
 
 
 

ACTA NÚM.71 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

EL DIA 20 D´AGOST DE 2020. 
 
 
  

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 20 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, Immaculada Muñoz i Díaz, Maria Assumpció Camps i Bosch i Gemma 
Canalias i Rafel presencialment al lloc on se celebra. Montserrat Torras i Surroca,  
Jordi Güell i Güell, 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 i Adriana Francés i Planella de forma telemàtica. 
 
Hi assisteix presencialment com a regidor de l’oposició: Josep Guix Feixas. 

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

1.1. - AUTORITZAR LA CELEBRACIO SESSIÓ PER MITJANS TELEMÀTICS 
 
 
 

Núm. de referència : X2020028352     

 
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 SG012020000024 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d' Acció Social i Cooperació, 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 
20 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 fa constar que no ha assistit a cap acte o reunions, des de la sessió 
celebrada el propasat 13 d’agost.             
 
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. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 

Núm. de referència : X2020012508     
 
 
En relació a l’expedient SIC22020000016 i  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 subvenció nominativa del pressupost, a l’ 
entitat AGRUPACIO SARDANISTA OLOT amb  NIF: G1706490-8 per un import de 
20.000 euros, amb càrrec a la partida 2020.400.334.480009 “CONVENI AGRUPACIÓ 
SARDANISTA OLOT”. 
 



 
 
 

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  480009 20000 CONVENIO AGRUPACIO SARDANISTA 
D'OLOT 

400 030 070 065 013 008 

 

 
 
S’aprova per unanimitat 
 
 

6.1. - PROPOSTA CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL 
COMARCAL DE LA GARROTXA I L'AJUNTAMENT D'OLOT PER A LA GESTIÓ 

DEL SERVEI DE MENJADOR DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS D'OLOT. 
 
 
 

Núm. de referència : X2020028193     
 
 
Atès que el Consell Comarcal de la Garrotxa disposa la gestió a través d’una concessió 
administrativa del servei de menjador de l’Escola Llar Lluís Maria Mestras. 
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot, mitjançant el seu organisme autònom Institut Municipal 
d’Educació i Joventut d’Olot porta la gestió de les Escoles Bressol municipals d’Olot. 
 
Atès que la cuina de l’Escola Llar Lluís Maria Mestras està donada d’alta com a cuina 
central, la qual cosa permet elaborar menjars i transportar-los a altres centres. 
 
Atès que les escoles bressol d’Olot han d’oferir el servei de dinar i berenar, tot i no 
disposar de cuina pròpia. 
 



 

Atès que la cuina de l’Escola Llar Lluís Maria Mestras reuneix les condicions necessàries 
per oferir aquest servei a les escoles bressol municipals d’Olot, la qual cosa repercutirà 
en una optimització del personal contractat i no haver de duplicar serveis. 
 
Atès que des del Consell Comarcal de la Garrotxa, a més del servei d’àpats, també 
s’està portant la gestió del cobrament dels rebuts dels menjadors dels centres educatius 
de la comarca que gestiona actualment. 
 
En relació a l’expedient ED012020000002 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 el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i 
l’Ajuntament d’Olot per a la gestió del servei de menjador a les escoles bressol 
municipals d’Olot. 
 
Segon.- Facultar l’Alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
 
S’aprova per unanimitat 
 
 

7.1. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST 
 
 
 

Núm. de referència : X2020011899     
 
 
En relació a l’expedient SD012020000005 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Promoció de la ciutat, proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de CC, a l’ entitat AOAPIX amb  NIF: G1734368-
2 per un import de 800 euros, amb càrrec a la partida 20.200.430.480001 Subvencions 
esdeveniments ciutat. 

 
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 

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

200300 2000043 Despeses 20200  430  480001 800 SUBVENCIONS ESDEVENIMENTS CIUTAT 100 001 001 001 000 000 



 
 
 

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. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES ANNEX NÚM.20/23 

 
 
 

Núm. de referència : X2020028438     
 
 
En relació a l’expedient CPG22020000065 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. 22/23 per un import de 
832.886,54 euros. 
 
 

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

200240  Despeses 99999 832886.54 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 
 
S’aprova per unanimitat 
 
 
 

9.1. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- ESTIMAR LA RECLAMACIÓ 
PRESENTADA PER “SEGURCAIXA ADESLAS, S.A.” PER DANYS OCASIONATS 

A UN VEHICLE. 
 
