
 
 
 

ACTA NÚM.75 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

EL DIA 24 DE SETEMBRE DE 2020 
 
 
  

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 24 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 de formà telemàtica  i 
Adriana Francés i Planella presencialment 
 
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, Sr. Arbós i Sra. Pujolar 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 : X2020031648     
 
Atès el Decret Llei 7/2020 de 19 de març, de mesures urgents en matèria de contractació 
pública, de salut i gestió dels recursos sanitaris, de transparència, de transport públic i 
en matèria tributària i econòmica, que en la seva disposició addicional tercera habilita 
als ens locals quan concorrin situacions de força major o de greu risc col·lectiu, 
catàstrofe i calamitats públiques a celebrar les sessions dels seus òrgans col·legiats a 
distància, mitjançant la utilització de mitjans electrònics, si bé aquests mitjans han de 
garantir que no es produeixen interferències externes, la seguretat de les persones que 
hi participen, el manteniment del quòrum de constitució, la llibertat en la participació en 
els debats i deliberacions i el secret d’aquestes deliberacions. 



 

 
Atès l’article 8 bis) del Reglament Orgànic Municipal que regula el procediment de la 
celebració de les sessions telemàtiques. 
 
Atès la persistència de la crisi sanitària provocada per la Covid-19 
 
En relació a l’expedient SG012020000031 , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, l’alcalde, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents 
acords: 
 
Únic.- Declarar 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 
24 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 i l’article 8 bis) del ROM. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

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

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

3. - DESPATX OFICIAL 
 
El Sr. Alcalde dona compte als membres de la Junta de Govern dels actes i reunions a 
les quals ha assistit , des de la sessió celebrada el propasat dia 17 de setembre: 
 

- El dijous 17 de setembre va participar en el Consell d'Alcaldes de la 
Garrotxa que es va fer de manera telemàtica i seguidament va assistir al 
Casal Marià i juntament amb la regidora d’Educació Mariona Camps, del 
Consell Escolar Municipal.  

 
- El dissabte 19 va assistir a la presentació del llibre” Quan siguis feliç, 

respira”, de la Jenni Rodà que va tenir lloc a l’Arxiu. Posteriorment va 
participar de la presentació del llibre “Mirall Ustori” de Lluís Busquets 
Grabulosa. 
 

- El diumenge 20 va assistir al Sismoday, acte de la programació del 
Sismògraf al Parc Nou.  
 



 
 
 

- El dilluns 21 va visitar, amb el regidor de Promoció de la Ciutat, Estanis 
Vayreda, diferents comerços de la ciutat. A la tarda va assistir a la Junta 
telemàtica d’Innovac. 
 

- El dimarts 22 va participar de la reunió telemàtica del Gabinet Territorial 
de Coordinació d’Emergències de les Comarques Gironines, i a la tarda 
va rebre la visita del Hble. Sr. Damià Calvet, conseller de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 

 
- El dimecres 23 va presidir la Junta General de DINAMIG. 

 
 
 

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 : X2020010516     
 
En relació a l’expedient SIC22020000013 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 Subvenció nominativa del pressupost, a l’ 
entitat ASSOCIACIO OLOT FOTOGRAFIA amb  NIF: G1756051-7 per un import de 
2000 euros, amb càrrec a la partida 20.400.334.480019 “CONVENI OLOT 
FOTOGRAFIA”. 
 
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 

200230  Despeses 20400  334  480019 2000 CONVENI OLOT FOTOGRAFIA 400 030 077 065 007 008 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
5.2. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 

Núm. de referència : X2020017137  
    
En relació a l’expedient SIC22020000045 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 AMICS 
DE LES LLETRES GARROTXINES amb  NIF: G1746216-9 per un import de 1000 euros, 
amb càrrec a la partida 20.400.334.480020 “SUBVENCIONS ACTIVITATS 
CIUTADANES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 

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

200220  Despeses 20400  334  480020 1000 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 030 070 065 008 008 

 

 
S’aprova per unanimitat. 



 
 
 

5.3. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 

Núm. de referència : X2020031402     
 
En relació a l’expedient SIC22020000057 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 Subvenció nominativa del pressupost, a l’ 
entitat COL·LECTIU DE CINEMA INDEPENDENT DE LA GARROTXA amb  NIF: 
G1748141-7 per un import de 2000 euros, amb càrrec a la partida 20.400.3322.480057 
“CONVENI COL·LECTIU CINEMA INDEPENDENT”. 
 
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 

200230 %col·lectiu% Despeses 20400  3322 480057 2000 CONVENI COL.LECTIU CINEMA 
INDEPENDENT 

400 030 085 065 004 008 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

6.1. - APROVACIÓ DE LA REELABORACIÓ DEL QUADRE DE DISPOSICIÓ I 
D'ACCÉS (QDDA) DE LA DOCUMENTACIÓ DE L'AJUNTAMENT D'OLOT 

 
 

Núm. de referència : X2020032115     
 
El Ple de l’Ajuntament d’Olot de 16 de juny de 2016 va aprovar el Quadre de Classificació 
Funcional i el Quadre de Disposició i d’Accés de la documentació. Posteriorment, la 
Junta de Govern Local de 5 de setembre de 2019 va aprovar un nou Quadre de 
Classificació i el Quadre de Tipologies Documentals 



 

Per això s’ha reelaborat el Quadre de Disposició i d’Accés de la documentació, per tal 
d’adequar-lo al nou Quadre de Classificació ja que comportava, alhora, una modificació 
de l’estructura dels nivells de descripció i de la codificació del Quadre de Disposició i 
d’Accés vigent fins ara. 
 
Vist l’expedient administratiu i l’informe de l’arxivera municipal, l'Alcalde proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la reelaboració del Quadre de Disposició i d’Accés (QdDA) de la 
documentació municipal. 
 
