
 
 
 

ACTA NÚM.72 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 
EL DIA 27 D´AGOST DE 2020 

 
  

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 27 d´agost 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 i Gemma Canalias i Rafel presencialment al 
lloc on se celebra. Immaculada Muñoz i Díaz, Jordi Güell i Güell, Maria Assumpció 
Camps i Bosch,  Aniol Sellabona i Aguilera de forma telemàtica.    
 
També hi assisteixen com a regidors delegats expressament convidats per tal de 
presentar els assumptes de la seva àrea, sense poder intervenir, en cap cas, en la part 
resolutiva ni en la resta d’assumptes que no afectin a la seva àrea ni prendre part en la 
votació, i segons informe dels Serveis de Secretaria del dia 1 de juliol de 2003, els 
Srs./es: Agustí Arbós i Torrent, Gemma Pujolar i Busquets i Adriana Francés i 
Planella de forma telemàtica. 
 
Hi assisteix presencialment com a regidor de l’oposició: Josep Guix Feixas. 

 
Hi assisteix telemàticament l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí. 
 
Actua com a secretària, la Secretària General , Sra. M. Glòria Gou Clavera. 
 
La secretària fa constar que els regidors Sra. Muñoz, Sr. Güell, Sra. Camps, Sr. 
Sellabona,  Sr. Arbós, Sra. Pujolar i Sra. Francés han estat autoritzats per l’alcalde a 
assistir telemàticament a la sessió. 
 
 

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

 
 
 

Núm. de referència : X2020028854     
 

 
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 
lacontenció de la infecció per SARS-CoV-2. 
 



 

 
En relació a l’expedient SG012020000026 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 
27 d’agost a les vuit del matí se celebri telemàticament pels membres que ho sol·licitin.  
 
La normativa que regirà la sessió serà la prevista en el decret de l’alcaldia de data 5 de 
juny de 2020. 
 
 

S’aprova per unanimitat. 
 
 
 

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

3. - DESPATX OFICIAL 
 
El Sr. Alcalde dona compte als membres de la Junta de Govern dels actes i reunions a 
les quals ha assistit , des de la sessió celebrada el dia 20 d’agost: 
 

- El dijous 20 va assistir a l’acte “Òmnium en ruta” organitzat per Òmnium que es 
va fer al Firal. 

 
 

- El divendres 21 d‘agost va prendre part a la presentació del llibre Balls i Danses 
del Pirineu, vol II que va tenir lloc a la Plaça Major de Les Preses. 

 
 

- El dissabte 22 va assistir als espectacles Idi Begi i Perú Ritmos y Costumbres 
programats dins els actes de l’EsDansa de Les Preses. 

 

- El dilluns 24 va participar de la presentació del Festival Lluèrnia que va tenir lloc 
a les Fonts de Sant Roc.  

 
 
 
 
 



 
 
 

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

 
Tot seguit la Secretària dóna 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. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES ANNEX. 20/24 
 
 

Núm. de referència : X2020029020     
 
 
En relació a l’expedient CPG22020000070 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. 20/24 per un import de 
26.227,97 euros. 
 
 

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

200240  Despeses 99999 26227.97 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat 
 
 
 

6.1. - APROVAR 2ON PAGAMENT PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA 
CÀRITES (GARROTXA) 

 

Núm. de referència : X2020028952     
 
 
En relació a l’expedient CPG22020000067 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 al 2on pagament parcial, degudament justificat,  de 4.007,39 euros a l’entitat 
Càrites Diocesana (Garrotxa) en concepte de pagament parcial de la subvenció 
atorgada per un import total de 36.000 euros, destinada a la depesa d’aliments del mes 
de juliol motivades pel COVID19, aprovada per la Junta de Govern Local de data 
9/7/2020. 
 

