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ACTA NÚM. 87 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

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

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

TELEMATICS 
 
Núm. de referència : X2020045184     
 
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 SG012020000052 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 
17 de desembre 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 10 de desembre 2020:     
 

- El dijous 10 de desembre va assistir a la reunió de grups municipals. 

Posteriorment va presidir al Ple del Consell Escolar.  

- El divendres 11 de desembre va assistir al Patronat de la Caritat i seguidament 

va presidir el Patronat de la Fundació d’Estudis Superiors. 

- El dissabte 12 va presentar el llibre "La llanterna de Montmartre", la tercera 

novel.la de Salvador Verges a l’Orfeó Popular Olotí.  

- El dilluns 14 de desembre va participar a la reunió telemàtica  extraordinària de 

Comissió Permanent Innovac i, posteriorment, a l’Assemblea de l'Associació 

Catalana de Municipis 

- El dimarts 15 de desembre va prendre part de la reunió setmanal del Gabinet 

Territorial de Coordinació d'Emergències per la Covid_19, a comarques 
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gironines. A la tarda va assistir a la presentació del Pla per a la Inclusió Social 

d'Olot, que va tenir lloc a la Sala Torin.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

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. - PROPOSANT APROVAR EL CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE 

LA GARROTXA, L'AJUNTAMENT D'OLOT I LA FUNDACIÓ EUROPACE PER 
COL·LABORAR EN EL DESPLEGAMENT DEL PROGRAMA INTEGRAL DE 
REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D'HABITATGES GARROTXA DOMUS A LA 

COMARCA 
 
Núm. de referència : X2020045706     
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
I- L’eficiència energètica als edificis i la incorporació de generació d’energies renovables 
són elements essencials en la transició energètica cap a un nou model, tal i com 
s’especifica en el Pacte Nacional per a la Transició Energètica, en la llei 16/2017 del 
canvi climàtic i en el document sotmès a consulta prèvia de la propera llei de la transició 
energètica de Catalunya. 

 
En l’àmbit Europeu i en matèria de clima i energia, la Unió Europea contempla per a 
l’any 2030 assolir els objectius de: reducció d’almenys un 40% les emissions d’efecte 
hivernacle (respecte 1990), augmentar la quota d’energies renovables al 32% i millorar 
l’eficiència energètica dels edificis en un 32%. 

 
Com es pot comprovar aquests objectius són molt ambicions però necessaris perquè 
els edificis són responsables del 40% de emissions de CO2 a nivell global i, per tant, 
una manera efectiva de combatre el canvi climàtic és millorant l’eficiència energètica 
dels habitatges. 

 
A la Garrotxa aproximadament el 65% dels habitatges van ser construïts abans del 1980, 
quan la normativa l’edificació no contemplava cap requeriment destinat a millorar 
l’eficiència energètica de l’habitatge. Es calcula que 4 de cada 5 habitatges (82%) són 
ineficients des d’un punt de vista energètic. Aquest parc d’habitatges tant envellit, a més 
de ser molt poc eficient, en la majoria de casos també presenta condicions d’habitabilitat 
deficient, amb la qual cosa també impacta en la salut, la productivitat i, en definitiva, en 
la qualitat de vida de qui hi habita. 

 
Per tal de donar resposta a aquetes dues problemàtiques es fa necessari implementar 
un programa integral de rehabilitació energètica d’habitatges a la Comarca de la Garrotx 



que impulsi la regeneració del parc d’habitatges per millorar-ne la seva eficiència i 
habitabilitat. 

 
II.- L’Ajuntament d’Olot participa en el projecte anomenat EuroPACE finançat per la Unió 
Europea a través de la convocatòria H2020-EE-23-2017. Aquesta denominació fou 
acordada en sessió plenària de 26 de setembre de 2019 i es tracta d’un projecte que té 
per objectiu lluitar contra el canvi climàtic a través de la rehabilitació energètica del parc 
d’habitatges per tal de reduir-ne el seu consum energètic i millorar-ne el confort.  
 
L’Ajuntament d’Olot ha dissenyat i implementat un programa integral de rehabilitació 
energètica d’habitatges que és gestionat per una fundació sense ànim de lucre, 
Fundació EuroPACE. L’Ajuntament d’Olot participa en el Patronat de la Fundació 
EuroPACE i cal considerar-la en l’àmbit de l’interès públic envers la ciutat. Aquesta 
participació queda recollida en el Codi de Gestió per a la transició energètica i el canvi 
climàtic, la rehabilitació i l’accessibilitat d’habitatges de l’Ajuntament d’Olot (Programa 
“EuroPACE”), aprovat per unanimitat en sessió plenària de 28 de març de 2019. 
 
III.- Que la Fundació EuroPACE és una fundació privada sense ànim de lucre que té 
per finalitat la millora del benestar dels habitants del seu àmbit d´actuació: 

 
1. Defensant i protegint el medi ambient mitjançant la promoció i millora de la 

seguretat, l´eficiència energètica i l´ús de fonts d´energia renovable dels 
edificis.  

2. Promovent la rehabilitació d´edificis i la millora en la seva accessibilitat. 
3. Acreditant i homologant projectes qualificats de millora de la seguretat i 

l´eficiència energètica i l´ús de fonts d´energia renovable així com de 
l´accessibilitat en edificis que promoguin altres entitats públiques i/o privades. 

 
L’activitat principal de la Fundació és el desenvolupament i operació de programes 
per incentivar la rehabilitació energètica i l’ús d’energia renovables en el sector 
residencial i a tal efecte gestiona un model de “finestreta única” que facilita la 
interacció entre els diferents actors que intervenen en un procés de reforma 
(propietari, entitat financera, administració i industrials) i acompanya als propietaris 
durant tot el procés de reforma a través d’assessorament tècnic, administratiu i 
financer. 

 
IV.- Que davant l’acollida positiva del programa a Olot, la Fundació EuroPACE, té la 
voluntat d’escalar el programa a tot el territori català començant la consolidació del 
programa d’Olot i ampliant els serveis a tota la comarca de la Garrotxa a través del 
programa integral de rehabilitació energètica d’habitatges GarrotxaDomus. 

 
Que el Consell Comarcal de la Garrotxa vetlla per millorar la qualitat de vida dels 
ciutadans de la comarca i, en el marc de les seves competències, potenciar un entorn 
que afavoreixi el desenvolupament econòmic de la Garrotxa, la qualitat de vida dels 
seus ciutadans i el respecte i conservació del medi ambient de conformitat amb el 
que preveu el seu Programa d’Actuació Comarcal (PAC) i el Decret Legislatiu 4/2003, 
de 4 de novembre pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’organització comarcal 
de Catalunya. 
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Que el programa a desenvolupar es va exposar a tots els alcaldes i alcaldesses de la 
Garrotxa a la reunió del 22 de juliol de 2020 i a la reunió de secretaris/es de la 
comarca del passat 18 de novembre de 2020 es va informar de l’estat d’elaboració 
dels convenis que permetrien iniciar aquesta col·laboració. 
 
Que els ajuntaments participants han comunicat al Consell Comarcal la seva voluntat 
de disposar el programa. 
 
V.- Que davant la voluntat de disposar del programa manifestada per parts de diversos 
municipis de la comarca, el Consell Comarcal, l’Ajuntament d’Olot i la Fundació 
EuroPACE consideren oportú establir un marc de col·laboració que faciliti el 
desplegament del programa integral de rehabilitació energètica d’habitatges Garrotxa 
Domus a tots els municipis de la comarca que ho sol·licitin. 
 
En relació a l’expedient CON12020000003 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, l'Alcalde, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.-  Aprovar el Conveni entre el Consell Comarcal de la Garrotxa, l’Ajuntament 
d’Olot i la fundació EuroPACE per col·laborar en el desplegament del programa integral 
de rehabilitació energètica d’habitatges  GARROTXADOMUS a la comarca 
 
 
Segon.- Autoritzar a l’Alcalde-President a la signatura del conveni 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

6.1. - APORTACIÓ AL MUSEU DELS SANTS PEL PROJECTE PESSEBRES 
 
Núm. de referència : X2020045194     
 
Atès que la Fundació Museu dels Sants d’Olot té entre els seus objectius principals el 
foment de la indústria d’imatgeria religiosa, els principals productors de sants, faràndula 
i figures de pessebre.  
 
Atès que per tal de poder impulsar la ciutat d’Olot com a ciutat de pessebrisme, cada 
any la Fundació Museu dels Sants organitza un seguit d’exposicions de pessebres 
repartides pel centre d’Olot. 
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot dona suport a la realització d’exposicions de pessebres 
repartits per la ciutat. 
 
Atès que aquest any es tornen a portar a terme a diverses exposicions: al mateix Museu 
dels Sants, al Claustre del Carme amb un pessebre contemporani fet per estudiants de 
l’Escola d’Art d’Olot, a sota les voltes del Pati de l’Hospici amb diorames realitzats per 
pessebristes de Banyoles, a Can Trincheria amb un pessebre de sobretaula a l’entrada 
i pessebres de l’Alta Garrotxa a la planta noble. Destaca sobretot el pessebre de la ciutat 



al mig del Pati de l’Hospici que s’encarrega cada any a la Fundació Museu dels Sants 
d’Olot. 
 
Atès que per portar a terme aquestes activitats la Fundació Museu dels Sants d’Olot fa  
front a unes despeses extraordinàries. 
 