Núm. de referència : X2020005989     
 
Vist l’escrit presentat per la Sra. **** (SEIS, S.L.: Servicios Externos Integrales de 
Siniestros, S.L.), en nom i representació de la mercantil SEGURCAIXA ADESLAS, S.A., 
en el que es formula reclamació patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, pels danys 
ocasionats a un vehicle que, per ordre judicial, estava al dipòsit municipal de vehicles i 
atesos els següents  
 



 

ANTECEDENTS DE FET 
 
Primer.- En data 7 de febrer de 2020 (Registre General núm. E2020002389/07-02-

2020), la Sra. **** (SEIS, S.L.), en nom i representació de la mercantil SEGURCAIXA 
ADESLAS, S.A., va formular reclamació patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, pels 

danys que va patir el vehicle marca Volkswagen, model Golf, matrícula ****, propietat 

del Sr. ****, que estava al dipòsit municipal de vehicles per ordre judicial.  
 
En aquest escrit de data 7 de febrer de 2020 (E2020002389) s’hi acompanya: un escrit 
de data 11 de desembre de 2019 de reclamació de responsabilitat patrimonial; un escrit 
acreditatiu de la representació; còpia de l’atestat de la Policia Municipal, núm. 
333524/2019 AT.PL.OLOT, de 10 d’abril de 2019; i un informe pericial (núm. Valoració: 
2027577788) de data 29 d’abril de 2019, emès per “Reagirona Serveis Pericials, S.L.”. 
En aquest informe pericial la valoració dels danys es fixa en 972,08 euros, que és la 
quantitat que es reclama. 
 
Segon.- En informe del cap de la Policia Municipal de data 19 de febrer de 2020 
s’assenyala que, en data 1 d’agost de 2017, va entra al dipòsit municipal el vehicle marca 
Volkswagen, model Golf, matrícula ****, propietat del Sr. ****, per ordre judicial.  
 
En data 15 de novembre de 2018 un agent de la Policia Municipal es va adonar que 
havien entrat al dipòsit municipal de vehicles de la carretera de la Canya i havien causat 
desperfectes i sostret material a diversos vehicles; de la qual cosa es va informar al 
Jutjat de Guàrdia d’Olot, en data 22 de novembre de 2018 (diligències núm. 
1022221/2018 AT.PL.OLOT). A l’informe s’assenyala que, en data 9 d’abril de 2019, es 
va presentar el Sr. **** a recollir el vehicle matrícula **** -d’acord amb una ordre del 
Jutjat Penal núm. 2 de Girona- i se’l va informar del què havia succeït. Aquesta 
incidència es va recollir en les diligències 333524/2019 AT.PL.OLOT, de 10 d’abril de 
2019, que es van trametre al Jutjat de Guàrdia d’Olot. A l’informe s’adjunten còpies 
d’ambdues diligències. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- La tramitació d’aquest expedient de responsabilitat patrimonial es va veure 
afectada per les disposicions del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que es 
declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel 
COVID-19. 
 
La disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, per tal de 
defensar els drets dels administrats, va establir la suspensió de termes i la interrupció 
de terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic 
definides a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre; així com la represa del còmput dels terminis 
una vegada perdi vigència el reial decret que ho determina. D’altra banda, la disposició 
addicional quarta d’aquest mateix text legal assenyalava que els terminis de prescripció 
i de caducitat de qualssevulla accions i drets quedaven suspesos durant la vigència de 
l’estat d’alarma i, en el seu cas, de les pròrrogues que es poguessin adoptar. 
 
Segon.- L’article 32.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
d’acord amb l’article 106.2 de la Constitució, assenyala que “els particulars tenen dret a 



 
 
 

ser indemnitzats per les administracions públiques corresponents de tota lesió que 
pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui conseqüència del 
funcionament normal o anormal dels serveis públics, excepte en els casos de força 
major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar d’acord amb la Llei”. 
En igual sentit, l’article 81 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. Aquests articles 
determinen que la  responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques sigui de 
caràcter objectiu i que, per tant, esdevingui imprescindible acreditar que el dany o lesió 
sofert pel reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis 
públics, en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense intervenció 
estranya que pugui interferir alterant el nexe causal. 

 
En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i 174 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis causats 
als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament dels serveis 
públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents, en els termes establerts 
per la legislació general sobre responsabilitat administrativa” 
 
Tercer.- La responsabilitat patrimonial de les administracions públiques es basa en un 
sistema de responsabilitat objectiva, la qual cosa implica que no cal que hi hagi culpa o 
negligència, sinó únicament un funcionament normal o anormal dels serveis públics, un 
dany avaluable econòmicament i una relació de causalitat entre un i altre. També que el 
ciutadà afectat no tingui el deure jurídic de suportar aquest dany, que no hi hagi força 
major i que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons l’estat dels coneixements 
o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la producció dels danys. 
 
Així doncs, esdevé imprescindible acreditar que el dany o lesió sofert per la part 
reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, en 
relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense intervenció estranya que 
pugui interferir alterant el nexe causal. 
 