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

200340 2002536001002 Despeses 20600  231  480054 4007.39 FONS SOCIAL COVID 19 (20% SUPERAVIT) 600 999 288 065 999 999 

 
S’aprova per unanimitat 



 

 
6.2. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'AGRUPACIÓ SARDANISTA 

OLOT 
 
 

Núm. de referència : X2020028963     
 
 
En relació a l’expedient CPG22020000068 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Procedir a la bestreta de 8.000 euros a l’ Agrupació Sardanista Olot en concepte 
d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 20.000 euros, aprovada 
per la Junta de Govern Local de data 20/8/2020. 
 
 

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

200220 2003059001001 Despeses 20400  334  480009 8000 CONVENIO AGRUPACIO SARDANISTA 
D'OLOT 

100 001 001 001 000 000 

 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

 
7.1. - APROVAR CERTIFICACIÓ MUSEOGRAFIA DE LA IMPLEMENTACIÓ DEL 

PROJECTE MUSEOGRÀFIC DE L'ESPAI CRÀTER 
 
 

Núm. de referència : X2020028983     
 
 
En relació a l’expedient CPG22020000069 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.1 de INDISSOLUBRE SL corresponent a la implementació  
del PROJECTE MUSEOGRÀFIC DE L’ESPAI CRÀTER   amb càrrec a la partida 
20.140.333.63209 “ACT.ESPAI CRÀTER (ESPAI MUSEOGRAFIC) PR20-
140629,9” per un import de 224.654,86 euros. 

 
 
 

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

200220  Despeses 20140  333  63209 224654.86 ACT. ESPAI CRATER (ESPAI MUSEOGR) 
PR20-140629,9 

100 001 001 001 000 000 

 

 
 
S’aprova per unanimitat 



 
 
 

 
8.1. - APROVACIÓ PADRÓ EXERCICI 2020 - IMPOST ACTIVITATS 

ECONÒMIQUES 
 
 
Núm. de referència : X2020028379     
 
 
Vist l’expedient administratiu AE12020000030 i antecedents corresponents, la regidora delegada  
d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Aprovar el padró de l’ IMPOST D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES de l’exercici 2020, que importa 

les següents quantitats: 
  

Artículo I. CONCEPTE 
PADRÓ 

Sección 1.01 IMPOR
T 

Padró IAE 

Recàrrec Diputació 

938.882,86.-€ 

118.457,63.-€ 

TOTAL PADRO IAE 2020 1.057.340,49.-€ 

 
Segon. El període de cobrament en voluntària és de l’1 de setembre fins el dia 31 d’octubre de 2020, ambdós 

inclosos, de conformitat amb l’acord  de l’Ajuntament Ple  en sessió celebrada el dia 20 de 
desembre de 2019, pel qual, entre d’altres, s’aprovà el calendari del contribuent per l’exercici 
2020. Transcorregut aquest termini, els deutes que no s’hagin fet efectius seran exigits en via de 
constrenyiment i acreditaran el recàrrec de constrenyiment, interessos de demora i, en el seu 
cas, les costes que produeixin. 

 
 

S’aprova per unanimitat 
 

 
 
9.1. - ADJUDICAR EL CONTRACTE DE LES OBRES DE MILLORA A NOU PLACES 

D'OLOT 
 
 

Núm. de referència : X2020026107     
 

Tipus Contracte OB D'OBRES 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

 
 
Antecedents 
  
Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 2 de juliol de 2020 
es va aprovar el Projecte de millora a nou places d’Olot. 
  
Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 30 de juliol de 2020, 
s’aprovà l’expedient de contractació administrativa i el Plec de clàusules administratives 



 

particulars reguladores del contracte de les “Obres de millora a nou places d’Olot”, 
mitjançant procediment obert simplificat abreujat, amb un pressupost de licitació de 
quaranta-set mil noranta-sis euros amb quaranta-vuit cèntims (47.096,48 €) IVA exclòs, 
cinquanta-sis mil nou-cents vuitanta-sis euros amb setanta-tres cèntims (56.986,73 €) 
IVA inclòs.  
  