En relació a l’expedient CU062020000003 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.- Aprovar el pagament (ADO) de divuit mil euros (18.000,00 €) (IVA inclòs) a la 
Fundació Museu dels Sants d’Olot amb càrrec a la partida 20 400 334 480044 de 
pressupost de l’ Ajuntament Olot 2020. 
 

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

200240  Despeses 20400  334  480044 18000.00 FUNDACIO MUSEU DELS SANTS 
(PESSEBRES) 

400 037 077 099 006 004 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

7.1. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST 
 
Núm. de referència : X2020044923     
 
En relació a l’expedient SIM22020000013 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d' Educació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Subvenció nominativa del pressupost, a 
l’entitat CONSORCI UNIVERSITARI "CENTRE ASSOCIAT DE LA UNED A GIRONA" 
amb  NIF: Q1718001-I per un import de 8500 euros, amb càrrec a la partida CONVENI 
UNED 20 510 326 480036 

 
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. 
 

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

200220  Despeses 20510  326  480036 8500 CONVENI UNED 100 001 001 001 000 000 
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4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
8.1. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST 

 
Núm. de referència : X2020045365     
 
En relació a l’expedient SP062020000075 d’atorgament de subvencions nominatives 
destinades a les entitats esportives de la ciutat d’Olot, vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat d'Esports, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
  
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de subvenció nominativa del pressupost, a 
l’entitat CLUB GIMNASTIC OSONA amb  NIF: G62922224 per un import de 1.500 euros, 
amb càrrec a la partida 20 330 341 480060 “SUBVENCIÓ GIMNÀSTIC ARTÍSTIC 
OSONA” 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l’ import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

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

200220  Despeses 20330  341  480060 1500 SUBVENCIO GIMNASTIC ARTISTIC OSONA 330 999 999 065 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 



9.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIÓNS DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2020045642     
 
 
En relació a l’expedient CPG22020000110 de 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: 
 
ES PROPOSA: 
 
Primer.- Aprovar la relació d’ordenacions de despeses annexada número 20/40 per un 
import de 804.106,49 euros. 
 
 

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

200240  Despeses 99999 804106.49 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 
Segon.- Vista la justificació presentada pels serveis tècnics del Consorci d’Acció Social 
i supervisada pels serveis de Tresoreria s’aprova la despesa i el pagament a favor del 
Consorci d’Acció Social de l’import de 66.000,00 euros de la partida 20.600.231.467009 
CONSOCI ACCIÓ SOCIAL AJUDES COVID19 (RLTDG19). 
 

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

200240  Despeses 99999 66.000 CONSORCI ACCIO SOCIAL AJUDES 100 001 001 001 000 000 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

10.1. - APROVAR RENÚNCIA PARCIAL DE SUBVENCIÓ DE L'ASSOCIACIÓ DE 
DISCAPACITATS COMARQUES GIRONINES 

 
Núm. de referència : X2020045491     
 
En relació a l’expedient CPG22020000109 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 renúncia parcial de la  subvenció atorgada, amb caràcter concurrència 
competitiva, de l’ entitat ASSOCIACIÓ DE DISCAPACITATS DE LES COMARQUES 
GIRONINES  NIF: G17635665 per un import de 200 euros, amb càrrec a la partida 
20.600.231.480006 “SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL”. 
 

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

200220 2000042010 Despeses 20600  231  480006 -200 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
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11.1. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL: RESOLUCIÓ DEL RECURS 
EXTRAORDINARI DE REVISIÓ INTERPOSAT PER LA SRA. **** CONTRA 

L’ACORD DE LA  JUNTA DE GOVERN LOCAL, PEL QUE ES DESESTIMA UNA 
RECLAMACIÓ  PER DANYS OCASIONATS PER UNA CAIGUDA A LA VIA 

PÚBLICA. 
Núm. de referència : X2020023158     
 
Vist l’escrit presentat per l’advocat Sr. ****, en nom i representació de Sra. ****, pel 
que interposa recurs extraordinari de revisió contra l’acord de la Junta de Govern Local 
de data 16 de juliol de 2020, per la que es desestima una reclamació de responsabilitat 
patrimonial pels danys ocasionats per una caiguda a la via pública. 

 
ANTECEDENTS DE FET 

 
Primer.- En escrit de data 26 de juny de 2020 (Registre General, núm. E2020008981/26-
06-2020), la Sra. **** va formular reclamació patrimonial pels danys ocasionats per una 
caiguda, el dia 13 de maig de 2020, quan anava a la feina i va relliscar al carrer Notari 
Closell. La Sra. **** assenyala que, quan plou, en aquest carrer es forma una capa de 
fulles, resina i, com que les rajoles estan aixecades per les arrels dels arbres, és difícil 
caminar-hi. Finalment es reclama una indemnització de quantitat indeterminada pels 
danys físics i psicològics i pels perjudicis econòmics ocasionats. 
 
Segon.- En informe del cap de la Policia Municipal de data 6 de juliol de 2020 
s’assenyala que consultats els arxius de la Policia Municipal no els consta haver 
intervingut en la caiguda que manifesta haver patit la Sra. ****, el dia 13 de maig de 
2020, al carrer del notari Mateu Closells. 
 
Tercer.- En informe dels serveis tècnics de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot, de 
data 8 de juliol de 2020, s’assenyala que el paviment tant de la calçada com de les dues 
voreres de panot gris del carrer del notari Mateu Closells es troben en condicions 
acceptables en quan a l’accessibilitat. 
 
Quart.- A la vista de l’expedient administratiu, la Junta de Govern Local, en sessió de 
data 16 de juliol de 2020, va acordar desestimar la reclamació patrimonial formulada per 
la Sra. **** pels danys ocasionats per una caiguda a la via pública, en no apreciar nexe 
causal entre els danys reclamats i el funcionament dels serveis públics municipals. 
 
Cinquè.- La resolució de la Junta de Govern Local de data 16 de juliol de 2020 va ser 
notificada en data 7 d’agost de 2020 i contra la mateixa no es va interposar ni recurs 
potestatiu de reposició ni recurs contenciós administratiu; per la qual cosa va esdevenir 
ferma en via administrativa. 
 
Sisè.- En escrit de data 5 de novembre de 2020 (Registre General, núm. E2020016051), 
la representació de la Sra. **** va interposar recurs extraordinari de revisió contra 
l’acord de la Junta de Govern Local de 16 de juliol de 2020, a l’empara de l’article 
125.1.b) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 



Primer.- El recurs extraordinari de revisió ha estat interposat en temps i forma, de 
conformitat amb l’article 125 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP). 
 
Segon.- L’article 125 LPACAP estableix que contra els actes ferms en via administrativa 
es pot interposar el recurs extraordinari de revisió davant l’òrgan administratiu que els 
hagi dictat, que també és el competent per a la resolució, quan concorri alguna de les 
circumstàncies següents: 
 
a.- Que en dictar-los s’hagi incorregut en un error de fet, que resulti dels mateixos 
documents incorporats a l’expedient. 
 
b.- Que apareguin documents de valor essencial per a la resolució de l’assumpte que, 
encara que siguin posteriors, evidenciïn l’error de la resolució recorreguda. 
 
c.- Que en la resolució hagin influït essencialment documents o testimonis declarats 
falsos per sentència judicial ferma, anterior o posterior a la resolució.  
 
d.- Que la resolució s’hagi dictat com a conseqüència de prevaricació suborn, violència, 
maquinació fraudulenta o d’una altra conducta punible i s’hagi declarat així en virtut de 
sentència judicial ferma. 
 
Els motius de revisió extraordinària d’un acte ferm en via administrativa, que 
s’estableixen a l’article 125 LPACAP, tenen caràcter taxat. En la mesura que són un 
veritable supòsit de “numerus clausus”, només es pot interposar aquest recurs 
extraordinaro quan concorre algun d’aquests motius; així, doncs, de no concórrer cap 
d’ells, no és pot admetre el recurs. 
 
La pretensió de la Sr. **** es fonamenta en el supòsit de l’article 125.1.b) LPACAP: 
“Que apareguin documents de valor essencial per a la resolució de l’assumpte que, 
encara que siguin posteriors, evidenciïn l’error de la resolució recorreguda”. En aquest 
sentit assenyala com a documents nous de valor essencial: els informes mèdics 
aportats, l’informe d’alta i la declaració firmada de la Sra. ****, en qualitat de testimoni 
directe. 
 
A diferència del que apunta la representació de la Sra. ****, els informes mèdics i 
l’informe d’alta no aporten nova informació sobre quin era l’estat de la vorera del carrer 
del notari Mateu Closells al moment de l’incident ni sobre la relació causal entre els 
danys reclamats i el funcionament dels serveis públics municipals, sinó que es limiten a 
aportar dades a tenir en compte als efectes d’una valoració de danys. 
 
La introducció en aquesta fase de revisió de nous testimonis, que no havien aparegut 
en la tramitació de l’expedient administratiu, tampoc és admissible, atès que no es tracta 
del supòsit d’aparició de documents de valor essencial per a la resolució de l’assumpte 
previst a l’article 125.1.b) LPACAP, sinó que el què es pretén amb l’aportació d’aquest 
nou testimoni és reobrir de forma extemporània un nou període de prova. En aquest 
sentit es rellevant assenyalar que en l’escrit de revisió no només es demanen noves 
proves testificals, sinó també més de proves documentals, així com la realització de 
noves proves pericials. 
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El recurs extraordinari de revisió interposat per la Sra. **** contra la resolució de la 
Junta de Govern Local, de data 16 de juliol de 2020, no es fonamenta en cap dels 
supòsits previstos a l’article 125 LPACAP; en conseqüència, és procedent no admetre’l 
a tràmit. 
 
