
 
 
 

ACTA NÚM.68 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

EL DIA 30 DE JULIOL DE 2020. 
 
 
  

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 30 de juliol de 2020 es reuneix en aquesta Casa 
Consistorial la Junta de Govern d’aquets Ajuntament sota la presidència del Sr. 
ESTANIS VAYREDA I PUIGVERT, per tal de celebrar  la sessió ordinària , setmanal i 
de primera convocatòria  que s’escau al dia d’avui. 
 
Hi assisteixen els membres de la Junta de Govern Local Srs./es Jordi Güell i Güell, 
Aniol Sellabona i Aguilera i Gemma Canalias Rafel. 
 
 
Hi assisteix l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí. 
 
Actua com a secretari, el Secretari Accidental , Sr. Miquel Torrent Compte 
 
 
 

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

 

Núm. de referència : X2020025884     

 
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 SG012020000020 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 
30 de juliol a les vuit del matí se celebri telemàticament pels membres que ho sol·licitin.  
 
La normativa que regirà la sessió serà la prevista en el decret de l’alcaldia de data 5 de 
juny de 2020.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

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



 

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

3. - DESPATX OFICIAL 
 
El Sr. Alcalde accidental dona compte als membres de la Junta de Govern dels actes i 
reunions a les quals ha assistit , des de la sessió celebrada el propasat 23 de juliol: 
 

- El divendres 24 de juliol va assistir a la presentació del llibre “El follet i l’ordinador” 
de Ramon Expósito que, a causa de la pluja, es va haver de celebrar a l’Arxiu 
Comarcal de la Garrotxa.   
 

- El dissabte 25 de juliol va prendre part de l’acte de presentació del llibre “Res no 
serà igual” de Jordi Policarp a l’Arxiu Comarcal.  
 

- El dilluns 27 de juliol, junt amb la regidora Gemma Canalias i el conseller del 
Consell Comarcal de la Garrotxa Pere Vila, va presentar als mitjans de 
comunicació l’Oficina de Reactivació Econòmica de la Garrotxa. L’acte va tenir 
lloc a la seu de DinàmiG on es posarà en marxa l’Oficina, a partir d’aquest 
setembre. 
 

- El dimecres  28 de juliol, va participar via telemàtica del Gabinet territorial de 
coordinació d'emergències per la Covid_19 de la Generalitat de Catalunya. A 
continuació, junt amb l’alcalde Pep Berga i el regidor d’Urbanisme Jordi Güell, 
van prendre part de la reunió de la Comissió de Seguiment de la Variant d’Olot 
en què el Secretari General d’Infraestructures de la Generalitat, Isidre Gavin, i el 
director general, Xavier Flores, van exposar l’estat de l’estudi informatiu i 
d’impacte ambiental de la variant al seu pas per la ciutat.  
 
El mateix dia 28 al vespre, amb el regidor de Medi Ambient, Aniol Sellabona, va 
presentar els primers resultats de la prova pilot de residus al barri de Pequin a 
l’Associació de Veïnes i Veïns del Barri.   
 

- El dimecres 29 de juliol a la tarda va participar de la reunió del Consell 
d’Alcaldes/esses organitzada pel Consell Comarcal de la Garrotxa. La reunió, 
que es va fer per via telemàtica, es va centrar en temes relacionats amb la 
COVID-19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
 
 
 
 
 
 

4.1. – ACORD RELATIU A LA INDEMNITZACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS 
DE DINAMITZACIÓ DE L’ESPAI JOVE L’IDEAL, D’ACORD AMB LES 



 
 
 

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

 
 
 

Núm. de referència : X2020026036     
 
 
Vist que l’empresa SUARA SERVEIS SCCL és l’adjudicatària d’un contracte de serveis 
de dinamització de l’espai jove l’Ideal i monitoratge o direcció d’algunes activitats de 
l’Estiu Riu des de 29 d’agost de 2017, per un import de 26.844,96€ anuals, IVA exempt. 
  