En data 14 d’agost de 2020 finalitzà el termini de presentació de proposicions, havent 
participat en la licitació, per haver presentat la seva oferta dins el termini fixat i en la 
forma pertinent, les següents empreses:  

1. GIRODSERVICES SL 
2. JOSEP VILANOVA SA 
3. OBRES MEROCA SLU 
4. OBRES I PAVIMENTS BOU SL 
5. PERE BOADA COMAS SL 

La Mesa de Contractació, en reunió celebrada en data 18 d’agost de 2020, procedí a 
l’acte d’obertura del Sobre Únic, i comprovà que les esmentades empreses figuressin 
inscrites en el Registre electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya 
(RELI) o en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado 
(ROLECE). 
 
En el mateix acte, la Mesa sol·licità als Serveis tècnics de l’àrea d’Infraestructures i Obra 
Pública, la valoració de les proposicions admeses a la licitació. 
 
La Mesa de Contractació, en reunió celebrada en data 25 d’agost de 2020, subscriu 
íntegrament l’informe de valoració de les proposicions, emès per la Sra. Maria Quer 
Expòsito en data 25 d’agost de 2020 i adoptà per unanimitat, el següent acord: 
 
Elevar a la Junta de Govern Local la proposta d’adjudicació del contracte de les “obres 
de millora de 9 places d’Olot”, a favor de l’empresa OBRES MEROCA SLU, en ser 
l’oferta més avantatjosa sense incórrer en supòsit de baixa temerària, i d’acord amb la 
proposició que a continuació es detalla: 
  
Preu Base Imposable:    41.000,00 € 
IVA (21 %)         8.610,00 € 
Total                   49.610,00 € 
 
De conformitat amb l’article 151 de la LCSP. 

D’acord amb els antecedents i de conformitat amb la Disposició Addicional segona de 
la LCSP i les delegacions efectuades pel cartipàs municipal. 
 
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12020000028, la regidora delegada 
d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  ADJUDICAR el contracte de les “Obres de millora de nou places d’Olot”, a 
favor de l’empresa OBRES MEROCA SLU, amb NIF B55268973, pel preu de 
QUARANTA-NOU MIL SIS-CENTS DEU EUROS (49.610,00 €), IVA inclòs. 
 



 
 
 

Aquest import es desglossa en quaranta-un mil euros (41.000,00 €) de base imposable 
i vuit mil sis-cents deu euros (8.610,00 €) d’IVA calculat al 21 %. 
 
Segon.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de 
clàusules administratives particulars reguladores de la contractació, aprovat per Junta 
de Govern Local de 30 de juliol de 2020; el projecte aprovat per acord de la Junta de 
Govern Local de 2 de juliol de 2020; i amb l’oferta presentada per l’adjudicatària. 
 
Les característiques i avantatges de l’oferta adjudicatària respecte de les demés ofertes 
presentades, queden acreditades en l’informe tècnic de valoració i en les actes de les 
reunions de la Mesa de Contractació celebrades els dies 18 i 25 d’agost de 2020.  
 
Tota la informació necessària que justifica la present adjudicació es troba publicada en 
el Perfil del contractant de l’Ajuntament d’Olot.  
 
Tercer.- El preu del contracte es pagarà amb càrrec a la partida: 20 160 924 63701 
Pressupostos participatius: 
 

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

200300 2002742 Despeses 20160  924  63701 49610 PROCESSOS PARTICIPATIUS 
(PR20) 

100 001 001 001 000 000 

200210 2002742 Despeses 20160  924  63701 -7376.73 PROCESSOS PARTICIPATIUS  
(PR20) 

100 001 001 001 000 000 

 

 
Quart.- El termini màxim d’execució de les obres és de 3 mesos, comptat a partir de la 
signatura de l’acta de comprovació del replanteig i el termini de garantia és d’1 any.  
 
Cinquè.- El responsable del contracte és el Sr. Ramon Prat Molas, cap de l’Àrea 
d’Infraestructura i Obra Pública de l’Ajuntament d’Olot.  
 