Vist l’expedient administratiu SRP12020000014 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada d’Hisenda, 
proposa a la unta de Govern Local l'adopció del següent acords: 
 
NO ADMETRE A TRÀMIT el recurs extraordinari de revisió interposat per la 
representació de la Sra. ****, contra l’acord de la Junta de Govern Local de data 16 de 
juliol de 2020, per la que es desestima una reclamació de responsabilitat patrimonial 
pels danys ocasionats per una caiguda a la via pública, en no fonamentar-se en cap dels 
supòsit previstos a l’article 125.1.b) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

12.1. - ESTAT D'EXECUCIÓ I PROPOSTES D'INCLUSIÓ D'OBRES EN EL 
PROGRAMA D'INVERSIONS EN EL SERVEI D'AIGUA 2009-2029. ANY 12. 

DESEMBRE 2020. 
 
Núm. de referència : X2020045432     
 
Atès l’informe del Cap de l’Àrea de Territori d’aquest Ajuntament de data 10 de 
desembre de 2020, en relació a les obres del programa d’inversions  del servei d’aigua 
2009-2029. Any 12, desembre de 2020; i vist l’expedient administratiu núm: 
CC012020000502 i antecedents corresponents, la regidora delegada d'Hisenda,  
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar un nou programa d’obres d’inversió en la xarxa d’aigua i ordenar la seva 
execució a “ SOREA, SA”  consistent en: 
 

- Obres amb càrrec al fons de reposició de la tarifa: 

Obra: Pressupost 

No hi ha noves ordenacions ---- 

 

- Obres a fons perdut: 

Obra: Pressupost 

MILLORA DE XAXA DEL CARRER MADRID, motivat per les freqüents avaries 
que provoquen inundacions als edificis veïns. Consta de 106 metres lineals de tub 
de polietilè de DN 125, reconnexionat de 6 escomeses i una boca de reg, amb 
obra civil d’enderroc, obertura i tapat de rases i reposició de paviments  15.262,17 

 

 
SEGON.- Es dona compte de l’estat d’execució del pla d’inversions de la xarxa d’aigua 

2009-2029: 



- Obres executades en el període amb càrrec al fons de reposició de la tarifa: 

Obra: Pressupost 

A9 NOU DIPOSIT A LA ZONA BAIXA DE 5.000 M3. 8.705,57 € 

B83 PLA DE CONSERVACIO DE L AINFRAESTRUCTURA VIÀRIA 2020 FASE 1 77.506,14 € 

 

- Obres a fons perdut: 

Obra: Pressupost 

23  REPOSICIÓ BOMBA DE RESERVA I ARRENCADOR BOMBA 4 DEL PARC 
NOU 13.986,67 € 

 

- Obres executades a l’origen amb càrrec al fons de reposició de la tarifa: 

 Exigible a origen Ordenat a origen Executat a origen 

Fons de reposició tarifari 5.970.862,00 € 4.716.182,82 € 4.691.342,98 € 

Excedents d’explotació 248.210,31 € 247.768,01 € 259.567,30 € 

Total 6.219.072,31 € 4.963.950,83 € 4.950.910,28 € 

 

- Obres executades a fons perdut: 

Exigible al final de la concessió Ordenat a origen Executat a origen 

1.105.420,00 € 658.631,68 € 635.384,62 € 

 

 
TERCER.-  Traslladar còpia  de l’informe tècnic a l’empresa SOREA, SA. 
 
QUART.-  Donar compte d’aquest acord al Ple de l’Ajuntament.  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

12.2. - REVISIÓ DE PREUS DELS SERVEIS POSTALS PROPOSADA PER 
"CORREUS I TELÉGRAFOS SA " (EXERCICI 2021) 

 

Núm. de referència : X2020044534     
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 
 
L’any 2010 es va aprovar un conveni amb la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA 
SME, amb CIF A83052407, per a la prestació de serveis postals i telegràfics a 
l’Ajuntament d’Olot, en el qual s’establien uns preus i descomptes sobre les tarifes 
públiques de correus. Aquest conveni tenia vigència d’un any i es va anar prorrogant 
anualment. 
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En data 13 de novembre de 2020, els serveis econòmics de l’Ajuntament d’Olot van 
adreçar una carta a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA SME, exposant que 
l’Ajuntament d’Olot està treballant en la preparació d’un plec de condicions sobre 
l’operativa de les comunicacions via correu, i de les notificacions personificades de la 
corporació, que es preveu que sigui operatiu en el primer semestre de 2021, i es 
demanava que es pogués mantenir l’actual estructura de preus (vigent fins a 31 de 
desembre de 2020) per al primer semestre de 2021. 
 
Vist que l’empresa Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA SME ha respost que no 
és possible la continuïtat del servei amb la mateixa estructura de preus, i han presentat 
estructura de nous preus a partir d’1 de gener de 2021 i fins a l’adjudicació de la propera 
licitació de serveis postals, o com a màxim fins a 31 de desembre de 2021. 
 
Vist l’informe NI022020001806 de data 11 de desembre de 2020, emès per la Cap de 
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament d’Olot, en què dóna compte de la proposta 
de preus de l’empresa Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA SME, d’aplicació a 
partir d’1 de gener de 2021, calcula el percentatge d’increment respecte dels preus 
vigents fins a 31 de desembre de 2020, i proposa l’aprovació dels nous preus. 
 
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 proposta de preus presentada per l’empresa Sociedad Estatal Correos y 
Telégrafos SA SME, d’aplicació a partir d’1 de gener de 2021 i fins a l’adjudicació de la 
propera licitació de serveis postals, o com a màxim fins a 31 de desembre de 2021, amb 
el següent detall: 
 

CARTA ORDINÀRIA NACIONAL    

      

LOCAL PREU 2021 

Fins 20 gr. Normalitzades 0,49 € 

De 20 gr. fins a 50 gr. 0,56 € 

Més de 50 gr. fins a 100 gr. 0,88 € 

Més de 100 gr. fins a 500 gr. 1,75 € 

Mes de 500 gr. fins a 1.000 gr. 3,61 € 

Mes de 1.000 gr. fins a 2.000 gr. 3,92 € 

      

D1 PREU 2021 

Fins 20 gr. Normalitzades 0,49 € 

De 20 gr. fins a 50 gr. 0,56 € 

Més de 50 gr. fins a 100 gr. 0,88 € 

Més de 100 gr. fins a 500 gr. 1,75 € 

Mes de 500 gr. fins a 1.000 gr. 3,61 € 

Mes de 1.000 gr. fins a 2.000 gr. 3,92 € 

      



D2 PREU 2021 

Fins 20 gr. Normalitzades 0,52 € 

De 20 gr. fins a 50 gr. 0,59 € 

Més de 50 gr. fins a 100 gr. 0,93 € 

Més de 100 gr. fins a 500 gr. 1,85 € 

Mes de 500 gr. fins a 1.000 gr. 3,81 € 

Mes de 1.000 gr. fins a 2.000 gr. 4,14 € 

      

CARTA CERTIFICADA NACIONAL    

      

LOCAL PREU 2021 

Fins 20 gr. Normalitzades 2,99 € 

De 20 gr. fins a 50 gr. 3,06 € 

Més de 50 gr. fins a 100 gr. 3,38 € 

Més de 100 gr. fins a 500 gr. 4,28 € 

Mes de 500 gr. fins a 1.000 gr. 6,19 € 

Mes de 1.000 gr. fins a 2.000 gr. 6,52 € 

      

D1 PREU 2021 

Fins 20 gr. Normalitzades 2,99 € 

De 20 gr. fins a 50 gr. 3,06 € 

Més de 50 gr. fins a 100 gr. 3,38 € 

Més de 100 gr. fins a 500 gr. 4,28 € 

Mes de 500 gr. fins a 1.000 gr. 6,19 € 

Mes de 1.000 gr. fins a 2.000 gr. 6,52 € 

      

D2 PREU 2021 

Fins 20 gr. Normalitzades 3,47 € 

De 20 gr. fins a 50 gr. 3,55 € 

Més de 50 gr. fins a 100 gr. 3,92 € 

Més de 100 gr. fins a 500 gr. 4,97 € 

Mes de 500 gr. fins a 1.000 gr. 7,18 € 

Mes de 1.000 gr. fins a 2.000 gr. 7,56 € 

      

CARTA INTERNACIONAL ORDINÀRIA    

      

EUROPA PREU 2021 

Fins 20 gr. Normalitzades 1,45 € 

De 20 gr. fins a 50 gr. 1,75 € 

Més de 50 gr. fins a 100 gr. 2,50 € 
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Més de 100 gr. fins a 500 gr. 6,70 € 

Mes de 500 gr. fins a 1.000 gr. 13,20 € 

Mes de 1.000 gr. fins a 2.000 gr. 21,10 € 

      

RESTA PREU 2021 

Fins 20 gr. Normalitzades 1,55 € 

De 20 gr. fins a 50 gr. 2,05 € 

Més de 50 gr. fins a 100 gr. 3,50 € 

Més de 100 gr. fins a 500 gr. 10,35 € 

Mes de 500 gr. fins a 1.000 gr. 21,55 € 

Mes de 1.000 gr. fins a 2.000 gr. 37,60 € 

      

