
 
 
 

ACTA NÚM.74 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

EL DIA 17 DE SETEMBRE DE 2020 
 
 
  

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 17 de setembre de 2020 es reuneix en aquesta Casa 
Consistorial la Junta de Govern d’aquets Ajuntament sota la presidència del Sr. JOSEP 
BERGA I VAYREDA, per tal de celebrar  la sessió ordinària , setmanal i de primera 
convocatòria  que s’escau al dia d’avui. 
 
Hi assisteixen els membres de la Junta de Govern Local Srs./es. Estanis Vayreda i 
Puigvert, Montserrat Torras i Surroca, Immaculada Muñoz i Díaz  presencialment al 
lloc on se celebra. Jordi Güell i Güell, Maria Assumpció Camps i Bosch,  Aniol 
Sellabona i Aguilera i Gemma Canalias i Rafel de forma telemàtica.    
 
També hi assisteixen com a regidors delegats expressament convidats per tal de 
presentar els assumptes de la seva àrea, sense poder intervenir, en cap cas, en la part 
resolutiva ni en la resta d’assumptes que no afectin a la seva àrea ni prendre part en la 
votació, i segons informe dels Serveis de Secretaria del dia 1 de juliol de 2003, els 
Srs./es: Agustí Arbós i Torrent i Gemma Pujolar i Busquets presencialment  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 Sr. Güell, Sra. Camps, Sr. Sellabona, Sra. 
Canalias i Sra. Francés han estat autoritzats per l’alcalde a assistir telemàticament a la 
sessió. 
 
 

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

 
 

Núm. de referència : X2020030927     
 
 
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 SG012020000030 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 
17 de setembre a les vuit del matí se celebri telemàticament pels membres que ho 
sol·licitin.  
 
La normativa que regirà la sessió serà la prevista en el decret de l’alcaldia de data 5 de 
juny de 2020. 
 
 

S’aprova per unanimitat. 
 
 

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

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

- El dijous 3 de setembre va mantenir una reunió amb els directors dels centres 
educatius de la ciutat en relació a l’inici del curs escolar.  

 
- El divendres 4 al matí va presidir la Junta Local de Seguretat d’Olot, que va tenir 

lloc al Saló de Sessions de l’Ajuntament.  
 
El mateix dia a la tarda va visitar l’exposició de Manuel Solà que es pot veure a 
la Sala d’Àmbit Sant Lluc i es va desplaçar a la Plaça del Torin on va participar 
de l’acte amb motiu del 25 aniversari dels Amics de les lletres Garrotxines. 
 

- El dissabte 5 al matí va assistir a la Missa de record dels difunts, que va acollir 
l’església de Sant Esteve.  
 
A la tarda va inaugurar tres exposicions que es poden veure aquesta tardor al 
Museu de la Garrotxa: la dedicada als Cigarrillos Paris i la publicitat moderna; 
l’exposició “Eudald de Juana i la transgressió de la forma” i l’exposició  Pirineus, 
la mostra del col·lectiu d’artistes d’Artpirineus.  
 
Al vespre va assistir a l’audició de sardanes organitzada per l’Agrupació 
Sardanista Olot a la Plaça Braus. 
 



 
 
 

- El dimarts 8 de setembre va participar a la Missa celebrada amb motiu de la Mare 
de Déu del Tura. 
 

- El dijous 10 al Palau de Justícia de Girona va mantenir una reunió amb la fiscal 
de Girona acompanyat de l’alcaldessa de Girona i del president de la Diputació 
de Girona per tractar el tema de les ocupacions incíviques d’habitatges. 
 

- El dilluns 13 es va reunir amb representants de la Plataforma “No és un vial és 
un carrer”.  
 

- El dimarts 15 de setembre, acompanyat de la regidora d’Educació Mariona 
Camps, va visitar diferents centres educatius per conèixer l’inici del curs escolar. 
A continuació, va participar de la reunió telemàtica del Comitè de Coordinació 
d'Emergències de comarques gironines,  amb motiu de la Covid_19.  
 

- El dimecres 16 de setembre, va rebre al Sr. Jordi Nebot a qui li va fer entrega 
d’una placa commemorativa amb motiu de la seva jubilació. Al vespre, va 
participar de la Junta General del CASG i del Consorci SIGMA.   

 
 

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

 
Tot seguit la Secretària dona compte a la Junta de Govern dels edictes i anuncis de 
l'Ajuntament d''Olot apareguts als Butlletins Oficials BOE, BOP i DOGC, des de la 
darrera sessió. I se n'acorda l'assabentat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
 
 

5.1. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 

Núm. de referència : X2020017135     
 
En relació a l’expedient SIC22020000043 de , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat 
ASSOCIACIO RAPSODIA, VEUS LITERARIES amb  NIF: G1789569-9 per un import de 
3000 euros, amb càrrec a la partida 19.400.334.480020 “SUBVENCIONS ACTIVITATS 
CIUTADANES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 



 

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

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

200220  Despeses 20400  334  480020 3000 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 030 070 065 008 008 

 

 

S’aprova per unanimitat. 
 
 

5.2. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 

Núm. de referència : X2020017140     
 
En relació a l’expedient SIC22020000046 de , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat 
ASSOCIACIO ALLIBEREM-NOS amb  NIF: G5531227-6 per un import de 2000 euros, 
amb càrrec a la partida 20.400.334.480020 “SUBVENCIONS ACTIVITATS 
CIUTADANES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 



 
 
 

 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

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

200220 %ciutadanes% Despeses 20400  334  480020 2000 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 030 070 065 056 008 

 

 

S’aprova per unanimitat. 
 
 

5.3. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 
 

Núm. de referència : X2020016516     
 
En relació a l’expedient SIC22020000038 de , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat GRUP 
RIALLES-OLOT amb  NIF: G1743730-2 per un import de 9000 euros, amb càrrec a la 
partida 20.400.334.480020 “SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

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

200200 %activitats% Despeses 20400  334  480020 9000 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 030 070 065 001 008 

 

 

S’aprova per unanimitat. 
 



 

 
6.1. - APROVAR CERTIFICACIÓ D'OBRA  D'AGLOMERATS  GIRONA SA 

 
 

Núm. de referència : X2020031190     
 
En relació a l’expedient CPG22020000073 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.2 d’ AGLOMERATS GIRONA SA corresponent a les obres 
de CONSERVACIÓ I MILLORA DE LA INFRAESTRUCTURA VIÀRIA A 
DIVERSOS CARRERS DE LA CIUTAT, ANY 2020 (FASE 1)  amb càrrec a la 
partida 20.140.1532.61903 “PAVIMENTS VIES PÚBLIQUES PR20” per un import 
de 167.912,99 euros. 

 
 

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

200240  Despeses 99999 167912.99 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 

S’aprova per unanimitat. 
 
 
7.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES ANNEX NÚM. 20/26 

 
 

Núm. de referència : X2020031171     
 
En relació a l’expedient CPG22020000072 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 número 20/26 per un import 
de 774.193,98 euros. 
 
 

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

200240  Despeses 99999 774193.98 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 

S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

8.1. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL: RESOLUCIÓ DEL RECURS DE 
REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA ACORD DE LA  JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE DENEGACIÓ D’UNA INDEMNITZACIÓ, PER DANYS OCASIONATS PER UNA 

CAIGUDA A LA VIA PÚBLICA. 
 
Núm. de referència : X2019009652     
 

Vist l’escrit presentat pel Sr. **** pel que interposa recurs de reposició, contra l’acord de 
la Junta de Govern Local de data 25 de juny de 2020 i atesos els següents  
 

ANTECEDENTS 
 
Primer.- En escrit de data 4 de març de 2019 (Registre General, núm. E2019004272/04-

03-2019), el Sr. **** va formular reclamació patrimonial pels danys ocasionats per una 
caiguda a la cruïlla dels carrers Pollancre i Ginebre, el dia 6 de gener de 2019, degut al 
mal estat del paviment. A conseqüència de la caiguda va haver d’anar a l’hospital on li 
van diagnosticar una fractura al peu esquerra, que va necessitar tractament (bota de 
guix amb reforç i medicaments) i una baixa laboral amb efectes de 9 de gener de 2019. 
A la petició s’hi acompanyen: unes fotografies (3) de l’estat del paviment; un informe 
d’alta d’urgències de l’Hospital d’Olot, de data 7 de gener de 2019 (núm. assistència 
1372594); certificats mèdics de baixa d’incapacitat laboral i posteriors confirmacions (4) 
i fulls de citació a l’Hospital d’Olot (2). 
 