En el present cas, a la vista de l’acta de la Policia Municipal de 19 de febrer de 2020 i 
dels atestats policials, núms. 1022221/2018 AT.PL.OLOT, de 22 de novembre de 2018 
i 333524/2019 AT.PL.OLOT, de 10 d’abril de 2019, és raonable apreciar la relació causal 
entre els danys reclamats i el funcionament dels serveis municipals, d’acord amb els 
articles 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i 66  del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d‘abril, 
pel que fa a les competències atorgades als municipis. 
 
Vist l’expedient administratiu SRP12020000007 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada d’Hisenda, 
proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 

Primer.- Acceptar la reclamació patrimonial que, en data 7 de febrer de 2020 (Registre 
General núm. E2020002389/07-02-2020), va formular la representació de 
SEGURCAIXA ADESLAS, S.A., pels danys que va patir el vehicle matrícula ****, 
propietat del Sr. ****, quan estava al dipòsit municipal de vehicles per ordre judicial.  



 

 
Segon.- Efectuar un pagament de NOU-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB VUIT 
CÈNTIMS (972,08.- €) a favor de la mercantil SEGURCAIXA ADESLAS, S.A., en 
concepte d’indemnització pels danys ocasionats a un vehicle que estava al dipòsit 
municipal per ordre judicial. Aquest pagament es farà a càrrec de la partida: 
20.130.920.224000 “Assegurances”. 
 

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

200240  Despeses 20130  920  224000 972.08 ASSEGURANCES 130 001 999 052 999 999 

 

Aquest import s’ingressarà en el número de compte bancari que la persona interessada 
ha de facilitar a les Oficines de Tresoreria. 
 
Tercer.- Notificar aquesta resolució a l’entitat asseguradora de l’Ajuntament d’Olot. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

10.1. - ADJUDICAR LES OBRES DE LES ACTUACIONS A REALITZAR ALS 
HORTS DEL VOLCÀ MONTSACOPA, 2A FASE 

 
 
Núm. de referència : X2020027404     

 
Tipus de Contracte: OB D'OBRES 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar les obres de de les actuacions a realitzar als 
horts del volcà Montsacopa, 2a fase, com es desprèn de l’informe de data 5 d’agost de 
2020, emès pel Sr. Albert Pons i Clutaró, 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. 

Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per executar les obres de 
les actuacions a realitzar als horts del volcà Montsacopa, 2a fase: 
 
Pere Boada Comas SL 
Obres i Construccions Germans Cruz 
Arico Forest SLU 
 
Quart.- D’acord amb l’informe de valoració emès pel Sr. Albert Pons i Clutaró, arquitecte 
municipal, i la Sra. Gemma Planagumà Calm, arquitecta tècnica municipal en data 17 
d’agost de 2020, la millor proposta és la presentada per PERE BOADA COMAS SL per 
ser l’oferta més econòmica i ajustar-se a les especificacions de la memòria valorada. 



 
 
 

Cinquè.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals 
de contractació. 
 
Sisè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa PERE BOADA COMAS SL i atès que 
aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació 
objecte del contracte. 
 
Fonaments jurídics 

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. 

Vistos els anteriors antecedents i fonaments jurídics. 
 
Vist l’expedient administratiu CC012020000277 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. Albert Pons i Clutaró, arquitecte municipal, i la 
Sra. Gemma Planagumà Calm, arquitecta tècnica municipal, de data 5 d’agost de 2020, 
en el qual es motiven les necessitats de contractar. 
 
Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 amb el 131.3 de la LCSP, a favor de 
l’empresa PERE BOADA COMAS SL, amb NIF B17320268, el contracte menor de les 
obres de les actuacions a realitzar als horts del volcà Montsacopa, 2a fase, pel 
preu de quaranta-un mil tres-cents vuitanta-dos euros (41.382 €), IVA inclòs, d’acord 
amb la seva oferta econòmica, la qual figura com a annex a l’expedient. 
 
L’esmentat preu es desglossa en trenta-quatre mil dos-cents euros  (34.200 €) de 
pressupost net i set mil cent vuitanta-dos euros (7.182 €) d’IVA calculat amb un tipus del 
21%.  
 
Tercer.- El termini d’execució de les obres serà de 2 mesos a comptar de la data de 
recepció de la notificació de l’adjudicació, amb data màxima de termini de l’obra 
(certificat final d’obra i liquidació) en data 30 d’octubre de 2020. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per un import de 41.382,- €, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida Actuacions Horts St. Francesc 2a fase - 20140 151 61920 del 
Pressupost municipal. 
 



 

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

200220  Despeses 20140  151  61920 41382 ACTUACIO HORTS ST.FRANCESC 
2A.FASE (PR19-15892) 

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 
CC012020000277. 
 