      

CARTA INTERNACIONAL CERTIFICADA 

      

EUROPA PREU 2021 

Fins 20 gr. Normalitzades 5,80 € 

De 20 gr. fins a 50 gr. 6,10 € 

Més de 50 gr. fins a 100 gr. 6,90 € 

Més de 100 gr. fins a 500 gr. 11,10 € 

Mes de 500 gr. fins a 1.000 gr. 17,50 € 

Mes de 1.000 gr. fins a 2.000 gr. 25,40 € 

      

RESTA PREU 2021 

Fins 20 gr. Normalitzades 5,90 € 

De 20 gr. fins a 50 gr. 6,40 € 

Més de 50 gr. fins a 100 gr. 7,90 € 

Més de 100 gr. fins a 500 gr. 14,75 € 

Mes de 500 gr. fins a 1.000 gr. 25,85 € 

Mes de 1.000 gr. fins a 2.000 gr. 41,90 € 

 

 

VALORS AFEGITS    

      

A.R. PREU 2021 

Nacional 1,20 € 

2on. Intent   

Gestió de lliurament 1,52 € 

Prova d'entrega electrònica   

PEE  0,69 € 

Retorn de la informació   



Retorn de la informació 0,54 € 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
12.3. - APROVACIÓ DESPESES SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DEL PAPER 

I CARTRÓ  COMERCIAL ANY 2021 
 
 

Núm. de referència : X2020045077     
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
 
La Junta de Govern Local de data 11 de maig de 2017 va aprovar el conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal de la Garrotxa per 
desenvolupar l’exercici de les competències relacionades amb la gestió de les deixalles 
d’origen domèstic i assimilables, produïdes en el terme municipal d’Olot.  
 
En aquest conveni l’Ajuntament d’Olot delega i encarrega al Consell Comarcal de la 
Garrotxa, entre d’altres les competències de “Recollides sectorials de deixalles 
(voluminosos, piles, activitats econòmiques, etc).”  
 
En la clàusula dotzena d’aquest mateix conveni s’aprova el pagament del cost del 
serveis delegats: “L’Ajuntament d’Olot, es compromet a satisfer la quantitat del valor del 
cost dels serveis delegats, d’acord amb les corresponents ordenances fiscals comarcals 
o amb l’estudi econòmic anual que el Consell Comarcal aprova com a base per a la 
redacció de les corresponents ordenances fiscals municipals i el pagament es farà per 
mensualitats vençudes”.  
 
En data 6 d’octubre de 2020 el Consorci SIGMA va redactar un estudi econòmic financer 
de la recollida de deixalles i neteja viària per a l’any 2021, i que entre d’altres la despesa 
de la de recollida selectiva de residus pel que fa al paper i cartró comercial, amb una 
dotació econòmica de 45.877.11 € .  
 
 
Vist l’informe del SIGMA emès en data 30 de novembre de  2020 en relació a l’aprovació 
de la despesa corresponent a la recollida de paper i cartró comercial, i vist l’expedient 
administratiu núm. CC012020000498 i antecedents corresponents, la regidora 
delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 
acords: 
 
 
Primer.- Autoritzar i disposar  el pagament de  quaranta-cinc mil vuit-cents setanta-
set euros amb disset cèntims (45.877,17 €) IVA 10% inclòs, a favor del CONSELL 
COMARCAL DE LA GARROTXA  amb NIF P6700007-E; corresponent a la recollida 
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selectiva del paper i cartró comercial per a l’any 2021; amb càrrec a partida núm. 
21.700.1621.227005 “Recollida selectiva de residus”  
 
 

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

200220  Despeses 99999 45877.17 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 

 
Segon.- El Consell Comarcal de la Garrotxa adjuntarà una còpia d’aquest acord a la 
factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012020000498. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

12.4. - APROVACIÓ RESERVA DE CRÈDIT PER AL TRACTAMENT DE 
DEIXALLES D'OLOT 

 
Núm. de referència : X2020045156     
 
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
La Junta de Govern Local de data 11 de maig de 2017 va aprovar el conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal de la Garrotxa de delegació 
de competències municipals en matèria de recollida selectiva, gestió i tractament de 
deixalles domèstiques i assimilables produïdes en el terme municipal d’Olot.  
 
En aquest conveni l’Ajuntament d’Olot delega i encarrega al Consell Comarcal de la 
Garrotxa, entre d’altres les competències de “Destí i tractament dels materials recollits 
als centres de gestió i tractament de residus autoritzats i alhora es compromet a satisfer 
la qualitat del valor del cost dels serveis delegats d’acord amb les corresponents 
ordenances fiscals comarcals o amb l’estudi econòmic anual”.  
 
El Consorci SIGMA en data 6 d’octubre de 2020 va redactar un estudi econòmic-financer 
de la recollida de deixalles i la neteja viària per a l’any 2021, i que entre altres, la despesa 
de “tractament de residus” la dotació econòmica és de 1.638.767,82 €/any .  
 
Vist l’informe del Consorci SIGMA emès en data 30 de novembre de 202 en relació a la 
reserva de crèdit de la partida “tractament de residus”; i vist l’expedient administratiu 
núm. CC012020000499 i antecedents corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, 
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
 
Primer.- Autoritzar i disposar el pagament d’un milió sis-cents trenta-vuit mil set-
cents seixanta-set euros amb vuitanta-dos cèntims (1.638.767,82 € ),IVA inclòs, a 
favor del CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA, amb NIF P6700007-E, 
corresponent al tractament del servei de recollida de residus de l’any 2021; amb càrrec 



a la partida núm. 21.700.1632.227002 “tractament de residus”; d’acord amb els 
antecedents descrits.  
 
L’import esmentat es desglossa en:  
-tractament de deixalles dipòsit: 1.375.778,01 €/any  
-tractament de deixalles a la planta de compostatge: 262-989,81 €/any. 
 

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

200220  Despeses 99999 1375778.01 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 99999 262989.81 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 

 
Segon.- El Consell Comarcal de la Garrotxa  adjuntarà una còpia d’aquest acord a la 
factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012020000499. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

12.5. - ALLOTJAMENTS PER SERVEIS SOCIALS DEL MES DE NOVEMBRE DE 
2020 

Núm. de referència : X2020044707     
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents  
 
El Consorci d’Acció Social de la Garrotxa presta els serveis socials a tota la comarca de 
la Garrotxa, inclosa la ciutat d’Olot.  
 
L’Ajuntament d’Olot té delegades les polítiques de benestar social al Consorci d’Acció 
Social de la Garrotxa.  
 
El Consorci d’Acció Social de la Garrotxa es considera mitjà propi personificat de 
l’Ajuntament d’Olot i del Consell Comarcal de la Garrotxa, als efectes del què s’estableix 
a l’art. 32.2 de la Llei, 9/2017 de 8 de novembre (LCSP).  
 
Degut a la situació provocada arrel del COVID19, ha estat necessari realitzar serveis 
d’allotjament a usuaris en risc d’exclusió social  
 
Atès que es valora favorablement la capacitat de l’empresa NARCIS VILA SOMS i atès 
que aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació 
del servei.  
 
I vist l’informe de la Directora del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, de data 3 
desembre  de 2020.  
 
Fonaments jurídics  
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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 el Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l’emergència sanitària 
provocada per la COVID-19 i d’inici de l’etapa de la represa al territori de Catalunya  
 
Atesa la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions efectuades pel 
cartipàs municipal.  
 
Per tot això, i vistos els antecedents corresponents,  
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012020000497 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords:  
 
Primer.- APROVAR l’informe tècnic emès per la Sra. Teia Fàbrega Pairó, com a 
directora del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, de data 3 de desembre de 2020 en 
què es motiven les necessitats de contactar.  
 
Segon.- ADJUDICAR a favor de l’empresa NARCIS VILA SOMS , amb NIF núm. ****, 

el contracte pel servei d’allotjament per necessitats socials, amb motiu del COVID-19, del 

mes de novembre de 2020, per import de dotze mil vuit-cents quaranta-set euros 
(12.847 €), IVA inclòs.  
 
L’esmentat preu es desglossa en onze mil sis-cents setanta-nou euros amb nou cèntims 
(11.679,09 €) de base imposable i mil cent seixanta-set euros amb noranta-un cèntims 
(1.167,91 )  d’IVA calculat al 10%. 
 
Tercer.- Aprovar, Disposar i Ordenar la despesa per import de 12.847,00 €, IVA inclòs, 
amb càrrec a la partida 20.600.231.22799 “Prestació serveis Covid-19 (fons superàvit 
19)” 
 

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

200240  Despeses 20600  231  227999 12847 PRESTACIO SERV. COVID19 (FONS SOCIAL 
SUPERAVIT 19) 

600 003 999 099 999 999 

 
 

S’aprova per unanimitat. 
 

 
12.6. - PRÒRROGA DEL SERVEI DE MANTENIMENT DELS ESPAIS VERDS 
PÚBLICS D'OLOT I L'EXECUCIÓ D'UN PROJECTE D'INSERCIÓ LABORAL 

 



Núm. de referència : X2016024751     
 
Antecedents 
 
La Junta de Govern Local de data 10 de novembre de 2016 va aprovar els plecs de 
clàusules administratives particulars i tècniques que van regir l’adjudicació, mitjançant 
procediment obert i subjecte a regulació harmonitzada, del servei de manteniment 
d’espais verds públics d’Olot i l’execució d’un projecte d’inserció laboral. 
 
