ACTA NÚM. 81
JUNTA DE GOVERN LOCAL
EL DIA 5 DE NOVEMBRE DE 2020.

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 5 de novembre 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 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.
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, Sr. Arbós,
Sra. Pujolar han estat autoritzats per l’alcalde a assistir telemàticament a la sessió.
1.1. - AUTORITZAR LA CELEBRACIÓ D'AQUESTA SESSIÓ PER MITJANS
TELEMATICS
Núm. de referència : X2020037581
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 SG012020000043 de , 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 5
de novembre 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 dia 29 d’octubre:
-

El dissabte 31 va participar, de manera telemàtica, als IX Premis Jordi Pujiula.

-

El dimarts dia 3 va participar a la reunió del Gabinet Territorial de Coordinació
d'Emergències per la Covid_19, a comarques gironines. A la tarda va assistir a
una formació sobre polítiques de gènere a càrrec d’en Miquel Missé.

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. - ADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI
D’ACCIÓ SOCIAL DE LA GARROTXA I EL COMITÉ COMARCAL DE CRUZ ROJA
ESPAÑOLA A LA GARROTXA I L’AJUNTAMENT D’OLOT PER LA GESTIÓ DEL
PROJECTE LLIGAMS EN RESPOSTA A L’IMPACTE DE LES MESURES PRESES
PER COMBATRE LA PANDÈMIA DEL COVID-19
Núm. de referència

: X2020037912

Vist que en data 17 d’abril de 2019 es va formalitzar el conveni de col·laboració entre
el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa i el Comitè Comarcal de Cruz Roja Española
a la Garrotxa per la gestió del projecte lligams.
Vist que la crisis sanitària del Covid-19 declarada el dia 11 de març per l’Organització
Mundial de la Salud (OMS) com una pandèmia, va desencadenar que el centre de
coordinació operativa de Catalunya (CECAT), centre superior de coordinació i
informació de l'estructura de protecció civil de Catalunya, va declarat la situació d’alerta.
Vist que en data 3 de juliol de 2020 es va signar addenda del Conveni de col·laboració
entre el CASG, Creu Roja i l’Ajuntament d’Olot amb l’objectiu d’ ampliar i clarificar les
despeses i necessitats sorgides arrel de la crisis sanitària del Covid-19 a la comarca de
la Garrotxa en la gestió del projecte lligams. L’Addenda es va aprovar per Decret de
Presidència número 245/2020 de data 1 de setembre de 2020.
Vist que en data 10 de setembre de 2020 el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya va comunicar al CASG que s’estava preparant
una addenda al Contracte Programa on s’intruirà la mesura 45.5 d’Ajut urgència social
per l’alimentació a la infància a l’estiu.
En relació a l’expedient SG102020000005 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat d' Acció Social i Cooperació, proposa a
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar l’addenda per a ampliar i clarificar les despeses i necessitats sorgides
arrel de la crisis sanitària del Covid-19 a la comarca de la Garrotxa en la gestió del
projecte lligams d’acord amb les directius del Departament al incorporat a l’addenda del
contracte programa la mesura 45.5.
SEGON.- Notificar l’acord al Consorci d’Acció Social de la Garrotxa i a la Cruz Roja
Española
S’aprova per unanimitat.
6.1. - ACCEPTACIÓ DONACIÓ AL MUSEU DE LA GARROTXA

Núm. de referència

: X2020037424

Vist que la Sra. Josefina Vidal i Badia s’ha adreçat al Museu de la Garrotxa per oferir la
representació d’una lira metàl·lica que formava part del pendó del cor Clavé dit “El
Laurel” del Centre Obrer d’Olot. Es tracta d’una figura metàl·lica amb un bany platejat.
Vist que té interès pel Museu de la Garrotxa poder comptar amb aquesta peça en la
seva col·lecció.
En relació a l’expedient CU032020000001 de Cultura, vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de Govern
Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Acceptar la donació amb destí al Museu de la Garrotxa una figura metàl·lica
amb un bany platejat que representa una lira metàl·lica que formava part del pendó del
cor Clavé dit “El Laurel” del Centre Obrer d’Olot que ha estat donada per la Sra. Josefina
Vidal i Badia.
L’esmentada obra serà ingressada al Museu i rebrà un número de registre.
Segon.- Agrair a la Sra. Josefina Vidal i Badia la donació d’aquesta obra al Museu de la
Garrotxa.
S’aprova per unanimitat.
6.2. - ACCEPTACIÓ DONACIÓ JAUME TANÉ SUÑER AL MUSEU DE LA
GARROTXA
Núm. de referència

: X2020037426

Vist que el Sr. Jaume Tané Suñer s’ha adreçat al Museu de la Garrotxa per oferir
diverses peces de caire religiós, una figura femenina amb una possible funció de
làmpada i unes lletres de fusta d’un rètol.
Vist que entre aquestes peces n’hi ha algunes de significatives o bé per la seva qualitat
o bé perquè no estan representades ens els fons dels Museus d’Olot.
Vist que té interès pel Museu de la Garrotxa poder comptar amb aquestes peces en la
seva col·lecció.
En relació a l’expedient CU032020000002 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:
Primer.- Acceptar la donació amb destí al Museu de la Garrotxa de les obres que a
continuació es ressenyen i que han estat donades pel Sr Jaume Tané Suñer:

•

9 figures d’imatgeria religiosa:
Crist Salvator mundi
Nen Jesús
Inmaculada Concepció
Mare de déu del Carme
Crist sense braços
Inmaculada Concepció
Sant Pancraci
Inmaculada concepció
Nen Jesús i llitet

•

Una figura femenina amb una possible funció de làmpada

•

Lletres de fusta del rètol: CAMISERIA LA NOVEDAD

Les esmentades obres seran ingressada al Museu i rebran número de registre.
Segon.- Agrair al Sr. Jaume Tané Suñer, la donació d’aquestes obres al Museu de la
Garrotxa
S’aprova per unanimitat.
6.3. - ACCEPTACIÓ DONACIÓ FAMILIA CHIMENO VIVES AL MUSEU DE LA
GARROTXA
Núm. de referència

: X2020037509

Vist que la Sra. Anna Chimeno Vives, seguint la voluntat dels seus difunts pares Núria
Vives Paredes i Santiago Chimeno Chimeno, s’ha adreçat al Museu de la Garrotxa per
oferir dues peces.
Vist que té interès pel Museu de la Garrotxa poder comptar amb aquestes peces en la
seva col·lecció.
En relació a l’expedient CU032020000003 de Cultura, vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de Govern
Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Acceptar la donació amb destí al Museu de la Garrotxa de les peces que a
continuació es ressenyen i que ha estat donades per Anna Chimeno Vives seguint la
voluntat dels seus difunts pares, Núria Vives Paredes i Santiago Chimeno Chimeno:
Josep Serrat Calvó
S/T (paisatge de la vall d’en Bas)
Pintura a l’oli sobre tablex

Lluís Feixas i Bartrina
S/T (paisatge de la Vall d’en Bas)
1966
Pintura a l’oli sobre tela
Les esmentades obres seran ingressada al Museu i rebran número de registre.
Segon.- Agrair a la Sra. Anna Chimeno Vives la donació d’aquestes obres al Museu de
la Garrotxa
S’aprova per unanimitat.
6.4. - ACCEPTACIÓ DONACIÓ DUVAN AL MUSEU DE LA GARROTXA
Núm. de referència

: X2020037513

Vist que el Sr. Jose Duval Lopez Yepes (DUVAN) s’ha adreçat al Museu de la Garrotxa
per oferir una obra seva.
Vist que té interès pel Museu de la Garrotxa poder comptar amb aquesta peça en la
seva col·lecció.
En relació a l’expedient CU032020000004 de Cultura, vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de Govern
Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Acceptar la donació amb destí al Museu de la Garrotxa de l’obra que a
continuació es ressenya i que ha estat donada pel Sr. Jose Duval Lopez Yepes
(DUVAN):
Autor: Jose Duval Lopez Yepes (DUVAN)
Títol: La pubilla catalana
Data: 2015
Mides: 130x130 cm
Tècnica: oli sobre tela
Valoració econòmica segons AICOA (Archivo Internacional Central de Objetos de Arte):
15000 €
L’esmentada obra serà ingressada al Museu i rebrà número de registre.
Segon.- Agrair al Sr. Jose Duval Lopez Yepes (DUVAN), la donació d’aquesta obra al
Museu de la Garrotxa.

