la 
persona promotora ha de comunicar prèviament la finalització de les obres a 
l’ajuntament. La comunicació ha d’anar acompanyada del certificat final d’ obra expedit 
per la direcció facultativa de les obres en què han de constar els fets següents: a) Data 
de finiment de les obres. b) Que les obres han estat executades de conformitat amb el 
projecte tècnic autoritzat i, si s’escau, les seves modificacions i les condicions de la 
llicència urbanística atorgada. c) Que l’edificació està en condicions de ser utilitzada de 
conformitat amb l’ús autoritzat.  
7. D’acord amb el Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari aprovat per Real Decret 
Legislatiu 1/2004, de 5 de març, i el Reial decret 417/2006, de 7 d’abril, pel qual es 
desenvolupa el text refós de la Llei del cadastre immobiliari, el termini per declarar 
l’alteració cadastral és de 2 mesos a partir del dia següent a la data de finalització de 
l’obra. A aquests efectes caldrà adreçar-se a l’Ofici d’atenció al ciutadà (OAC) de 
l’Ajuntament d’Olot. Cal aportar la següent documentació: 1) Plànol de situació i 
d’emplaçament, 2) Plànols definitius de cada planta, 3) Certificat d’obra nova, 4) 
Fotografia/es de la/les façana/es (10x15), 5) fotocòpia DNI del titular i 6) Fotocòpia de 



 

les escriptures de propietat de la finca, (si cal). Tota la documentació es pot adjuntar en 
format digital, o enviar-ho a cadastre@olot.cat. 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
15.2. - CONCEDIR LLICÈNCIA D'OBRES CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE 

UNIFAMILIAR AÏLLAT, amb situació al C DE MARIÀ JOLIS I PELLICER N.0025 
 
 

Núm.- LLICENCIA D’OBRES 
****- C DEL PARE ANTONI SOLER  

N.0010 Pis.3 Pta.1 OLOT 
 
Núm. de referència : X2020001081 

 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de ****per CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE 
UNIFAMILIAR AÏLLAT, al C DE MARIÀ JOLIS I PELLICER N.0025 , del municipi 
d’Olot.  

 
Identificació de l’expedient: OMA32020000002   
Situació: C DE MARIÀ JOLIS I PELLICER N.0025  
UTM: 7198804 
 

1.- En data 23/12/2019, ****amb DNI: ****, representat per ****, presenta projecte 
d’obres majors per CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, amb 
situació al carrer C DE MARIÀ JOLIS I PELLICER N.0025, d’Olot. 
 
2.- En data 26/06/2020 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.  
 
FONAMENT DE DRET 
 
1. Vist el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per 
acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 18 de juny de 
2003 i quin Text Refós fou aprovat pel mateix òrgan en sessió de data 25 de setembre 
de 2003, havent estat publicada la seva normativa al Diari Oficial de la Generalitat de 
data 2 de febrer de 2004, i posteriors modificacions, qualifica la finca on es situa 
l’edificació existent de sòl Zona d’edificació aïllada unifamiliar d’intensitat 4 (clau 12.4) 
Xarxa viària (clau 2), subjecte a cessió * 
 
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, 
estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les llicències d’obres. 
És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme. 
 



 
 
 

3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local, 
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, que va delegar 
aquesta competència en aquest òrgan municipal. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Atorgar a ****amb DNI: ****, representat per ****, llicència d’obres 
(OMA32020000002), per CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, 
amb situació al C DE MARIÀ JOLIS I PELLICER N.0025, del municipi d’Olot. 
 
SEGON. Informar que no podran inciar-se les obres en tant no es doni compliment als 
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències d’Urbanisme 
d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran les 
corresponents actuacions sancionadores.  
 
TERCER. El termini per començar les obres és de 12 mesos i el termini per acabar-les 
és de 24 mesos. La llicència urbanística caducarà a tots els efectes si, en finir qualsevol 
d’aquests terminis o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no s’han acabat 
les obres, essent necessari sol·licitar nova llicència ajustada a l’ordenament urbanístic 
vigent.  
 