Vist que la durada del contracte és de dos anys a comptar del mes de setembre de 2017 
amb opció d’un any més de pròrroga i que aquesta pròrroga s’acordà expressament al 
setembre de 2019 per al curs 2019-2020.  
 
Atesa la situació de crisis social i econòmica provocada pel COVID-19 i la conseqüent 
declaració de l’estat d’alarma i les seves pròrrogues, que ha comportat canvis en la 
situació dels diversos contractes que té adjudicats l’Ajuntament d’Olot, els seus 
Organismes Autònoms i Consorcis adscrits.  
 
Vist que resulten aplicables les disposicions del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, 
pel que es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària 
ocasionada por el COVID-19 i les seves successives pròrrogues; el Reial Decret-Llei 
8/2020, de 17 de març i Real decret-llei 11/2020 de 31 de març, pels que s’adopten 
mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-
19 i la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la que es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyoles les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.  
 
Vist l’informe de 1 de juliol de 2020 dels serveis jurídics i econòmics de l’Ajuntament 
d’Olot que conclou que el contracte ha estat suspès en la seva totalitat de 16 de març 
fins a 29 de juny de 2020 i per tant li resulta aplicable l’article 34.1 del Reial Decret Llei 
8/2020, de 17 de març pel que s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit 
social i econòmic per fer front al COVID-19.  
 
Vist que l’empresa SUARA ha justificat degudament els conceptes indemnitzables 
prevists a l’article 34.1 del Reial Decret 8/2020, de 17 de març pel que s’adopten 
mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-
19, en concret les nòmines amb els salaris efectivament abonats als treballadors adscrits 
al contracte, i que també ha aportat una declaració responsable on consta que 
efectivament ha abonat les nòmines del 16 de març al 29 de juny de 2020 i que el 
personal no ha estat objecte d’ERTO en aquest període 
 
En relació a l’expedient ED032020000010 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.-Procedir al pagament de set mil cent setanta-un euros i noranta-cinc cèntims 
(7.171,95.-€) corresponents a la totalitat de les despeses salarials efectivament 
abonades i justificades per l’empresa SUARA SERVEIS SCCL al personal adscrit al 
contracte de serveis de dinamització de l’espai jove l’Ideal, des del 16 de març fins al 29 
de juny de 2020, període en que el contracte ha estat suspès en la seva totalitat.  
 
Amb aquest pagament es dona per definitivament saldada i finiquitada la indemnització 
corresponent amb motiu de la suspensió del contracte en els període esmentat.  
 
El pagament es realitzarà amb càrrec a la partida pressupostària 20.500.326.224001 
INDEMNITZACIONS CONTRACTES SERVEIS COVID 19 del pressupost de l’IMEJO. 
 
 
 

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

200240  Despeses 99999 7171.95 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 

5.1. - AIXECAR DE FORMA PARCIAL LA SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE DE 
SERVEIS DE DINAMITZACIÓ DE L’ESPAI JOVE L’IDEAL 

 
 

Núm. de referència : X2020026034     
 
Atès que en data 30 d’agost de 2020 es va adjudicar a l’empresa SUARA SERVEIS, 

SCCL el contracte de serveis de dinamització de l’espai jove l’Ideal d’Olot per un import 

de vint-i-sis mil vuit-cents quaranta-quatre euros i noranta-sis cèntims (26.844,96.-€) 

anuals. 

Atès que el contracte tenia una durada de dos anys a comptar des del dia 1 de setembre 

de 2017, prorrogable per un any més. 

Atès que el contracte efectivament es va prorrogar per una altra anualitat que finalitza el 

dia 31 d’agost de 2020. 

Atès que, segons estableix el Plec de Clàusules Administratives Particulars  (PCAP) és 

objecte d’aquest contracte la dinamització de l’Espai Jove l’Ideal i també els serveis de 

monitoratge o direcció d’algunes activitats del programa Estiu Riu durant els mesos de 

juliol i/o agost. 