Segon.- Aplicar el nou Quadre de Disposició i d’Accés a totes les àrees i departaments 
de l’Ajuntament d’Olot que generen i reben documents en l’exercici de les seves 
funcions. 
 
Tercer.- Regular el procediment establert per dur a terme els canvis en les polítiques de 
disposició i d’accés a través de l’Arxiu Municipal, en el marc de la Comissió 
d’Administració Electrònica i de les disposicions del Grup de Treball d’Impuls de 
l’Administració Electrònica. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

7.1. - SEGONA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANÇANT EL 

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ I L’AJUNTAMENT D'OLOT PER AL PLA EDUCATIU 
D'ENTORN DEL CURS 2020-2021 

 
 

Núm. de referència : X2020030789     
 
 
Atès que amb data 28 de maig de 2019 el Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament d’Olot van subscriure un conveni de col·laboració en matèria 
de llengua, interculturalitat i cohesió social, mitjançant el Pla Educatiu d’Entorn (PEE). 
 
Atès que el conveni esmentat en el punt 1 preveu que els recursos econòmics que es 
destinaran als Plans Educatius d’Entorn es concretaran mitjançant una addenda al 
conveni. 
 
Atès que es preveu signar una addenda que té per objecte concretar l’import de les 
despeses destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport 
al Pla Educatiu d’Entorn, per al curs acadèmic 2020-2021, que el Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya hi col·laborarà aportant la quantitat total de 
sis mil set-cents euros (6.700,00.-) i l’Ajuntament d’Olot farà una aportació mínima del 
30% respecte de la dotació ordinària del Departament d’Educació. 
 



 
 
 

En relació a l’expedient ED032020000011, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada d’educació, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la segona addenda al conveni de col·laboració entre el Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Olot pel Pla Educatiu d’Entorn 
pel curs 2020-2021. 
Implicacions econòmiques: El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya 
hi col·laborarà aportant la quantitat total de sis mil set-cents euros (6.700,00.-) i 
l’Ajuntament d’Olot farà una aportació mínima del 30% respecte de la dotació ordinària 
del Departament d’Educació, és a dir, una aportació mínima de dos mil deu euros 
(2.010,00.-€). 
Aquestes implicacions econòmiques s’hauran de tenir en compte en el pressupost de 
2021. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

8.1. - APROVAR PAGAMENT PARCIAL A L'ENTITAT CÀRITES GARROTXA 
 

Núm. de referència : X2020032089     
 
En relació a l’expedient CPG22020000074 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Procedir als pagaments de 9.313,25 i 8.623,25  euros  a l’ Entitat Càrites Garrotxa en 
concepte de pagaments parcials de la subvenció atorgada per un import total de 36.000 
euros, destinada a  despeses  motivades pel “Covid-19” aprovada per la Junta de Govern 
Local de data 09/07/2020. 
 

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

200220 2002536001004 Despeses 20600  231  480054 8623.25 FONS SOCIAL COVID 19 (20% SUPERAVIT) 100 001 001 001 000 000 
200220 2002536001003 Despeses 20600  231  480054 9313.25 FONS SOCIAL COVID 19 (20% SUPERAVIT) 100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 

 
 

8.2. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ENTITAT LLUERNIA 
ASSOCIACIÓ CULTURAL LLAC 

 
 
 

Núm. de referència : X2020032099     
 
 
En relació a l’expedient CPG22020000075 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 



 

Procedir a la bestreta de 20.000 euros a l’ Associació Lluèrnia Cultural Llac en concepte 
d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 50.000 euros, destinada 
a l’activitat “Festival Lluèrnia” aprovada per la Junta de Govern Local de data 
05/03/2020. 
 
 
 

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

200220 2000995001001 Despeses 20400  334  480032 20000 CONVENI  LLUERNIA 100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
8.3. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ÀMBIT SANT LLUC 
 

Núm. de referència : X2020032101     
 
 
En relació a l’expedient CPG22020000076 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Procedir a la bestreta de 4.000 euros a l’ Associació Àmbit Sant Lluc en concepte 
d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 10.000 euros, aprovada 
per la Junta de Govern Local de data 18/06/2020. 
 
 

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

200220 2000027015001 Despeses 20400  334  480020 4000 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 100 001 001 001 000 000 

 

 
 
S’aprova per unanimitat. 

 
 

9.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES ANNEX NÚM. 20/027 
 

Núm. de referència : X2020032125     
 
En relació a l’expedient CPG22020000077 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 20/27 per un import de 
359.983,50 euros. 
 

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

200240  Despeses 99999 356983.5 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 



 
 
 

10.1. - PLA DE FOMENT DE LA MOBILITAT AMB BICICLETA I VMP A LA CIUTAT 
D’OLOT 

 

Núm. de referència : X2020012849     
 
En relació a l’expedient SUR12020000007 de PLA DE FOMENT DE LA MOBILITAT 
AMB BICICLETA I VMP A LA CIUTAT D’OLOT, vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1.- Acceptar la subvenció atorgada per la DIPUTACIÓ DE GIRONA, amb destinació a 
SUBVENCIÓ NOMINATIVA PER AL FINANÇAMENT DEL PLA DE FOMENT DE LA 
MOBILITAT AMB BICICLETA I VMP A LA CIUTAT D’OLOT 2020, per un import de 
4.402,00 €. 
   
2.- Agrair a  la Diputació de Girona, la concessió de l’esmentada subvenció. 
 

3.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la qual 
donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als 
efectes de fiscalització. 

El termini de justificació de la subvenció finalitza el 31 d’octubre de 2021. 

 

4.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de 
Seguretat Social. 
 