Sisè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a la resta d’empreses que han 
participat en la licitació, que es publicarà en el Perfil del Contractant, de conformitat amb 
l’article 151.1 de la LCSP.  
 
Setè.- Requerir a l’adjudicatària per tal que, si ho considera, en el termini màxim de 3 
dies hàbils des de la seva notificació presenti l’acceptació de la resolució de l’adjudicació 
en els termes de la clàusula 24 del Plec de Clàusules administratives particulars. 
 
Setè.- Publicar la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del 
Contractant de l’Ajuntament d’Olot, de conformitat amb l’article 154 de la LCSP. 
 
 
S’aprova per unanimitat 
 
 
 
 
9.2. - APROVAR L’EXPEDIENT, PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PLEC 

DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ PER PROCEDIMENT 
OBERT SIMPLIFICAT DEL SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU-NORMATIU I 



 

CORRECTIU DE LES INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I LA 
SENYALITZACIÓ D'EMERGÈNCIA DELS EDIFICIS MUNICIPALS 

 
 
Núm. de referència : X2020028875    
 

Tipus contracte SE DE SERVEIS 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

  
Antecedents  
 
Atès que és necessari contractar els serveis de manteniment preventiu-normatiu i 
correctiu de les instal·lacions de protecció contra incendis, i la senyalització 
d’emergència dels edificis, equipaments i dependències dels centres municipals de 
l’Ajuntament d’Olot. 
 
Vist l’informe emès pel Sr. Xavier Viñolas Boix, enginyer tècnic de l’àrea de Territori, 
Espai Públic i Medi Ambient, en el qual es proposa l’inici de l’expedient del contracte 
referit.  

 
No es preveu la divisió en lots del present contracte. 

 
El pressupost base de licitació ascendeix a 17.892,70 €, IVA exclòs, més  3.757,47 € en 
concepte d’IVA, calculat al 21%.  
 
La durada del contracte s'estableix en dos (2) anys, a comptar des del dia 1 del mes 
següent a la data de la formalització del contracte, amb la possibilitat de dues 
pròrrogues, de forma acordada, d’un any cadascuna. 
 
Als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat del contracte 
subjecte a licitació, el valor estimat del mateix ascendeix a  trenta-nou mil tres-cents 
seixanta-tres euros amb noranta-quatre cèntims (39.363,94 €), IVA exclòs. 
 

Any 1 
contracte 

Any 2 
contracte 

Any 1 
Pròrroga 

Any 2 
Pròrroga 

Modificació 
20% 

TOTAL 

8.946,35 € 8.946,35 € 8.946,35 € 8.946,35 € 3.578,54 € 39.363,94 € 

 
Aquest contracte no està subjecte a regulació harmonitzada. 
 
Atès que aquest contracte es tipifica com a contracte administratiu contracte mixt, atès 
que conté prestacions de serveis i de subministraments. D’acord amb l’article 18 LCSP, 
quan un contracte mixt comprengui prestacions de més d’un caràcter, cal atenir-se al 
caràcter de la prestació principal, essent aquesta la de serveis considerant que el 
contracte és el servei de manteniment de les instal·lacions i el subministrament 
romandrà condicionat a les possibles avaries que no es puguin solucionar amb les 
tasques del servei manteniment, de conformitat amb el que disposa l’article 17 de la 
LCSP. 
 



 
 
 

Atès que el procediment a seguir per a l'adjudicació del contracte és obert simplificat, i 
adjudicació amb més d’un criteri d’adjudicació, de conformitat amb el que disposen els 
articles 145, 146, 159 i concordants de la LCSP, i que la tramitació de l’expedient serà 
l’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 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. 

 
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12020000029 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 

 
Primer.- INICIAR l'expedient de contractació dels serveis de manteniment preventiu-
normatiu i correctiu de les instal·lacions de protecció contra incendis, i la senyalització 
d’emergència dels edificis municipals, incorporant-hi la documentació a què fa referència 
l'article 116 del LCSP. 