QUART.Donar compte de l’ingrès de les liquidació/ns que es detalla/en 
seguidament: CRA2020600051     
 
 
Liquidació de Drets i Garanties: 
 
Drets Per: Un pressupost de: 200444.83 euros  
1 Connexions desguassos habitatges 
1 Tanca provisional 
 

Base liquidable 
(3) 

Drets % 
bonifica
ció 

Drets definitius Taxes Total Drets 

200444.83 8145.04 0 8145.04 542.20 8687.24 

 
Garanties: 

   
   Garantia per urbanització del sector: 1081.35 euros 

 

Total Liquidació Euros 

Per Drets 8687.24 

Per Garanties  1081.35 

 
CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats. 
 
Condicions Generals aprovades per la Comissió de Govern en sessió celebrada 
el dia 13 de febrer de 1988, modificades per acord de la Junta de Govern Local en 



 

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



 
 
 

 
12.- El davant de l’edifici o del solar on es realitzin les obres de nova construcció, o que 
afectin la façana o part anterior de la coberta, es tancaran sempre amb un clos de 
protecció d’acord amb les condicions de l’Ordenança d’obres a la via pública. Les 
bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació 
vigent. 
 
13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les 
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà 
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les 
prestacions de la Seguretat Social. 
 
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la corresponent 
llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals que causi. 
 
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li 
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En cas 
d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les sancions 
que corresponguin. 
 
Condicions particulars 
 
 
 
 
 
1. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar:  
1) Document signat per contractista o contractistes assumint la responsabilitat de 
l’execució de l’obra, així com documentació que acrediti la seva condició de contractista.  
2) Document signat per arquitecte assumint la direcció de l’obra.  
3) Document signat per arquitecte tècnic assumint la direcció de l’execució de l’obra.  
2. En el transcurs de les obres d’edificació caldrà desocupar i urbanitzar la zona afectada 
per vialitat de 32,26 m2 de superfície, cedida prèviament a la concessió d’aquesta 
llicència d’acord amb les obligacions urbanístiques de la propietat en sòl urbà.  
 
El propietari s’ha de fer càrrec de presentar una proposta d’urbanització subscrita per 
tècnic competent. En el document s’han d’analitzar les rasants i els pendents, observant 
les condicions d’accessibilitat d’obligat compliment. També caldrà un estudi de la 
il·luminació de l’espai públic.  
 
Com a possibles opcions d’urbanització hi ha:  
 

− La construcció d’una escala de dos trams, amb un replà entremig per mantenir l’accés 
a la parcel·la. 

− La creació d’una zona verda que pot incloure alguns dels arbres existents.  

− La construcció d’una rampa amb les mateixes característiques que l’existent.  
 
La pavimentació de la urbanització, s’ha d’executar amb paviment de formigó raspallat 
HM-20, de 20 cm de gruix.  



 

 
L’enllumenat de la zona es podria resoldre amb una columna d’enllumenat, situada al 
límit de la tanca.  
 
La solució d’urbanització ha de disposar de l’aprovació dels Serveis Tècnics Municipals. 
L’execució de l’obra serà supervisada pels mateixos serveis tècnics.  
 