Atès que des del 15 de març de 2020 el contracte de serveis de dinamització de l’espai 

jove l’Ideal d’Olot es troba suspès. 

Atès que des del dia 29 de juny de 2020, una de les dues persones que SUARA destina 

al servei, en concret la Sra. Karen Torres Estupiñan, ja va començar a treballar amb 

normalitat en el servei de monitoratge o direcció d’algunes de les activitats de l’Estiu Riu  



 
 
 

 
En relació a l’expedient ED032020000009 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.- Aixecar de forma parcial la suspensió del contracte de serveis de dinamització 

de l’espai jove l’Ideal amb efectes des del dia 29 de juny de 2020, en concret pel que fa 

al servei de monitoratge o direcció d’algunes de les activitats de l’Estiu Riu, mantenint 

en suspensió la resta del contracte. 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 

6.1. - ADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CASG, CREU 
ROJA I AJUNTAMENT D'OLOT 

 
 

Núm. de referència : X2020026317     
 
 
Vist que en data 17 d’abril es va formalitzar un conveni de col·laboració entre el Consorci 
d’Acció Social de la Garrotxa i el Comitè Comarcal de Cruz Roja Española a la Garrotxa 
per a la gestió del projecte lligams i que en data 20 de maig de 2020 va ser prorrogat. 
 
Vist que la crisi sanitària del Covid-19 declarada el dia 11 de març per l’Organització 
Mundial de la Salut (OMS) com una pandèmia i la posterior declaració d’estat d’alarma 
ha suposat haver de garantir l’atenció a persones en situació de vulnerabilitat. 
 
Vista la necessitat d’ampliar i clarificar les despeses i necessitats sorgides arrel de la 
crisi sanitària del Covid-19 a la comarca de la Garrotxa en la gestió del projecte lligams 
que facilita la cobertura de necessitats bàsiques dels col·lectius en situació de pobresa 
mitjançant prestacions econòmiques que els permetin fer front a diferents despeses 
alimentàries i de primera necessitat. 
 
Vist que durant el curs i vacances escolars afectat per la situació excepcional del 
COVID’19, les necessitats bàsiques d’alimentació i de primera necessitat dels de 
persones del municipi d’Olot i d’infants de les escoles bressol d’Olot, s’han hagut de fer 
efectives amb el repartiment de targetes gestionades per Creu Roja.  
 
 
Vist l’expedient administratiu núm. SG102020000004 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’acció social i cooperació, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords:  
 
 



 

PRIMER.- Aprovar l’addenda al conveni de col·laboració entre el Consorci d’Acció Social 
de la Garrotxa i el Comitè Comarcal de Creu Roja Espanyola a la Garrotxa i l’Ajuntament 
d’Olot per la gestió del projecte Lligams en resposta a l’impacte de les mesures preses 
per combatre la pandèmia del Covid-19.  
 
SEGON.- Aprovar el pagament de cinquanta-cinc mil euros (55.000,00.-€) 
corresponents a les despeses generades per persones del municipi d’Olot i onze mil 
euros (11.000,00.-€) corresponents a les despeses per cobrir el menjador escolar de les 
famílies becades de les llars d’infants d’Olot, amb càrrec a al partida de l’Ajuntament 
d’Olot 20.600.231.480054 Fons Social Covid-19 (20% superàvit) 
 

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

200230  Despeses 20600  231  480054 55000 FONS SOCIAL COVID 19 (20% SUPERAVIT) 100 001 001 001 000 000 
200230  Despeses 20600  231  480054 11000 FONS SOCIAL COVID 19 (20% SUPERAVIT) 100 001 001 001 000 000 

 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 

7.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 
 
 

Núm. de referència : X2020026536     
 
 
En relació a l’expedient CPG22020000059 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 annexada núm. 20/21 per un import total 
de 276.800,78 euros. 
 