 
Segon.- APROVAR, de conformitat amb l’article 117 de la LCSP, l'expedient de 
contractació administrativa dels serveis de manteniment preventiu-normatiu i correctiu 
de les instal·lacions de protecció contra incendis, i la senyalització d’emergència dels 
edificis, equipaments i dependències dels centres municipals de l’Ajuntament d’Olot, 
amb un import màxim de licitació de 21.650,17 € IVA inclòs, amb el següent 
desglossament: 17.892,70 € de pressupost net i 3.757,47 € en concepte d’IVA, calculat 
al 21%. 
 
La durada del contracte és de (2) anys, a comptar des del dia 1 del mes següent a la 
data de la formalització del contracte, amb la possibilitat de dues pròrrogues, de forma 
acordada, d’un any cadascuna. 
 
Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el Plec de clàusules 
tècniques que han de regir la contractació del servei abans esmentat, tal i com 
determinen els articles 122 i 124 de la LCSP. 

 



 

Quart.- La despesa prevista per a l’any 2020 es pagarà amb càrrec a les següents 
partides: 
 

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

200200  Despeses 20144  323  212001 647.12 MANTENIMENT EDIFICIS EDUCACIO 
(ALTRES) 

100 001 001 001 000 000 

200200 
 
200200 

 Despeses 
 
Despeses 

20144  333  212001 
 
20144  342  212001 

924.89 
 
308.40 

MANTENIMENT EDIFICIS CULTURA 
(ALTRES) 
MANTENIMENT EDIFICIS ESPORTS 
I LLEURE (ALTRES) 

100 
 
100 

001 
 
001 

001 
 
001 

001 
 
001 

000 
 
000 

000 
 
000 

200200  Despeses 20144  920  212001 825.86 MANTENIMENT EDIFICIS  
CORPORACIO (ALTRES) 

100 001 001 001 000 000 

 
La despesa prevista per a l’any 1 del contracte és la següent: 
 

MANTENIMENT EDIFICIS EDUCACIO (ALTRES)  2.588,49 € 

MANTENIMENT EDIFICIS CULTURALS (ALTRES)  3.699,58 € 

MANTENIMENT EDIFICIS ESPORTS I LLEURE (ALTRES)  1.233,60 € 

MANTENIMENT EDIFICIS CORPORACIO (ALTRES)  3.303,42 € 

TOTAL 10.825,09 € 

 
En tractar-se d’una despesa plurianual, queda subordinada a l’existència de  crèdit 
adequat i suficient en el pressupost dels exercicis respectius. 
 
Cinquè.- CONVOCAR la licitació que es tramitarà de forma ordinària, pel procediment 
obert simplificat i es durà a terme atenent diversos criteris d’adjudicació; de conformitat 
amb el que disposen els articles 145, 146, 159 i concordants de la LCSP, i procedir a la 
seva publicació en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament d’Olot.  
 
Sisè.- NOMENAR, com a Responsable del Contracte, el Sr. Xavier Viñolas Boix, 
enginyer tècnic de l’àrea  de Territori, Espai Públic i Medi Ambient 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. 
 
Setè.- DELEGAR  a l’Alcaldia la competència per aprovar tots els actes de tràmit que 
s’hagin de dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des del seu inici fins a 
la seva definitiva finalització o resolució.  
 
 
S’aprova per unanimitat 
 
 
 
 
9.3. - ADQUIRIR UN LOT D'OBRES DE J.BERGA I BOADA I J.BERGA I BOIX PER 

AL FONS DE LA COL·LECCIÓ DELS MUSEUS D'OLOT 
 
 
Núm. de referència : X2020028618     



 
 
 

 
Antecedents 
 
Vist l’informe del Sr. Ricard Sargatal Pont, director de l’Institut Municipal de Cultura 
d’Olot, de data 18 d’agost de 2020, referent a la necessitat d’adquirir un lot d’obres de 
Josep Berga i Boada i Josep Berga i Boix, en base a l’informe de la Sra. Montserrat 
Mallol, Directora dels Museus d’Olot, sobre la necessitat, idoneïtat d’aquesta adquisició, 
atès que aquest lot d’obres permetrà enriquir el fons de la col·lecció dels Museus d’Olot 
i poder anar completant les col·leccions d’aquests artistes que ja formen part del fons 
dels Museus d’Olot, i adequació del preu. 
 