En escrit de data 20 de març de 2019 (Registre General, núm. E2019005336/20-03-

2019), el Sr. **** va aportar a l’expedient el comunicat mèdic d’alta d’incapacitat, de data 
12 de març de 2019, còpia del carnet del servei de rehabilitació de l’Hospital d’Olot i 
diversos justificants d’assistència a sessions de rehabilitació, així com un rebut de 
24,39.- € de despeses farmacèutiques. En data 23 de març de 2020, aquesta reclamació 
es va quantificar en 3.683,12.- € (3.551’46.- €, període de baixa laboral del 6 de  gener 
del 2019 fins el 12 de març del 2019; 24’39.- € de despeses de farmàcia; i 107,27.- € en 
concepte d’interessos) 
 
Segon.- En informe del cap de la Policia Municipal de data 14 de març de 2019 
s’assenyala que consultats els arxius de la Policia Municipal no els consta haver 
intervingut en la caiguda que manifesta haver patit el Sr. ****, el dia 6 de gener de 2019, 
a la cruïlla dels carrers Pollancre i Ginebre. 
 
Tercer.- A la vista de l’expedient administratiu, la Junta de Govern Local, en sessió de 
data 25 de juny de 2020, va acordar denegar la indemnització reclamada pel Sr. **** 
pels danys ocasionats per una caiguda a la via pública, en no quedar provat el nexe 
causal entre els danys reclamats i el funcionament dels serveis públics municipals. 
 
Quart.- En data 19 d’agost de 2020 (Registre General, núm. E2020011989/20-08-2020) 
el Sr. **** va interposar recurs de reposició contra l’acord de la Junta de Govern Local, 
de data 25 de juny de 2020, de denegació d’indemnització per una caiguda a la via 
pública. En aquest escrit de reposició es reprodueixin els fets apuntats en l’escrit data 4 
de març de 2019 (Registre General, núm. E2019004272), assenyalant l’existència de 
lesions i danys avaluables econòmicament, provocats pel mal estat de la via pública, la 
qual cosa comporta la responsabilitat de l’Administració. També es demana que es 



 

realitzi una prova testifical i que, a partir d’aquesta prova i de la documental que figura 
a l’expedient, es declari la responsabilitat de l’Ajuntament d’Olot i se li reconegui el dret 
a ser indemnitzat. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- El recurs potestatiu de reposició ha estat interposat en temps i forma, de 
conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 
 
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 jurisprudència ha reiterat en nombroses sentències que, perquè es pugui 
declarar la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques, és necessari 
que qui la pretén acrediti i provi que es donen les circumstàncies següents: a) que el 
dany o lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics 
en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte sense intervenció estranya 
que pogués interferir alterant el nexe causal; b) que el dany sigui efectiu, econòmicament 
avaluable i individualitzat en relació a una persona o grups de persones; c) que el 
particular afectat no tingui el deure jurídic de suportar el dany; d) que no hi hagi força 
major; i e) que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons l’estat dels 
coneixements o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la producció dels 
danys.  
 
En tractar-se d’una responsabilitat objectiva és necessària la concurrència de tots 
aquests elements -que han de ser provats per qui els al·lega- i entre els que té una 
especial rellevància, en tant que element essencial de la responsabilitat, la relació de 
causalitat entre el dany i el funcionament del servei públic. 
 



 
 
 

Quart.- En la resolució de la Junta de Govern Local, de data 6 de febrer de 2020, 
s’assenyalava la dificultat per determinar si els danys patits pel Sr. **** eren atribuïbles 
de forma directa i exclusiva al funcionament dels serveis públics municipals. En 
qualsevol cas aquesta atribució no és gens clara, ja que el fet que ni la Policia Municipal 
ni cap altre servei de l’Ajuntament d’Olot intervingués directament en l’accident ni en 
tingués coneixement de manera immediata, no permet acreditar la veracitat dels fets 
relatats per la part reclamant, alhora que dificulta esbrinar el quan, el com i el perquè es 
va produir aquest accident. En aquest cas, més enllà del que manifesta la part 
reclamant, no hi ha prova objectiva i certa dels fets que es relaten.  
 
Les al·legacions del Sr. **** , que en aquells moments la prioritat de tothom era l’atenció 
de la persona accidentada, són perfectament entenedores; però no ens poden fer oblidar 
que l’Ajuntament d’Olot no va tenir coneixement d’aquest incident fins mesos més tard 
que es produís, ja que cap servei municipal va intervenir-hi. 
 
La pretensió del Sr. **** d’introduir una nova fase probatòria en reposició no pot ser 
pressa en consideració. En aquest sentit cal recordar que, a diferència del que es 
manifesta en el recurs de reposició, en els escrits de dates 4 de març de 2019 (Registre 
General, núm. E2019004272/04-03-2019) i 20 de març de 2019 (Registre General, núm. 
E2019005336/20-03-2019) el Sr. **** no va demanar la realització de cap prova testifical; 
d’aquí que no se’n realitzés cap. 
 
Cinquè.- Les voreres dels carrers Pollancre i Ginebre compleixen totes i cadascuna de 
les normatives sectorials específicament aplicables, tant pel que fa a la pavimentació 
com a la resta d’elements propis d’una zona de pas de vianants.  
 
Tal i com assenyalàvem en l’acord d’aquesta Junta de Govern de 25 de juny de 2020, 
les fotografies aportades en la reclamació pel Sr. Plana Farrés ofereixen una visió 
general i de detall de la cruïlla on manifesta que es va entrebancar. La fotografia de visió 
general (doc. 3) mostra  que les voreres dels carrers Pollancre i Ginebre són 
suficientment uniformes, sense grans desnivells ni grans desperfectes i presenten un 
estat de conservació raonable i que, en conseqüència, s’adeqüen als estàndards 
exigibles a una administració pública responsable del manteniment de la via pública, 
d’acord amb els articles 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i 66 del Decret legislatiu 2/2003, 
de 28 d‘abril.  
 
Les fotografies de detall (docs. 4 i 5) mostren unes alteracions menors a la vorada que, 
en cap cas, afecten a la vorera ni a l’espai de pas dels vianants. Aquestes alteracions 
generen uns desnivells d’escassa entitat que no comporten cap perill; d’aquí que 
puguem convenir en què l’estat de conservació de les voreres és raonable i que, en el 
seu conjunt, aquestes voreres no representen cap perill per al pas normal dels vianants, 
sinó que resulten fàcilment transitables amb un nivell d’atenció mínim, segons els 
cànons socials imperants. 
 
Sisè.- La pretensió de la part reclamant sobrepassa l’àmbit de la responsabilitat objectiva 
de les administracions públiques i deriva cap a la conversió de l’Ajuntament d’Olot en 
una mena d’asseguradora universal de qualsevol eventualitat que es produeixi a la ciutat 
amb independència de la pròpia actuació administrativa. 
 



 

Vist l’expedient administratiu SRP12019000010 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada de l’Àrea 
d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent acord: 
 
DESESTIMAR el recurs de reposició interposat pel Sr. **** contra l’acord de la Junta de 
Govern Local, de data 25 de juny de 2020, de denegació d’indemnització pels danys 
ocasionats per una caiguda a la via pública, en no quedar provat el nexe causal entre 
els danys reclamats i el funcionament dels serveis públics municipals. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
8.2. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- ESTIMAR LA RECLAMACIÓ 
PRESENTADA PEL SR. **** PER DANYS OCASIONATS A UN VEHICLE. 

 
Núm. de referència : X2019021572     

 
Vist l’escrit presentat pel Sr. ****, en el que es formula reclamació patrimonial contra 
l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats a un vehicle i atesos els següents  
 

ANTECEDENTS DE FET 
 

Primer.- El Sr. **** va formular reclamació patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, pels 
danys que va patir el vehicle de la seva propietat, marca Land Rover, model Discovery, 

matrícula ****, el dia 21 de novembre de 2018, quan circulava per l’avinguda de Sant 
Jordi, a l’alçada de l’empresa Espuña-Can Gou, i en passar per damunt d’una tapa de 
clavegueram, aquesta va saltar produint danys al vehicle (Registre General núm. 
E2019010372/21-05-2019). A la petició s’hi acompanya: documentació identificativa del 

Sr. ****; documentació acreditativa de la titularitat del vehicle; factura de reparació de 
data 27 de març de 2019 (ref. A201900070), emesa per “Multipintats d’en Bas”, per un 
import de 241,10 euros, que és la quantitat que es reclama; i incidència de trànsit de la 
Policia Municipal, corresponent al servei núm. 46349/2018, de 21 de novembre de 2018. 
 