 
S’aprova per unanimitat 
 
 
10.2. - ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, DE LES 

OBRES DE MILLORA DELS SERVEIS HIGIÈNICS DEL CEIP VOLCÀ 
BISAROQUES 

 
 
 
Núm. de referència : X2020022757     
 

Tipus Contracte OB D'OBRES 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

 
Antecedents 
 
Per acord de Junta de Govern Local de data 11 de juny de 2020, es va aprovar el 
“Projecte d’Obres de millora dels serveis higiènics de la zona d’infantil de l’escola CEIP 
Volcà Bisaroques”. 
 
Per acord de Junta de Govern Local de 9 de juliol de 2020,  es va aprovar l’expedient 
de contractació administrativa de les “Obres de millora dels serveis higiènics de la zona 
d’infantil de l’escola CEIP Volcà Bisaroques” mitjançant procediment obert simplificat 
abreujat, amb un pressupost de licitació de quaranta dos mil dos-cents noranta euros 
amb cinquanta-vuit cèntims (42.290,58 €) IVA exclòs, vuit mil vuit-cents vuitanta-un 
euros amb dos cèntims (8.881,02 €) en concepte d’IVA calculat al 21% i un total de 
cinquanta-un mil cent setanta-un euros amb seixanta cèntims (51.171,60) IVA inclòs. 
 
En data 24 de juliol 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.- GES TORELLÓ DE CONSTRUCCIONS, SL  (B60938479) 
2.- CONSTRUCCIONS J.PALLÀS, SL (B17046160) 
3.- EXCAVACIONES AMPURDAN 2000, SL  (B17612748) 
 

En data 27 de juliol de 2020 es reuní la Mesa de Contractació, procedint a l’obertura del 
sobre únic, declarant admeses les tres empreses participants i sol·licitant informe tècnic 
de valoració. 
 



 
 
 

En data 3 d’agost de 2020 es reuní la Mesa de Contractació per donar compte de  
l’informe de valoració de les ofertes presentades, emès pel Sr. Albert Pons i la Sra. 
Gemma Planagumà, Arquitecte i Arquitecte Tècnic respectivament de l’Àrea de Territori, 
i fer proposta d’adjudicació. 
 
En data 14 d’agost de 2020 es reuneix novament la Mesa de Contractació pel donar 
compte de la correcció de l’informe tècnic de valoració, emès per la Sra Gemma 
Planagumà, Arquitecte Tècnic de l’Àrea de Territori, i fer proposta d’adjudicació. La 
Mesa acorda elevar a la Junta de Govern Local  la proposta d’adjudicació del contracte 
de “Obres de millora dels serveis higiènics de la zona d’infantil de l’escola CEIP Volcà 
Bisaroques” a l’empresa “CONSTRUCCIONS J. PALLÀS SL”. 
 
Atès que l’empresa CONSTRUCCIONS J. PALLÀS SL, consta inscrita en el Registre 
Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) i la informació és completa actualitzada i 
vigent, i vist que no procedeix l’ingrés de garantia definitiva en tractar-se d’un 
procediment abreujat simplificat, tal com estableix l’article 159.6 de la LCSP i com consta 
a la clàusula 21 del PCAP. 
 
De conformitat amb l’article 151 de la LCSP. 
 
D’acord amb els antecedents i de conformitat amb el punt 1 de la Disposició Addicional 
2a.  
 
Atès que la competència per a l’adopció del present acord és de Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per Decret de l’Alcaldia de dates 25 i 26 de juny 
de 2019. 
 
Per tot això, en exercici de les competències conferides en virtut de la delegació 
efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret de data 25 de juny de 
2019. 
 
Vist l’expedient administratiu núm. CCS1202000024, com a regidora delegada 
d’Hisenda, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- ADJUDICAR el contracte de les obres de millora dels serveis higiènics de 
la zona d’infantil de l’escola CEIP Volcà Bisaroques, a favor de l’empresa 
CONSTRUCCIONS J. PALLÀS SL, amb NIF B17046160 pel preu de CINQUANTA MIL 
NOU-CENTS DINOUS EUROS AMB SET CÈNTIMS (50.919,07 €) IVA inclòs. 
 
Aquest import es desglossa en: QUARANTA-DOS MIL VUITANTA-UN EUROS AMB 
VUITANTA-VUIT CÈNTIMS (42.081,88 €) de base imposable, més VUIT MIL VUIT-
CENTS TRENTA-SEU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS en concepte 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 Acord 
de Junta de Govern Local de 9 de juliol de 2020, al Projecte Tècnic aprovat per Junta de 
Govern Local de 11 de juny de 2020, així com amb l’oferta presentada per l’adjudicatari. 
 