S’aprova per unanimitat.

6.5. - ACCEPTACIÓ DONACIÓ AV MONTOLIVET AL MUSEU DE LA GARROTXA
Núm. de referència

: X2020037578

Vist que l’AV Montolivet és propietària de les figures l’Apotecari i la Senyora, dos
cabeçuts construïts a València i presentats al 1955 a les festes del Barri de Montolivet,
estan fets de cartró estucat i inspirats en l’obra teatral de Frederic Soler “Pitarra”
l’Apotecari d’Olot.
Vist que l’AV Montolivet ha manifestat la seva voluntat de cedir en dipòsit durant cinc
anys prorrogables automàticament les figures l’Apotecari i la Senyora.
Vist que té interès pel Museu de la Garrotxa poder comptar amb aquestes peces en la
seva col·lecció.
Vista la necessitat de regular la cessió temporal d’aquestes peces durant el període de
cinc anys prorrogables.
En relació a l’expedient CU032020000005 de Cultura vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de Govern
Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Acceptar el dipòsit a cinc anys prorrogable automàticament amb destí al Museu
de la Garrotxa de les peces que a continuació es ressenyen i que han estat cedides per
l’Associació de Veïns de Montolivet d’Olot.
Les esmentades peces seran ingressades al Museu i rebran número de registre:
L’apotecari i la senyora
(Dos cabeçuts construïts a València i presentats al 1955 a les festes del Barri de
Montolivet, estan fets de cartró estucat i inspirats en l’obra teatral de Frederic Soler
“Pitarra” l’Apotecari d’Olot).
Segon.- Agrair a l’Associació de Veïns de Montolivet, la cessió en forma de dipòsit
d’aquestes peces al Museu.
S’aprova per unanimitat.
6.6. - ACCEPTACIÓ DIPÒSIT XAVIER TEIXIDOR AL MUSEU DE LA GARROTXA
Núm. de referència

: X2020037734

Vist que el Sr. Xavier Teixidor Herrero és propietari d’ una caixa de núvia catalana del
segle XVII / XVIII, amb tapa treballada i amb els seus calaixets originals.
Vist que el Sr. Xavier Teixidor Herrero ha manifestat la seva voluntat de cedir en dipòsit
durant cinc anys prorrogables automàticament aquesta caixa de núvia catalana.

Vist que té interès pel Museu de la Garrotxa poder comptar amb aquesta peça en la
seva col·lecció.
Vista la necessitat de regular la cessió temporal d’aquesta peça durant el període de
cinc anys prorrogables.
En relació a l’expedient CU032020000006 de cultura, vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de Govern
Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Acceptar el dipòsit a cinc anys prorrogable automàticament amb destí al Museu
de la Garrotxa d’ una caixa de núvia catalana del segle XVII / XVIII, amb tapa treballada
i amb els seus calaixets originals i que ha estat cedida pel Sr. Xavier Teixidor Herrero.
L’esmentada peça serà ingressada al Museu i rebrà número de registre:
Segon.- Agrair al Sr. Xavier Teixidor Herrero, la cessió en forma de dipòsit d’aquesta
peça al Museu.
S’aprova per unanimitat.
7.1. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS
Núm. de referència

: X2020017143

En relació a l’expedient SIC22020000048 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
PATRONAT D'ESTUDIS HISTORICS D'OLOT I COMARCA-PEHOC amb NIF:
G1720723-4 per un import de 5000 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
200220

Tipus
Partida
Despeses 20400 334 480020

Import
5000

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES
400 030 070 065 056 008

S’aprova per unanimitat.
8.1. - PROPOSANT APROVAR L'ADDENDA 2020 DIPSALUT - PROGRAMES DE
PROTECCIÓ DE LA SALUT
Núm. de referència

: X2019046422

En data 7 de febrer de 2017 el Consell Rector del Dipsalut va aprovar un nou conveni
de col·laboració, per poder continuar executant els programes. I la Junta de Govern
Local de l’ajuntament d’Olot va aprovar-lo en data 20 de maig de 2017.
En data 12 de desembre de 2019 la Junta de Govern Local de l’ajuntament d’Olot va
acordar sol·licitar els programes de salut pública del Catàleg de Serveis de Dipsalut, que
han de formar part, entre d’altres, de l’addenda del conveni per a l’any 2020,
corresponents al Pt01, Pt02, Pt04, Pt05, Pt06 i Pt09.
En data 31 de juliol de 2020 la Comissió tècnica de seguiment del conveni va establir el
Pla anual d’actuacions de l’ajuntament d’Olot, per l’any 2020.
En data 14 d’octubre de 2020 la presidència de Dipsalut ha acordat aprovar l’addenda
al conveni entre l’ajuntament d’Olot i Dipsalut, per a l’execució dels programes de Salut
pública del catàleg de serveis de Dipsalut, que incorpora el Pla anual d’actuació de l’any
2020, per un pressupost total de 81.170,00€ i un import atorgat a l’ajuntament d’Olot de
49.954,00€.
L’acord novè de l’addenda preveu la possibilitat d’un pagament previ en concepte de
bestreta, un cop s’hagi notificat la resolució de concessió, i prèvia sol·licitud del
beneficiari. Aquesta bestreta és del 100% de l’import de subvenció.
En relació a l’expedient SICO2019000007, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Medi ambient, proposa a la Junta de Govern Local,
adoptar els acords següents:

Primer.- Acceptar la subvenció del Dipsalut per a executar programes de Salut pública
del Catàleg de serveis de Dipsalut, que incorpora el Pla d’actuació anual de l’any 2020
i que estipula l’aportació de 49.954,00€.
Segon.- Aprovar l’addenda al Conveni de col·laboració entre l’ajuntament d’Olot i el
Dipsalut, per a executar programes de Salut pública del Catàleg de serveis de Dipsalut,
que incorpora el Pla d’actuació anual de l’any 2020.
Tercer.- Sol·licitar un pagament previ en concepte de bestreta, corresponent al 100% de
l’import de la subvenció.
S’aprova per unanimitat.
9.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES ANNEX NÚM. 20/33
Núm. de referència

: X2020037927

En relació a l’expedient CPG22020000094 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 20/33 per un import de
548.907,20 euros.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
548907.20

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
10.1. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIO DE
COMERCIANTS D'OLOT
Núm. de referència

: X2020037945

En relació a l’expedient CPG22020000095 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 14.400,00 euros a l’ Associació de comerciants d’Olot en
concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 36.000,00
euros, aprovada per la Junta de Govern Local de data 29/10/20.
Una vegada finalitzada l’activitat s’hauran de presentar els justificants en un termini
màxim de dos mesos per tal de poder procedir a la liquidació definitiva de la subvenció.

Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 20220 433 480050

Import
14400

Descripció
SUBVENCIO
COMERCIAL

ACO

-

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
DINAMITZACIO
100 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
11.1. - APROVAR EL FINANÇAMENT I L'APORTACIÓ ECONÒMICA DEL "FONS
SOCIAL DE GARANTIA" EN EL MARC DEL PROGRAMA "HOLADOMUS".
Núm. de referència

: X2020037668

En relació a l’expedient CPG22020000092 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:
L’Ajuntament d’Olot, en sessió plenària de 19 de novembre de 2019, va aprovar el
conveni de desplegament del “Fons Social de Garantia HolaDomus Olot” (FSG), a
gestionar des de la “Fundació EuroPACE Olot”, per tal de permetre un accés equitatiu
al finançament i per protegir situacions d’execució social, vulnerabilitat econòmica i
pobresa energètica (CD2).
L’Ajuntament d’Olot forma part de la “Fundació EuroPACE Olot” i, per tant, esdevé en
una posició activa pel que fa a la gestió de l’esmentat Fons.
S’ha elaborat el document tècnic: Protocol de seguiment tècnic econòmic i financer del
“Fons Social de Garantia HolaDomus Olot”.
S’han planificat treballs d’auditoria externa per tal de fer un control exhaustiu d’aquest
Fons.
S’ha previst la seva existència i funcionament en les Bases d’execució del pressupost
de la Corporació per a 2021, aprovat, inicialment, en sessió plenària de 29 d’octubre de
2020.
Tot plegat s’emmarca en la voluntat establerta en el “Codi de gestió de l’Ajuntament
d’Olot per a la transició energètica i el canvi climàtic, la rehabilitació i l’accessibilitat
d’habitatges “(Programa “EuroPACE”)”, aprovat per unanimitat, en sessió plenària de 28
de març de 2019.
ES PROPOSA:
Primer.- Aprovar el “Protocol de seguiment tècnic econòmic i financer del “Fons Social
de Garantia HolaDomus Olot”, en base al que preveia el conveni de desplegament
d’aquest Fons, aprovat en sessió plenària de 19 de novembre de 2019.