 

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

200240  Despeses 99999 276800.78 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 

8.1. - APROVAR CERTIFICACIÓ D'OBRES Nº 4 DE LA CONSTRUCTORA DEL 
CARDONER SA (ESPAI CRÀTER) 

 
 
 

Núm. de referència : X2020026490     



 
 
 

 
 
En relació a l’expedient CPG22020000058 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 

 
Aprovar la certificació n.4 de la CONSTRUCTORA DEL CARDONER SA 
corresponent a les obres de PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE L’ESPAI 
CRÀTER D’OLOT, UBICAT AL CARRER MACARNAU Nº 55 D’OLOT  amb càrrec 
a la partida 20.140.333.63208 “ACT. ESPAI CRÀTER (OBRA) (PR20 290394,80) 
(PR18-30)” per un import de 183.793,43 euros. 

 
 

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

  Despeses 99999 183793.43 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 

9.1. - OBRES DE MILLORA DELS TANCAMENTS EN PLANTA SEGONA DE 
L'ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY D'OLOT. 

 
 

Núm. de referència : X2020025272     
 

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 dels tancaments en planta 
segona de l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot , com es desprèn de l’informe de 
data 13 de juliol de 2020,  emès per la Sra. Carme Yeste Casado, arquitecte municipal 
i la Sra. Gemma Planagumà Calm, arquitecta tècnica 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 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 de 
millora dels tancaments en planta segona de l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot: 

-Serralleria les Tries, SL  

-Josep Viñals, SL  

-Cimmetal, SL  



 

Quart.-Atès que s’ha presentat una única oferta subscrita per l’empresa “CINMETAL, 
SL” i d’acord amb l’informe de valoració, s’informa favorablement perquè  s’ajusta al 
projecte i és  econòmicament més avantatjosa. 

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 CIMMETAL. 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: CC012020000250 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, arquitecte municipal 
i la Sra. Gemma Planagumà Calm, arquitecta tècnica municipal, de data 13 de juliol de 
2020  en el que es motiven les necessitats de contractar. 

 
Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a 

favor de l’empresa CIMMETAL. SL, amb NIF núm. B17231986, el contracte menor de 
les obres de millora dels tancaments en planta segona de l’Escola d’Art i Superior 
de Disseny d’Olot, de la memòria valorada redactada pels Serveis Tècnics Municipals 
i aprovada aprovada per Decret de l’Alcaldia de data 7 de maig de 2020; pel preu de 
vint-i-.set mil dos-cents nou euros amb vint-i-vuit cèntims (27.209,28 €),  IVA 
inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en vint-i-dos mil quatre-cents vuitanta-set euros amb un 
cèntim (22.487,01 €) de pressupost net i quatre mil set-cents vint-i-dos euros amb vint-
i-set cèntims (4.722,27 €) 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 27.209,28 €, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida núm. 20.140.326.63210 “actuacions Escola de Belles Arts” del 
Pressupost municipal. 
 

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

200220  Despeses 20140  326  63210 27209.28 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 
CC012020000250 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa CIMMETAL. SL. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

9.2. - APROVACIÓ EXPEDIENT, APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DE LES 
OBRES DE MILLORA A NOU PLACES D'OLOT; I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ 
 
 

Núm. de referència : X2020026107    
 
 

Tipus contracte OB D'OBRES 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

  
 

Antecedents  

Vista la necessitat de contractar les obres de millora de 9 Places d’Olot, d'acord amb 
l'informe tècnic emès pel Sr. Ramon Prat, com a cap d’Àrea de Territori de l’Ajuntament 
d’Olot núm. NI022020000991 de 21 de juliol de 2020.  
 

L’objecte del contracte és l’execució de les obres Obres de millora a 9 places la ciutat 

d’Olot, ( Vivendes Garrotxa, Planotes, Xiprer, Pla de dalt, Mas Baix, Montolivet, 

Desemparats, La Caixa, Eixample Malagrida. ) per tal de dur a terme les actuacions 

definides en el Projecte de millora a 9 places a la ciutat d’Olot segons els pressupostos 

participatius 2019 

El pressupost base de licitació ascendeix a un total de 56.986,73 € (iva inclòs)  dels 
quals corresponen 47.096,48 € de pressupost net , més 9.890,26 € en concepte d’IVA, 
calculat al 21%.  