Segon.- En informe del sotsinspector en cap de la Policia Municipal de data 4 de juny 
de 2019 es remet l’acta A10PL.1674/2018, de 21 de novembre de 2018 i el posterior 
informe d’accident, servei núm. 46349/2018. En aquest informe els agents actuats 
manifesten que l’embornal situat a l’avinguda de Sant Jordi, a l’alçada de l’empresa 
Espuña-Can Gou, no estava correctament falcat i tenia moviment al trepitjar-lo; per la 
qual cosa, en la seva opinió, els danys soferts per vehicle matrícula **** podien haver 
estat produïts per aquest embornal al aixecar-se. 

 
FONAMENTS DE DRET 

 
Primer.- L’article 32.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
d’acord amb l’article 106.2 de la Constitució, assenyala que “els particulars tenen dret a 
ser indemnitzats per les administracions públiques corresponents de tota lesió que 
pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui conseqüència del 
funcionament normal o anormal dels serveis públics, excepte en els casos de força 



 
 
 

major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar d’acord amb la Llei”. 
En igual sentit, l’article 81 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. Aquests articles 
determinen que la  responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques sigui de 
caràcter objectiu i que, per tant, esdevingui imprescindible acreditar que el dany o lesió 
sofert pel reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis 
públics, en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense intervenció 
estranya que pugui interferir alterant el nexe causal. 
 
En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i 174 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis causats 
als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament dels serveis 
públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents, en els termes establerts 
per la legislació general sobre responsabilitat administrativa” 
 
Segon.- La 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’informe del cap de la Policia Municipal, emès a partir de 
l’acta A10PL.1674/2018, de 21 de novembre de 2018 i de l’informe d’accident, servei 
núm. 46349/2018, 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 en matèria de trànsit i de manteniment i conservació de la 
infraestructura viària urbana. 
 
Vist l’expedient administratiu SRP12019000019 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 formulada pel Sr. ****, pels danys ocasionats 
al vehicle ****, quan circulava per l’avinguda de Sant Jordi, a l’alçada de l’empresa 
Espuña-Can Gou, per un embornal que no estava correctament falcat. 
 
Segon.- Efectuar un pagament de DOS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB DEU 
CÈNTIMS (241,10.- €) a favor del Sr. ****, en concepte d’indemnització pels danys 



 

ocasionats a un seu vehicle. 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 241.10 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; així mateix ha de passar per les esmentades 
oficines municipals per signar la conformitat amb la indemnització rebuda pels danys 
reclamants en aquest expedient administratiu. 
 

 

S’aprova per unanimitat. 
 
 

8.3. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL: RESOLUCIÓ DEL RECURS DE 
REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA ACORD DE LA  JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE DENEGACIÓ D’UNA INDEMNITZACIÓ, PER DANYS OCASIONATS PER UNA 

CAIGUDA A LA PISTA DE GEL DE LA PLAÇA MAJOR. 
 
Núm. de referència : X2020001746     
 
Vist l’escrit presentat per la Sra. **** pel que interposa recurs de reposició, contra l’acord 
de la Junta de Govern Local de data 6 de febrer de 2020 i atesos els següents  
 

ANTECEDENTS 
 
Primer.- En escrit de data 2 de gener de 2020 (Registre General, núm. E2020000027/02-

01-2020), la Sra. **** va formular reclamació patrimonial de quantitat indeterminada 
contra l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats per una caiguda a la rampa de fusta 
d’accés a la pista de gel instal·lada a la plaça Major, a les 11:30 hores del dia 21 de 
desembre de 2019. L’accident es va produir en relliscar quan sortia de la instal·lació i 
s’atribueix a què la rampa no tenia cap protecció antilliscant. A conseqüència d’aquesta 
caiguda la reclamant manifesta que està de baixa laboral. A la petició s’hi acompanya 
un informe d’alta d’urgències de l’Hospital d’Olot, de data 21 de desembre de 2019 (núm. 
assistència 1447331) i un informe de trasllat del SEM de 21 de desembre de 2019. 
 
Segon.- A la vista de l’expedient administratiu, la Junta de Govern Local, en sessió de 
data 6 de febrer de 2020, va acordar denegar la indemnització reclamada per la Sra. 
****, pels danys ocasionats per una caiguda a la pista de gel instal·lada a la plaça Major, 
en tractar-se d’una instal·lació vinculada a una activitat no organitzada per l’Ajuntament 
d’Olot, sinó pel Consorci “DinàmiG - Agència d’Innovació i Desenvolupament de la 
Garrotxa”; la qual cosa trenca el nexe causal entre els danys reclamats i el funcionament 
dels serveis públics municipals.  
 
Tercer.- En data 4 de març de 2020 (Registre General, núm. E2020003918) la Sra. **** 
va interposar recurs de reposició contra l’acord de la Junta de Govern Local, de data 6 
de febrer de 2020, de denegació d’indemnització per una caiguda a la via pública.  En 
aquest escrit es reprodueixin els fets i les argumentacions apuntades l’escrit de data 2 



 
 
 

de gener de 2020 (Registre General, núm. E2020000027) i s’aporta la següent 
documentació: escrit de 2 de gener de 2020 (Registre General, núm. E2020000027), 
informe d’alta d’urgències de l’Hospital d’Olot, de data 21 de desembre de 2019 (núm. 
assistència 1447331), informe de trasllat del SEM de 21 de desembre de 2019, informe 
mèdic de 15 de gener de 2020 (TRAUMA2) i resolució municipal que es recorre. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- El recurs potestatiu de reposició ha estat interposat en temps i forma, de 
conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 
 
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 jurisprudència ha reiterat en nombroses sentències que, perquè es pugui 
declarar la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques, és necessari 
que qui la pretén acrediti i provi que es donen les circumstàncies següents: a) que el 
dany o lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics 
en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte sense intervenció estranya 
que pogués interferir alterant el nexe causal; b) que el dany sigui efectiu, econòmicament 
avaluable i individualitzat en relació a una persona o grups de persones; c) que el 
particular afectat no tingui el deure jurídic de suportar el dany; d) que no hi hagi força 
major; i e) que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons l’estat dels 
coneixements o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la producció dels 
danys.  
 
En tractar-se d’una responsabilitat objectiva és necessària la concurrència de tots 
aquests elements -que han de ser provats per qui els al·lega- i entre els que té una 



 

especial rellevància, en tant que element essencial de la responsabilitat, la relació de 
causalitat entre el dany i el funcionament del servei públic. 
 
Quart.- En la resolució de la Junta de Govern Local, de data 6 de febrer de 2020, 
s’assenyalava que la pista de gel instal·lada a la plaça Major durant les Festes de Nadal 
era una instal·lació vinculada a una activitat organitzada pel consorci “DinàmiG - Agència 
d’innovació i Desenvolupament de la Garrotxa”(en endavant DinàmiG). 
 
Les al·legacions presentades per la part recorrent no desvirtuen aquesta realitat, que és 
innegable, i es limiten a reproduir la reclamació presentada en l’escrit de 2 de gener de 
2020 (Registre General, núm. E2020000027). 
 
Tal i com s’apuntava en l’acord de la Junta de Govern Local, que ara es recorre en 
reposició, “DinàmiG” és un consorci de caràcter local creat per l’Ajuntament d’Olot i pel 
Consell Comarcal de la Garrotxa. Es tracta, per tant, d’una entitat local de caràcter 
associatiu, de naturalesa administrativa i voluntària, sense finalitat de lucre, amb plena 
capacitat jurídica de dret públic i dret privat per realitzar el seu objecte, amb personalitat 
jurídica pròpia (i independent de la dels seus membres) i plena capacitat d’obrar, a fi i 
efecte de crear i gestionar serveis i exercir activitats d’interès local i comarcal en l’àmbit 
del seu objecte i de les seves finalitats estatutàries.  
 