Segon.- Assignar una dotació pressupostària de 90.000,00 euros a l’esmentat “FSG”,
amb càrrec al capítol VIII “Variació d’actius financers” del pressupost de 2020.
L’esmentada dotació, a mesura que la situació financera de la Corporació ho permeti i
les necessitats d’utilització del Fons ho requereixin, serà transferit a la “Fundació
EuroPACE Olot”, tal com estableixen els documents de referència esmentats. El “FSG”
recollirà la seva operativa com actiu financer tant pel que fa a la gestió del pressupost
com pel que fa a la comptabilitat financera (grup 2: Immobilitzat financer).
Tercer.- El control d’aquest actiu financer i la seva justificació serà responsabilitat dels
Serveis Econòmics de la Corporació, del qual n’hauran d’acompanyar un informe en
l’expedient de liquidació del pressupost de la Corporació, quan es doni compte al ple
d’aquesta liquidació en l’exercici corresponent.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
90.000,00

Descripció
Variació d’actius financers

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
12.1. - APROVAR EL TRASPÀS DE FONS DE L'AJUT D'EUROPACE A LA
FUNDACIÓ EUROPACE (ACORD EASME-COMISSIÓ EUROPEA-)
Núm. de referència : X2020037798
En relació a l’expedient CPG22020000093 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:
Vista l’autorització rebuda de l’Agència “EASME” de la Comissió Europea de transferir
els Fons disponibles atorgats a l’Ajuntament d’Olot per a la posta en marxa del programa
EuroPACE en benefici de la “Fundació EuroPACE Olot”.
ES PROPOSA:
Transferir l’import de 116.860,41 euros del concepte no pressupostari a la partida
320203 “Pendents de traspassar” en benefici de la “Fundació EuroPACE Olot”, en base
als antecedents que consten a l’expedient.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
116860.41

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
13.1. - APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT, PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
PARTICULARS I TÈCNIQUES PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
REDACCIÓ D'UN PROJECTE DE LES OBRES DE REMODELACIÓ DEL BARRI DE
MONTOLIVET, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT; I CONVOCATÒRIA DE
LICITACIÓ
Núm. de referència

: X2020036699

Tipus contracte
Procediment
Criteris

SE
AB
MU

DE SERVEIS
PROCEDIMENT OBERT
MULTIPLICITAT DE CRITERI

Antecedents
Atès que és necessari contractar els serveis de redacció del projecte constructiu de
reurbanització del barri de Montolivet, al terme municipal d’Olot.
No es preveu la divisió en lots del present contracte.
El pressupost base de licitació ascendeix a cent cinc mil dos-cents setanta euros
(105.270,-) €, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 87.000,- € de pressupost net
i 18.270,- € corresponent al 21% d’IVA.
La durada del contracte s'estableix en 5 mesos, a comptar des de l’endemà de la data
de formalització del contracte. No es preveuen pròrrogues.
Als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat del contracte
subjecte a licitació, el valor estimat del mateix ascendeix a vuitanta-set mil euros
(87.000,- €), IVA exclòs.
Aquest contracte no està subjecte a regulació harmonitzada.
Atès que aquest contracte es tipifica com a contracte administratiu de serveis, de
conformitat amb el que disposa l’article 17 de la LCSP.
Atès que el procediment a seguir per a l'adjudicació del contracte és l’obert, i adjudicació
amb més d’un criteri d’adjudicació, de conformitat amb el que disposen els articles 145,
146, 156 i concordants de la LCSP, i que la tramitació de l’expedient serà l’ordinària.
De conformitat amb el que disposa l’article 116 de la LCSP, la celebració de contractes
per part de les administracions públiques requerirà la prèvia tramitació de l’expedient
que s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els
termes previstos a l’article 28 de l’esmentada Llei.
Vist que a l’expedient s’hi ha incorporat el Plec de clàusules administratives particulars,
d’acord amb el que disposa l’article 116.3 de la LCSP.
Atès que d’acord amb la informació d’Intervenció hi ha crèdit suficient a la partida
consignada.
Vist que a l’expedient hi consta l’informe emès per la Secretària general de l’Ajuntament,
en compliment d’allò establert a la Disposició Addicional Segona de la LCSP.

Vist el que disposa la Disposició Addicional Segona de la LCSP i atès que l’òrgan de
contractació és la Junta de Govern Local per la delegació conferida per l’Alcaldia en data
26 de juny de 2019.
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12020000036 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
Primer.- INICIAR l'expedient de contractació dels serveis de redacció del projecte
constructiu de reurbanització del barri de Montolivet, al terme municipal d’Olot,
incorporant-hi la documentació a què fa referència l'article 116 del LCSP.
Segon.- APROVAR, de conformitat amb l’article 117 de la LCSP, l'expedient de
contractació administrativa dels serveis de redacció del projecte constructiu de
reurbanització del barri de Montolivet, al terme municipal d’Olot, amb un import màxim
de licitació de 105.270,- €, IVA inclòs, amb el següent desglossament: 87.000,- € de
pressupost net, i 18.270,- € corresponent al 21% d’IVA.
La durada del contracte s'estableix en 5 mesos, a comptar des de l’endemà de la data
de formalització del contracte. No es preveuen pròrrogues.
Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars del servei abans
esmentat, tal i com determina l’article 122 de la LCSP.
Quart.- La despesa prevista es pagarà amb càrrec al Pressupost municipal, segons:
-

90.490.52€ amb càrrec a la partida nñum.20.140.1512.61915 “Actuacioons
urbanització Barri Montolivet”
14.779,48 amb càrrec a la partida núm.2020 140 151.61922 “reurbanització Barri
Montolivet (IFS)”

Operació Referència
200200

Tipus
Partida
Despeses 20140 1512 61915

Import
90490.52

200200

Despeses 20140 151 61922

14779.48

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
ACT. URB. BARRI MONTOLIVET (PR20100 001 001 001 000 000
75)(PR19-15490,52
REURBANITZACIO BARRI DE MONTOLIVET
100 001 001 001 000 000
(IFS)

Cinquè.- CONVOCAR la licitació que es tramitarà de forma ordinària, pel procediment
obert i es durà a terme atenent diversos criteris d’adjudicació; de conformitat amb el que
disposen els articles 145, 146, 156 i concordants de la LCSP, i procedir a la seva
publicació en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament d’Olot.
Sisè.- NOMENAR, com a Responsable del Contracte, el Sr. Ramon Prat i Molas, Cap
de l’Àrea de Territori, Espai Públic i Medi Ambient de l’Ajuntament d’Olot, amb les
facultats determinades a l’article 62 de la LCSP, i haurà de supervisar la seva execució,
adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la
correcta realització de la prestació pactada dins de l’àmbit de facultats que l’òrgan de
contractació li atribueixi.
Setè.- DELEGAR a l’Alcaldia la competència per aprovar tots els actes de tràmit que

s’hagin de dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des del seu inici fins a
la seva definitiva finalització o resolució.
S’aprova per unanimitat.
13.2. - APROVACIÓ EXPEDIENT, APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DEL
SERVEI PÚBLIC DE DESENVOLUPAMENT DELS PROGRAMES DE SUPORT A LA
GESTIÓ I CONTROL DE LA SALUBRITAT DE LES INSTAL·LACIONS D’ALT I BAIX
RISC PER A LA TRANSMISSIÓ DE LEGIONEL·LA EN INSTAL·LACIONS
MUNICIPALS D’OLOT
Núm. de referència