Pel que fa a la durada del contracte, s'estableix un termini màxim de 3 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  47.096,48 €, IVA exclòs. 

Aquest contracte no està subjecte a regulació harmonitzada. 

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

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

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

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

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

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

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

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

I vist l’expedient administratiu núm. CCS12020000028 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 de 9 Places d’Olot,  
incorporant-hi la documentació a què fa referència l'article 116 del LCSP. 

Segon.- APROVAR l'expedient de contractació administrativa de les obres de de millora 
de 9 Places d’Olot, amb un import màxim de quaranta-set mil noranta-sis euros amb 
quaranta-vuit cèntims (47.096,48), IVA exclòs.  

L'import total de la despesa ascendeix a 56.986,73€, IVA inclòs. Aquest import es 
desglossa en 47.096,48 € de pressupost net, més 9.890,26 € en concepte d'IVA calculat 
al tipus del 21%. 

La durada del contracte és de 3 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 de 9 places d’Olot. 

Quart.- APROVAR la despesa de la present contractació que es finançarà amb càrrec a 
la següent partida del pressupost municipal: 20.160.924.63701 “Processos 
Participatius”. 
 

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

200200  Despeses 20160  924  63701 56986.73 PROCESSOS PARTICIPATIUS (PR20) 100 001 001 001 000 000 

 

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

Sisè.- CONVOCAR la licitació i tramitar l'expedient de contractació de les obres de 
millora de 9 places d’Olot, 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. 
 
 

9.3. - SERVEI DE CONTROL DE QUALITAT DEL SERVEI DE NETEJA, INFORME 
DE CONTROL PRESENCIAL IO ASSESSORAMENT CONTINU DEL CONTRACTE 

DEL SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS 
 
 

Núm. de referència : X2020025869     
 
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
 
 
 
 
 
Antecedents 
 

Primer.- L’Ajuntament d’Olot va adjudicar en la sessió plenària del 18 de juny de 2020, 
el contracte del servei de neteja d’edificis i equipaments municipals de l’Ajuntament 
d’Olot. És previst que el contracte es formalitzi amb efectes d’1 de setembre de 2020. 
El responsable del contracte és l’enginyer tècnic de l’àrea de Territori, Espai Públic i 
Medi Ambient, Sr. Xavier Viñolas Boix 
 



 

Segon.- Atès que és necessari executar el servei de qualitat del servei de neteja, informe 
de control presencial i assessorament continu del servei de neteja dels edificis i 
equipaments municipals de l’Ajuntament d’Olot,  com es desprèn de l’informe de data 
22 de juliol de 2020,  emès pel Sr. Xavier Viñolas Boix, enginyer tècnic de l’Àrea de 
Territori d’aquest Ajuntament. 

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

Quart.- Atès que es va contractar amb l’empresa CIAS COM 2001 SL l’elaboració del 
plec de prescripcions tècniques del servei de neteja dels edificis i equipaments 
municipals, es considera adient contractar-los el servei de qualitat del servei de neteja, 
informe de control presencial i assessorament continu; en considerar que podran dur-lo 
a terme amb coneixement de les especificitats del contracte i amb estricta subjecció a 
tot allò estipulat en el plec de prescripcions tècniques 

 
Cinquè.- Vist l’informe emès en data 22 de juliol de 2020 pel Sr. Xavier Viñolas Boix, 
enginyer tècnic de l’àrea de Territori d’aquest Ajuntament, en el qual s’informa 
favorablement l’oferta “AJO-01-20 amb data 16 de juliol de 2020. Revisió 1” , presentada 
per l’empresa “Cias Com 2001,SL”. 

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

Setè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa CIAS COM 2001 SL  i atès que aquesta 
compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del 
contracte. 