 

Les característiques i avantatges de l’oferta adjudicatària respecte de les altres ofertes 
presentades, queden acreditades de l’acta valoració efectuada per la Mesa de 
Contractació, en sessió celebrada en data 14 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.- Aprovar i disposar la despesa per import de 50.919,07 € amb càrrec a les 
següents partida núm.  2020.140.320.63202 “Actuacions edificis educació” del 
pressupost municipal:  
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200300 2002498 Despeses 20140  320  63202 50919,07 ACTUACIONS EDIFICIS  
EDUCACIO 
(PR20) 

100 001 001 001 000 000 

200210 2002498 Despeses 20140  320  63202    -252,53 ACTUACIONS EDIFICIS  
EDUCACIO 
(PR20) 

100 001 001 001 000 000 

 
Quart.- El termini d’execució de les obres és de 29 dies, a comptar des del dia següent 
a la signatura de l’acta de comprovació del replanteig i el termini de garantia serà de 3 
anys. 
 
Cinquè.-  La direcció facultativa anirà a càrrec del senyor Albert Pons i Clutaró , 
arquitecte municipal de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot.  La coordinació de 
seguretat i salut i la direcció de l’execució de les obres anirà a càrrec de l’arquitecte tècnic 
municipal, senyora Gemma Planagumà i Molas com a arquitecte tècnic de l’Àrea de 
Territori. 
 
Sisè.- Nomenar responsable del contracte al Sr. Albert Pons i Clutaró. 
 
Setè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a la resta de licitadors que han 
participat a la licitació  i publicar-la en el Perfil del Contractant, de conformitat amb l’article 
151.1 de la LCSP.  
 
Vuitè.- La formalització del contracte haurà d’efectuar-se en el termini màxim de 3 dies 
hàbils següents a aquell en què es realitzi la notificació mitjançant l’acceptació de 
l’adjudicació. 
 
Novè.- 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. 
 
 

10.3. - DECLARAR DESERTA LA LICITACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE 
CARBURANT DESTINAT AL VEHICLES I MAQUINÀRIA DEL PARC MÒBIL DE 

L'AJUNTAMENT D'OLOT. 
 
 



 
 
 

 

Núm. de referència : X2020024092     
 
Antecedents 
  
Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 16 de juliol de 2020, 
es va iniciar i aprovar l’expedient per a la contractació del “subministrament de carburant 
destinat a vehicles i maquinària del Parc Mòbil de l’Ajuntament d’Olot”. 
 
El procediment a seguir per a l’adjudicació del contracte és l’obert simplificat, en virtut 
dels articles 131, 145, 146 i 159 de la Llei de contractes del sector públic (LCSP). 
 
El termini de presentació d’ofertes va finalitzar el dia 12 d’agost de 2020, havent-se 
presentat a la licitació una únic empresa: “S&S Energy Gestion SL”. 
 
La Mesa de Contractació, en sessió celebrada en data 13 d’agost de 2020, procedí a  
l’acte d’obertura del Sobre 1 de les proposicions presentades en la licitació convocada 
per adjudicar el “subministrament de carburant destinat a vehicles i maquinària del Parc 
Mòbil de l’Ajuntament d’Olot”. 

Una vegada comprovada la documentació, en resulta que l’empresa “S&S Energy 
Gestion SL” no figura inscrita al Registre oficial de Licitadors i Empreses Classificades 
del Sector Públic (ROLECE) ni al Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya 
(RELI), tal com es desprèn de la declaració responsable que conté el Sobre 1, i com 
s’ha comprovat en els corresponents Registres. 

Atès que la inscripció en el RELI o en el ROLECE és condició indispensable per 
presentar una proposició en un procediment obert simplificat, tal i com estableix l’article 
159.1.4.a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, LCSP, i 
com s’estableix a la clàusula 15.a) Presentació de proposicions del Plec de clàusules 
administratives particulars (PCAP) de la contractació per al “subministrament de 
carburant destinat a vehicles i maquinària del Parc Mòbil de l’Ajuntament d’Olot”. 
 
Vist que la Mesa de Contractació proposa declarar desert el concurs de contractació del 
“subministrament de carburant destinat a vehicles i maquinària del Parc Mòbil de 
l’Ajuntament d’Olot”, vist que la proposta presentada no els requisits assenyalats en el 
PCAP. 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12020000025, la regidora delegada 
d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següent acord:  
 
Primer.- DECLARAR deserta la licitació del “subministrament de carburant destinat a 
vehicles i maquinària del Parc Mòbil de l’Ajuntament d’Olot”, pel motiu exposat. 
 