: X2020037752

Tipus contracte
Procediment
Criteris

SE
AB
MU

DE SERVEIS
PROCEDIMENT OBERT
MULTIPLICITAT DE CRITERI

Antecedents
Atès que és necessari contractar els serveis de descripció, implantació i execució dels
programes d’autocontrol, manteniment, neteja i desinfecció de les instal·lacions de
titularitat pública i/o gestionades per l’Ajuntament d’Olot, classificades d’alt i baix risc de
transmissió de legionel·losi.
No es preveu la divisió en lots del present contracte.
El pressupost base de licitació ascendeix a vint-i-quatre mil quatre-cents quaranta-un
euros amb sis cèntims (24.441,06 €), desglossat en: 20.199,23 € de pressupost net, i
4.241,84 € en concepte d’IVA, calculat al 21%.
La durada del contracte s'estableix en un (1) any, a comptar des de la data que s’indiqui
en la formalització del contracte, amb la possibilitat de tres pròrrogues, de forma
acordada, d’un any cadascuna.
Als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat del contracte
subjecte a licitació, el valor estimat del mateix ascendeix a noranta-sis mil nou-cents
cinquanta-sis euros amb trenta-dos cèntims.
Any
2021
2022
2023
2024
TOTAL

Anualitat
contracte
20.199,23

Anualitat
pròrroga
24.239,08
24.239,08
24.239,08

Modificació
20%
4.039,85 €

TOTAL
24.239,08
24.239,08
24.239,08
24.239,08
96.956,32

Aquest contracte no està subjecte a regulació harmonitzada, en no donar-se els supòsits
establerts als articles 19 a 22 de la LCSP, modificats per l’Ordre Ministerial
HAC/1272/2019, de 16 de desembre, per la qual es modifiquen els límits dels diferents
tipus de contractes a efectes de la contractació del sector públic, amb entrada en vigor
a partir de l’1 de gener de 2020.
No és susceptible de recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb el que
disposa l’article 44.1 de la LCSP
Aquest contracte es tipifica com a contracte administratiu contracte de serveis, de
conformitat amb el que disposa l’article 17 de la LCSP.
Atès que el procediment a seguir per a l'adjudicació del contracte és l’obert simplificat, i
adjudicació amb més d’un criteri d’adjudicació, de conformitat amb el que disposen els
articles 145, 146, 159 i concordants de la LCSP, i que la tramitació de l’expedient serà
l’ordinària.
De conformitat amb el que disposa l’article 116 de la LCSP, la celebració de contractes
per part de les administracions públiques requerirà la prèvia tramitació de l’expedient
que s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els
termes previstos a l’article 28 de l’esmentada Llei.
Vist que a l’expedient s’han incorporat el Plec de clàusules administratives particulars i
el Plec de condicions tècniques, d’acord amb el que disposa l’article 116.3 de la LCSP.
Atès que d’acord amb la informació d’Intervenció hi ha crèdit suficient a la partida
consignada.
Vist que a l’expedient hi consta l’informe emès per la Secretària general de l’Ajuntament,
en compliment d’allò establert a la Disposició Addicional Segona de la LCSP.
Vist el que disposa la Disposició Addicional Segona de la LCSP i atès que l’òrgan de
contractació és la Junta de Govern Local per la delegació conferida per l’Alcaldia en data
26 de juny de 2019.
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12020000039 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
Primer.- INICIAR l'expedient de contractació dels serveis de suport a la gestió i control
de la salubritat de les instal·lacions d’alt i baix risc per a la transmissió de legionel·la en
instal·lacions municipals d’Olot, incorporant-hi la documentació a què fa referència
l'article 116 del LCSP.
Segon.- APROVAR, de conformitat amb l’article 117 de la LCSP, l'expedient de
contractació administrativa dels serveis de suport a la gestió i control de la salubritat de
les instal·lacions d’alt i baix risc per a la transmissió de legionel·la en instal·lacions
municipals d’Olot, amb un import màxim de licitació de vint-i-quatre mil quatre-cents
quaranta-un euros amb sis cèntims (24.441,06 €) amb el següent desglossament:

20.199,23 €, de pressupost net, més 4.241,84 € en concepte d’IVA, calculat al 21%.
La durada del contracte és d’un (1) any, a comptar des la data que s’indiqui en la
formalització del contracte, amb la possibilitat de tres pròrrogues, de forma acordada,
d’un any cadascuna.
Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el Plec de clàusules
tècniques que han de regir la contractació del servei abans esmentat, tal i com
determinen els articles 122 i 124 de la LCSP.
Quart.- La despesa prevista per a l’any 2021 es pagarà amb càrrec a la partida 21 710
311 227990 Actuacions Salut pública.
Operació Referència
200200

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
24239.08

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
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.
Cinquè.- CONVOCAR la licitació que es tramitarà de forma ordinària, pel procediment
obert simplificat i es durà a terme atenent diversos criteris d’adjudicació; de conformitat
amb el que disposen els articles 145, 146, 159 i concordants de la LCSP, i procedir a la
seva publicació en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament d’Olot.
Sisè.- NOMENAR, com a Responsable del Contracte, el Sr. Francesc Canalias Farres,
Director del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública, amb les facultats determinades
a l’article 62 de la LCSP, i haurà de supervisar la seva execució, adoptar les decisions
i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta realització de
la prestació pactada dins de l’àmbit de facultats que l’òrgan de contractació li atribueixi.
Setè.- DELEGAR a l’Alcaldia la competència per aprovar tots els actes de tràmit que
s’hagin de dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des del seu inici fins a
la seva definitiva finalització o resolució.
S’aprova per unanimitat.

13.3. - APROVACIÓ EXPEDIENT, APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PER ADJUDICAR, MITJANÇANT
PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, EL SERVEI DE MANTENIMENT
DE L’APLICACIÓ WEB “VIDSIGNER”, DE FIRMA BIOMÈTRICA; I
CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ
Núm. de referència

: X2020037514

Tipus contracte
Procediment
Criteris

SE
NE
SP

DE SERVEIS
PROCEDIMENT NEGOCIAT
SENSE PUBLICITAT

Antecedents:
Atesa la necessitat de contractar el servei de manteniment de l’aplicació web
VIDSIGNER, de firma biomètrica, d’acord amb l’informe emès pel responsable
d’Informàtica i Noves Tècnologies.
Atès que l’empresa PEAKWAY SL L és partner habilitat per “ValidatedID SL” des de
juny de 2014, que gestiona entre d’altres, el sector públic exclusivament; i que a més
“Peakway SL” és propietària de les integracions actualment operatives amb software de
gestió d’expedients del sector públic, entre d’altres, amb el gestor d’expedients Genesys
de l’empresa Audifilm SL, actualment desplegat a l’Ajuntament d’Olot. En conseqüència,
“Peakway SL” és l’únic proveïdor que pot realitzar el servei de manteniment.
Vist que el procediment a seguir per a l’adjudicació és el negociat sense publicitat, en
aplicació dels articles 166 i 168.a)2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic (en endavant LCSP).
Vist l’informe tècnic emès pel responsable d’Informàtica i Noves Tecnologies de
l’Ajuntament d’Olot
De conformitat amb l’acord de Ple de 27 de juny de 2019 de delegació de competències,
la competència per a l’aprovació d’aquest acord està delegada a la Junta de Govern
Local.
Per tot això, en exercici de les competències conferides en virtut de la delegació
efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament en data 25 de juny de 2019, de la qual se’n
va donar compte al Ple de 27 de juny de 2019.
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12020000038 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
Primer.- INICIAR l’expedient de contractació el servei de manteniment de l’aplicació
web VIDSIGNER, de firma biomètrica , amb l’empresa “Peakway, SL”.
Segon.- APROVAR l’expedient de contractació administrativa del servei de
manteniment de l’aplicació web VIDSIGNER, de firma biomètrica , amb l’empresa
“Peakway, SL”, d’acord amb el previst a l’article 117 de la LCSP.
El pressupost base de licitació és de disset mil cent seixanta-nou euros amb noranta
cèntims (17.169,90 €) IVA inclòs. Aquest import es desglossa en catorze mil cent
noranta euros (14.190 €) de pressupost net, més dos mil nou-cents setanta-nou euros
amb noranta cèntims (2.979,90 €) d’IVA calculat al tipus del 21%.
L’oferta de preu de l’empresa licitadora no pot superar el pressupost base de licitació.
Si el preu ofertat per l’empresa supera el pressupost base, l’oferta serà refusada.
El contracte tindrà una durada de 3 anys.

Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
condicions tècniques, d’acord amb el previst als articles 122 i 124 de la LCSP.
Quart.- APROVAR la despesa amb càrrec a la partida 120 920 227991 – Administració
electrònica , del Pressupost Municipal.
Any 1 del contracte
Any 2 del contracte
Any 3 del contracte
Operació Referència
200200

Tipus
Partida
Despeses 99999

4.730,00 €
4.730,00 €
4.730,00 €

Import
17169.90

5.723,30 € (IVA inclòs)
5.723,30 €(IVA inclòs)
5.723,30 € (IVA inclòs)

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 001 001 000 000

Atès el caràcter plurianual de la despesa (any 2021, 2022 i 2023) , la seva autorització
o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius
pressupostos.
Cinquè.- CONVIDAR, en aplicació de l’article 168.a) 2n. i 170 de la LCSP, a l’empresa
“Peakway, SL”, de conformitat amb l’informe que consta a l’expedient, per tal que si ho
desitja, presenti oferta en els termes recollits en el plec de clàusules administratives
particulars i el plec de condicions tècniques.
Sisè.- NOMENAR Responsable del Contracte al Sr. Joan Prat Espuña, Responsable
d’Informàtica i noves Tecnologies, d’acord amb l’article 62 de la LCSP.
Setè.- DELEGAR a l’Alcalde la competència per aprovar tots els actes de tràmit que
s’hagin de dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des del seu inici fins a
la seva definitiva finalització o resolució, d’acord amb el previst als articles 9 i 12 de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i l’article 11 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions
Públiques de Catalunya.
S’aprova per unanimitat.
13.4. - REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON
D'ACTUACIÓ 03.04.CARLES I
Núm. de referència : X2020036200
Tipus de Contracte: SE
Procediment
AD
Criteris
NO

Antecedents

DE SERVEIS
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Primer.- Atès que és necessari executar el servei de redacció del projecte de
reparcel·lació del Polígon d'Actuació 03.04. Carles I, com es desprèn de l’informe de
data 19 d’octubre de 2020, emès per la Sra. Carme Yeste Casado, arquitecta municipal
de l’Àrea de Territori i Ramon Prat Molas, Cap de l’Àrea de Territori d’aquest Ajuntament
.
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.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar el servei de
redacció del projecte de reparcel·lació del Polígon d'Actuació 03.04. Carles I :
-“Colomer Rifà, SLP”
-“Projectes d’Arquitectura i Urbanisme Canosa-Diez, SLP”
-“Eduard Callís Freixas i Guillem Moliner MIlhau”-Un parell d’arquitectes.
Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada per
PROJECTES ARQUITECTURA I URBANISME CANOSA-DIEZ SLP per haver presentat
l’oferta econòmicament més avantatjosa.
Cinquè.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals
de contractació.
Sisè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa PROJECTES ARQUITECTURA I
URBANISME CANOSA-DIEZ SLP 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: CC012020000371 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar l’informe emès per la Sra. Carme Yeste Casado, arquitecta municipal
de l’Àrea de Territori i Ramon Prat Molas, Cap de l’Àrea de Territori d’aquest
Ajuntament, de data 19 d’octubre 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 PROJECTES ARQUITECTURA I URBANISME CANOSA-DIEZ SL
, amb NIF núm. B17809674, el contracte menor del servei de redacció del projecte de
reparcel·lació del Polígon d'Actuació 03.04. Carles I, d’acord amb seva oferta de data
23 d’octubre de 2020 que figura com annex a l’expedient; pel preu de dotze mil setcents cinc euros (12.705 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en deu mil cinc-cents euros (10.500 €) de pressupost net
i dos mil dos-cents cinc euros (2.205 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 %
Tercer.- El termini per a l’execució dels serveis serà de 2,5 mesos, a partir de la data de
recepció de la notificació de l’adjudicació
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 12.705 €, IVA inclòs, amb càrrec
a la partida núm. 20.140.151.64003 “Projecte polígon actuació Carles I” del Pressupost
municipal.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 20140 151 64003

Import
12705

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
PROJECTE POLIGON ACTUACIO C.CARLES
100 001
I
001 001 000 000
(PR20)

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
CC012020000371.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses : -“Colomer Rifà, SLP”;-“Projectes
d’Arquitectura i Urbanisme Canosa-Diez, SLP”;-“Eduard Callís Freixas i Guillem Moliner
MIlhau”-Un parell d’arquitectes.
S’aprova per unanimitat.
13.5. - SERVEI DE PODA ESPECIALITZADA ARBRES DARRERA LES CASES
DEL CARRER PORTBOU I AL CAMÍ D'ACCÉS AL VOLCÀ MONTSACOPA
Núm. de referència : X2020037205

Tipus de Contracte: SE

DE SERVEIS

Procediment
Criteris

AD
NO

ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar el servei de poda especialitzada dels arbres
situats al darrera de les cases número 18 al 36 del carrer Portbou i dels arbres del camí
d'accés al volcà Montsacopa, com es desprèn de l’informe de data 28 d’octubre de
2020, emès pel Sr. Xevi Pujol Planella, Tècnic d’espais verds del SIGMA.
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.- Vist que en data 28 d’octubre de 2020,el Sr. Xevi Pujol Planella, tècnic d’espais
del SIGMA, informa favorablement els pressupostos presentats per l’empres “Koert
Ringelengerg”, segons:
-PG-pr-2020-0006 “Poda d’arbres darrera cases C/Portbou, 18-36” : 1.290 € +
IVA:270,90 €, 1.560,90 € (IVA inclòs).
-PG-pr-2020-0007 “Poda d’arbres camí accés Volcà Montsacopa: 5.160 € + IVA
:1083,60 €, 6.243,60 € (IVA inclòs).
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 KOERT RINGELENBERG 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. CC012020000387 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. Xevi Pujol Planella, Tècnic d’espais verds del
SIGMA, de data 28 d’octubre 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 KOERT RINGELENBERG, amb NIF núm. Y3144124-S, el contracte
menor del servei de poda especialitzada dels arbres situats al darrera de les cases
número 18 al 36 del carrer Portbou i dels arbres del camí d'accés al volcà Montsacopa
; pel preu de set mil vuit-cents quatre euros amb cinquanta cèntims (7.804,50 €),
IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en sis mil quatre-cents cinquanta euros (6.450 €) de
pressupost net i mil tres-cents cinquanta-quatre euros amb cinquanta cèntims (1.354,50
€) d’IVA calculat amb un tipus del 21 %.
Tercer.- Els serveis es portaran a terme fins el 31 de desembre de 2020.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 7.804,50 €, IVA inclòs, amb càrrec
a la partida núm. 20.700.171.210000 “jardineria i espais verds” del Pressupost
municipal.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 20700 171 210000

Import
7804.50

Descripció
JARDINERIA I ESPAIS VERDS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
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
CC012020000387.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a l ‘empresa KOERT RINGELENBERG
S’aprova per unanimitat.
13.6. - VENDA DE VEHICLES DEL DIPÒSIT MUNICIPAL
Núm. de referència : X2020037374

Tipus de Contracte: OT
Procediment
AD
Criteris
NO

ALTRES
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Atès l’ informes de la Policia Municipal Ref. 53.A12-2018E000359 que fa referència a
diversos vehicles i ciclomotors que es troben al dipòsit municipal, els quals han estat
considerats residus sòlids d’acord amb el Decret Legislatiu 1/2009 de 21 de juliol pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de Residus.

La relació dels vehicles que es detallen han estat publicats al Butlletí Oficial de l’Estat
núm. 279 de data 22 d’octubre de 2020.
Atès que es van demanar ofertes a les empreses “Inter-Car Bas,SL”; “Desballestaments
La Garrotxa, SL” i “Desballestaments La Selva”.
Atès que s’ha presentat una sola oferta subscrita per l’empresa “Desballestaments La
Garrotxa,Sl”.
I vist l’expedient administratiu núm. CC012020000389 i antecedents corresponents, la
regiroda-delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Procedir a la venda a favor de l’empresa DESBALLESTAMENTS LA
GARROTXA, SL, amb NIF B555262471, per un import de DOS MIL CENT EUROS
(2.100 €) dels vehicles i ciclomotors que es troben abandonats al dipòsit municipal i que
es detallen a continuació, els quals tenen la condició de residu sòlid d’acord amb el
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de Residus.
SEGON.- L’empresa DESBALLESTAMENTS LA GARROTXA, SL retirarà els vehicles
en el termini màxim de tres dies a comptar des de la notificació d’aquest acord, previ
pagament de la quantitat ofertada.
TERCER.-- L’empresa DESBALLESTAMENTS LA GARROTXA, SL , lliurarà a
l’ajuntament d’Olot, una còpia del certificat de destrucció de cadascun dels vehicles i
ciclomotors relacions, d’acord amb el que s’estableix en el Reial Decret 20/2017 de 20
de gener.