Fonament jurídic 

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

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

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

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

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics 

 



 
 
 

Vist l’expedient administratiu núm: CC012020000254 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 

rimer.-  Aprovar l’informe emès pel Sr. Xavier Viñolas Boix, enginyer tècnic de l’Àrea de 
Territori d’aquest Ajuntament, de data 22 de juliol de 2020, en el que es motiven les 
necessitats de contractar. 

 
Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a 

favor de l’empresa CIAS COM 2001 SL, amb NIF núm. B62658521 el contracte 
menor del servei de qualitat del servei de neteja, informe de control presencial i 
assessorament continu del servei de neteja dels edificis i equipaments municipals 
de l’Ajuntament d’Olot; pel preu de divuit mil setanta-set euros amb quaranta 
cèntims (18.077,40 €) , IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en  catorze mil nou-cents quaranta euros (14.940 €) de 
pressupost net i  tres mil cent trenta-set euros amb quaranta cèntims (3.137,40 €) d’IVA 
calculat amb un tipus del .1% 

El servei esmentat es realitzarà d’acord amb les condicions especificades en l’oferta 
“AJO-01-20 amb data 16 de juliol de 2020. Revisió 1”, presentada per l’empresa “Cias 
Com 2001, SL” que figura com annex a l’expedient.  
 
Tercer.-  Els serveis es portaran a terme durant el període d’1 de setembre de 2020 a 
30 d’agost de 2021. 
 
Quart.-  El contracte es desenvoluparà en dos fases: 

 
FASE 1. (DE L’1 DE SETEMBRE AL 31 DE DESEMBRE) CONTROL DE QUALITAT 
DEL SERVEI DE NETEJA, INFORME DE CONTROL PRESENCIAL I 
ASSESSORAMENT CONTINU:  
Termini: de l’1 de setembre al 31 de desembre de 2020.  
Preu: 4.980 € + IVA 21%.  
 
FASE 2. (DE L’1 DE GENER AL 31 D’AGOST) CONTROL DE QUALITAT DEL SERVEI 
DE NETEJA, INFORME DE CONTROL PRESENCIAL I ASSESSORAMENT CONTINU  
 
Termini: de l’1 de gener al 31 d’agost de 2021.  
Preu: 9.960 € + IVA 21%.  
 
Cinquè.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 6.025,80 €, IVA inclòs, 
corresponent a la Fase 1 (des de l’1 de setembre al 31 de desembre de 2020) ,  amb 
càrrec a la partida núm. 20.144.920.227010 “control de qualitat neteja edificis 
municipals” del Pressupost municipal. 
Aquest import es desglossa en quatre mil nou-cents vuitanta euros (4.980 €) de base 
imposable més  mil quaranta-cinc euros amb vuitanta cèntims (1.045,8 euros ) d’IVA 
calculat al 21 %. 
 



 

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

200220  Despeses 20144  920  227010 6025.80 CONTROL DE QUALITAT NETEJA EDIFICIS 100 001 001 001 000 000 

 

 

Sisè.- La despesa corresponent a la  Fase 2 (termini des de l’1 de gener de 2021 al 31 
d’agost de 2021) és de  dotze mil cinquanta-un euros amb seixanta cèntims ( 12.051,60 
€), IVA inclòs,  es pagarà amb càrrec al pressupost municipal de 2021. 
 
Aquest import es desglossa en nou mil nou-cents seixanta euros (9.960 €) de base 
imposable més dos mil noranta-un euros amb seixanta cèntims (2.91,60 €) d’IVA calculat 
al tipus del 21% 
 
Setè.- 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 
CC012020000254. 
 