El termini d’execució del contracte era de quatre anys, amb efectes del dia 1 de gener 
de 2017. El contracte és prorrogable per períodes anuals sense que la vigència total del 
contracte, incloses pròrrogues, pugui excedir de sis anys. 

Per Decret de l’Alcaldia número 2016LDEC003319 de data 30 de desembre de 2016 es 
va adjudicar, mitjançant procediment obert i subjecte a regulació harmonitzada, el servei 
de manteniment d’espais verds públics d’Olot i l’execució d’un projecte d’inserció laboral 
a favor de “LA FAGEDA FUNDACIÓ, amb NIF G17808247, i per un preu d’adjudicació 
anual inicial de:  

• neteja de zones verdes: 173.841,67 € més 17.384,17 €, en concepte d’IVA al 10%.  

• manteniment específic de jardineria dels espais públics: 159.768,97 € més 33.551,48, 

en concepte d’IVA al 21%. 

 

Vist l’informe NI022020001712 emès pel Sr. Xevi Pujol, tècnic del Consorci de Medi 
Ambient i Salút Pública SIGMA, en què informa de la necessitat de donar continuïtat al 
servei manteniment dels espais verds públics de la ciutat d’Olot i que l’empresa LA 
FAGEDA FUNDACIÓ, adjudicatària del contracte, duu a terme la prestació del servei 
realitzat de manera satisfactòria, i proposa que d’acord amb el PCAP es prorrogui el 
contracte per un any.  

Per tot això, vist l’expedient administratiu número CCS12016000031 i antecedents 
corresponents, la regidora delegada d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció del següent acord: 
 
PRORROGAR a favor de l’empresa LA FAGEDA FUNDACIÓ, amb NIF G17808247, el 
contracte del servei de manteniment d’espais verds públics d’Olot i l’execució d’un 
projecte d’inserció laboral per una anualitat, amb efectes a 1 de gener de 2021 i fins a 
31 de desembre de 2021. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

12.7. - RESOLUCIÓ  DEL RECURS PRESENTAT AL PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL  SERVEI DE 
REDACCIÓ D'UN PROJECTE DE LES OBRES DE REMODELACIÓ DEL BARRI DE 

MONTOLIVET 
 

Núm. de referència : X2020036699     
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Antecedents 
 
En data 5 de novembre de 2020, la Junta de Govern Local va aprovar l'expedient, el 
plec de clàusules administratives i convocatòria de licitació per a la contractació del 
servei de redacció del projecte constructiu de reurbanització del barri de Montolivet, al 
terme municipal d’Olot. Dins dels treballs del contracte s’inclou el disseny i realització 
d’un programa d’assaigs d’enginyeria del terreny per identificar la qualitat dels sols  i la 
realització d’un aixecament topogràfic de l’àmbit del projecte. 
 
El Plec fixa com a condició de solvència tècnica per participar en la licitació, que l’Autor 
redactor del projecte (tècnic que signarà el projecte com Autor del projecte i representarà 
a l’empresa) un titulat que acrediti la Titulació Universitària Oficial (‘pre Bolonya’) que 
pot ser indistintament d’Arquitecte, d’Enginyer de Camins Canals i Ports o d’Enginyer 
Industrial, o la correspondència de cada títol al seu nivell MECES (màster) actual. De 
tos ells es requereix que tinguin una experiència professional mínima de 10 anys, una 
dedicació mínima al contracte del 20% i haver participat com a Autor, en com a mínim, 
la redacció d’un projecte constructiu d’urbanització o de re-urbanització, finalitzat en el 
curs dels últims 15 anys, d’un import del pressupost d’execució per contracte (IVA inclòs) 
igual o superior a 750.000 euros. 
 
El Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques (CETOP) va presentar un recurs de 
reposició al Plec de clàusules administratives particulars per a la contractació de serveis 
de la redacció del projecte constructiu de reurbanització del barri de Montolivet al terme 
municipal d’Olot, amb Registre d’Entrada número E2020017213 de data 27 de 
novembre de 2020. En aquest recurs es demana que es declari la nul·litat del Plec i que 
se’n redacti un de nou que admeti com a solvents per participar les titulacions de Grau 
d’Enginyeria Civil i d’Enginyer Tècnic d’Obres Públiques. 
 
En data 4 de desembre de 2020, el Sr. Ramon Prat i Molas, Cap de l’Àrea de Territori, 
Espai Públic i Medi Ambient de l’Ajuntament d’Olot, va emetre l’informe 
NI022020001752 en relació al recurs interposat, en el qual conclou proposant que el 
recurs de reposició sigui íntegrament desestimat. 
 
En data 11 de desembre de 2020 es va reunir en sessió privada la Mesa de Contractació 
per donar compte de l’informe emès pel Cap de l’Àrea de Territori, Espai Públic i Medi 
Ambient de l’Ajuntament d’Olot abans ressenyat. La Mesa va acordar subscriure 
íntegrament l’informe, i en conseqüència, elevar a la Junta de Govern Local la proposta 
de desestimació del recurs de reposició interposat pel Col·legi d’Enginyers Tècnics 
d’Obres Públiques. L’acta d’aquesta Mesa, que inclou el contingut íntegre de l’informe 
subscrit, està publicada al Perfil del Contractant. 
 
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12020000036 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del 
següent acord: 
 
DESESTIMAR íntegrament el recurs de reposició presentat pel Col·legi d’Enginyers 
Tècnics d’Obres Públiques (CETOP) en relació al Plec de clàusules administratives 
particulars per a la contractació de serveis de la redacció del projecte constructiu de 



reurbanització del barri de Montolivet al terme municipal d’Olot (Registre d’Entrada 
número E2020017213). 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
12.8. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL. ACUMULADOR 1000L ACS PEL PAVELLÓ 

VELL 
 
 

Núm. de referència : X2020041874     
 
 

Tipus de Contracte: SU DE SUBMINISTRAMENT 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 
 
Primer.- Atès que és necessari executar el subministrament i instal·lació d’un 
acumulador de 1000 litres a la sala de calderes del Pavelló Vell per a la substitució de 
l’acumulador actual avariat i sense possibilitat de reparació, com es desprèn de l’informe 
de data 24 de novembre de 2020, emès pel Sr. Xavier Viñolas Boix, enginyer tècnic de 
l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Segon.-  Atès que es tracta d’un subministrament 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 el subministrament d’un 
acumulador de 1000 litres per al Pavelló Vell: 
 

- UTE GRAU SISTEMES TERMICS SL Y MONTOLIVET INSTAL·LACIONS SLU 
- OLOT INSTAL·LACIONS SLU 
- DISERVIC SL 

 
Quart.-  Atès que de les 3 ofertes sol·licitades, només UTE GRAU SISTEMES TERMICS 
SL Y MONTOLIVET INSTAL·LACIONS SLU ha presentat una oferta dins del termini 
establert i aquesta compleix els criteris establerts segons informe de valoració favorable.  
 
Cinquè.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les 
regles generals de contractació. 
 
Sisè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa UTE GRAU SISTEMES TERMICS SL Y 
MONTOLIVET INSTAL·LACIONS SLU. 

i atès que aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la 
prestació objecte del contracte. 
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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 subministrament regulada a l’article 16 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. CC012020000473 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. Xavier Viñolas Boix, enginyer tècnic de l’Àrea 
de Territori de l’Ajuntament d’Olot, de data 24 de novembre 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 UTE GRAU SISTEMES TERMICS SL Y MONTOLIVET 
INSTAL·LACIONS SLU, amb NIF núm. U55367361, el contracte menor de 
subministrament i instal·lació d’un acumulador de 1000 litres a la sala de calderes 
del Pavelló Vell, pel preu de deu mil tres-cents noranta-dos euros amb quaranta-
set cèntims (10.392,47 €), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en vuit mil cinc-cents vuitanta-vuit euros amb vuitanta-
dos cèntims (8.588,82 €) de pressupost net i mil vuit-cents tres euros amb seixanta-cinc 
cèntims (1.803,65 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 %. 
 
Tercer.- El termini màxim per al lliurament i instal·lació serà de 1 mes, a partir de la data 
de recepció de la notificació de l’adjudicació 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 10.392,47 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida 2020 140 933 63214 “Actuacions Pavelló Vell - acumulador (IFS)”  del 
Pressupost municipal: 
 

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

200220  Despeses 20140  933  63214 10392.47 ACTUACIONS PAVELLO VELL - 
ACUMULADOR (IFS) 

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 
CC012020000473. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa: GRAU SISTEMES TERMICS SL Y 
MONTOLIVET INSTAL·LACIONS SLU. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
12.9. - ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT D'OLOT A LA PRÒRROGA EXCEPCIONAL 

DEL CONTRACTE DERIVAT 2015.05-D02 DE L’ACORD MARC DE 
SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES 

ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL 
DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA, SAU (EXP. 

2015.05.D01). 
Núm. de referència : X2019047760     
 
Antecedents.-  

1.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació 

Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva Comissió Executiva de 

data 6 d’octubre de 2016, i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu 

a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars i 

prescripcions tècniques aprovats en sessió de la  Comissió Executiva de data 9 de juny 

de 2016 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, adjudicar l’Acord marc pel 

subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya 

(Expedient 2015.05), d’acord amb el següent detall d’empreses seleccionades per lots: 

1) AURA ENERGIA, SL”: Lot AT, 2) “ENDESA ENERGIA, SAU”: Lots AT i BT, 3) 

“NEXUS ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, 4) “GAS NATURAL FENOSA (Gas Natural 

Serveis SDG SA)”: Lots AT i BT, 5) “IBERDROLA CLIENTES, SAU”: Lots AT i BT i 6) 

“FACTOR ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, procedint- se a la formalització efectiva dels 

citat Acord amb les empreses adjudicatàries, en data 27 d’octubre de 2016. 