3. L’execució d’aquesta obra d’urbanització serà requisit indispensable per l’autorització 
de la primera utilització de l’edifici.  
4. Aquesta llicència no autoritza l’ocupació de la via pública amb materials o altres 
elements propis de l’obra.  
5. Aquesta llicència no autoritza el funcionament de la grua-torre desmuntable a instal·lar 
a l’obra fins que no es presenti en aquest Ajuntament el document GR-1 expedit i 
segellat per entitat d’Inspecció i Control concessionària del Departament d’Indústria i 
Energia de la Generalitat de Catalunya. (Segons ITC-MIE-AEM2).  
6. S’imposa una fiança de 1.081,35 € en concepte d'urbanització simultània del tram del 
carrer de Ramon i Cajal cedit afectat per vialitat segons POUM. El paviment serà d’un 
gruix de 15 cm de formigó H-175 (Ordenança Municipal d'Obres a la Via Pública 
aprovada el 27/04/1995). Aquesta fiança també ha de garantir la neteja i/o reposició de 
paviments de la via pública que puguin afectar-se per l’execució de l’obra, especialment 
pels treballs de moviment i transport de terres o runes previstos. La fiança s’haurà de 
dipositar en el termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de la data de notificació 
de la concessió de la llicència d’obres. L’efectivitat d’aquesta llicència queda supeditada 
a l’ingrés de la fiança en el termini esmentat.  
7. D’acord amb l’article 75.1 del Decret 64/2014 pel qual s’aprova el Reglament sobre la 
protecció de la legalitat urbanística, per a la primera utilització i ocupació de l’edifici, la 
persona promotora ha de comunicar prèviament la finalització de les obres a 
l’ajuntament. La comunicació ha d’anar acompanyada del certificat final d’ obra expedit 
per la direcció facultativa de les obres en què han de constar els fets següents: a) Data 
de finiment de les obres. b) Que les obres han estat executades de conformitat amb el 
projecte tècnic autoritzat i, si s’escau, les seves modificacions i les condicions de la 
llicència urbanística atorgada. c) Que l’edificació està en condicions de ser utilitzada de 
conformitat amb l’ús autoritzat.  
8. D’acord amb el Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari aprovat per Real Decret 
Legislatiu 1/2004, de 5 de març, i el Reial decret 417/2006, de 7 d’abril, pel qual es 
desenvolupa el text refós de la Llei del cadastre immobiliari, el termini per declarar 
l’alteració cadastral és de 2 mesos a partir del dia següent a la data de finalització de 
l’obra. A aquests efectes caldrà adreçar-se a l’Ofici d’atenció al ciutadà (OAC) de 
l’Ajuntament d’Olot. Cal aportar la següent documentació: 1) Plànol de situació i 
d’emplaçament, 2) Plànols definitius de cada planta, 3) Certificat d’obra nova, 4) 
Fotografia/es de la/les façana/es (10x15), 5) fotocòpia DNI del titular i 6) Fotocòpia de 
les escriptures de propietat de la finca, (si cal). Tota la documentació es pot adjuntar en 
format digital, o enviar-ho a cadastre@olot.cat. 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 



 
 
 

16.1. - PROJECTE D’ITINERARI PER A BICICLETES ENTRE EL SECTOR LA FAJA 
I HABITATGES GARROTXA- VIA PLANOTES.- PROPOSANT APROVAR 

INICIALMENT 
 
Núm. de referència : X2020014042     
 
Vist el projecte d’Itinerari per a bicicletes entre el sector la Faja i habitatges Garrotxa- 
via Planotes, redactat per unparelld’arquitectes, Eduard Callís i Guillem Moliner en data 
abril 2020, conforme al qual té per objecte establir un itinerari per a bicicletes entre el 
sector la Faja i habitatges Garrotxa, donar continuïtat a l’actual bicicarril i propiciar una 
zona de pas segura i confortable per ciclistes. 
 
Vist l’informe emès pel cap de l’Àrea de territori Ramon Prat en data 8 de juliol de 2020, 
que s’adjunta a l’expedient, conforme al qual informa favorablement l’aprovació inicial 
del projecte esmentat en l’apartat anterior. 
 
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 UPOM2020000014, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el projecte d’Itinerari per a bicicletes entre el sector 
la Faja i habitatges Garrotxa- via Planotes, redactat per unparelld’arquitectes, Eduard 
Callís i Guillem Moliner en data abril 2020, d’acord amb l’informe emès pel cap de l’Àrea 
de territori Ramon Prat en data 8 de juliol de 2020, que s’adjunta a l’expedient. 
 
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. 
 