Atès que l’empresa ABABOL. GESTIÓ DE PATRIMONI CULTURAL, SL és l’única que 
ofereix aquest lot d’obres que interessa adquirir per part dels Museus d’Olot. 
 
Atès que el contracte administratiu es tipifica com a contracte de subministraments, 
d’acord amb l’article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic (LCSP). 
 
Atès que ens trobem davant d’un contracte de serveis artístics, aquest contracte s’ha de 
considerar de caràcter privat, de conformitat amb allò que disposa l’article 25.1a)1r de 
la LCSP. 
 
D’acord amb el previst als articles 118 i 131 de la LCSP.  
 
Ateses les competències de la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions 
efectuades pel cartipàs municipal.  
 
Vist l’expedient administratiu núm. CC012020000290 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 

Primer.-  Aprovar l’informe emès pel Sr. Ricard Sargatal Pont, director de l’Institut 
Municipal de Cultura d’Olot de data 18 d’agost de 2020, en el que es motiven les 
necessitats de contractar. 
 
Segon.- Adjudicar a favor de l’empresa ABABOL. GESTIÓ DE PATRIMONI 
CULTURAL, SL, amb NIF B64213978, el contracte privat que té per objecte l’adquisició 
d’un lot d’obres de Josep Berga i Boix i Josep Berga i Boada per al fons de la col·lecció 
dels Museus d’Olot, pel preu de vuit mil quatre-cents setanta euros (8.470,00 €), IVA 
inclòs. 
 
Aquest import es desglossa en 7.000,00 € de pressupost net i 1.470,00 € en concepte 
d’IVA calculat al 21%. 
 
El lot està format per les següents obres: 
 
1.  Autoretrat de Josep Berga Boix 

Oli damunt de llenç 
1894 



 

48 x 35 cm 
 
2.  Autoretrat de Josep Berga i Boada 

Carbonet damunt de paper 
1920 
42 x 31,5 cm.  
 

3.  Sèries d’il·lustracions de la Gran Guerra.  
 16 obres de Josep Berga i Boada 

3 obres finalitzades i 13 dibuixos preparatoris 
 Llapis i aquarel·la / Gouache sobre paper  

30 x 42 cm. aproximadament 
 
Tercer.- El termini de lliurament serà de  60 dies a partir de la recepció de la notificació 
de la contractació. 
 
Quart.-  El responsable del contracte és el Sr. Ricard Sargatal Pont, director IMCO 
 

Cinquè.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 8.470 €, IVA inclòs, amb càrrec a 
la partida Inversions cultura (Museu Comarcal) (PR19) del Pressupost municipal. 
 

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

200220  Despeses 20400  333  63904 8470 INVERSIONS CULTURA (MUSEU  
COMARCAL) (PR19) 

100 001 001 001 000 000 

 
Sisè.- ABABOL. GESTIÓ DE PATRIMONI CULTURAL, SL adjuntarà una còpia d’aquest 
acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012020000290. 
 
 
S’aprova per unanimitat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.1. - CONCEDIR  LLICÈNCIA D'OBRES PER A L'ADEQUACIÓ DE L'EDAR 
D'OLOT 

 
 
      

Núm.- LLICENCIA D’OBRES 



 
 
 

CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA- AV DE L'ONZE DE SETEMBRE N.0022 
OLOT 
 
Núm. de referència : X2020011850 
 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de CONSELL COMARCAL DE LA 
GARROTXA per PROJECTE D'ADEQUACIÓ DE L'ESTACIÓ DEPURADORA 
D'AIGÜES RESIDUALS D'OLOT. MILLORA DE LES INSTAL.LACIONS, a la CTRA 
DE LES FEIXES N.0300, del municipi d’Olot.  