En conseqüència, en tractar-se d’una activitat organitzada pel consoci “DinàmiG”, que 
és qui va contractar el subministrament en règim de lloguer de la pista de gel, el seu 
muntatge i desmuntatge (decret del president del Consell de direcció de “DinàmiG”, de 
14 de novembre de 2018), així com la gestió de la instal·lació (decret del president del 
Consell de direcció de “DinàmiG”, de 8 d’octubre de 2019), no correspon a l’Ajuntament 
d’Olot, sinó al consorci “DinàmiG”, atendre aquesta reclamació de responsabilitat 
patrimonial. 
 
Cinquè.- La pretensió de la part reclamant sobrepassa l’àmbit de la responsabilitat 
objectiva de les administracions públiques i deriva cap a la conversió de l’Ajuntament 
d’Olot en una mena d’asseguradora universal de qualsevol eventualitat que es produeixi 
a la ciutat amb independència de la pròpia actuació administrativa. 
 
Vist l’expedient administratiu SRP12020000003 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada de l’Àrea 
d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent acord: 
 
DESESTIMAR el recurs de reposició interposat per la Sra. **** contra l’acord de la Junta 
de Govern Local, de data 6 de febrer de 2020, de denegació d’indemnització pels danys 
ocasionats per una caiguda a la pista de gel instal·lada a la plaça Major, en tractar-se 
d’una instal·lació vinculada a una activitat no organitzada per l’Ajuntament d’Olot, sinó 
pel Consorci “DinàmiG - Agència d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa”; la qual 
cosa trenca el nexe causal entre els danys reclamats i el funcionament dels serveis 
públics municipals.  
 
S’aprova per unanimitat. 

 
 



 
 
 

9.1. - SERVEI DE REALITZACIÓ ESTUDI PER A LA REHABILITACIÓ, LA 
CAPTACIÓ I MOBILITZACIÓ D'HABITATGE I LOCALS AL NUCLI ANTIC D'OLOT. 

 
 

Núm. de referència : X2020030811     
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
 
Antecedents 
 
Primer.- Atès que és necessari executar el servei de realització d’un estudi per a la 
rehabilitació, la captació i la mobilització d’habitatge i locals , en 126 finques ubicades 
en l’àmbit del PIAM del Nucli Antic d’Olot;  com es desprèn de l’informe de data 15 de 
setembre de 2020,  emès per la Sra.  Miriam Paredes Espinar, responsable de l’Oficina 
Local d’Habitatge d’Olot. 

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

Tercer.- Atès que s’informa favorablement el pressupost núm. OF‐HU‐200303 presentat 
per l’empresa CELOBERT ARQUITECTURA ENGINYERIA I URBANISME SCCL . 

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

Cinquè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa CELOBERT ARQUITECTURA 
ENGINYERIA I URBANISME SCCL  i atès que aquesta compta amb l’habilitació 
professional necessària per realitzar la prestació objecte del contracte. 

Fonament jurídic 

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

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

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

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

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics 
 



 

Vist l’expedient administratiu núm. CC012020000307 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.-  Aprovar l’informe emès per la Sra.  Miriam Paredes Espinar, responsable de 
l’Oficina Local d’Habitatge d’Olot, de data 15 de setembre de 2020 en el que es motiven 

les necessitats de contractar. 

Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a 
favor de l’empresa CELOBERT ARQUITECTURA ENGINYERIA I URBANISME SCCL 
amb NIF núm. F6538717-7, el contracte menor del servei de realització d’un estudi per 
a la rehabilitació, la captació i la mobilització d’habitatge i locals , en 126 finques 
ubicades en l’àmbit del PIAM del Nucli Antic d’Olot,  pel preu de divuit mil vint-i-nou 
euros (18.029 €), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en catorze mil nou-cents euros (14.900 ) de pressupost 
net i tres mil cent vint-i-nou euros (3.129 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 % 
 
Tercer.-  El termini per a l’execució dels serveis serà de 5 mesos, a partir de la data de 
recepció de la notificació de l’adjudicació. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 18.029.€, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida  núm. 20.160.924.227990 “Actuacions Barri Vell (PIAM)” del Pressupost 
municipal. 
 

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

200220  Despeses 20160  924  227990 18029 ACTUACIONS BARRI VELL ( PIAM) 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 adjuntarà 
una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient 
CC012020000307. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa CELOBERT ARQUITECTURA 
ENGINYERIA I URBANISME SCCL 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 

9.2. - ACTUALITZACIÓ FIANÇA DEFINITIVA CONCESSIÓ DEL SERVEI PÚBLIC 
DE GESTIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL 

 
 

Núm. de referència : X2020030858     
 



 
 
 

En data 14 de desembre de 2000 es va adjudicar la concessió del servei públic de gestió 
del cementiri municipal a favor de l’empresa BESORA SL  amb NIF B17060377, pel 
termini de 15 anys (1 de gener de 2001 a 31 de desembre de 2015). 
 
De conformitat amb els plecs de clàusules administratives i al contracte signat, l’empresa 
adjudicatària va  formalitzar en data 20 de desembre del 2000, una garantia definitiva 
(mitjançant aval) per import de 324.000 ,- pessetes, corresponent al 4% del pressupost 
base de licitació de 6.228.480, pessetes. 
 
L’aval tenia data de venciment de l’any 2015, any en què finalitzava la concessió. No 
obstant, el Ple de l’Ajuntament  en data 24 de juliol de 2003, va acordar l’ampliació de 
l’objecte del contracte del servei de cementiri municipal subscrit amb l’empresa Besora, 
SL, amb els serveis d’incineració amb forn crematori i sala de cerimònies, tot ampliant 
el termini amb 30 anys addicionals , fins el 31 de desembre de 2045. 
 
El preu del cànon en el moment del venciment de l’aval era de 49.972,84 € (IVA exclòs) 
anuals, que abona l’Ajuntament al concessionari, i que ha de servir de base per 
l’actualització de la fiança del contracte concessional. 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012020000308 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.-   DECLARAR  CADUCAT  l’aval bancari dipositat per l’empresa BESORA, SL 
amb NIF B17060377 en data 20 de desembre de 2000, per import de 324.000 pessetes, 
com a garantia definitiva del contracte de gestió del servei de cementiri municipal (data 
venciment 2015). 
 
Segon.- ACTUALITZAR  la garantia definitiva de la concessió per a la gestió del servei 
de cementiri municipal, adjudicada a favor de l’empresa BESORA SOCIEDAD 
LIMITADA (B1706037-7), per un import de MIL NOU-CENTS NORANTA-VUIT EUROS 
AMB NORANTA-UN CÈNTIMS (1.998,91 €), corresponent al 4% de l’import base del 
contracte de l’any 2015, segons la clàusula 10ena del PCAP. 
 
Tercer.- Requerir a l’empresa  BESORA, SL per tal que dipositi l’esmentada garantia en 
un termini de quinze dies hàbils següents  a la notificació d’aquests acords, atès el que 
s’estableix a la clàusula 10ena  del PCAP aprovat per l’Ajuntament Ple del dia 26 
d’octubre del 2000. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 

9.3. - SERVEI DE CONTROL D'ACCÉS A L'OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ 
 
 

Núm. de referència : X2020030961     
 
 



 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar el servei de control d’accés a l’oficina d’atenció 
al ciutadà des del 14 de setembre de 2020 , com es desprèn de l’informe de data 15 de 
setembre de 2020, emès per la Sra. Silvia Fàbrega Soler,  Responsable de l’Oficina 
d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament d’Olot  

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

Tercer.-  Atès l’informe tècnic  favorable al pressupost presentat per l’empresa “Wakeful 
Seguretat, SL ” per executar el  servei de control d’accés a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà  
des del 14 de setembre al 31 de desembre de 2020. 

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

Cinquè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa WAKEFUL SEGURETAT SL i atès que 
aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació 
objecte del contracte. 

Fonament jurídic 

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

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

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

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

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics 

 
Vist l’expedient administratiu núm. CC012020000309 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 



 
 
 

Primer.-  Aprovar l’informe emès per Sra. Silvia Fàbrega Soler,  Responsable de 
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament d’Olot, de data 15 de setembre de 2020 
en el que es motiven les necessitats de contractar. 

Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a 
favor de l’empresa WAKEFUL SEGURETAT SL,  amb NIF núm. B6729398-5,  el 
contracte menor del servei de control d’accés a l’oficina d’atenció al ciutadà des del 14 
de setembre de 2020 pel preu de  deu mil quinze euros amb noranta-quatre cèntims 
(10.015,94-.€), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en vuit mil dos-cents setanta-set euros amb seixanta-
qwuatre cèntims (8.277,64 €) de pressupost net i mil set-cents trenta-vuit euros amb 
trenta cèntims (1.738,30 ) d’IVA calculat amb un tipus del 21 %. 