 

2.- Posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal 

efecte d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució 

de la Presidència del Consorci de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de 

contactant de l’entitat, el CCDL va procedir a adjudicar, en virtut de l’acord adoptat en la 

sessió de la seva Comissió Executiva de data 10 de novembre de 2016, el contracte 

derivat (Exp. D01-2015.05) de l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, 

mitjançant subhasta electrònica, a l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU d’acord amb el 

detall de tarifes per lots que es relaciona a la part resolutiva del present acord i a 

l’empara dels articles 25 i ss. del PCAP que va regir la licitació de l’Acord marc del que 

deriva referenciat a l’apartat anterior, i que preveu de conformitat amb els articles 
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concordants aplicables del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 

(TRLCSP), com una de les fórmules per a l’adjudicació dels corresponents contractes 

derivats de subministrament, la possibilitat de realitzar una subhasta electrònica entre 

els empreses seleccionades en l’Acord marc.  

 

3.- En data 9 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el CCDL i l’entitat mercantil 

adjudicatària ENDESA ENERGIA, SAU, el corresponent contracte de subministrament 

elèctric, licitat de conformitat amb el procediment derivat referenciat a l’apartat anterior.  

 

4.- En data 9 de març de 2017 la Comissió executiva del CCDL, prèvia tramitació del 

corresponent procediment administratiu a tal efecte i  havent adoptat, el Comitè Executiu 

de l’ACM en la sessió celebrada el dia 13 de desembre de 2016, un acord pel que es 

resolgué acceptar formalment la cessió del contracte derivat en qüestió, al seu favor, va 

acordar formalment la cessió del contracte derivat de l’Acord marc pel subministrament 

elèctric amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient de contractació 

núm. 2015.05 – D01) a favor de l’ACM, com a modificació subjectiva de l’òrgan de 

contractació, actuacions que es formalitzaren en data 17 de març de 2017 mitjançant la 

signatura del corresponent contracte. 

 

5.- En data 17 d’octubre de 2017, l’òrgan de contractació de l’ACM va aprovar la pròrroga 

del contracte de subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de 

Catalunya (EXP 2015.05-D01) per un període de 12 mesos a comptar des de l’1 de 

gener de 2018, en els mateixos termes i condicions d’execució del contracte i prestació 

del subministrament d’electricitat establerts al plec de clàusules administratives, abans 

citat. 

 

6.- En data 26 d’octubre de 2018, fou adoptada una Resolució de la Central de 

Contractació de l’ACM, en virtut de la qual es disposà aprovar definitivament la segona 

pròrroga del contracte de subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals 

de Catalunya (EXP 2015.05-D01) per un període de 12 mesos a comptar des de l’1 de 

gener de 2019, en els mateixos termes i condicions d’execució del contracte i prestació 

del subministrament d’electricitat establerts al plec de clàusules administratives, abans 

citat.  

 

7.- En data 24 de gener de 2019, per Resolució de la Central de Contractació de l’ACM, 

s’aprovà l’inici d’expedient de la tercera pròrroga del contracte derivat D01 de l’Acord 

marc pel subministrament d’energia elèctrica. 

 

En data 12 de febrer de 2019, l’empresa adjudicatària del contracte derivat D01, 

ENDESA ENERGÍA SAU, comunicà a l’ACM la seva intenció de no procedir a la tercera 

pròrroga del citat contracte. 

 



En data 29 de març de 2019, i prèvia tramitació del procediment de la tercera pròrroga 

del contracte derivat de l’Acord marc pel subministrament elèctric amb destinació a les 

entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05.D01) adjudicat i subscrit amb l’empresa 

ENDESA ENERGÍA SAU, l’òrgan de contractació va acordar la finalització del 

procediment d’aprovació de la tercera pròrroga del contracte derivat, a l’haver manifestat 

l’adjudicatària del contracte la no acceptació de la pròrroga. 

 

8.- A conseqüència dels antecedents exposats, el dia 5 d’abril de 2019, la Comissió 

executiva del CCDL acordà l’inici de l’expedient de contractació per l’adjudicació del 

contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb 

destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient núm. 2015.05.D02). 

 

En data 9 de maig de 2019, la Presidència del CCDL per Resolució 24/2019 va convocar 

la licitació del contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia 

elèctrica, amb l’aprovació dels plecs corresponents. 

 

9.- En data 22 de maig de 2019, la Mesa de contractació es reuní en sessió pública a la 

seu del CCDL per a la celebració de subhastes electròniques per a l’adjudicació del 

contracte derivat. 

10.- En data 6 de juny de 2019, acordà l’adjudicació dels lots d’Alta i Baixa tensió del 

contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica a 

l’empresa ENDESA ENERGÍA SAU.  

 

11.- En data 2 de novembre de 2020, fou adoptada una Resolució de la Central de 

Contractació de l’ACM, en virtut de la qual es disposà aprovar definitivament la pròrroga 

excepcional del contracte de subministrament elèctric amb destinació a les entitats 

locals de Catalunya (EXP 2015.05-D02) per un període de 6 mesos a comptar des de 

l’1 de gener de 2021, en els mateixos termes i condicions d’execució del contracte i 

prestació del subministrament d’electricitat establerts al plec de clàusules 

administratives, abans citat.  

 

De conformitat amb l’informe tècnic emès pel Sr. Xavier Viñolas Boix de l’Àrea d Territori   

, de data11 de desembre de 2020 2020, es preveu un consum estimat pels sis mesos 

de durada de la pròrroga de  quatre-cent cinquanta-cinc mil euros (455.000 €) IVA inclòs. 

Fonaments de Dret.- 

 

Primer.- Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques 

aprovats per acord de la Comissió Executiva del CCDL de data 9 de juny de 2016 i 

publicats al perfil de contractant de l’entitat,  que regeixen l’Acord marc pel 

subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya 

(Exp. 2015.05). 
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Segon.- Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la 

Presidència del CCDL de data 9 de maig de 2019 i publicats al perfil de contactant de 

l’entitat que regeixen el contracte derivat de l'Acord marc del subministrament d’energia 

elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05 D02). 

 

Tercer.- Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de 

la Llei de contractes del sector públic, en especial articles 198 en relació al 156 respecte 

a l’adjudicació i formalització de contractes derivats en un Acord marc i 23.2 respecte al 

règim de vigència i pròrrogues dels contractes, i resta de normativa concordant 

aplicable.  

 

Quart.- Article 52 i ss. 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, i resta de disposicions vigents 

concordants en matèria de règim local que regulen el règim de funcionament i 

competències de les entitats locals (...)/ o articles aplicables de Llei d’organització 

comarcal. 

 

Per tot això, i d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret 

assenyalats anteriorment. 

 

I vist l’expedient administratiu núm. CC0120190000567,  la regidora-delegada 

d’Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents,  

 

ACORDS 

 

Primer.- Que l’Ajuntament d’Olot  s’adhereix a la pròrroga excepcional del contracte 

derivat (Exp. 2015.05 D02) de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica 

destinat a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05), per una durada de sis mesos, 

a partir de l'1 de gener de 2021.  

 

Les condicions econòmiques especificades per lots i tarifes 

 

Preus terme d’energia: 

 



Lot 1 Baixa Tensió (BT): 
 

Baixa 
tensió: 

Tarifa/període Preu €/MWh 

Sublot BT1 2.0A 117,931 

Sublot BT2 2.0DHAP1 142,344 

Sublot BT3 2.0DHAP2 62,697 

Sublot BT4 2.0DHSP1 141,057 

Sublot BT5 2.0DHSP2 70,082 

Sublot BT6 2.0DHSP3 58,594 

Sublot BT7 2.1A 134,071 

Sublot BT8 2.1DHAP1 156,069 

Sublot BT9 2.1DHAP2 78,052 

Sublot BT10 2.1DHSP1 156,525 

Sublot BT11 2.1DHSP2 85,664 

Sublot BT12 2.1DHSP3 71,236 

Sublot BT13 3.0AP1 102,858 

Sublot BT14 3.0AP2 88,874 

Sublot BT15 3.0AP3 61,294 

 
Lot 2 Alta Tensió (AT):  
 

Alta tensió: Tarifa/període Preu €/MWh 

Sublot AT1 3.1AP1 89,593 

Sublot AT2 3.1AP2 81,753 

Sublot AT3 3.1AP3 63,607 

Sublot AT4 6.1AP1 105,672 

Sublot AT5 6.1AP2 88,472 

Sublot AT6 6.1AP3 81,733 

Sublot AT7 6.1AP4 72,156 

Sublot AT8 6.1AP5 65,685 

Sublot AT9 6.1AP6 56,549 
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Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 23 del Plec de 

clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2015.05 D02). 