 
Identificació de l’expedient: OMA32020000019   
Situació: CTRA DE LES FEIXES N.0300  
                 
UTM: 17121A01900118 
 
1.- En data 9/3/2020, el CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA amb DNI: 
P6700007-E, presenta projecte d’obres majors per PROJECTE D'ADEQUACIÓ DE 
L'ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS D'OLOT. MILLORA DE LES 
INSTAL.LACIONS, amb situació a la CTRA DE LES FEIXES N.0300, d’Olot, d’acord 
amb el projecte redactat per xxxx. 
 
2.- En data 18/8/2020 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 NO URBANITZABLE, Infraestructures dels serveis 
urbanístics Instal·lacions d’aigües residuals (clau 5.4) 
 

 
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel que 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 al CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA amb DNI: P6700007-
E, llicència d’obres (OMA32020000019), per PROJECTE D'ADEQUACIÓ DE 
L'ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS D'OLOT. MILLORA DE LES 
INSTAL.LACIONS, amb situació a la CTRA DE LES FEIXES N.0300, del municipi d’Olot, 
d’acord amb el projecte redactat per xxxx. 
 
 
SEGON. Informar que no podran iniciar-se les obres en tant no es doni compliment als 
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències d’Urbanisme 
d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran les 
corresponents actuacions sancionadores.  
 
TERCER. El termini per començar les obres és de 12 mesos i el termini per acabar-les 
és de 36 mesos. La llicència urbanística caducarà a tots els efectes si, en finir qualsevol 
d’aquests terminis o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no s’han acabat 
les obres, essent necessari sol·licitar nova llicència ajustada a l’ordenament urbanístic 
vigent.  
 
 
Liquidació de Drets i Garanties: 
 
Drets 
 
Per: 
Un pressupost de: 412042.80 euros  
  
 

Base liquidable 
(3) 

Drets % 
bonifica
ció 

Drets definitius Taxes Total Drets 

412042.80 0 0 0 0 0 

 
 
Garanties:  

 

Total Liquidació Euros 

Per Drets 0 

Per Garanties  0 

 
 
CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats. 
 
 
 
 
Condicions Generals aprovades per la Comissió de Govern en sessió celebrada 
el dia 13 de febrer de 1988, modificades per acord de la Junta de Govern Local en 
sessió celebrada el dia 18 de juny de 2008 i modificades per la Junta de Govern 
Local en sessió celebrada el dia 17 de març de 2010. 



 
 
 

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



 

12.- El davant de l’edifici o del solar on es realitzin les obres de nova construcció, o que 
afectin la façana o part anterior de la coberta, es tancaran sempre amb un clos de 
protecció d’acord amb les condicions de l’Ordenança d’obres a la via pública. Les 
bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació 
vigent. 
    
13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les 
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà 
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les 
prestacions de la Seguretat Social. 
 
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la corresponent 
llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals que causi. 
 
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li 
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En cas 
d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les sancions 
que corresponguin. 
 
Condicions particulars 
 
1) Es mantenen les condicions de la llicència d’obres concedida per acord de la Junta 
de Govern municipal de data 10/03/2016, per a la “Construcció d'edifici i instal·lacions 
de tractament d'aigua regenerada”:  
a. 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 tècnic competent 
assumint la direcció de l’obra.  

b. D’acord amb l’informe del director del Parc Natural de la Zona Volcànica de la 
Garrotxa, de data 20/10/2015, tots els volums, equipaments i instal·lacions s’hauran de 
tractar cromàticament amb el color RAL 8022.  

c. D’acord amb l’informe de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i 
Salvaments, de data 24/02/2016, caldrà adoptar a l’obra les següents mesures de 
seguretat contra incendis:  

- Caldrà que el secor ampliat disposi d’un sistema manual d’alarma d’incendis d’acord 
al punt 4.1 a) 2n de l’annex lll del RD 2267/04.  