Segon.- Donar de baixa la reserva que s’havia efectuat amb motiu de la licitació per 
import de 18.541,66 € corresponent a la despesa prevista per a l’exercici 2020 amb la 
següent distribució de partides: 
 

20142.1511.221030 Combustible vehicles Brigada 11.250,00 



 

20180.132.221030 Combustible vehicles Serveis de Seguretat 6.083,33 

20520.320.221030 Combustible vehicles Joventut 333,33 

20330.340.221030 Combustible vehicles Esports i Lleure 708,33 

20140.151.221030 Combustible vehicles Serveis tècnics 166,67 

  18.541,66 

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

200200  Despeses 20142  1511 221030 -11250 COMBUSTIBLE BRIGADA 100 001 001 001 000 000 

200200  Despeses 20180 132 221030 -6083.33 COMBUSTIBLE SERVEI SEGURETAT 100 001 001 001 000 000 

200200  Despeses 20520 320 221030 -333.33 COMBUSTIBLE VEHICLES JOVENTUT 100 001 001 001 000 000 

200200  Despeses 20330 340 221030 -708.33 COMBUSTIBLE VEHICLES ESPORTS 
I LLEURE 

100 001 001 001 000 000 

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

 

 
Tercer.- Notificar el present acord al licitador que ha presentat oferta i procedir a la 
publicació de l’acord adoptat al Perfil del contractant. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 

11.1. - PAGAMENT D'UN COMPLEMENT DE NOCTURNITAT AL PERSONAL DE 
LA POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS EL MES DE JULIOL DE 

2020 
 
 

Núm. de referència :     X2020027856 
 
Atès els informes del Sergent de la Policia Municipal de data 3 d’agost de 2020. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132020000063 i antecedents corresponents, la 
regidora, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
D’acord amb el que estableix l’annex 1, aprovat pel Ple d’aquesta Corporació en la 
sessió celebrada el dia 26 de març de 1992, sobre els serveis de nocturnitat de la Policia 
Municipal. 
 
D’acord amb l’acta número 1/2018 de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament 
d’Olot de data 12 de juny de 2018, sobre la modificació del import de les hores 
extraordinàries i les condicions laborals de la Policia Municipal. 
 
Primer.- Pagament d’un complement de nocturnitat al personal de la Policia Municipal 
que es relaciona a continuació pels serveis realitzats durant el mes de juliol de 2020: 
 

Nom i Cognoms Data Dies Serveis Import (€) 

CAPORALS     
**** Juliol 2020 6 Nocturnitat 159,12 

**** Juliol 2020 5 Nocturnitat 132,6 

**** Juliol 2020 7 Nocturnitat 185,64 



 
 
 

**** Juliol 2020 7 Nocturnitat 185,64 

**** Juliol 2020 5 Nocturnitat 132,6 

     

AGENTS     

**** Juliol 2020 2 Nocturnitat 36,72 

**** Juliol 2020 7 Nocturnitat 128,52 

**** Juliol 2020 11 Nocturnitat 201,96 

**** Juliol 2020 7 Nocturnitat 128,52 

**** Juliol 2020 4 Nocturnitat 73,44 

**** Juliol 2020 7 Nocturnitat 128,52 

**** Juliol 2020 7 Nocturnitat 128,52 

**** Juliol 2020 7 Nocturnitat 128,52 

**** Juliol 2020 5 Nocturnitat 91,80 

**** Juliol 2020 5 Nocturnitat 91,80 

**** Juliol 2020 5 Nocturnitat 91,80 

**** Juliol 2020 5 Nocturnitat 91,80 

**** Juliol 2020 2 Nocturnitat 36,72 

**** Juliol 2020 5 Nocturnitat 91,80 

**** Juliol 2020 4 Nocturnitat 73,44 

**** Juliol 2020 7 Nocturnitat 128,52 

TOTAL  120  2.448,00€ 

 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 

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

0  Despeses 20180  132  121031 2448 ALTRES COMPLEMENTS NOCTURNITAT 
SEGURETAT 

180 008 999 999 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

12.1. - PROPOSTA DE PAGAMENT DELS SERVEIS DE RETENS REALITZATS 
DURANT EL MES DE JULIOL DE 2020 

 
 
Núm. de referència : X2020027925     
 
Atès l’informe del director de l’àrea d’Infraestructura i Urbanisme de data 28 de juliol de 
2020 amb número d’expedient NI022020001005, l’informe del cap d’àrea d’Informàtica 
de data 6 d’agost de 2020 amb número d’expedient NI022020001066 i l’informe del 
director tècnic de la Brigada Municipal de data 3’agost de 2020 amb número d’expedient 
NI022020001041.  
 
D’acord amb el que estableix el punt 7 de l’acta de la Comissió de seguiment del conveni 
número 66, de data 14 de maig de 2018, i la seva ratificació per la Mesa General de 



 

Negociació de l’Ajuntament d’Olot en data 12 de juny de 2018 sobre els retens de 
Brigada Municipal, Informàtica i tècnics d’Urbanisme. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot de data 13/02/2020 amb 
número d’expedient RH132020000013 en la qual signava l’import unitari de les hores de 
serveis extraordinaris i altres conceptes de personal de l’Ajuntament d’Olot i organismes 
autònoms per a l’any 2020. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132020000064 i antecedents corresponents, la 
regidora, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Pagament d’un complement en concepte de reten al personal de la Brigada 
Municipal, d’informàtica i dels serveis tècnics d’urbanisme que es relaciona a continuació 
pels serveis de reten realitzats durant el mes de juliol de 2020: 
 