5.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari vinculat 
amb l’expedient. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
11.1. - APROVACIO PADRO TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS - EXERCICI 

2020 
Núm. de referència : X2020031737     

 
En relació a l’expedient EE022020000028 i antecedents corresponents, la regidora 
delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents 
acords: 
 
s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el padró de taxes d’ escombraries empresarials exercici 2020, que 

importa la següent quantitat: 
 

 
PADRÓ ESCOMBRARIES EMPRESARIALS  . . . . . . . . . . . . .639.896,08.-€ 



 

 
 
Segon. El període de cobrament en voluntària és de l’1 d’octubre fins el dia 30 de 

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

 
 

S’aprova per unanimitat. 
 

 
12.1. - APROVACIO PADRO TAXA ENTRADA VEHICLES EXERCICI 2020 

 
Núm. de referència : X2020031033     
 

 
Vist l’expedient administratiu EP012020000011 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el padró de la taxa d’entrada de vehicles de l’exercici 2020 que 
importa la quantitat de 616.333,75€. 
 
Segon.- El període de cobrament en voluntària és de l’1 d’octubre fins el dia 30 de 
novembre de 2020, ambdós inclosos, de conformitat amb l’acord de l’Ajuntament Ple 
d’aprovació de data 20 de desembre de 2019, i publicació al BOP núm. 235 el dia 30 de 
desembre de 2019 pel qual, entre d’altres, s’aprovà el calendari del contribuent per 
l’exercici 2020. Transcorregut aquest termini, els deutes que no s’hagin fet efectius seran 
exigits en via de constrenyiment i acreditaran el recàrrec de constrenyiment, interessos 
de demora i, en el seu cas, les costes que produeixin. 
 
 

S’aprova per unanimitat. 
 
 

 
13.1. - APROVACIO LIQUIDACIONS ALTA TAXA ENTRADA VEHICLES 

DERIVADES IBI  (20EVL1) 
 
Núm. de referència : X2020031035     

 

 
Vist l’expedient administratiu EP012020000012 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
 
Primer.- Aprovar la proposta de baixes/devolucions 20EVL1 que importa la quantitat 
133,00€. 



 
 
 

 
Segon.-  Aprovar les liquidacions (relació 20EVL1) corresponents a: 

a) liquidacions corresponents a finques d’alta de nova incorporació al padró. 
b) liquidacions corresponents a finques objecte de regularització. 

 
Exercici 2019 Exercici 2020 TOTAL 

598,50€ 3.189,37€ 3.787,87€ 
 
El termini d’ingrés per aquestes liquidacions  és el següent: 

A) Fins a la data límit especificada a l’anvers de la liquidació a qualsevol oficina de La Caixa o als terminals ServiCaixa. 
B) Des del dia següent a la data límit especificada a l’anvers de la liquidació i fins a la fi voluntària (*) a les oficines de recaptació 

al Pg. Bisbe Guillamet, 10-1r pis (mitjançant diners de curs legal, xec conformat o targeta de crèdit o dèbit) 

(*)Terminis LGT: 
** signatura de la notificació entre els dies 1 i 15 de cada mes, fins el dia 20 del mes següent o l’immediat hàbil posterior. 
** signatura de la notificació entre els dies 16 i últim de cada mes, fins els dia 5 del segon mes següent o immediat hàbil posterior. 
C) Si s’ha facilitat la domiciliació bancària, es farà el càrrec a partir de la data límit de pagament. 

 
 

Tercer.- Procedir a la notificació de la liquidació individual als interessats afectats. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

14.1. - APROVACIÓ PADRÓ CEMENTIRI 2020 
 

Núm. de referència : X2020031168     
 
En relació a l’expedient CM022020000003 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: 
  
Primer.- Aprovar el padró de la taxa de manteniment de cementiri, corresponent a 
l’exercici 2020, que importa la quantitat de 87.137,82 €. 
 
Segon.- El període de cobrament en voluntària és de l’1 d’octubre al 30 de novembre de 
2020, ambdós inclosos, segons el calendari del contribuent vigent. Transcorregut aquest 
termini, els deutes que no s’hagin fet efectius seran exigits en via de constrenyiment i 
acreditaran el recàrrec, interessos de demora i, en el seu cas, les costes que produeixin. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
15.1. - DECLARAR DESERTA LA LICITACIÓ DE LES OBRES DE REPARACIÓ DEL 

PONT DE L’AVINGUDA BISAROQUES 
 

Núm. de referència : X2020025097    
 

Tipus contracte OB D'OBRES 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

  
 
Antecedents 



 

  
Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 23 de juliol de 2020, 
es va iniciar i aprovar l’expedient per a la contractació de LES Obres de reparació del 
pont de l’Avda. Bisaroques. 
 
El procediment a seguir per a l’adjudicació del contracte és l’obert simplificat abreujat, 
en virtut dels articles 131, 145, 146 i 159 de la Llei de contractes del sector públic 
(LCSP). 
 
El termini de presentació d’ofertes va finalitzar el dia 10 d’agost de 2020, no havent-se  
presentat a la licitació cap empresa. 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12020000026, la regidora delegada 
d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següent acord:  
 
Primer.- DECLARAR deserta la licitació de “les obres de reparació del Pont de l’Avda. 
Bisaroques”, pel motiu exposat. 
 
Segon.- Donar de baixa la reserva que s’havia efectuat amb motiu de la licitació per 
import de 65.926,22 € corresponent a la despesa prevista amb càrrec a la partida 
2020.140.1512.61908  ACTUACIONS BARRIS (PR20). 
 