 

Preus del terme de potència: 

 

Lot 1 Baixa Tensió (BT):  
 

Baixa 
tensió  

€/kW i any 

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 

2.0 A 38,043426   

2.0 
DHA 

38,043426   

2.0 
DHS 

38,043426   

2.1 A 44,444710   

2.1 
DHA 

44,444710   

2.1 
DHS 

44,444710   

3.0 A 40,728885 24,437330 16,291555 

 

Lot 2 Alta Tensió (AT):  
 

Alta 
tensió  

€/kW i any 

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 Període 4 Període 5 Període 6 

3.1 A 59,173468 36,490689 8,367731    

6.1 A 39,139427 19,586654 14,334178 14,334178 14,334178 6,540177 

 

Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent.  Ordre IET/107/2014, de 31 de 

gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre IET/2444/2014, de 19 de desembre 

(BOE núm. 28, d’1 de febrer de 2014).  

 

Segon.- .- APROVAR l’autorització i disposició de la despesa a favor d’ENDESA 

ENERGIA  SAU empresa adjudicatària del contracte derivat de l’acord marc de 

subministrament d’energia elèctrica- per import de quatre-cents cinquanta-cinc mil euros 

(455.000 €), IVA inclòs  que es contempla dins de l’escenari de pressupost municipal 

del 2021, a les següents partides pressupostaries : 

 



 

- 21.144.165.221000  enllumenat públic...............................  220.000 € 

- 21.144.920.221001 enllumenat edificis Corporació ...........    60.000 € 

- 21.144.342.221004 enllumenat edificis Esports .................    55.000 € 

- 21.144.333.221003 enllumenat edificis Culturals ...............    50.000 € 

- 21.144.323.221002 enllumenat edificis Ensenyament .......     70.000 € 

 

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

200220  Despeses 99999 220000 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 99999 60000 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 99999 55000 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 99999 50000 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 99999 70000 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 

Tercer.- L’Ajuntament d’Olot s’acull a la possibilitat de rescindir la contractació en 

qualsevol moment abans de la finalització del termini amb un preavís mínim de dos 

mesos,  sense generar cap tipus de sanció. 

 

Quart.- NOMENAR, com a Responsable del Contracte, el Sr. Xavier Viñolas , Enginyer 

de l’Àrea de Territori, que 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 

 

Cinquè.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària 

del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica (Avinguda 

Vilanova, 2-10 , 08018, Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin 

preceptius. 

 

Sisè.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM (preferentment per 

e-notum al NIF G66436064 i el correu electrònic centraldecompres@acm.cat o per 

correu postal al carrer València núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona). 

 

 

S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.10. - PROPOSTA D’ACORD DE L’AJUNTAMENT D’OLOT D’ADHESIÓ A LA 
SEGONA PRÒRROGA DEL CONTRACTE BASAT 2018.02-D1 EN L’ACORD MARC 
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DE SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL AMB DESTINACIÓ ALS ENS 
LOCALS DE CATALUNYA (Exp. 2018.02). 

 
Núm. de referència : X2018029137     
 
ANTECEDENTS 

1.- La Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent procediment 

administratiu de licitació a tal efecte, va acordar en la sessió celebrada el dia 7 de juny 

de 2018, adjudicar l’Acord marc de subministrament de gas natural amb destinació a les 

entitats locals (Exp. 2018.02) dividit en dos lots (Lot 1: Baixa Pressió i Lot 2: Mitja i Alta 

Pressió), mitjançant la selecció de les empreses GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA 

(ara denominada NATURGY IBERIA SA) i ENDESA ENERGÍA SAU de conformitat amb 

els Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques, aprovats per 

la Resolució de Presidència núm. 12/2018, de 5 de març i publicats al perfil de 

contractant de l’entitat. 

 

2.- En data 9 de juliol de 2018 es va procedir a la formalització dels pertinents contractes 

administratius de l'Acord marc, amb l'empresa NATURGY IBERIA, SA, i amb l'empresa 

ENDESA ENERGÍA, SAU. 

 

3.- Mitjançant la Resolució de Presidència núm. 44/2018, de data 10 de juliol, va ser 

aprovat el plec de clàusules administratives particulars que havia de regir el contracte 

de subministrament de gas natural basat en l’Acord marc referenciat a l’apartat anterior 

i dividit en dos lots (Lot 1: Baixa Pressió i Lot 2: Mitja i Baixa Pressió), així com la seva 

licitació mitjançant la presentació de proposició econòmica en sobre tancat, el quals, es 

troben publicats, també, al perfil de contractant de l’entitat. 

 

4.- En data 20 de juliol de 2018 la Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del 

corresponent procediment definit als plecs referenciats a l’apartat anterior, va acordar 

adjudicar els dos lots del contracte basat del procediment derivat de l’Acord marc del 

subministrament de gas natural, amb destinació a les entitats locals de Catalunya 

mitjançant oferta presentada en sobre tancat (expedient 2018.02-D.1) a l’empresa 

ENDESA ENERGÍA SAU, formalitzant-se el corresponent contracte, en data 31 d’agost 

de 2018. 

 

5.- En data 5 de juny de 2019, l’òrgan de contractació va resoldre aprovar definitivament 

l’expedient de la primera pròrroga del Contracte basat en l’Acord marc de 

subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya, 

formalitzant-se el contracte en data 2 de juliol de 2019. 

 

6.- En data 6 de febrer de 2020, l’òrgan de contractació va resoldre aprovar 

definitivament l’expedient de la segona pròrroga del Contracte basat en l’Acord marc de 



 

subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya, 

formalitzant-se el contracte en data 17 de febrer de 2020.  

 

7.-Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 20 

del Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat 2018.02-D1. 

 

8.- La Junta de Govern Local de ‘Ajuntament d’Olot en sessió ordinària, celebrada el 27 

de setembre de 2018, va acordar l’adhesió a l’Acord Marc de subministrament de Gas 

Natural amb destinació als Ens Locals. (Exp.2018.02), i en data 26 de setembre de 2019, 

mitjançant acord adoptat per la Junta de Govern Local, es va adherir a la primera 

pròrroga del contracte esmentat per un termini des de l’1 d’octubre de 2019 al 30 de 

setembre de 2020. 

 

En data 30 de setembre l’Ajuntament va renovar de forma automàtica, pel període d’un 

any, el contracte amb ACM i per tant ENDESA ENERGIA, SAU continuarà com a 

empresa comercialitzadora de gas natural dels edificis municipals fins el 30 de setembre 

de 2020. 

 

De conformitat amb l’informe tècnic emès pel Sr. Xavier Viñolas Boix de l’Àrea d Territori   

, de data 10 de desembre de 2020, es preveu un consum estimat pel període de 2020 

de   trenta mil set-cents noranta-nou euros  amb sis cèntims (30.799,06 €) iva inclòs;  i 

pel període de 2021 de vuitanta-set mil cinc-cents euros (87.500 €) iva inclòs 

 

FONAMENTS DE DRET 

Disposició addicional 3a. de la nova LSCP, en relació a la Disposició addicional 5a de 

la LBRL, en la redacció donada per la LRSAL. 

Articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació 

i règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.  

Disposició Transitòria Primera de la nova LCSP respecte al règim aplicable als 

contractes i Acords marc licitats abans de la seva entrada en vigor. 

Articles 197 i 198 del TRLCSP en relació al règim dels Acords marc, i articles 

concordants de la nova LCSP (Articles 220 a 222) en allò que resultin aplicables d’acord 

amb la seva Disposició Transitòria Primera. 

Article 156 i 198 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova 

el Text refós de la Llei de contractes del sector públic  (TRLCSP) i articles concordants 

de la nova LCSP (Articles 153 i 220) pel que fa a la formalització dels contractes 

administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents 

documents contractuals. 

 

Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècnioques que regeixen 

l’Acord marc del subministrament de gas natural amb destinació als ens locals de 
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Catalunya aprovats per la Resolució de Presidència núm. 12/2018, de 5 de març i 

publicats al perfil de contractant de l’entitat. 

 

Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat de l'Acord marc del 

subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya, a 

licitar mitjançant sobre tancat, aprovat per Resolució de Presidència núm. 44/2018 de 

data 10 de juliol i publicat al perfil de contractant de l’entitat.  

 

Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret 

assenyalats anteriorment, aquest  Ajuntament  

 

I vist l’expedient administratiu núm.CC012018000510 i antecedents corresponents, la 

regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 

següents acords: 

 

ACORDS 

 

Primer.- Disposar l’adhesió de L’Ajuntament d’Olot a la segona pròrroga del contracte 

basat (Exp. 2018.02-D1) en l’Acord marc de subministrament de gas natural amb 

destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.02), per un termini de dotze 

mesos, des de l'1 d’octubre de 2020 al 30 de setembre de 2021. 

 

Segon.- .- PREVEURE l’autorització i disposició de la despesa a favor d’ENDESA 
ENERGIA  SAU empresa adjudicatària del contracte derivat de l’acord marc de 
subministrament de gas natural, segons: 
 

A) Pel que fa a l’exercici 2020: 
Es preveu  una despesa   per import de trenta un mil vuit-cents noranta-nou euros amb 
sis cèntims   (31.899,06 ) IVA inclòs . 
 