 
 

Nom i Cognoms Servei 
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Import (€) 

**** Infra. i 
Urbanisme 

1 - - - 
137,70 

**** Infra. i 
Urbanisme 

1 - - - 
137,70 

**** Infra. i 
Urbanisme 

1 - - - 
137,70 

**** Infra. i 
Urbanisme 

1 - - - 
137,70 

**** Informàtica 1 - - - 137,70 

**** Informàtica 1 - - - 137,70 

**** Informàtica 2 - - - 275,40 

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

**** Brigada - 1 - - 56,10 

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

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

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

**** Brigada - 1 - - 56,10 

TOTAL      1.820,70€ 

 
 
 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
 
 



 
 
 

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

0  Despeses 20140  151  15300 550.80 RETENS URBANISME 140 001 999 999 999 999 
0  Despeses 20120  920  15300 550.80 RETENS INFORMATICA 120 001 999 999 999 999 
0  Despeses 20140  165  15300 525.30 RETENS ENLLUMENAT 142 002 999 999 999 999 
0  Despeses 20142  1522 15300 193.80 RETENS BRIGADA EDIFICIS 142 002 999 999 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat 
 
 

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

 
Núm. de referència : X2020028049     
 
Atès l’informe del Sergent de la Policia Municipal de data 03 d’agost de 2020. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132020000066 i antecedents corresponents, la 
regidora, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord: 
 
D’acord amb l’acta número 1/2018 de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament 
d’Olot de data 12 de juny de 2018, sobre la modificació del import de les hores 
extraordinàries i les condicions laborals de la Policia Municipal. 
 
Primer.- Pagament de serveis extraordinaris al personal de la Policia Municipal que es 
relaciona a continuació realitzats durant mes de juliol de 2020: 
 

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

****L – Agent   

29/07/2020 REFORÇ TORN - 952 8 175,44€ 

   

****– Agent   

15/07/2020 REFORÇ TORN - 952 8 175,44€ 

   

****– Agent   

30/07/2020 REFORÇ TORN - 952 8 175,44€ 

31/07/2020 REFORÇ TORN - 952 8 175,44€ 

   

**** – Agent   

25/07/2020 REFORÇ TORN - 963 4 91,80€ 

25/07/2020 REFORÇ TORN - 964 8 208,08€ 

   

****– Agent   

31/07/2020 REFORÇ TORN - 952 8 175,44€ 

   

TOTAL 52 1.177,08€ 

 
 
 



 

Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:  
 
 

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

0  Despeses 20180  132  13001 1177.08 HORES EXTRAORDINARIES SEGURETAT 180 008 999 999 999 999 

 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

14.1. - PROPOSTA DE PAGAMENT DELS SERVEIS DE RETENS PISCINA DE 
L'IMELLO REALITZATS DURANT ELS MESOS DE JUNY I JULIOL DE 2020 

 
 
 

Núm. de referència : X2020028027 
 
 
Vist l’informe del director tècnic del Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot de data 7 
de juliol de 2020 amb número d’expedient NI022020000880 i l’informe de data 12 
d’agost de 2020 amb número d’expedient NI022020001087 en el qual detalla la relació 
setmana – treballador dels retens de l’IMELO de la piscina durant el mesos de juny i 
juliol de 2020. 
 
Atès que el personal de l’IMELO s’ha acollit a la normativa del sistema de retens prevista 
el punt 7 de l’acta de la Comissió de seguiment del conveni de l’Ajuntament d’Olot 
número 66, de data 14 de maig de 2018, i la seva ratificació per la Mesa General de 
Negociació de l’Ajuntament d’Olot en data 12 de juny de 2018. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot de data 13/02/2020 amb 
número d’expedient RH132020000013 en el qual s’aprova l’import unitari de les hores 
de serveis extraordinaris i altres conceptes del personal de l’Ajuntament d’Olot i 
organismes autònoms per a l’any 2020. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president, proposa a la 
Junta de Govern, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Pagament d’un complement en concepte de retén al personal de l’IMELO que 
es relaciona a continuació pels serveis de retén realitzats durant el mesos de juny i juliol 
de 2020: 
 
 
 
 
Cognoms, Nom 

 
 
 
Servei 
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Import (€) 

**** IMELO 2 - - - 94,06 

**** IMELO 4 3 - - 356,42 

**** IMELO 1 - - - 47,03 



 
 
 

 
 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 

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

0  Despeses 20330  340  15300 497.51 RETENS ESPORTS ADM. GRAL 330 021 999 999 999 999 

 