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

200210 2002673 Despeses 20140  1512 61908 -65925.22 ACTUACIONS BARRIS (PR20-78483,95) 100 001 001 001 000 000 

 

 

Tercer.- Procedir a la publicació de l’acord adoptat al Perfil del contractant. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

15.2. - APROVACIÓ EXPEDIENT, APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGIRAN L'ADJUDICACIÓ, 

MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT DE LES OBRES DE 
REPARACIÓ DEL PONT DE L’AVINGUDA BISAROQUES; I CONVOCATÒRIA DE 

LICITACIÓ 
 

Núm. de referència : X2020031458    
 

Tipus contracte OB D'OBRES 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

  

Antecedents  

Vista la necessitat de contractar les obres de millora de reparació del Pont de l’Avinguda 
Bisaroques , d'acord amb l'informe tècnic emès pel Sr. Xevi Canal Molas, cm a Tècnic 
de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot núm. NI022020001201 de data  15 de 
setembre de 2020.  



 
 
 

L’objecte del contracte és l’execució de les obres reparació del Pont de l’Avinguda 
Bisaroques sobre el riu Fluvià, segons el projecte d’obres aprovat per Junta de Govern 
Local de data 30 de gener de 2020 i la modificació aprovada per Junta de Govern Local 
del 24 de setembre de 2020. 

El pressupost base de licitació ascendeix a 54.484,48 € (IVA exclòs), més 11.441,74€ 
en concepte d’IVA, calculat al 21%.  

Pel que fa a la durada del contracte, s'estableix un termini màxim de 60 dies, a comptar 
del dia següent a la signatura de l’acta de comprovació de replanteig. 

Als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat del contracte 
subjecte a licitació, el valor estimat del mateix ascendeix a  54.484,48 €, IVA exclòs. 

Aquest contracte no està subjecte a regulació harmonitzada. 

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

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

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

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

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

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

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

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

I vist l’expedient administratiu núm. CCS12020000031 com a regidora delegada 
d’Hisenda, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 

 



 

Primer.- INICIAR l'expedient de contractació de les obres de reparació del pont de 
l’Avinguda Bisaroques incorporant-hi la documentació a què fa referència l'article 116 
del LCSP. 

Segon.- APROVAR l'expedient de contractació administrativa de les obres de reparació 
del pont de l’Avinguda Bisaroques, amb un import màxim cinquanta-quatre mil quatre-
cents vuitanta-quatre euros amb quaranta-vuit cèntims (54.484,48 €), IVA exclòs.  

L'import total de la despesa ascendeix a 65.926,22€, IVA inclòs. Aquest import es 
desglossa en 54.484,48 € de pressupost net, més 11.441,74 € en concepte d'IVA 
calculat al tipus del 21%. 

La durada del contracte és de 60 dies naturals, a comptar del dia següent a la signatura 
de l’acta de comprovació de replanteig. 

Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la 
contractació de les obres de reparació del pont de l’Avinguda Bisaroques. 

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

20.140.1512 61908  ACTUACIONS BARRIS    65.926,22 € 

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

200200  Despeses 20140  1512 61908 65926.22 ACTUACIONS BARRIS (PR20-78483,95) 100 001 001 001 000 000 

 

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

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

 
S’aprova per unanimitat. 

 
 
15.3. - TREBALLS DE RESTAURACIÓ DEL CORONAMENT ESCULTÒRIC ANTIGA 

FONT DE SANT BERNAT 
 
Núm. de referència : X2020031715     
 

Tipus de Contracte: OB D'OBRES 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
 
 
Antecedents 



 
 
 

Primer.- Atès que és necessari executar els treballs de restauració del coronament de 
l’antiga Font de Sant Bernat d’Olot, com es desprèn de l’informe de data 21 de setembre 
de 2020,  emès pel  Sr. Ricard Sargatal Pont, director de l’Institut Municipal de Cultura 
d’Olot.  

Segon.- Atès que es tracta d’una obra amb una unitat funcional. 

 Tercer.- Vist l’informe del Sr. Ricard Sargatal Pont, director de l’Institut Municipal de 
Cultura d’Olot de data 21 de setembre de 2020,  en  relació a l’informe emès pel Sr. 
Xavier Roura Pla, tècnic conservador dels Museus d’Olot, de data 18 de setembre de 
2020 pel que fa als treballs de restauració del coronament escultòric de l’antiga font de 
Sant Bernat . 
I vist que  s’informa favorablement el pressupost presentat per  l’empresa 
“CONSERVACIO DE PATRIMONI 4RESTAURA, S.L” per a la realització dels treballs 
objecte del contracte. 

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 CONSERVACIO DE PATRIMONI 
4RESTAURA, S.L”  i atès que aquesta compta amb l’habilitació professional necessària 
per realitzar la prestació objecte del contracte. 

Fonament jurídic 

La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article 
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant 
LCSP) i correspon a la modalitat d’obres regulada a l’article 13 de la mateixa. 

Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de 
l’expedient administratiu. 

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 l’expedient administratiu núm.: CC012020000324 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 

Primer.-  Aprovar l’informe emès pel Sr. Ricard Sargatal Pont, director de l’Institut 
Municipal de Cultura d’Olot de data 21 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 “CONSERVACIO DE PATRIMONI 4RESTAURA, S.L”,  amb NIF 
núm. B55311492, el contracte menor dels treballs de restauració del coronament de 



 

l’antiga Font de Sant Bernat d’Olot,  pel preu de  tretze mil cinc-cents tres euros 
amb quaranta-cinc cèntims (13.503,45 €), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en onze mil cent cinquanta-nou euros amb vuitanta-vuit 
cèntims (11.159,88 ) de pressupost net i dos mil tres-cents quaranta-tres euros amb 
cinquanta-set cèntims (2.343,57 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 % 
 
Tercer.- El termini d’execució de les obres serà abans de 31 de desembre de 2020. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 13.503,45 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida núm. 20.140.1512.61908 “actuacions barris” del Pressupost municipal. 
. 

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

200220  Despeses 20140  1512 61908 13503.45 ACTUACIONS BARRIS (PR20-78483,95) 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 
CC012020000324. 
 

Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empresa “CONSERVACIO DE PATRIMONI 
4RESTAURA, S.L” 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

15.4. - PRORROGA DEL CONTRACTE DELS SERVEIS DE CONSERVACIÓ I 
MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS SEMAFÒRIQUES I DEL CONTROL 

D'ACCESSOS AL NUCLI ANTIC DE LA CIUTAT D'OLOT 
 
 

Núm. de referència : X2016019703     
 
Antecedents 
 
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot, en sessió de data 1 de setembre de 
2016, va aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i tècniques a regir 
l’adjudicació, mitjançant procediment obert i subjecte a regulació harmonitzada, del 
servei de conservació i manteniment de les instal·lacions semafòriques i del control 
d’accessos al nucli antic de la ciutat d’Olot.  
 
En data 1 de desembre de 2016, la Junta de Govern Local acordà l’adjudicació del 
contracte del servei de conservació i manteniment de les instal·lacions semafòriques i 
del control d’accessos al nucli antic de la ciutat d’Olot a l’empresa ETRA BONAL SA, 
amb NIF A08522955.  
 
El contracte tenia una durada de 4 anys amb efectes d’1 de gener de 2017, per tant 
finalitzarà el dia 31 de desembre de 2020. 



 
 
 

 
El plec de clàusules administratives particulars, en la clàusula número 5, preveia la 
possibilitat d’una pròrroga per dos anys. 
 
Vist l’informe NI022020001190, emès pel Sr. Ramon Prat Molas, Cap de l’Àrea de 
Territori de l’Ajuntament d’Olot, en què informa que l’empresa ETRA BONAL SA presta 
correctament el servei de conservació i manteniment de les instal·lacions semafòriques 
i del control d’accessos al nucli antic, i realitza les actuacions de reposició així com 
d’adequació i millora de les instal·lacions, i proposa, d’acord amb la clàusula 5 del PCAP, 
la pròrroga del contracte per dos anys. 
 
Per tot això, vist l’expedient administratiu número CCS12016000026 i antecedents 
corresponents, la regidora delegada d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- PRORROGAR el contracte del servei de conservació i manteniment de les 
instal·lacions semafòriques i del control d’accessos al nucli antic de la ciutat d’Olot, 
adjudicat a l’empresa ETRA BONAL SA, amb NIF A08522955, amb efectes del dia 1 de 
gener de 2021 per un termini de dos anys, és a dir fins el 31 de desembre de 2022, 
d’acord amb allò establert en el plec de clàusules de l’esmentada licitació.  
 
Segon.- El preu del contracte corresponent a l’any 2021 serà el mateix que consta a la 
seva oferta i es recull en el contracte, i anirà a càrrec de la partida del pressupost 
municipal que es creï a aquests efectes, per un import anual de cent cinquanta-nou mil 
cent seixanta-set euros amb noranta-quatre cèntims (159.167,94 €), IVA inclòs. 
 
Aquest import es desglossa en 131.543,75 € de pressupost net i 27.624,19 € en 
concepte d’IVA calculat al 21 %. 
 
L’import de les prestacions d’aquest servei es desglossa en: 

• Manteniment de semàfors: 102.090,27 € (IVA inclòs) 

• Millora de les instal·lacions: 15.934,88 € (IVA inclòs) 

• Manteniment control accessos nucli antic: 29.634,01 € (IVA inclòs) 

• Millora control accessos amb CTTV: 11.508,78 € (IVA inclòs) 
 
 

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

200220  Despeses 99999 159167.94 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 
En tractar-se d’una despesa plurianual, queda subordinada a l’existència de  crèdit 
adequat i suficient en el pressupost dels exercicis respectius. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 

16.1. - MODIFICACIÓ PROJECTE OBRES REPARACIÓ DEL PONT DE L'AV. 
BISAROQUES SOBRE EL RIU FLUVIÀ.- PROPOSANT APROVAR 

 
Núm. de referència : X2020003864     
 



 

Vist que per Junta de Govern Local de data 30 de gener d’enguany, es va aprovar el 
projecte d’obres de reparació del pont de l’av. Bisaroques sobre el riu Fluvià, redactat 
per Cetres enginyers, SLP en data desembre de 2019. 
 
Vist que en data setembre de 2020, Cetres enginyers, SLP ha redactat un modificat del 
projecte esmentat en l’apartat anterior pel que fa al canvi de sistema constructiu, en el 
sentit de que en el projecte inicial es preveia executar aquests treballs de demolició amb 
la utilització d’hidrodemolició, però tenint en consideració possibles afeccions 
ambientals provocades pels materials de rebuig resultants de l’aplicació d’aquesta 
tècnica,  es proposa el canvi de mètode constructiu, realitzant totes les demolicions 
mitjançant mètodes manuals, també força precisos i que permeten controlar amb més 
cura els materials que es desprenen dels enderrocs realitzats. 
 
Vist l’art. 37, 38 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
En relació a l’expedient UPOM2020000003, 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 la modificació del projecte de reparació del pont de l’avda. 
Bisaroques sobre el riu Fluvià., redactat per Cetres Enginyers, SLP, 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. 
 
 
17.1. - PROJECTE ENDERROC EDIFICACIONS AL CARRER DE SANT MIQUEL 8-

10-12.- PROPOSANT APROVAR 
 
Núm. de referència : X2020032112     
 
Vist el projecte d’enderroc d’edificacions al carrer de Sant Miquel 8-10-12, redactat per 
l’arquitecte tècnic Josep M. Codinach Frigola en data agost de 2020, que té per objecte 
l’enderroc integral de les edificacions situades al carrer Sant Miquel, 8-10-12, per tal de 
deixar el solar net d’edificacions. S’adequarà també la zona del solar per tal de deixar-
lo per a zona d’ús públic. 
 
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 UPOM2020000032, 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 projecte d’enderroc d’edificacions al carrer de Sant Miquel 8-
10-12, redactat per l’arquitecte tècnic Josep M. Codinach Frigola en data agost 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. 
 