 

 
 
 
 

17.1. - PROPOSANT DONAR COMPTE DELS ASSABENTATS D’OBERTURA I 
DELS DECRETS DICTATS ENTRE ELS DIES 12 I 26 DE JUNY DE 2020 RELATIUS 

A L’ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
 

Núm. de referència : X2020022276     
 



 

En relació a l’expedient AG012020000022, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Prevenció i control ambiental de les activitats, 
proposa a la Junta de Govern Local, adoptar el següent acord: 
 
Únic.- Donar compte de les declaracions responsables, comunicacions prèvies, 
assabentats d’obertura i decrets dictats entre els dies 12 i 26 de juny de 2020, relatius a 
l’Àrea de Medi Ambient, que es relacionen a continuació:  
 

Tràmit 
Activitats 

Nom / comercial Concepte Adreça Decret 
 

Assabentat 
canvi no 
substancial 

Moisès Corominas 
Clavaguera 

Bar (reforma 
lavabos i sala 
existent) 

C/Ramon Berenguer 6 B  15/06/2020 

Assabentat 
canvi de 
titularitat 

Montse Roqué 
Comas 

Perruqueria Av. Sant Jordi 13 B 15/06/2020 

Assabentat 
canvi de 
titularitat 

Julià Pastoret 
Ayats 

Explotació 
ramadera extensiva 

Mas els Closells  15/06/2020 

Assabentat 
canvi de 
titularitat 

Ana Belén López 
Hernández 

Venda de 
matalassos i altre 
mobiliari 

Ctra. de la Canya 1 26/06/2020 

Desistiment 
canvi de 
titularitat 

Natàlia Planellas 
Arnau 

Venda de roba C/Bellaire 6 B 26/06/2020 

Assabentat 
canvi de raó 
social 

DIA Retail España 
SA 

Supermercat i 
autorentat de roba 

Ctra. de les Tries 14 18/06/2020 

Assabentat de 
baixa 

Col·legi 
d’Arquitectes de 
Catalunya 

Oficines Pl. Clarà 12 2n 2a 26/06/2020 

Baixa per tancament 
definitiu (revisió 
cens d’activitats) 

Salvador Aumatell 
Cufí 

Serveis d’edició 
d’imatges 

C/Bolòs 4 B 15/06/2020 

Baixa per tancament 
definitiu (revisió 
cens d’activitats) 

Roser Aiguabella 
Badosa 

Venda tot tipus 
articles 

C/Bolòs 8 15/06/2020 

Baixa per tancament 
definitiu (revisió 
cens d’activitats) 

Doriath Solutions 
SL  

Serveis 
d’informàtica 

C/Verge de la Guia 41 B 15/06/2020 

Baixa per tancament 
definitiu (revisió 
cens d’activitats) 

Fruites Mercader 
Olot SL  

Fruiteria i verduleria C/Sant Pere Màrtir 22 B 1 18/06/2020 

Baixa per tancament 
definitiu (revisió 
cens d’activitats) 

Miquel Fluvià Font  Centre auditiu C/Mulleras 30 B 2 18/06/2020 

Baixa per tancament 
definitiu (revisió 
cens d’activitats) 

José Juan Vera 
Gómez   

Venda d’equips 
informàtics 

Pl. Rector Ferrer 14 B 2 26/06/2020 

  
Concessió ús d’horts municipals 

Baixa 
voluntària 

**** Ús hort municipal Mas Bernat 23 12/06/2020 

 
 



 
 
 

S’aprova per unanimitat. 
 
 
18.1. - PROPOSANT DONAR COMPTE  DEL PLA AUTOPROTECCIÓ EN EL MARC 

DEL COVID19 DE LES ACTIVITATS DE CIRC A LA PLAÇA DE BRAUS 
 
 
 

Núm. de referència : X2020023120     
 
 
En relació a l’expedient PC012020000001 d’aprovació del Pla d’autoprotecció en el marc 
del Covid19 de les activitats de circ a la plaça de braus 2020, vist l’expedient 
administratiu i antecedents corresponents, la regidora de Seguretat, proposa a la Junta 
de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
“Donar compte del decret d’alcaldia, de data 6 de juliol, d’aprovació del Pla 
d’autoprotecció de les activitats de circ a la plaça de braus”. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
i no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a dos quarts de nou i per constància del que s’hi ha tractat i 
dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura 
 
 
 
 
VIST I PLAU 
L’ALCALDE 

LA SECRETÀRIA 

 
 