 
El servei s’haurà de prestar amb horari de dilluns a divendres, de 8 a 15 hores.  
 
Tercer.- El termini per a l’execució dels serveis serà des del 14 de setembre de 2020 al 
31 de desembre de 2020. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de  10.015,94€, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida núm. 20.110.920.227998 “prevenció riscos laborals” del Pressupost 
municipal. 
 

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

200220  Despeses 20110  920  227999 10015.94 PREVENCIO RISCOS 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 
CC012020000309. 
 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa WAKEFUL SEGURETAT SL 
 
 

S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 

9.4. - REPRENDRE EL CONTRACTE DELS SERVEIS DE VIGILÀNCIA I 
SEGURETAT DE L'OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ DE L'AJUNTAMENT 

D'OLOT. 
 

Núm. de referència : X2019047581     
 
Antecedents: 



 

 
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot, en sessió ordinària celebrada el dia 
27 de desembre de 2019 va acordar adjudicar el contracte menor del servei de vigilància 
i seguretat de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament d’Olot a l’empresa 
WAKEFUL SEGURETAT SL, amb NIF B6729398-5, per al període d’1 de gener a 31 de 
desembre de 2020. 
 
Amb l’esclat de la crisi sanitària provocada pel coronavirus COVID-19, l’OAC va deixar 
de prestar el seu servei presencialment. En data 3 d’abril de 2020, mitjançant el Decret 
d’Alcaldia 2020LDEC000782 es va acordar reiterar la suspensió total del contracte del 
servei de vigilància i seguretat a l’Oficina de l’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament d’Olot, 
amb efectes del 16 de març fins a la fi de l’estat d’alarma.  
 
En data 11 de maig de 2020, mitjançant el Decret d’Alcaldia 2020LDEC001097, es va 
aixecar la suspensió total del contracte i es va establir que mentre fos vigent l’estat 
d’alarma i no s’indiqués altrament, la prestació del servei de vigilància es faria en horari 
de dilluns a dijous, de 13:30 a 18 h.  
 
En data 15 de maig de 2020, mitjançant el Decret d’Alcaldia 2020LDEC001169, es va 
acordar modificar el contracte per causa de necessitat sobrevinguda i imprevisible, amb 
efectes del dia 18 de maig de 2020 i fins al dia 19 de juny o fins que no s’indiqués per 
escrit altrament, i s’establí que el servei a realitzat seria el de controlador d’accessos 
amb horari de  dilluns a dijous de 8 a 18 h., i els divendres, de 8 a 15 h. 
 
L’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament d’Olot va prestar el seu servei en horari 
d’estiu del 22 de juny i fins al 10 de setembre de 2020. A partir del 14 de setembre fins 
a 31 de desembre de 2020 és previst que l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament 
d’Olot torni a prestar el seu servei de forma presencial en horari d’hivern. 
 
Vist l’expedient CC012019000566 i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’Hisenda proposa l’adopció del següent acord: 
 
Reprendre el contracte menor del servei de vigilància i seguretat de l’Oficina d’Atenció 
al Ciutadà de l’Ajuntament d’Olot amb efectes des del 14 de setembre i fins al 31 de 
desembre de 2020, en horari de dilluns a dijous de 15 h. a 19:30 h., en els termes de 
l’adjudicació acordada per la Junta de Govern Local de data 27 de desembre de 2019, 
d’acord amb l’horari i el calendari establert per la Responsable del contracte. 
 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

9.5. - DEVOLUCIÓ FIANÇA PER GARANTIR  LES OBRES DE MILLORA DELS 
SERVEIS HIGIÈNICS I DE PAVIMENTS DE L'ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE 

DISSENY D'OLOT 
 
Núm. de referència : X2018002302     
 



 
 
 

La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 28 de juny de 2018 va adjudicar el 
contracte de les “Obres de millora dels serveis higiènics i de paviments a l’Escola D’Art 
i Superior de Disseny d’Olot”, a favor de l’empresa CONSTRUCCIONS J. PALLÀS, SL., 
amb NIF. .B1704160 pel preu de CENT QUARANTA-DOS MIL QUATRE-CENTS ONZE 
ENROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS (142.411,53 €) , IVA inclòs,  
 
En data  22 de juny de 2018 l’empresa CONSTRUCCIONS J. PALLÀS, SL , va dipositar 
una fiança per import de 5.884,89 € (18FIA600007) per tal de garantir la correcta 
execució de les obres esmentades.  
 
Atès l’informe emès  pel Sr. Albert Pons Clutaró, arquitecte municipal, en data 31 d’agost 
de 2020,. favorable al retorn de la fiança dipositada per l’empresa Construccions J. 
Pallàs.  
 
I vist  l’expedient CCS12018000003 de , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Que els Serveis Econòmics procedeixin al retorn de la fiança dipositada per l’empresa 
“CONSTRUCCIONS J. PALLÀS, SL” amb NIF B1704160 en data 22 de juny de 2018, 
d’import CINC MIL VUIT-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU 
CÈNTIMS (5.884,89 €) per garantir la correcta execució de les “Obres de millora dels 
serveis higiènics i de paviments a l’Escola D’Art i Superior de Disseny d’Olot”,   
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
9.6. - DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER GARANTIR L'ADJUDICACIÓ 
DEL SUBMINISTRAMENT I IMPLEMENTACIÓ DELS SISTEMES D'INFORMACIÓ 

DE L'ENTORN VIRTUAL D'ORACLE DE L'AJUNTAMENT D'OLOT 
 
 

Núm. de referència : X2019035300     
 
La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 28 de novembre de 2019 va 
adjudicar el contracte del subministrament i implementació dels sistemes d’informació 
que conformaran l’entorn virtual d’Oracle, a favor de l’empresa IN2IN SOLUCIONS 
TECNOLÒGIQUES SL amb NIF B55109144, pel preu de QUARANTA-SET MIL 
SEIXANTA-NOU EUROS (47.069 €), IVA inclòs. 
 
Per tal de garantir la correcta execució del contracte l’empresa “INSIN Solucions 
Tecnològiques, SL” en data 29 de novembre de 2019, va dipositar una fiança definitiva 
per import de 1.945 € (19FIA600013). 
 
Atesa la sol·licitud presentada per “INSIN Solucions Tecnològiques, SL”, Registre 
d’Entrada núm. E2020012527 de data 9 de setembre de 2020, en la qual sol·licita  la 
devolució de la fiança. 
 



 

Atès l’informe emès pel Sr. Joan Prat Espuña, Responsable de l’Àrea d’Informàtica i 
Noves Tecnologies d’aquest Ajuntament, en data 10 de setembre de 2020, favorable al 
retorn de la fiança esmentada.  
 
I vist  l’expedient núm.  CCS12019000026 i antecedents corresponents, la regidora 
delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents 
acords: 
  
Que els Serveis Econòmics procedeixin al retorn de la fiança dipositada per l’empresa  
IN2IN SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES SL amb NIF B55109144, en data 29 de 
novembre de 2019,  per import de mil nou-cents quaranta-cinc euros (1.945 €), per 
garantir la correcta execució del contracte del subministrament i implementació dels 
sistemes d’informació que conformaran l’entorn virtual d’Oracle 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

9.7. - DEVOLUCIÓ FIANÇA CONTRACTE SERVEI DE MANTENIMENT DELS 
SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ DELS EDIFICIS MUNICIPALS 

 
 

Núm. de referència : X2013012681     
 
La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 2 d’octubre de 2014 va adjudicar a 
l’empresa  J.JUANOLA SL  amb NIF B17236613 servei de manteniment dels sistemes 
de climatització dels edificis municipals, pel preu anual del contracte és de Base: 
CINQUANTA-DOS MIL TRES-CENTS DOS EUROS (52.302 €)  + IVA: i per un termini 
de dos anys amb efectes de dia 1 de novembre de 2014 i  amb possibilitat de pròrroga. 
 