 
18.1. - OBRES D’ADEQUACIÓ PER A DIPÒSIT MUNICIPAL DE VEHICLES 

PROVISIONAL.- PROPOSANT APROVAR 
 
 

La Junta de Govern Local acorda deixar aquest punt sobre la taula. 
 

 
19.1. - P.A. 03.04 CARLES I.- PROPOSANT CANVIAR EL SISTEMA DE GESTIÓ 

URBANÍSTICA 
 
Núm. de referència : X2020032126     
 

Vist que per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en data 18 de juny 

de 2003, va ésser aprovat definitivament el text refós del Pla d’Ordenació Urbanística 

Municipal d’Olot, promogut i tramès per l’Ajuntament d’Olot, publicant-se el referit acord 

als efectes de la seva executivitat al DOGC núm. 4061 de 2 de febrer de 2004. 

 

Vist que el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Olot fixa com a sistema d’actuació 

per al Polígon d’Actuació PA 03.04 “Carles I”, el sistema de reparcel·lació per 

compensació bàsica. 

 

Atès l’establert a l’article 129.1 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 

Reglament de la llei d’urbanisme, d’acord al qual l'administració actuant pot acordar, 

d'ofici o a instància de les persones interessades, la substitució del sistema d'actuació 

o de la modalitat dins del sistema d'actuació prèviament establerts, fins i tot quan l'hagi 

establert un pla urbanístic, a través del procediment previst a l'article 119 de la Llei 

d'urbanisme.  

 

Atès l’establert al l’article 119 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 

s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, d’acord als quals s’estableix  la tramitació 

dels instruments de gestió urbanística. 



 

 

Vist que és necessari que es dugui a terme el desenvolupament del PA 03.04 “Carles I” 

atès que la manca de les obres d’urbanització provoca dificultats en el trànsit en el 

sector.  

 
En relació a l’expedient UPL12020000011, 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 l’expedient de canvi de sistema d’actuació del 
PA 03.04 “Carles I” de la modalitat de reparcel·lació per compensació bàsica a la 
modalitat de cooperació.  
 
SEGON.- EXPOSAR AL PÚBLIC l’expedient pel termini d’un mes, a comptar de 
l’endemà de la publicació del corresponent edicte en el Butlletí Oficial de la Província.  
 
TERCER.- CONCEDIR AUDIÈNCIA a les persones interessades, amb citació 
personal, als efectes que puguin comparèixer i manifestar el que considerin convenient 
per a la defensa dels seus drets i interessos. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

 
20.1. - ATORGAR LLICÈNCIA D’OBRES (OMA32019000088), PER CONSTRUCCIÓ 

D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, AMB SITUACIÓ AL C DE LA TARTANA 
N.0053 

 
 

NÚM.- LLICENCIA D’OBRES 
****- CTRA DE LA CANYA N.0042 PIS.2 OLOT 

 
Núm. de referència : X2019032718 

 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per CONSTRUCCIÓ 
D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, al C DE LA TARTANA N.53, del municipi 
d’Olot.  

 
Identificació de l’expedient: OMA32019000088   
Situació: C DE LA TARTANA N.0053  
UTM:  6203702 
 
1.- En data 20/082019, **** amb DNI: ****, representat per ****, presenta projecte d’obres 
majors per CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, amb situació al 
carrer C DE LA TARTANA N.53, d’Olot. 
 
2.- En data 12/05/2020 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.  



 
 
 

 
FONAMENT DE DRET 
 
1. Vist el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per 
acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 18 de juny de 
2003 i quin Text Refós fou aprovat pel mateix òrgan en sessió de data 25 de setembre 
de 2003, havent estat publicada la seva normativa al Diari Oficial de la Generalitat de 
data 2 de febrer de 2004, i posteriors modificacions, qualifica la finca on es situa 
l’edificació existent de sòl URBANITZABLE DELIMITAT, Zona Suburbana A intensitat II 

(illa 3). 
 
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, 
estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les llicències d’obres. 
És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme. 
 
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local, 
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, que va delegar 
aquesta competència en aquest òrgan municipal. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Atorgar a ****amb DNI: ****, representat per ****, llicència d’obres 
(OMA32019000088), per CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, amb 
situació al C DE LA TARTANA N.53, del municipi d’Olot. 
 
SEGON. Informar que no podran inciar-se les obres en tant no es doni compliment als 
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències d’Urbanisme 
d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran les 
corresponents actuacions sancionadores.  
 
TERCER. El termini per començar les obres és de 12 mesos i el termini per acabar-les 
és de 24 mesos. La llicència urbanística caducarà a tots els efectes si, en finir qualsevol 
d’aquests terminis o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no s’han acabat 
les obres, essent necessari sol·licitar nova llicència ajustada a l’ordenament urbanístic 
vigent.  
 
QUART.Donar compte de l’ingrès de les liquidació/ns que es detalla/en 
seguidament: CRA2020600042     
 
Liquidació de Drets i Garanties: 

Drets 
 
Per: Un pressupost de: 329045.72 euros  
1 Connexions desguassos habitatges 
1 Guals 
 



 

Base liquidable 
(3) 

Drets % 
bonifica
ció 

Drets definitius Taxes Total Drets 

329045.72 10984.51 0 10984.51 536.85 11521.36 

 
Garanties: 

   
   Garantia per reposició de paviments  300.00 euros 
  

Total Liquidació Euros 

Per Drets 11521.36 

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 
 
1. La primera utilització del l’edifici podria veure's limitada si la parcel·la no reuneix tots 
els elements d'urbanització previstos en el corresponent projecte d'urbanització d'acord 
amb l'art. 65 del Pla d’ordenació urbanística municipal i art. 41 del text refós de la Llei 
d’urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010).  
 