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

DE LES OFICINES AL JULIOL DE 2020 
 
Núm. de referència : X2020028069     
 
En relació a l’expedient RH132020000067 i antecedents corresponents, i atès el vist-i-
plau de la cap de Progrés Econòmic, la regidora proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents acords: 
 
Pagament d’una gratificació especial a divers personal de les oficines de l’Ajuntament 
que es relaciona a continuació pels serveis extraordinaris realitzats/presentats durant el 
mes de juliol de 2020: 
 
 

Nom i Cognoms Subàrea Data Serveis 
 Núm/  

hores 
    Import € 

**** Brigada 11/07/2020 Casament 1 43,30€ 

**** Urbanisme 25/07/2020 Casament 1 43,30€ 

TOTAL      86,60 €  

 
 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:  
 

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

0  Despeses 20142  150  13001 43.30 HORES EXTRAORDINARIES BRIGADA 
AD.GENERAL 

142 002 999 999 999 999 

0  Despeses 20140  150  13001 43.30 HORES EXTRAORDINARIES URBANISME AD. 
GENERAL 

140 001 999 999 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

16.1. - CONCEDIR LLICENCIA D'OBRES DE L'HABITATGE SITUAT AL C/ SANT 
CRISTÒFOR, 59. 

 
 
 

Núm.- LLICENCIA D’OBRES 
****- C DE SANT CRISTÒFOR N.0057 OLOT 

 



 

Núm. de referència : X2019045361 
 
 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per REFORMA I AMPLIACIÓ 
D'HABITATGE EN PLANTA BAIXA EN EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES, 
al : C DE SANT CRISTÒFOR N.0059 , del municipi d’Olot.  

 
Identificació de l’expedient: OMA32019000115   
Situació: C DE SANT CRISTÒFOR N.0059  
                 
UTM: : 8402417 
 
1.- En data 19/11/2019, **** amb DNI: ****, presenta projecte d’obres majors per 
REFORMA I AMPLIACIÓ D'HABITATGE EN PLANTA BAIXA EN EDIFICI 
PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES, amb situació al carrer C DE SANT CRISTÒFOR 
N.0059 , d’Olot, d’acord amb el projecte redactat per **** 
 
2.- En data 3/8/2020 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. URBÀ CONSOLIDAT  Zona suburbana d’intensitat 3  
(11.3) 
 

 
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 
(OMA32019000115), per REFORMA I AMPLIACIÓ D'HABITATGE EN PLANTA BAIXA 
EN EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES, amb situació al C DE SANT 
CRISTÒFOR N.0059 , del municipi d’Olot, d’acord amb el projecte redactat per ****. 
 



 
 
 

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 4 mesos i el termini per acabar-les 
és de 12 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 autoliquidació/ns que es detalla/en 
seguidament: CRA2020600058     
 
 
Liquidació de Drets i Garanties: 
 
Drets 
 
Per: 
Un pressupost de: 23207.00 euros  
  

Base liquidable 
(3) 

Drets % 
bonifica
ció 

Drets definitius Taxes Total Drets 

23207.00 765.83 0 765.83 65.50 831.33 

 
 
 

Garanties: 
   
   

 

Total Liquidació Euros 

Per Drets 831.33 

Per Garanties  0 

 
 
CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats. 
 
Condicions Generals aprovades per la Comissió de Govern en sessió celebrada 
el dia 13 de febrer de 1988, modificades per acord de la Junta de Govern Local en 
sessió celebrada el dia 18 de juny de 2008 i modificades per la Junta de Govern 
Local en sessió celebrada el dia 17 de març de 2010. 
 
1.- La llicència s’atorga fent excepció del dret de propietat i sense perjudici de tercers. 
 
2.- L’execució de les obres que empara la present llicència, en tot allò no regulat 
expressament en aquestes condicions generals i a les particulars, s’haurà d’adaptar al 



 

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



 
 
 

13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les 
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà 
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les 
prestacions de la Seguretat Social. 
 
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la corresponent 
llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals que causi. 
 
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li 
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En cas 
d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les sancions 
que corresponguin. 
 
 
Condicions particulars 
 
1. Aquesta llicència empara la primera fase de l’obra d’acord amb la sol·licitud 
presentada, que no inclou l’obra d’adequació interior de l’edifici a reformar i a ampliar.  
2. Aquesta llicència no autoritza l’ocupació de la via pública amb materials o altres 
elements propis de l’obra.  
3. Com a mínim 48 hores abans de qualsevol operació de càrrega o de descàrrega que 
impliqui ocupació de la via pública caldrà comunicar-ho a la Policia Municipal per tal de 
preveure la senyalització necessària.  
4. L'enderroc i excavació previstos es realitzaran d'acord amb les condicions 
determinades a la vigent Ordenança Municipal d'Obres a la Via Pública.  
5. 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. 
. 
 
 
 
 
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 LA SECRETÀRIA 



 

L’ALCALDE 
 
 