En data 30 de juny de 2020 va finalitzar el contracte del servei de manteniment dels 
sistemes de climatització dels edificis municipals subscrit amb l’empresa J.JUANOLA, 
SL  
 
Per tal de garantir la correcta execució del contracte l’empresa J.JUANOLA, SL  va 
dipositar en data 22 de gener de 2014 una fiança definitiva per import de 2.615,10 €. 
 
Atès l’informe emès pel Sr. Xavier Viñolas Boix, Enginyer tècnic de l’Àrea de Territori 
d’aquest Ajuntament, de data 15 de setembre de 2020, favorable al retorn de la fiança.  
 
I vist l’expedient  administratiu núm. CCS12013000012 i antecedents corresponents, la 
regidora-delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
Que els Serveis Econòmics procedeixin al retorn de la fiança dipositada per l’empresa 
J.JUANOLA SL  amb NIF B17236613  en data 22 de gener de 2014 per import de DOS 
MIL SIS-CETNS QUINZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS (2.615,10 €) com a garantia del 
contracte del servei de manteniment dels sistemes de climatització dels edificis 
municipals. 
 



 
 
 

S’aprova per unanimitat. 
 
 

10.1. - PAGAMENT DE SERVEIS EXTRAORDINARIS AL PERSONAL DE LA 
POLICIA MUNICIPAL REALITZATS EL MES D'AGOST DE 2020. 

 
 
 

Núm. de referència : X2020030662     
 
Atès l’informe del Sergent de la Policia Municipal de data 1 de setembre de 2020 
 
Vist l’expedient administratiu RH132020000073 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 d’agost de 2020: 
 

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

****– Agent   

01/08/2020 REFORÇ TORN - 963 8 183,60€ 

   

****– Caporal   

19/08/2020 REFORÇ TORN - 952 8 192,56€ 

   

****– Agent   

21/08/2020 REFORÇ TORN - 964 6 156,06€ 

21/08/2020 REFORÇ TORN - 952 2 43,86€ 

   

****– Agent   

14/08/2020 REFORÇ TORN – 952 2 43,86€ 

25/07/2020 REFORÇ TORN – 964 6 156,06€ 

   

****– Agent   

25/08/2020 REFORÇ TORN - 952 8 175,44€ 

   

****– Caporal   

17/08/2020 REFORÇ TORN - 952 8 192,56€ 

18/08/2020 REFORÇ TORN - 952 8 192,56€ 

   

****– Agent   

22/08/2020 REFORÇ TORN - 963 4 91,80€ 

22/08/2020 REFORÇ TORN - 964 8 208,08 



 

   

****– Agent   

01/08/2020 REFORÇ TORN - 964 8 208,08€ 

   

****– Agent   

21/08/2020 REFORÇ TORN – 964 6 156,06€ 

21/08/2020 REFORÇ TORN – 952 2 43,86€ 

   

****– Agent   

02/08/2020 REFORÇ TORN - 963 8 183,60€ 

02/08/2020 PLEGAR TARD - 964 0,50 13,01€ 

   

****– Agent   

22/08/2020 REFORÇ TORN - 963 4 91,80€ 

22/08/2020 REFORÇ TORN - 964 8 208,08€ 

TOTAL 104,50 2.540,93€ 

 
 
 
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 2540.93 HORES EXTRAORDINARIES SEGURETAT 180 008 999 999 999 999 

 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

11.1. - PAGAMENT D'UN COMPLEMENT DE NOCTURNITAT AL PERSONAL DE 
LA POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS EL MES D'AGOST DE 2020 
 

Núm. de referència : X2020030666     
 
Atès els informes del Sergent de la Policia Municipal de data 1 de setembre de 2020. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132020000074 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 d’agost de 2020: 



 
 
 

 

Nom i Cognoms Data Dies Serveis Import (€) 

CAPORALS     
**** Agost 2020 5 Nocturnitat 132,6 

**** Agost 2020 3 Nocturnitat 79,56 

**** Agost 2020 7 Nocturnitat 185,64 

     

AGENTS     
**** Agost 2020 3 Nocturnitat 55,08 

**** Agost 2020 6 Nocturnitat 110,16 

**** Agost 2020 7 Nocturnitat 128,52 

**** Agost 2020 7 Nocturnitat 128,52 

**** Agost 2020 7 Nocturnitat 128,52 

**** Agost 2020 4 Nocturnitat 73,44 

**** Agost 2020 1 Nocturnitat 18,36 

**** Agost 2020 7 Nocturnitat 128,52 

**** Agost 2020 7 Nocturnitat 128,52 

**** Agost 2020 7 Nocturnitat 128,52 

**** Agost 2020 7 Nocturnitat 128,52 

**** Agost 2020 1 Nocturnitat 18,36 

**** Agost 2020 7 Nocturnitat 128,52 

**** Agost 2020 5 Nocturnitat 91,80 

**** Agost 2020 7 Nocturnitat 128,52 

**** Agost 2020 1 Nocturnitat 18,36 

**** Agost 2020 5 Nocturnitat 91,80 

**** Agost 2020 3 Nocturnitat 55,08 

**** Agost 2020 3 Nocturnitat 55,08 

**** Agost 2020 7 Nocturnitat 185,64 

TOTAL  117  2.327,64€ 

 
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 2327.64 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 D'AGOST 2020. 

 



 

Núm. de referència : X2020030667     
 
Atès l’informe del cap d’àrea d’Informàtica de data 3 de setembre de 2020 amb número 
d’expedient NI022020001169 i l’informe del director tècnic de la Brigada Municipal de 
data 3 de setembre de 2020 amb número d’expedient NI022020001168.  
 
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 RH132020000075 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 i d’informàtica que es relaciona a continuació pels serveis de reten realitzats 
durant el mes d’agost de 2020: 
 
 

Nom i Cognoms Servei 
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Import (€) 

**** Informàtica 2 - - - 275,40 

**** Informàtica 2 - - - 275,40 

**** Informàtica 1 3 - - 306,00 

**** Informàtica - 3 - - 168,30 

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

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

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

**** Brigada 1 2 - - 249,90 

TOTAL      1.800,30€ 

 
 
 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
 

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

0  Despeses 20120  920  15300 1025.10 RETENS INFORMATICA 120 001 999 999 999 999 
0  Despeses 20142  165  15300 775.20 RETENS ENLLUMENAT BRIGADA 142 002 999 999 999 999 

 
 



 
 
 

S’aprova per unanimitat. 
 
 

13.1. - PROPOSTA DE PAGAMENT DELS SERVEIS DE RETENS PISCINA DE 
L'IMELLO REALITZAT EL MES D'AGOST DE 2020 

 

Núm. de referència : X2020030668     
 
Vist l’informe del director tècnic del Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot de data 10 
de setembre de 2020 amb número d’expedient NI022020001187 en el qual detalla la 
relació setmana – treballador dels retens de l’IMELO de la piscina durant el mes d’agost 
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 reten al personal de l’IMELO que 
es relaciona a continuació pels serveis de reten realitzats durant el mes d’agost de 2020: 
 
 
 
 
Cognoms, Nom 
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Import (€) 

**** IMELO 1 1 - - 103,13 

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

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

 
 
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 197.19 RETENS ESPORTS ADM. GRAL 330 021 999 999 999 999 
0  Despeses 20330  341  15300 94.06 RETENS ESPORTS PROMOCIO 330 021 999 999 999 999 

 

 
 
S’aprova per unanimitat. 



 

 
 

14.1. - GIRAEFI.- MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DELS MUNICIPIS DE 
LA DEMARCACIÓ DE GIRONA.- PROPOSANT CONCÓRRER A LA SELECCIÓ 

 
 

Núm. de referència : X2020031172     
 
La Diputació de Girona té aprovades les bases i convocatòria del procés de selecció de 
30 edificis de titularitat municipal d’ajuntaments de la demarcació de Girona per a 
instal·lar-hi un equip de telegestió elèctrica amb cofinançament del Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional. (BOPG 107 de 4/06/2020) i (BOPG 150 de 5/08/2020). 
 
Vist que aquestes bases tenen per finalitat regular el procés de selecció de 30 edificis 
de titularitat municipal d’ajuntaments de la demarcació de Girona per a instal·lar, en 
cadascun d’ells, un equip de telegestió elèctrica en el marc del projecte “GiraEfi. Millora 
de l'eficiència energètica dels municipis de la demarcació de Girona.” (PR15-011843) 
aprovat en la segona convocatòria d’eixos 4 i 6 del FEDER del Departament de la 
Presidència de la Generalitat de Catalunya. 
 