Vuitè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa. CIAS COM 2001 SL 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

10.1. - CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT D’OLOT I 
L’AJUNTAMENT DE BIANYA, PER A LA REPARACIÓ DE LA PASSERA SITUADA 

AL SECTOR D’ESPERANÇA.- PROPOSANT APROVAR 
 
 
Núm. de referència : X2020025755     
 
 
Vist que entre els dies 20 i 23 de gener de 2020, a Catalunya va tenir lloc un episodi 
meteorològic de pluges continuades, ratxes de vent i fort onatge, anomenat temporal 
Glòria. Aquest episodi va causar un increment de cabals important en moltes lleres de 
Catalunya i en concret a la riera de Riudaura l’increment de cabal va ser molt superior a 
l’habitual i va provocar diversos danys en els marges i estructures presents a la llera. 
 
Vist que en el sector anomenat d’Esperança, i en el punt que és terme comú del municipi 
d’Olot i de la Vall de Bianya, al mig de la riera de Riudaura, hi ha una passera que creua 
l’esmentada riera, que va ser malmesa pel temporal Glòria i es considera necessari 
regular el règim d’execució i finançament dels projectes que han de donar lloc als treballs 
de reparació corresponents, i a l’ensems deixar definides les condicions de conservació 
i reparació futures. 
 
Vist el conveni de col·laboració subscrit entre l’ajuntament d’Olot i l’ajuntament de la vall 
de Bianya, per a la reparació de la passera situada al sector d’esperança que té per 
objecte establir un acord de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’Ajuntament de 
Bianya, per tal de regular el règim d’execució i finançament dels projectes que es 
desenvolupin per a reparar i conservar ara i en el futur la passera a la que s’ha fet esment 
en els antecedents. 



 
 
 

 
En relació a l’expedient URG32020000004, 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 el conveni de col·laboració, adjunt, subscrit entre l’ajuntament 
d’Olot i l’ajuntament de la vall de Bianya, per a la reparació de la passera situada al 
sector d’esperança. Les despeses aniran a càrrec de la següent partida: 
 

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

200240  Despeses 20140  151  61921 45334.74 ACTUACIONS PASSERA DE L'ESPERANÇA 
(PR19-21055.05) 

140 999 999 065 999 999 

 

 
SEGON.- FACULTAR l'alcaldia perquè subscrigui tots els documents que siguin 
necessaris per a la formalització dels precedents acords.  
 
TERCER.- NOTIFICAR el present acord als interessats i als serveis econòmics de 
l’Ajuntament. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 

11.1. - CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT al C DE LA 
TARTANA N.0049 

 
 

Núm.- LLICENCIA D’OBRES 
****- C EMILI GRAHIT N.0055 Pis.6 Pta.1 GIRONA 

 
Núm. de referència : X2019047380 

 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de ****per CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE 
UNIFAMILIAR AÏLLAT, al C DE LA TARTANA N.49, del municipi d’Olot.  

 
Identificació de l’expedient: OMA32019000119   
Situació: C DE LA TARTANA N.0049  
UTM: : 6303903 
 
1.- En data 9/12/2019, **** amb DNI: ****, representat per ****, presenta projecte d’obres 
majors per CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, amb situació al 
carrer C DE LA TARTANA N.49, d’Olot. 
 
2.- En data 29/06/2020 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 URBANITZABLE DELIMITAT. Zona Suburbana A intensitat 
II (illa 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 ****amb DNI: ****, representat per ****, llicència d’obres 
(OMA32019000119), per CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, amb 
situació al C DE LA TARTANA N.49, 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: CRA2020600053     
 
Liquidació de Drets i Garanties: 
Drets 
 
Per: Un pressupost de: 358848.15 euros  
1 Connexions desguassos habitatges 
1 Guals 
 

Base liquidable 
(3) 

Drets % 
bonifica
ció 

Drets definitius Taxes Total Drets 

358848.15 11967.99 0 11967.99 536.85 12504.84 

 
Garanties: 



 
 
 

  
  Garantia per reposició de paviments  300.00 euros 

 

Total Liquidació Euros 

Per Drets 12504.84 

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. La primera utilització del l’edifici podria veure's limitada si la parcel·la no reuneix 
tots els elements d'urbanització previstos en el corresponent projecte 
d'urbanització d'acord amb l'art. 65 del Pla d’ordenació urbanística municipal i 
art. 41 del text refós de la Llei d’urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010).  