- Caldrà garantir una franja perimetral de 25 m de protecció respecte al forest, d’acord 
al punt 10 de l’annex ll del RD 2267/04.  

2) 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.  



 
 
 

3) El termini per declarar les obres davant el Cadastre, és de 2 mesos a partir de la data 
de l’acabament que consta en el Certificat Final d’Obra. Cal presentar el formulari 900D 
disponible a la seu electrònica de la Direcció General de Cadastre on trobareu també 
l’assistent de declaracions cadastrals. Les persones jurídiques, personal tècnic 
col·legiat o gestors, estan obligats a presentar la declaració per mitjans telemàtics. Els 
particulars sense certificat digital, poden presentar la documentació requerida a través 
de l’esmentat l’assistent i presentar l’esborrany del 900D perquè l’ajuntament el validi. 
Si no es disposa de mitjans informàtics es pot tramitar a l’oficina del cadastre de 
l’Ajuntament d’Olot  
    

 
S’aprova per unanimitat 
 
 

11.1. - PROPOSANT DONAR COMPTE DELS ASSABENTATS D’OBERTURA I 
DELS DECRETS DICTATS ENTRE ELS DIES 5 I 18 D’AGOST DE 2020, RELATIUS 

A L’ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
 
Núm. de referència : X2020028561     
 
En relació a l’expedient AG012020000027, 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 5 i 18 d’agost de 2020, relatius a 
l’Àrea de Medi Ambient, que es relacionen a continuació:  
 

Tràmit 
Activitats 

Nom / comercial Concepte Adreça Decret 
 

Assabentat 
d’obertura  

Tomàs Boix Sans Clínica dental C/Sant Ferriol 49 05/08/2020 

Assabentat 
d’obertura 

Reet Mohinder 
Singh 

Venda 
d’alimentació 

C/Remences 32 B 1 06/08/2020 

Assabentat 
d’obertura 

Companyia de 
Teatre Anna Roca 
SL 

Magatzem i tallers 
de teatre 

C/Dr. Masmitjà 21 B 06/08/2020 

Assabentat 
d’obertura 

Paula López 
Mercader 

Habitatge d’ús 
turístic 

Mas els Plans 1 12/08/2020 

Assabentat 
d’obertura 

Torneria Ortiz SL Torneria C/Isaac Albéniz 28 12/08/2020 

Assabentat 
d’obertura 

Míriam Fàbrega 
Teixidor 

Venda de cuines i 
banys amb 
showcooking 

Pl. Clarà 2 B 14/08/2020 

Assabentat 
d’obertura 

A.G. Assessors 
Garrotxa SL 

Gestoria Ptge. de la Cooperació 2 B 
1 

14/08/2020 



 

Assabentat 
d’obertura 

Xavier Sancho 
Espigulé 

Ortopèdia C/Mulleras 34 B 18/08/2020 

Assabentat 
canvi de 
titularitat  

Carles Picart 
Asperó 

Autoescola C/Francesc Monsalvatge 
20 B 1 

05/08/2020 

Assabentat 
canvi de raó 
social 

Recreatius Costa 
Brava SL 

Aparcament de 
vehicles 

Pg. Barcelona 4 Bis B 06/08/2020 

Correcció error 
decret 
06/08/2020 

Recreatius Costa 
Brava SL 

Aparcament de 
vehicles 

Pg. Barcelona 4 Bis B 18/08/2020 

Assabentat 
canvi de 
titularitat 

Xiaodan Zhu Centre de pedicura 
i manicura 

C/del Carme 8 A B 14/08/2020 

Assabentat 
canvi de 
titularitat 

Baljinder Kaur Perruqueria C/del Rei Humà 9 B 2 14/08/2020 

 
 
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 un quart 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 

 
 