Vist que l’Ajuntament d’Olot vol concórrer a l’esmentada convocatòria sol·licitant com a 
primera opció l’edifici del Parc Esportiu Pla de Llacs situat a l’ Avinguda República 
Argentina, 6 i com a segona opció l’edifici de l’Ajuntament d’Olot situat al Passeig Bisbe 
Guillamet, 10. 
 

En relació a l’expedient SUR12020000010 vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor d’Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció 
dels següents acords: 
 
PRIMER.- SOL·LICITAR a la Diputació de Girona concórrer al procés de selecció i 
execució del projecte per a la instal·lació d’ un equip de telegestió elèctrica en el marc 
del projecte “GiraEfi. Millora de l'eficiència energètica dels municipis de la demarcació 
de Girona.  
 
SEGON.- AUTORITZAR l’accés a l’edifici –o edificis- on es col·locaran els equips de 
telegestió elèctrica tant a l’empresa que la Diputació de Girona adjudiqui el contracte 
d’instal·lació dels equips durant el procés d’instal·lació, com al personal de la pròpia 
Diputació de Girona que hagi de verificar el funcionament correcte de l’equip durant un 
període de 5 anys des de que es certifiqui la instal·lació., en el cas de resultar 
seleccionats. 
 
TERCER.- FACULTAR l’Alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
QUART.- TRASLLADAR aquest acord a la Diputació de Girona, amb tota la 
documentació necessària per a la seva sol·licitud. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 



 
 
 

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

BIANYA.- PROPOSANT APROVAR TEXT REFÒS 
 
 
 

Núm. de referència : X2020024131     
 
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 16 de juliol de 
2020, va acordar, entre d’altres, la memòria valorada per la reconstrucció del gual de 
l’esperança a la riera de Riudaura, T.M. d’Olot i de la vall de Bianya, redactada per ABM, 
serveis d’enginyeria i consulting, SL en data juliol de 2020, que té per objecte dissenyar, 
definir i valorar les obres, a nivell de memòria valorada, per la reconstrucció del gual de 
l’Esperança a la riera de Riudaura, perllongant la solució actual fins al marge esquerra. 
També s’inclou el reforç dels marges de la riera de Riudaura, aigua amunt i aigua avall 
del gual, i la restauració de l’entorn. 
 
Vist que en data 17 de juliol es va sol·licitar l’autorització per l’execució de les obres de 
reconstrucció del gual a l’Agència Catalana de l’Aigua, la qual en data 2 de setembre, 
va emetre un informe favorable fixant però les següents condicions no contemplades en 
la memòria valorada: 
 
- La llosa de suport de la bateria de drenatge del pas es construirà de formigó armat 
amb 
ancoratge al sòcol rocós o, en tot cas, a una base d’escullera de 1000kg de pes que es 
prolongarà transversalment a l’eix de la llera, fora de la projecció dels tubs extrems de 
drenatge. 
- L’estructura de defensa estarà formada per pedres d’escullera amb un pes no inferior 
als 
800kg i tindrà una altura d’1m. 
- El titular de la infraestructura es responsabilitza de la colꞏlocació i manteniment de la 
senyalització vertical relativa al risc de riuades sobtades. 
 
Vist el text refós de la Memòria valorada per la reconstrucció del gual de l’Esperança a 
la riera de Riudaura, T.M. d’Olot i de la Vall de Bianya” redactat per ABM, serveis 
d’enginyeria i consulting, SL en data setembre de 2020, que inclou les condicions 
particulars establertes en l’acord d’autorització de les obres de l’Agència Catalana de 
l’Aigua. 
 

Vist l’art. 37 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
En relació a l’expedient UPOM2020000022, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR el text refós de la Memòria valorada per la reconstrucció del gual 
de l’Esperança a la riera de Riudaura, T.M. d’Olot i de la Vall de Bianya” redactat per 
ABM, serveis d’enginyeria i consulting, SL en data setembre de 2020. 
 



 

SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler 
d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

16.1. - PROJECTE D’EIXAMPLAMENT I ARBRAT DE LES VORERES DE 
L’AVINGUDA SANT JORDI, TRAM : CARRER JOSEP MARIA DE SEGARRA - 

CARRER SANT CRISTÒFOR.- PROPOSANT APROVAR DEFINITIVAMENT 
 
Núm. de referència : X2020020745     
 
Vist que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot, en la sessió celebrada el dia 
18 de juny de 2020 va adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovar inicialment el projecte 
d’eixamplament i arbrat de les voreres de l’Avinguda Sant Jordi, tram : Carrer Josep 
Maria de Segarra - Carrer Sant Cristòfor, redactat pel cap de l’Àrea de Territori, senyor 
Ramon Prat Molas en data juny de 2020. 
 
Vist que el referit projecte es va exposar al públic pel termini de trenta dies en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona núm. 127 de data 3 de juliol de 2020. 
 
Vist que durant el termini en el qual ha estat exposat al públic no s’han presentat 
al·legacions ni suggeriments de cap tipus. 
 
Vist l’art. 37 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
En relació a l’expedient UPOM2020000020, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat d’Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR DEFINITIVAMENT el projecte d’eixamplament i arbrat de les 
voreres de l’Avinguda Sant Jordi, tram : Carrer Josep Maria de Segarra - Carrer Sant 
Cristòfor, redactat pel cap de l’Àrea de Territori, senyor Ramon Prat Molas en data juny 
de 2020. 
 
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província i al web de 
l’ajuntament. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 



 
 
 

17.1. - PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER COMTES DE BESALÚ.- 
PROPOSANT APROVAR INICIALMENT 

 
Núm. de referència : X2020031208     
 
Vist que el POUM vigent de l’any 2003 preveu l’obertura del carrer Comtes de Besalú, 
peça viària que relliga la trama urbana entre l’Avinguda Sant Joan i del carrer Bisbe 
Serra amb una traça completament recta, una secció de 10 metres d’amplada i una 
longitud de 77 metres compresa entre les línies d’edificació. 
 
Vist el projecte d’urbanització del carrer comtes de Besalú, redactat pel Director 
de l’àrea de Territori, Ramon Prat Molas en data setembre de 2020, l’objecte del qual 
és definir les d’obres d’urbanització del carrer Comtes de Besalú que són necessàries 
per a l’execució del planejament urbanístic. Inclourà doncs les obres de materialització 
de les alineacions i rasants i dotació de serveis urbanístics perquè els terrenys 
adquireixin la condició de solar. 
 

Vistos els articles 89.6 i 119.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. 
 
En relació a l’expedient UPL12020000010, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT projecte d’urbanització del carrer comtes de 
Besalú, redactat pel Director de l’àrea de Territori, Ramon Prat Molas en data 
setembre de 2020. 

SEGON.- SOTMETRE’L a informació pública durant el termini d’un mes mitjançant la 
publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província, a un dels diaris de 
premsa periòdica de més divulgació al municipi, al tauler d’anuncis i al web de 
l’Ajuntament. 
 
TERCER.- SOL·LICITAR informe a les companyies de serveis afectades, si s’escau. 
 
QUART.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
18.1. - PROJECTE D’ITINERARI PER A BICICLETES ENTRE EL SECTOR LA FAJA 

I HABITATGES GARROTXA- VIA PLANOTES.- PROPOSANT APROVAR 
DEFINITIVAMENT 

 
Núm. de referència : X2020014042     
 
Vist que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot, en la sessió celebrada el dia 

9 de juliol de 2020 va adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovar inicialment el projecte 



 

d’Itinerari per a bicicletes entre el sector la Faja i habitatges Garrotxa- via Planotes, 
redactat per unparell d’arquitectes, Eduard Callís i Guillem Moliner en data abril 2020. 
 
Vist que el referit projecte es va exposar al públic pel termini de trenta dies en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona núm. 145 de data 29 de juliol de 2020. 
 
Vist que durant el termini en el qual ha estat exposat al públic no s’han presentat 
al·legacions ni suggeriments de cap tipus. 
 
Vist l’art. 37 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
En relació a l’expedient UPOM2020000014, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat d’Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR DEFINITIVAMENT el projecte d’Itinerari per a bicicletes entre el 
sector la Faja i habitatges Garrotxa- via Planotes, redactat per unparelld’arquitectes, 
Eduard Callís i Guillem Moliner en data abril 2020. 
 

SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província i al web de 
l’ajuntament. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

19.1. - CONCEDIR LLICÈNCIA D'OBRES AMPLIACIÓ EDIFICI INDUSTRIAL 
 

Núm.- LLICENCIA D’OBRES 
****- PG DE BLAY N.0057 Pis.3 Pta.2 OLOT 

 
Núm. de referència : X2020012924 
 
 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de ****per AMPLIACIÓ DE NAU 
INDUSTRIAL, al : C DEL MESTRE VIVES N.0044 , del municipi d’Olot.  

 
Identificació de l’expedient: OMA32020000028   
Situació: C DEL MESTRE VIVES N.0044  
                 
UTM: : 9016901 
 

1.- En data 14/4/2020 ****amb DNI: ****, representat per ****, presenta projecte d’obres 
majors per AMPLIACIÓ DE NAU INDUSTRIAL, amb situació al carrer C DEL MESTRE 

VIVES N.0044 , d’Olot, d’acord amb el projecte redactat per **** 
 
2.- En data 31/7/2020 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 d’indústria aïllada d’intensitat 
4 (clau 16.4)  
 
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel 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 
(OMA32020000028), per AMPLIACIÓ DE NAU INDUSTRIAL, amb situació al C DEL 
MESTRE VIVES N.0044 , 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: CRA2020600060     
 
 
Liquidació de Drets i Garanties: 
 
Drets 
 
Per: 



 

Un pressupost de: 151725.63 euros  
  
  

Base liquidable 
(3) 

Drets % 
bonifica
ció 

Drets definitius Taxes Total Drets 

151725.63 6069.03 0 6069.03 542.20 6611.23 

 
 

Garanties: 
   
      
   Garantia per reposició de paviments  600 euros 
    

 

Total Liquidació Euros 

Per Drets 6611.23 

Per Garanties  600.00 

 
 
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 
 



 

Termini de vigència de la llicència:  mesos, a partir de la data de concessió, havent-se 
de començar les obres dins el termini màxim de 3 mesos  
 
Aquesta modificació haurà de figurar en l’acta de comprovació d’incendis que s’ha de 
realitzar d’acord a la Llei 3/2010; aquesta condició queda recollida ala llicència ambiental 
concedida per l’Ajuntament a data 20/12/2018 i encara no s’ha dut a terme.(Ref. AJ 
2018/097)  
 

• 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) Qüestionari 
Estadístic d’Edificació i Habitatge signat pel promotor de l’obra i pel tècnic 
redactor del projecte.3) El Pla de seguretat de l’obra subscrit pel contractista 
i aprovat per la direcció facultativa de l’obra, que haurà de contenir la 
documentació referida a les prescripcions que dimanen de la normativa del 
Ministeri de Sanitat que s’estableixen al document anomenat 
“PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE 
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL 
SARS-CoV-2”.  

 

• Els materials, textures i colors d’acabat de façana hauran de coincidir amb 
els característics del conjunt edificat d’acord amb el criteri determinat a 
l’article 128 del Pla d’ordenació urbanística municipal.  

 

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

 

• Aquesta llicència no autoritza la instal·lació de rètols comercials visibles des 
de la via pública  

 

• S’imposa una fiança de 600,00 € per garantir la neteja i/o reposició de 
paviments de la via pública que puguin afectar-se per l’execució de l’obra, 
especialment pels treballs de moviment i transport de terres o runes 
previstos. La fiança s’haurà de dipositar en el termini màxim de 15 dies 
naturals a comptar des de la data de notificació de la concessió de la llicència 
d’obres. L’efectivitat d’aquesta llicència queda supeditada a l’ingrés de la 
fiança en el termini esmentat.  

 

• 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.  

 



 
 
 

• 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. 
 
 

19.2. - CONCEDIR LLICENCIA D'OBRES PER AMPLIACIÓ D'HABITATGE 
UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES (AMB SEGREGACIÓ I AGRUPACIÓ DE 

FINQUES) 
 
 
 

Núm.- LLICENCIA D’OBRES 
****- C DE LA GÓDUA N.0018 OLOT 

 
Núm. de referència : X2020012096 
 
 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de ****per AMPLIACIÓ D'HABITATGE 
UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES (AMB SEGREGACIÓ I AGRUPACIÓ DE 
FINQUES), al : C DEL BRUC N.0023 , del municipi d’Olot.  

 
Identificació de l’expedient: OMA32020000022   
Situació: C DEL BRUC N.0023  
                 
UTM: : 7082310 - 7082311 
 
1.- En data 30/3/2020 **** amb DNI: ****, representat per ****, presenta projecte d’obres 
majors per AMPLIACIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES (AMB 
SEGREGACIÓ I AGRUPACIÓ DE FINQUES), amb situació al carrer C DEL BRUC 
N.0023 , 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 2 (clau 
11.2) 
 
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 
(OMA32020000022), per AMPLIACIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE 
MITGERES (AMB SEGREGACIÓ I AGRUPACIÓ DE FINQUES), amb situació al C DEL 
BRUC N.0023 , del municipi d’Olot, d’acord amb el projecte redactat per **** 
 
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 24 mesos. La llicència urbanística caducarà a tots els efectes si, en finir qualsevol 
d’aquests terminis o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no s’han acabat 
les obres, essent necessari sol·licitar nova llicència ajustada a l’ordenament urbanístic 
vigent.  
 
QUART. Donar compte de l’ingrès de les autoliquidació/ns que es detalla/en 
seguidament: CRA2020600059     
 
 
Liquidació de Drets i Garanties: 
 
Drets 
 
Per: 
Un pressupost de: 87019.12 euros  
  
  
 2 Guals 
  
 



 
 
 

Base liquidable 
(3) 

Drets % 
bonifica
ció 

Drets definitius Taxes Total Drets 

87019.12 3480.76 0 3480.76 321.05 3801.81 

 
 

Garanties: 
  
      
   Garantia per reposició de paviments  300.00 euros 
    

 

Total Liquidació Euros 

Per Drets 3801.81 

Per Garanties  300.00 

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



 
 
 

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

2. Entre el contingut del projecte executiu hi haurà de constar la justificació del 
compliment de la norma sismoresistent NCSE-02.  

3. Aquesta llicència aprova els projectes presentats d’obra i de segregació i 
agrupació de finques, d’acord amb el següent contingut:  

-Finques inicials:  

a. Finca registral 35.918 del Registre de la Propietat d’Olot, situada al carrer Gòdua, 
18 d’Olot i amb referència cadastral 7082301DG5678S0001SJ. Superfície de la 
parcel·la 234,50 m2.  

b. Finca registral 35.914 del Registre de la Propietat d’Olot, situada al carrer Bruc, 
23 d’Olot i amb referència cadastral 7082310DG5678S0001BJ. Superfície de la 
parcel·la 186,30 m2.  

c. Finca registral 35.915 del Registre de la Propietat d’Olot, situada al carrer Bruc, 
25 d’Olot i amb referència cadastral 7082311DG5678S0001YJ. Superfície de la 
parcel·la 205,58 m2.  

 
-La finca registral 35.918 es segrega, de forma que en resulta:  

o Finca C: amb una superfície de parcel·la de 107,37m2  

o Finca D: amb una superfície de parcel·la de 127,13m2, en la qual es troba 
construïda una edificació (ampliació de casa) per la qual es va concedir 
la corresponent llicència d’obres núm. 224/90 en data 3 d’octubre de 
1990.  

-De la Finca D segregada es fa una agrupació amb les finques registrals 35.914 i 
35.915, resultant una finca amb una superfície total de parcel·la de 519,01 m2 
(127,13m2 + 186,30m2 + 205,58m2).  

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

6. 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.  

7. S’imposa una fiança de 300,00 € per garantir la neteja i/o reposició de paviments de 
la via pública que puguin afectar-se per l’execució de l’obra, especialment pels treballs 
de moviment i transport de terres o runes previstos.  

8. 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.  

9. 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. 
 
 

20.1. - PLA AUTOPROTECCIÓ DEL TEATRE PRINCIPAL D'OLOT 
 
 
 

Núm. de referència : X2020030252     
 
 
En relació a l’expedient PC012020000002 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  de Seguretat, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
 
Primer.- Aprovar el Pla autoprotecció del Teatre principal 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 dos quarts de nou i per constància del que s’hi ha tractat i 
dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura 
 
 
 
 
 
VIST I PLAU 
L’ALCALDE 

LA SECRETÀRIA 

 
 