MARCA
SEAT
RENAULT
VOLKSWAGEN
SUZUKI
PEUGEOT
BWV
RENAULT
OPEL
FORD
CITROËN
SAAB
CITROËN
VOLKSWAGEN
PEUGEOT
DACIA
PEUGEOT
SEAT
SEAT
SEAT
CITROËN
OPEL
BMW
SEAT
OPEL
AUDI
MERCEDES
SEAT
OPEL
NISSAN
PIAGGO
KEEWAY
PEUGEOT
AIXAM
KYMCO
PEUGEOT
TOYOTA
PEUGEOT
FORD

MODEL
CORDOBA
MEGANE
GOLF
SJU10V
BOXER
530D
CLIO
CORSA
ESCORT
XSARA 161 TONIC
95
SAXO
GOLF
206
SANDERO
406
IBIZA
ALTEA
IBIZA
C15
ASTRA
320
IBIZA
ASTRA
A3
C220
IBIZA
ASTRA
INTERSTAR
GILERA
FOCUS
SQUAD
S741
DINK
S1A
COROLLA
206
COURIER

MATRICULA/BASTIDOR
A2627ED
8935FSR
7182FJJ
GI5984Y
3047CGP
8222GCM
4873FGH
3640BRS
GI9068BB
GI4655BP
2024CYC
8943BLY
B3643TN
0138BNP
3016JRR
8852BLY
GI8358AX
1222FVX
GI1386BC
GI5724AM
6492DWJ
4705DYV
GI2890AZ
6064DRF
GI5121BP
3023GVW
B0425VK
4742BVK
9708DXV
C0117BKG
3913FVM
C6757BJG
C2538BTD
C2895BSR
C0881BNN
GI6360BL
5754BMM
GI0261BC

S’aprova per unanimitat.
14.1. - MEMÒRIA VALORADA D’ARRANJAMENT DEL CAMÍ PÚBLIC D’ACCÉS A
L’ERMITA DE SANT ANDREU DEL COLL D’OLOT.- PROPOSANT APROVAR
INICIALMENT.
Núm. de referència

: X2020037531

Vista la memòria valorada d’arranjament del camí públic d’accés a l’ermita de Sant
Andreu del Coll d’Olot, redactada per Queralt Santandreu Colàs, enginyera de Camins,
Canals i Ports de Sanengi, SL en data octubre de 2020, que té per objecte definir i
valorar les obres d’arranjament i pavimentació del camí públic d’accés a l’ermita de Sant
Andreu del Coll per permetre-hi l’accés rodat, també s’arranjarà el tram final que va des
de l’ermita fins a enllaçar amb el camí privat que també permet l’accés a l’ermita.

Vist l’informe emès pel cap de l’Àrea de Territori en data 4 de novembre de 2020, que
s’adjunta a l’expedient, conforme al qual s’informa favorablement la memòria valorada
esmentada en l’apartat anterior atès que es considera que és complerta i ben redactada.
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 UPOM2020000043, 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 la memòria valorada d’arranjament del camí públic
d’accés a l’ermita de Sant Andreu del Coll d’Olot, redactada per Queralt Santandreu
Colàs, enginyera de Camins, Canals i Ports de Sanengi, SL en data octubre de 2020.
SEGON.- SOTMETRE el present acord a informació pública pel termini de TRENTA
DIES, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis de la
corporació i al web de l’Ajuntament.
TERCER.- SOL·LICITAR informe al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i
a la Direcció General de Carreteres.
QUART.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
S’aprova per unanimitat.
15.1. - CESSIÓ EN PRECARI DE L’ÚS DEL SOLAR DEL CARRER MEDES,
NÚMERO 4.- PROPOSANT PRENDRE ACORD.
Núm. de referència

: X2020023631

Aquest Ajuntament ha tramitat expedient per a la cessió en precari del bé municipal
patrimonial parcel·la situada al carrer Medes, 4, per a destinar-lo a la finalitat d’hort
familiar, com a conseqüència de la sol·licitud en aquest sentit formulada pel senyor ****.
Els serveis tècnics municipals han emès informe pel qual resulta oportú acreditar a
l’expedient la conveniència de la cessió, el caràcter patrimonial del bé i la seva valoració
tècnica així com els motius que aconsellen substituir, en aquest cas, el concurs pel
procediment d’adjudicació directa.
L’article 75.3 del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988,
de 17 d’octubre, preveu que, en cas de contractació directa, caldrà la prèvia submissió
de la proposta a informació pública durant un termini de quinze dies.
En relació a l’expedient URG42020000006, 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.- Sotmetre a informació pública durant un termini de quinze dies hàbils la
proposta de contractació directa sense concurs de la cessió en precari de l’ús del bé
patrimonial solar del carrer Medes, número 4 al senyor ****, per a destinar-lo a hort
familiar, amb subjecció a les següents condicions:
1a) Residir amb caràcter de permanent en el carrer, per tal de poder responsabilitzar-se
de la bona utilització del solar com a hort o zona verda, sense possibiitat de transmetre
el precari a altra persona.
2a) La cessió es faria amb caràcter de precari, podent-se resoldre la utilització en
qualsevol moment, a consideració de l’ajuntament, i sense dreta idemnització per cap
concepte.
3a) Caldrà tancar el solar, en la forma i condicions que dictaminin els serveis tècnics
municipals.
4a) Caldrà mantenir en bon estat el solar.
SEGON.- Pel cas de no produïr-se reclamacions, es procedirà a elevar a definitiva la
present proposta sense necessitat d’ulterior acte administratiu.
TERCER.- Publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la província i al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament.
S’aprova per unanimitat.
16.1. - MEMÒRIA VALORADA D’ADEQUACIÓ D’ESPAI PER A AULA TAST PLAÇA
MERCAT D’OLOT.- PROPOSANT APROVAR
Núm. de referència

: X2020037764

Vista la memòria valorada de les obres d’adequació d’espai per a aula tast a la plaça
mercat d’Olot, redactada pels serveis tècnics municipals de l’Àrea de Territori en data
octubre de 2020, que té per objecte la instal·lació d’una cuina des d’on es pugui utilitzar
aquest espai municipal per celebrar-hi presentacions, mostres, cursos i xerrades sobre
cuina. La cuina, que ha de tenir unes dimensions considerables, s’ha d’equipar amb les
instal·lacions i electrodomèstics necessaris per a la seva còmoda utilització.
Com a mobiliari addicional a la sala, es realitzarà el subministrament de cadires i taules
que es puguin plegar i apilar, per tal de poder crear una sala que permeti múltiples
distribucions, segons cada necessitat.
També es preveu la instal·lació d’un projector per tal de poder visualitzar les
presentacions, així com un moble addicional amb capacitat d’emmagatzematge.
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 UPOM2020000044, 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 memòria valorada de les obres d’adequació d’espai per a aula
tast a la plaça mercat d’Olot, redactada pels serveis tècnics municipals de l’Àrea de
Territori en data octubre 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. - MEMÒRIA VALORADA D’OBRES DE MILLORA DELS SERVEIS HIGIÈNICS
DE LA SEGONA PLANTA DE L’ESCOLA D’ART I SUPERIO DE DISSENY D’OLOT.PROPOSANT APROVAR.
Núm. de referència