2. D'acord amb l'establert a l'art. 1 del Decret 282/1991, no es poden iniciar les 
obres de construcció si no s'ha presentat prèviament a l'Ajuntament el projecte 
executiu visat pel col·legi professional corresponent i el programa de control de 
qualitat.  

3. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: 1) Document signat per contractista 
assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra i document que l’acrediti 
(model 36, certificat d’alta a l’epígraf corresponent o altra documentació 
equivalent). 2) Document signat per arquitecte tècnic assumint la direcció de 
l’execució de l’obra.  

4. El projecte d’obra que s’autoritza en aquesta llicència s’ajusta a la Concreció de 
l’ordenació volumètrica de l’illa aprovada per l’Ajuntament d’Olot segons acord 



 
 
 

de data 11/05/2017, segons el procediment previst a l’article 252 del Reglament 
de la Llei d’urbanisme (Decret 305/2006). Les condicions de composició dels 
volums edificables de l’expedient de concreció de l’ordenació volumètrica (art. 
18.5) són les següents:  
Les noves edificacions hauran de formar un conjunt harmònic amb les 
edificacions existents, per això s’han arbitrat una sèrie de mesures referents a 
diversos aspectes de l’edificació en aquestes parcel·les.  
 
a) Materials per tractament de les façanes:  
Preferentment els murs exteriors de façana de les edificacions seran d’un sol 
material, d’obra vista, manual o mecànica de color vermell (natural).  
S’admet la combinació de dos materials sempre que un sigui l’obra vista i l’altre 
un revestiment uniforme, sigui estucat, remolinat o d’altre. El color d’aquest 
revestiment serà el més proper possible al blanc o al gris. En tot cas el material 
dominant serà l’obra vista, que serà obligatori estigui present a totes les façanes 
i en el conjunt no serà inferior al 60% de la seva superfície.  
Els tancaments de les obertures, seran preferentment de color blanc, qualsevol 
altre color s’haurà de justificar.  
 
b) Cobertes:  
Les edificacions en dues plantes resoldran la coberta amb una teulada inclinada 
de teula, idèntica o més semblant possible a la utilitzada per la resta de la zona 
de Rebaixinc. La teula utilitzada a les edificacions de la zona és la “Teja mixta 
Cazorla, marrón, URL”. El pendent dels teulats, serà entre el 30% i el 35%. Les 
cornises i ràfecs de teulada comptaran a efectes de separació mínima a partir 
d’una volada de 50 cm. El cantell dels ràfecs entre 10 i 12 cm. L’acabat dels 
ràfecs de coberta serà d’un material que es pugui deixar vist, sense pintar.  
 
S’admet la coberta plana a les plantes baixes i l’acabat serà amb grava tipus 
palet de riera o amb un paviment. No s’admetrà l’acabat amb làmines 
impermeables autoprotegides.  
 
c) Les parets de tancament tindran una cota mínima de 0,60 m d’alçada i una 
màxima de 1,00 m. A les tanques que donen a carrer, aquestes alçades es 
mesuraran respecte a la rasant del mateix. Seran de totxo manual o mecànic, de 
mida catalana color vermell (natural) i el seu coronament serà horitzontal i acabat 
amb una peça ceràmica del mateix color.  
Per sobre de la paret massissa, fins a 1,80 m, la tanca serà vegetal. S’admetrà 
una tanca de reixat prefabricat plastificat en color verd que quedarà amagada 
per la vegetació. Aquest reixat servirà com a suport del bruc provisionalment 
mentre el verd no arribi a l’alçada correcte.  
 

5. Aquesta llicència no autoritza l'ocupació de la via pública amb materials o altres 
elements propis de l'obra.  

6. 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.  

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

 
 

EL SECRETARI ACCIDENTAL 

 
 