2. 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).  
 



 

3. 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. El projecte executiu haurà d’estar visat pel 
col·legi d’arquitectes en aplicació del Reial Decret 1000/2010, sobre visat col·legial 
obligatori. També caldrà presentar informe subscrit pel redactor del projecte sobre 
l’adequació del projecte executiu al projecte bàsic autoritzat, o de modificació del 
projecte en el seu cas.  
 
4. El projecte de l’obra que s’autoritza en aquesta llicència s’ajusta a la Concreció de 
l’ordenació volumètrica de l’illa aprovada per l’Ajuntament d’Olot segons acord de data 
11/05/2017, segons el procediment previst a l’article 252 del Reglament de la Llei 
d’urbanisme (Decret 305/2006). Les condicions de composició dels volums edificables 
de l’expedient de concreció de l’ordenació volumètrica (art. 18.5) són les següents: Les 
noves edificacions hauran de formar un conjunt harmònic amb les edificacions existents, 
per això s’han arbitrat una sèrie de mesures referents a diversos aspectes de l’edificació 
en aquestes parcel·les.  
a) Materials per tractament de les façanes: Preferentment els murs exteriors de façana 
de les edificacions seran d’un sol material, d’obra vista, manual o mecànica de color 
vermell (natural). S’admet la combinació de dos materials sempre que un sigui l’obra 
vista i l’altre un revestiment uniforme, sigui estucat, remolinat o d’altre. El color d’aquest 
revestiment serà el més proper possible al blanc o al gris. En tot cas el material dominant 
serà l’obra vista, que serà obligatori estigui present a totes les façanes i en el conjunt no 
serà inferior al 60% de la seva superfície. Els tancaments de les obertures, seran 
preferentment de color blanc, qualsevol altre color s’haurà de justificar.  
b) Cobertes: Les edificacions en dues plantes resoldran la coberta amb una teulada 
inclinada de teula, idèntica o més semblant possible a la utilitzada per la resta de la zona 
de Rebaixinc. La teula utilitzada a les edificacions de la zona és la “Teja mixta Cazorla, 
marrón, URL”. El pendent dels teulats, serà entre el 30% i el 35%. Les cornises i ràfecs 
de teulada comptaran a efectes de separació mínima a partir d’una volada de 50 cm. El 
cantell dels ràfecs entre 10 i 12 cm. L’acabat dels ràfecs de coberta serà d’un material 
que es pugui deixar vist, sense pintar. S’admet la coberta plana a les plantes baixes i 
l’acabat serà amb grava tipus palet de riera o amb un paviment. No s’admetrà l’acabat 
amb làmines impermeables autoprotegides.  
c) Les parets de tancament tindran una cota mínima de 0,60 m d’alçada i una màxima 
de 1,00 m. A les tanques que donen a carrer, aquestes alçades es mesuraran respecte 
a la rasant del mateix. Seran de totxo manual o mecànic, de mida catalana color vermell 
(natural) i el seu coronament serà horitzontal i acabat amb una peça ceràmica del mateix 
color. Per sobre de la paret massissa, fins a 1,80 m, la tanca serà vegetal. S’admetrà 
una tanca de reixat prefabricat plastificat en color verd que quedarà amagada per la 
vegetació. Aquest reixat servirà com a suport del bruc provisionalment mentre el verd 
no arribi a l’alçada correcte.  
 
5. En aplicació de la normativa de seguretat contra incendis cal ajustar el projecte a les 
condicions següents:  

− Garantir que la reacció al foc el local de risc especial baix (garatge) sigui B-s1,d0 per 
a parets i BFL-s1 per a terres d’acord a la taula 4.1 del DB SI-1 del CTE  

− Garantir l’existència d’un extintor d’incendis d’acord a la taula 1.1 del DB SI-4 del CTE.  



 
 
 

− Garantir la resistència al foc REI90 a les estructures portants, a les estructures de 
coberta i als elements de compartimentació del local de risc especial, d’acord al punt 6 
del DB SI-6 del CTE.  
 
6. Els captadors solars a instal·lar segons CTE i Decret d’ecoeficiència, contemplats a 
l’apartat 1.3 de la memòria del projecte presentat, es situaran segons criteris d’integració 
arquitectònica a l’edifici. Si es col·loquen adossats a la teulada, hauran de seguir la 
direcció del pendent de la coberta. 
 
7. Aquesta llicència no autoritza l'ocupació de la via pública amb materials o altres 
elements propis de l'obra.  
 
8. S’imposa una fiança de 300,00 € per garantir la neteja i/o reposició de paviments de 
la via pública que puguin afectar-se per l’execució de l’obra, especialment pels treballs 
de moviment i transport de terres o runes previstos. La fiança s’haurà de dipositar en el 
termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de la data de notificació de la concessió 
de la llicència d’obres. L’efectivitat d’aquesta llicència queda supeditada a l’ingrés de la 
fiança en el termini esmentat.  
 
9. 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.  
 
10.D’acord amb el Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari aprovat per Real Decret 
Legislatiu 1/2004, de 5 de març, i el Reial decret 417/2006, de 7 d’abril, pel qual es 
desenvolupa el text refós de la Llei del cadastre immobiliari, el termini per declarar 
l’alteració cadastral és de 2 mesos a partir del dia següent a la data de finalització de 
l’obra. A aquests efectes caldrà adreçar-se a l’Ofici d’atenció al ciutadà (OAC) de 
l’Ajuntament d’Olot. Cal aportar la següent documentació: 1) Plànol de situació i 
d’emplaçament, 2) Plànols definitius de cada planta, 3) Certificat d’obra nova, 4) 
Fotografia/es de la/les façana/es (10x15), 5) fotocòpia DNI del titular i 6) Fotocòpia de 
les escriptures de propietat de la finca, (si cal). Tota la documentació es pot adjuntar en 
format digital, o enviar-ho a cadastre@olot.cat. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