: X2020037796

Vista la memòria valorada d’obres de millora dels serveis higiènics de la segona planta
de l’escola d’art i superior de disseny d’Olot, redactada pels serveis tècnics municipals
de l’Àrea de Territori en data octubre de 2020, que té per objecte l’adequació i
modernització dels lavabos de la planta segona.
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 UPOM2020000045, 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 memòria valorada d’obres de millora dels serveis higiènics de
la segona planta de l’escola d’art i superior de disseny d’Olot, redactada pels serveis
tècnics municipals de l’Àrea de Territori en data octubre 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. - MODIFICACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA D’INSTAL·LACIÓ
D’ENVÀ PLUVIAL AL CARRER LLIBERADA FERRARONS 12, 14, 16.PROPOSANT APROVAR
Núm. de referència

: X2020037808

Vist que per Junta de Govern Local de data 12 de març de 2020 es va adoptar, entre
d’altres, l’acord d’aprovar la documentació tècnica per la instal·lació d’un envà pluvial al
carrer Lliberada Ferrarons, 12, 14 i 16.
Vista la documentació tècnica modificada d’instal·lació d’envà pluvial al carrer Lliberada
Ferrarons, 12, 14, 16, redactada per l’arquitecte tècnic **** en data octubre de 2020, que
té per objecte definir i valorar els treballs necessaris per a la instal·lació d’un envà pluvial
a les finques del carrer Lliberada Ferrarons, 12,14 i 16 posterior a l’enderroc realitzat.
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 UPOM2020000046, 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 documentació tècnica modificada d’instal·lació d’envà pluvial
al carrer Lliberada Ferrarons, 12, 14, 16, redactada per l’arquitecte tècnic **** en data
octubre 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.

19.1. - CONSTRUCCIÓ DE 4 CASES ADOSSADES AL SECTOR "LA FAJA", AL
PLA DE DALT D'OLOT. LA PROMOCIÓ ES REALITZARÀ AL CARRER SEGADOR,
47-53
Núm.- LLICENCIA D’OBRES
DAMOCAXI SL- PG DE BLAY N.0021 OLOT
Núm. de referència

: X2020020772

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de DAMOCAXI SL per a CONSTRUCCIÓ
DE 4 HABITATGES EN FILERA al C DEL SEGADOR N.0047-49-51-53, del municipi
d’Olot.
Identificació de l’expedient: OMA32020000042
Situació: C DEL SEGADOR N.0047-49-51-53
UTM: : 5904203
1.- En data 16/06/2020, DAMOCAXI SL amb DNI B17996653, representat per ****,
presenta projecte d’obres majors per CONSTRUCCIÓ DE 4 HABITATGES EN FILERA,
amb situació al carrer C DEL SEGADOR N.0047-49-51-53, d’Olot.
2.- En data 5/10/2020 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. Edificació en filera
intensitat 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 DAMOCAXI SL amb DNI B17996653, representat per ****, llicència
d’obres (OMA32020000042), per CONSTRUCCIÓ DE 4 HABITATGES EN FILERA,
amb situació al carrer C DEL SEGADOR N.0047-49-51-53, 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 les liquidacions que es detallen seguidament, de les quals es
fa constar que se’ls ha concedit fraccionament en el seu pagament per part de les
oficines de Recaptació: CRA2020600070
Liquidació de Drets i Garanties:
Drets
Per: Un pressupost de: 428506.84 euros
4 Connexions desguassos habitatges
4 Guals
1 Tanca provisional
Base liquidable Drets
(3)
428506.84

%
Drets definitius Taxes
bonifica
ció
17560.32
0
17560.32

Total Drets
542.20

Garanties:
Garantia per reposició de paviments 300.00 euros
Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties

Euros
18102.52
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

18102.52

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. Les tanques de parcel·la hauran d’observar les condicions de l’article 2.2.5 del Pla
Parcial Mas la Faja, i coincidir, en quan a dimensions, materials i colors d’acabat, amb
les característiques unitàries de les tanques del sector, en aplicació del criteri de l’article
128 del POUM.
2. Els ràfecs de coberta no poden tenir un cantell de gruix superior a 0,20 m ni la seva
volada ultrapassarà els 0,60 m del pla de façana (art. 153 POUM).
3. Cal donar compliment a les condicions relatives als espais per a l’emmagatzematge
d’acord amb el disposat al Decret 141/2012, d’habitabilitat.
4. Aquesta llicència no autoritza l'ocupació de la via pública amb materials o altres
elements propis de l'obra, a excepció del front del passatge dels Dallaires en una
amplada màxima de 2,00 m.
5. Aquesta llicència no autoritza el funcionament de grua-torre desmuntable, en el cas
que s’instal·li a l'obra, fins que no es presenti en aquest Ajuntament el document GR-1
expedit i segellat per entitat d'Inspecció i Control concessionària del Departament
d'Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya. (Segons ITC-MIE-AEM2).
6. Caldrà justificar la disponibilitat dels contenidors de deixalles homologats necessaris
segons l’Ordenança general de Gestió de Residus aprovada el 15/03/2002 i modificada
el 28/07/2005 mitjançant, aportant document acreditatiu de la seva adquisició. Aquest
requisit serà indispensable per obtenir la llicència de primera utilització. Els contenidors
de rebuig hauran de ser de 1.100 litres, de plàstic verd, amb tapa corbada i de càrrega
posterior. Els contenidors de matèria orgànica hauran de ser de 240 litres, de plàstic de
color beige amb tapa plana marró i de càrrega posterior.
7. Aquesta llicència no autoritza la instal·lació de rètols comercials visibles des de la via
pública.
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.
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. 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. 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. - CONSTRUCCIÓ DE 2 CASES ADOSSADES AL SECTOR "LA FAJA", AL
PLA DE DALT D'OLOT. LA PROMOCIÓ ES REALITZARÀ AL CARRER SEGADOR,
43-45
Núm.- LLICENCIA D’OBRES
DAMOCAXI SL- PG DE BLAY N.0021 OLOT
Núm. de referència

: X2020020774

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de DAMOCAXI SL per CONSTRUCCIÓ
DE 2 HABITATGES EN FILERA, al C DEL SEGADOR N.43 - 45, del municipi d’Olot.
Identificació de l’expedient: OMA32020000043
Situació: C DEL SEGADOR N.0043
C DEL SEGADOR N.0045
UTM: 5904203
1.- En data 16/06/2020, DAMOCAXI SL amb DNI B17996653, representat per ****,
presenta projecte d’obres majors per CONSTRUCCIÓ DE 2 HABITATGES EN FILERA,
amb situació al carrer C DEL SEGADOR N.43 - 45, d’Olot.
2.- En data 6/10/2020 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. Edificació en filera
intensitat 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 DAMOCAXI SL amb DNI: B1799665-3, representat per ****,
llicència d’obres (OMA32020000043), per CONSTRUCCIÓ DE 2 HABITATGES EN
FILERA, amb situació al C DEL SEGADOR N.43-45 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 les liquidacions que es detallen seguidament, de les quals es
fa constar que se’ls ha concedit fraccionament en el seu pagament per part de les
oficines de Recaptació: CRA2020600071
Liquidació de Drets i Garanties:
Drets
Per: Un pressupost de: 226355.09 euros
2 Connexions desguassos habitatges
2 Guals
1 Tanca provisional
Base liquidable Drets
(3)
226355.09

9308.70

%
bonifica
ció
0

Drets definitius

Taxes

Total Drets

9308.70

542.20

9850.90

Garanties:
Garantia per reposició de paviments 300.00 euros
Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties

Euros
9850.90
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. Les tanques de parcel·la hauran d’observar les condicions de l’article 2.2.5 del Pla
Parcial Mas la Faja, i coincidir, en quan a dimensions, materials i colors d’acabat, amb
les característiques unitàries de les tanques del sector, en aplicació del criteri de l’article
128 del POUM.
2. Els ràfecs de coberta no poden tenir un cantell de gruix superior a 0,20 m ni la seva
volada ultrapassarà els 0,60 m del pla de façana (art. 153 POUM).
3. Cal donar compliment a les condicions relatives als espais per a l’emmagatzematge
d’acord amb el disposat al Decret 141/2012, d’habitabilitat.
4. Aquesta llicència no autoritza l'ocupació de la via pública amb materials o altres
elements propis de l'obra, a excepció del front del passatge dels Dallaires en una
amplada màxima de 2,00 m.
5. Aquesta llicència no autoritza el funcionament de grua-torre desmuntable, en el cas
que s’instal·li a l'obra, fins que no es presenti en aquest Ajuntament el document GR-1
expedit i segellat per entitat d'Inspecció i Control concessionària del Departament
d'Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya. (Segons ITC-MIE-AEM2).
6. Caldrà justificar la disponibilitat dels contenidors de deixalles homologats necessaris
segons l’Ordenança general de Gestió de Residus aprovada el 15/03/2002 i modificada
el 28/07/2005 mitjançant, aportant document acreditatiu de la seva adquisició. Aquest
requisit serà indispensable per obtenir la llicència de primera utilització. Els contenidors
de rebuig hauran de ser de 1.100 litres, de plàstic verd, amb tapa corbada i de càrrega
posterior. Els contenidors de matèria orgànica hauran de ser de 240 litres, de plàstic de
color beige amb tapa plana marró i de càrrega posterior.
7. Aquesta llicència no autoritza la instal·lació de rètols comercials visibles des de la via
pública.
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.
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. 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. Si no
es disposa de mitjans informàtics es pot tramitar a l’oficina del cadastre de l’Ajuntament
d’Olot.
S’aprova per unanimitat.
19.3. - CONCEDIR LLICÈNCIA DE CONSOLIDACIÓ DE COBERTA D’EDIFICI
PLURIFAMILIAR AÏLLAT, AL C DE CONCEPCIÓ VAYREDA N.7
Núm.- LLICENCIA D’OBRES
****C DE CONCEPCIÓ VAYREDA N.0007 Pis.B Pta.1 OLOT
Núm. de referència : X2020029241

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de ****per CONSOLIDACIÓ DE
COBERTA D’EDIFICI PLURIFAMILIAR AÏLLAT, al C DE CONCEPCIÓ VAYREDA N.7
, del municipi d’Olot.
Identificació de l’expedient: OMA32020000055
Situació: C DE CONCEPCIÓ VAYREDA N.0007
UTM: 7600911
1.- En data 25/08/2020, **** amb DNI: ****, representat per ****, presenta projecte
d’obres majors per CONSOLIDACIÓ DE COBERTA D’EDIFICI PLURIFAMILIAR
AÏLLAT, amb situació al carrer C DE CONCEPCIÓ VAYREDA N.7.
2.- En data 23/10/2020 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.
FONAMENT DE DRET
1. Vist el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per
acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 18 de juny de
2003 i quin Text Refós fou aprovat pel mateix òrgan en sessió de data 25 de setembre
de 2003, havent estat publicada la seva normativa al Diari Oficial de la Generalitat de

data 2 de febrer de 2004, i posteriors modificacions, qualifica la finca on es situa
l’edificació existent de sòl URBÀ CONSOLIDAT Zona suburbana d’intensitat 3 (11.3).
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya,
estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les llicències d’obres.
És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme.
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local,
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, que va delegar
aquesta competència en aquest òrgan municipal.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Atorgar a ****amb DNI: ****, representat per ****, llicència d’obres
(OMA32020000055), per CONSOLIDACIÓ DE COBERTA D’EDIFICI PLURIFAMILIAR
AÏLLAT, amb situació al C DE CONCEPCIÓ VAYREDA N.7.
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 2 mesos i el termini per acabar-les
és de 8 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: CRA2020600072
Liquidació de Drets i Garanties:
Drets
Per: Un pressupost de: 7749.08 euros
Base liquidable Drets
(3)
7749.08

309.96

%
bonifica
ció
0

Drets definitius

Taxes

Total Drets

309.96

66.15

376.11

Garanties:
Garantia per reposició de paviments 300 euros
Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties

Euros
376.11
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. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar 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”.
2. Els responsables de l’obra es faran càrrec de comunicar amb antelació l’inici de l’obra
a la Policia Municipal i s’observaran les indicacions que pugui disposar en relació a les
condicions de seguretat i senyalització de l’ocupació de la via pública prevista, que
correrà a càrrec del promotor i contractista de l’obra. Es compliran les normes de
l’Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública aprovada el 27/04/95.
3. Els responsables de l’obra es faran càrrec de senyalitzar amb punts de llum de color
vermell la tanca de protecció a col·locar al carrer. La tanca s’ajustarà a les condicions
que determina l’Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública aprovada el 27/04/1995.
4. Els responsables de l’obra es faran càrrec d’habilitar un pas de vianants de 90 cm
d’amplada per sota la bastida, que haurà d’estar exempta d’obstacles permanentment,
de forma que asseguri el pas de qualsevol persona, especialment d’aquelles amb
mobilitat reduïda. En cas que no sigui possible habilitar l’esmentat pas es col·locaran
cartells a les voreres advertint als vianants que utilitzin la vorera oposada.
5. Al finalitzar les obres que afectin la façana de carrer de l’edifici, o part davantera de
la coberta, caldrà retirar l’ocupació de la via pública. Amb antelació, es comunicarà la
data a l’Ajuntament d’Olot, que procedirà a establir la taxa per ocupació que

correspongui segons superfície i dies de l’ocupació d’acord amb el previst a les
Ordenances fiscals.
6. Aquesta llicència no autoritza la instal·lació de rètols comercials visibles des de la via
pública.
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. 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.
S’aprova per unanimitat.
20.1. - PROPOSANT DONAR COMPTE DELS ASSABENTATS D’OBERTURA I
DELS DECRETS DICTATS ENTRE ELS DIES 19 I 22 D’OCTUBRE DE 2020,
RELATIUS A L’ÀREA DE MEDI AMBIENT
Núm. de referència : X2020036908
En relació a l’expedient AG012020000033, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Medi ambient, proposa a la Junta de Govern Local,
adoptar el següent acord:
Únic.- Donar compte dels assabentats d’obertura i decrets dictats entre els dies 19 i 22
d’octubre de 2020, relatius a l’Àrea de Medi Ambient, que es relacionen a continuació:
Activitats
Tràmit
Nom / comercial Concepte
Adreça
Decret
Assabentat
d’obertura

Patricia Leonarda
Aguilera

Perruqueria
estètica

Assabentat
d’obertura

Seguros Catalana
Occidente

Assabentat de
Canvi
no
substancial
Assabentat
canvi de raó
social
Assabentat de
canvi
de
titularitat
Assabentat de
baixa

Saurina SA

C/Major 20 B 2

22/10/2020

Assegurances

C/Bisbe Lorenzana 20 B 2

22/10/2020

Fabricació
de
prestatgeries
metàl·liques
Venda i reparació
de vehicles

Av. dels Països Catalans
12

19/10/2020

Av. Santa Coloma 158

22/10/2020

Lilcollection SC

Venda de roba i
complements

C/Sant Tomàs 4 B 1

22/10/2020

Geni
Corominas

Venda de minerals

C/Antoni Llopis 10 B 2

19/10/2020

Baixa per tancament
definitiu
(revisió
cens d’activitats)
Baixa per tancament
definitiu
(revisió
cens d’activitats)

Copa Meats SL

Sala de desfer i
magatzem frigorífic

Plaça Pius XII 3

22/10/2020

Electrind Olot SL

Producció equips
elèctrics
i
electrònics
Sala
d’especejament

C/Isaac Albéniz 21

22/10/2020

Baixa per tancament
definitiu
(revisió
cens d’activitats)

Frigorífics Olot SA

Av. Girona 76

22/10/2020

Taller la Solfa SL

Sala

i

Baixa per tancament
definitiu
(revisió
cens d’activitats)

Construccions
Mecàniques
Llagostera SC

Taller mecànic

Av. Alba Rosa 53

22/10/2020

Llicències per a la tinença i conducció de gossos de raça potencialment perillosa
Llicència
municipal

****

Pitbull Terrier

Ctra. de Santa pau núm.
14, 3r 1a

19/10/2020

Llicència
municipal

****

Dog de Bordeus

C/Josep Olivet Legares 50

19/10/2020

Llicència
municipal

****

Rottweiler

C/Iu Pascual 15 2 2

19/10/2020

Llicència
municipal

****

American
Staffordshire Terrier

C/Mestre Vives 11 2n 2a

19/10/2020

Renovació
llicència
municipal
Llicència
municipal per
passejar
gossos

****

Pitbull

C/Mestre Vives núm. 13,
1r

19/10/2020

****

-David

-Youssef El Idrissi El Kobhi

19/10/2020

Ballabriga
Ezquerra
-Gloria Barrero Belloso
-Dora Jene Sanz

-Júlia Mas Comamala

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