21.1. - PROPOSANT DONAR COMPTE DELS ASSABENTATS D’OBERTURA I 
DELS DECRETS DICTATS ENTRE ELS DIES 24 D’AGOST I 15 DE SETEMBRE DE 

2020, RELATIUS A L’ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
 
 



 

Núm. de referència : X2020031489     
 
En relació a l’expedient AG012020000029, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Prevenció i control ambiental de les activitats, 
proposa a la Junta de Govern Local, adoptar el següent acord: 
 
Únic.- Donar compte dels assabentats d’obertura i decrets dictats entre els dies 24 
d’agost i 15 de setembre de 2020, relatius a l’Àrea de Medi Ambient, que es relacionen 
a continuació:  
 

Tràmit 
Activitats 

Nom / comercial Concepte Adreça Decret 
 

Assabentat 
d’obertura  

Caixabank SA Oficina bancària Pg. Blay 8 B i 1r  24/08/2020 

Assabentat 
d’obertura 

Excavacions i 
Canalitzacions 
Vilalta SL 

Magatzem de 
materials i 
aparcament de 
vehicles 

C/Mestre Turina 61 24/08/2020 

Assabentat 
d’obertura 

Jaume 
Casamitjana Masó 

Habitatge d’ús 
turístic 

Cabanya del Mas 
Casamitjana 

28/08/2020 

Assabentat 
canvi de 
titularitat  

Surribas Motor SL Venda i rep. 
Vehicles i taller de 
venda de roba 
esportiva 

Ctra. de la Canya 99 28/08/2020 

Assabentat de 
baixa 

Eva Ferrer Plana Perruqueria C/Major 20 B 24/08/2020 

Assabentat de 
baixa 

Sílvia Cruz Arroyo Venda de 
complements 

C/Sant Tomàs 4 B 24/08/2020 

Assabentat de 
baixa 

Víctor Blay Pozo Escape Room C/Clivillers 6 B 28/08/2020 

Assabentat de 
baixa 

Euskesien Fincas 
SL 

Habitatge d’ús 
turístic 

Av. Astúries 1 15/09/2020 

Assabentat de 
baixa 

Ekaterina 
Zhuravleva 

Venda de bosses i 
maletes 

C/Sant Pere Màrtir 31-33 15/09/2020 

Baixa per tancament 
definitiu (revisió 
cens d’activitats) 

Marbres Lloret SL Venda d’objecte de 
llar, de pedra 
natural 

C/Consell de Cent 4 26/08/2020 

Baixa per tancament 
definitiu (revisió 
cens d’activitats) 

Juan Manuel 
Archidona 
Martínez 

Cultiu hidropònic Mas la Cuera 26/08/2020 

Baixa per tancament 
definitiu (revisió 
cens d’activitats) 

M.Àngels Molas 
Barris 

Llibreria i papereria Ctra. de Santa Pau 31 B 26/08/2020 

Baixa per tancament 
definitiu (revisió 
cens d’activitats) 

Francisca Martí 
Roca 

Merceria Pg. de Blay núm. 59 B 26/08/2020 

Baixa per tancament 
definitiu (revisió 
cens d’activitats) 

Instal·lacions Femi 
SL 

Oficina de venda 
d’energia 

C/Pare Roca núm. 10A B 1 26/08/2020 



 
 
 

Baixa per tancament 
definitiu (revisió 
cens d’activitats) 

Comercial Filor-
Carreras SL 

Magatzem de 
productes 
d’alimentació 

C/Compositor Pedrell 43 28/08/2020 

Baixa per tancament 
definitiu (revisió 
cens d’activitats) 

Endesa 
Distribución 
Eléctrica SL 

Oficina de venda 
d’energia 

C/Bisbe Vilanova 6 B 28/08/2020 

Baixa per tancament 
definitiu (revisió 
cens d’activitats) 
 
Anul·lació del decret 
de baixa (aquest 
local continua 
funcionant) 

PSC-PSOE Seu del partit polític C/Sant Roc 4 28/08/2020 
 
 
 
 
31/08/2020 

Baixa per tancament 
definitiu (revisió 
cens d’activitats) 

Shankun Lin Centre de bellesa i 
estètica 

C/Ferrarons 7 28/08/2020 

Baixa per tancament 
definitiu (revisió 
cens d’activitats) 

Volcànic Internet 
SL 

Serveis informàtics C/del Roser núm. 23 28/08/2020 

Baixa per tancament 
definitiu (revisió 
cens d’activitats) 

José Argence Sala Venda de roba C/Hospici núm. 1 B 1 02/09/2020 

Baixa per tancament 
definitiu (revisió 
cens d’activitats) 

Montserrat Vaquer 
Casas 

Venda de roba C/Fontfreda núm. 3 B 02/09/2020 

Baixa per tancament 
definitiu (revisió 
cens d’activitats) 

Elena Güell 
Bellvehí 

Centre de costura Pl. Catalunya 2 B 2 02/09/2020 

Baixa per tancament 
definitiu (revisió 
cens d’activitats) 

Soler Nogué SL Venda de roba Pl. Móra 2 02/09/2020 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 

22.1. – APROVAR SUBVENCIO NOMINATIVA DEL PRESSUPOST 
 
Núm. de referència : X2020031799     
 
En relació a l’expedient SBCO2020000001 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: 
  
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Subvenció nominativa del pressupost, a l’ 
entitat ASSOCIACIO DE VOLUNTARIS PROTECCIO CIVIL OLOT amb  NIF: 
G1775109-0 per un import de 22000 euros, amb càrrec a la partida 20 180 135 480030. 
 



 

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 20180  135  480030 22000 CONVENI PROTECCIO CIVIL 180 999 999 065 999 999 

 

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

LA SECRETÀRIA 

 
 