Atès que les despeses corresponents al subministrament de gas  dels mesos d’octubre 
i novembre de 2020 ja estan liquidades segons els imports: 
-octubre 2020:       2.015,89 € (IVA inclòs) 
-novembre 2020: 13.183,17€ (IVA inclòs) 
 

Autoritzar i disposar la despesa corresponent al  mes de desembre de 2020 per import 

de setze mil set-cents euros (16.700 €) IVA inclòs, que es pagaran amb càrrec a 

l’exercici pressupostari 2020, de les següents partides: 

Mes de desembre de 2020  Import  

20.144.920.221020  SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS CORPORACIO  3.800 €  

20.144.342.221020  SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS ESPORTS I LLEURE  2.200 €  

20.144.333.221020  SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS CULTURALS  4.300 €  

20.144.323.221020  SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS ENSENYAMENT  6.400 €  

                                                                                                                                                 16.700 € 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220  Despeses 20144  920  221020 3800 SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS 
CORPORACIO 

100 001 001 001 000 000 



 

200220  Despeses 20144  342  221020 2200 SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS ESPORTS 
I LLEURE 

100 001 001 001 000 000 

200220  Despeses 20144  333  221020 4300 SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS 
CULTURALS 

100 001 001 001 000 000 

200220  Despeses 20144  323  221020 6400 SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS EDUCACIO 100 001 001 001 000 000 

 
B) Pel que fa a l’any 2021 (1 de gener a 30 de setembre de 2021): 

 
Autoritzar i disposar una despesa de cent trenta-un mil  dos-cents cinquanta euros 
(131.250 €), IVA inclòs amb càrrec al  pressupost municipal exercici 2021 de les 
següents partides: 
 

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA IMPORT 

21.144.920.221020  SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS CORPORACIO  26.250 €  

21.144.342.221020  SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS ESPORTS I 
LLEURE  

31.500 €  

21.144.333.221020  SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS CULTURALS  21.000 €  

21.144.323.221020 SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS ENSENYAMENT  52.500 €  

                                                                                            TOTAL                               131.250   €  

 
 

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

200220  Despeses 99999 26250 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 99999 31500 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 99999 21000 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 99999 52500 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 

Tercer.- NOMENAR, com a Responsable del Contracte, el Sr. Xavier Viñolas , Enginyer 

de l’Àrea de Territori, que 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 

 

Quart.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària del 

contracte derivat de l’Acord marc de subministrament de gas natural (Avinguda Vilanova, 

2-10 , 08018, Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius. 

 

Cinquè.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’Associació 

Catalana de Municipis i Comarques - ACM (preferentment per e-notum al NIF 

G66436064 i el correu electrònic centraldecompres@acm.cat o per correu a carrer 

València núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona). 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

13.1. - MEMÒRIA VALORADA OBRES D’AMPLIACIÓ DE PARC DE PATINATGE 
(SKATEPARK).- Proposant aprovar 

 
Núm. de referència : X2020045721     
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Vista la memòria valorada de les obres d’ampliació del parc de patinatge (skatepark),  
redactada pels serveis tècnics municipals en data novembre de 2020, que consisteix en 
una part d’obra civil corresponent al desplaçament d’elements en desús, adequació de 
l’enllumenat, mobiliari urbà, i formació d’una rampa. La resta d’actuacions són 
pròpiament els de construcció de la nova ampliació del parc, corresponents al moviment 
de terres, formació de nous paviments i rampes de patinatge. 
 
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 UPOM2020000052, 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’ampliació del parc de 
patinatge (skatepark),  redactada pels serveis tècnics municipals en data novembre 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. 
 
 
14.1. - ATORGAR LLICÈNCIA D’OBRES (OMA32020000045), PER CONSTRUCCIÓ 

D'EDIFICI UNIFAMILIAR EN TESTER, AMB SITUACIÓ AL C DE COMANEGRA 
N.15 

 
 

Núm.- LLICENCIA D’OBRES 
****- C DE COMANEGRA N.15, OLOT 

 
Núm. de referència : X2020022706 

 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per CONSTRUCCIÓ D'EDIFICI 
UNIFAMILIAR EN TESTER, al : C DE COMANEGRA N.15, del municipi d’Olot.  

 
Identificació de l’expedient: OMA32020000045   
Situació: C DE COMANEGRA N.0015  
UTM: 7610201 
 
1.- En data 30/06/2020, **** amb DNI ****, representat per ****, presenta projecte d’obres 
majors per CONSTRUCCIÓ D'EDIFICI UNIFAMILIAR EN TESTER, amb situació al 
carrer C DE COMANEGRA N.15. 
 
2.- En data 2/12/2020 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.  
 



 

 
FONAMENT DE DRET 
 
1. Vist el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per 
acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 18 de juny de 
2003 i quin Text Refós fou aprovat pel mateix òrgan en sessió de data 25 de setembre 
de 2003, havent estat publicada la seva normativa al Diari Oficial de la Generalitat de 
data 2 de febrer de 2004, i posteriors modificacions, qualifica la finca on es situa 
l’edificació existent de sòl URBÀ CONSOLIDAT. Zona suburbana d’intensitat 2 (clau 
11.2). 
 
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, 
estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les llicències d’obres. 
És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme. 
 
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local, 
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, que va delegar 
aquesta competència en aquest òrgan municipal. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Atorgar a **** amb DNI ****, representat per ****, llicència d’obres 
(OMA32020000045), per CONSTRUCCIÓ D'EDIFICI UNIFAMILIAR EN TESTER, amb 
situació al C DE COMANEGRA N.15, del municipi d’Olot. 
 
SEGON. Informar que no podran inciar-se les obres en tant no es doni compliment als 
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències d’Urbanisme 
d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran les 
corresponents actuacions sancionadores.  
 
TERCER. El termini per començar les obres és de 12 mesos i el termini per acabar-les 
és de 24 mesos. La llicència urbanística caducarà a tots els efectes si, en finir qualsevol 
d’aquests terminis o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no s’han acabat 
les obres, essent necessari sol·licitar nova llicència ajustada a l’ordenament urbanístic 
vigent.  
 
QUART.Donar compte de l’ingrès de les liquidació/ns que es detalla/en 
seguidament: CRA2020600078     
 
Liquidació de Drets i Garanties: 
Drets Per:Un pressupost de: 217169.97 euros  
1 Connexions desguassos habitatges 
1 Guals 
1 Tanca provisional 
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Base liquidable 
(3) 

Drets % 
bonifica
ció 

Drets definitius Taxes Total Drets 

217169.97 8814.05 0 8814.05 542.20 9356.25 

 
Garanties: 

   
   Garantia per reposició de paviments  300.00 euros 
    

Total Liquidació Euros 

Per Drets 9356.25 

Per Garanties  300.00 

 
CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats. 
 
Condicions Generals aprovades per la Comissió de Govern en sessió celebrada 
el dia 13 de febrer de 1988, modificades per acord de la Junta de Govern Local en 
sessió celebrada el dia 18 de juny de 2008 i modificades per la Junta de Govern 
Local en sessió celebrada el dia 17 de març de 2010. 
 
1.- La llicència s’atorga fent excepció del dret de propietat i sense perjudici de tercers. 
 
2.- L’execució de les obres que empara la present llicència, en tot allò no regulat 
expressament en aquestes condicions generals i a les particulars, s’haurà d’adaptar al 
que estableixen la Llei i les Ordenances Municipals. Aquesta llicència no eximeix el 
sol·licitant d’obtenir d’altres administracions les llicències que legalment corresponguin. 
 
3.- El termini de vigència de la llicència es comptarà a partir de la notificació a l’interessat 
de l’acord de concessió adoptat per la Junta de Govern Local, llevat que el propi 
interessat sol·licités per escrit el contrari i es resolgués favorablement aquesta petició. 
 
4.- Les obres hauran de concloure’s abans que s’esgoti el termini de vigència de la 
llicència, que s’assenyalarà en concedir-se, almenys en la seva part exterior. Si no fos 
així, l’Autoritat Municipal adoptarà les disposicions que calguin per posar-hi remei, i 
podrà ordenar que se n’executin les indispensables pel personal al servei de 
l’Ajuntament, amb càrrec a l’interessat. 
 
5.- La Junta de Govern Local podrà autoritzar, una pròrroga del termini d’inici i/o final de 
l’obra, sempre que l’interessat ho sol·liciti abans de finir el termini que correspongui. De 
no existir pròrroga, la llicència restarà caducada en acabar el termini de vigència 
assenyalat a l’esmentada llicència i caldrà sol·licitar una nova llicència per a finalitzar les 
obres. 
 
6.- L’obertura de portes i finestres de la planta baixa, tret d’una disposició en contra, no 
podran envair l’espai públic. 
 
7.- Els desguassos interiors de l’edifici hauran de contenir el corresponent sifó inodor. 
 



 

8.- Es prohibeix practicar als soterranis qualsevol obra que afecti la via pública o terrenys 
del seu domini. 
 
9.- No es permet que com a conseqüència de l’execució de les obres, s’embrutin els 
embornals de la via pública, essent obligació del promotor l’adopció de les mesures 
adequades per evitar-ho. L’incompliment d’aquesta condició comportarà la retenció de 
la fiança dipositada en concepte de moviment de terres o runes i reposició de paviments. 
 
10.- El titular de la llicència haurà de construir al seu càrrec la vorera, segons el model, 
rasant i amplada que figurin a les condicions particulars de la llicència o a la 
corresponent ordenança reguladora. Per construir un gual per a l’entrada i sortida de 
vehicles, s’haurà de disposar de l’oportuna llicència. 
 
11.- Quan per causes imperioses de l’obra emparada per la present llicència, s’hagi 
d’ocupar la via pública amb materials, grues, instal·lacions, etc, així com interrompre la 
normal circulació pel carrer o vorera, s’haurà de sol·licitar el corresponent permís, 
quedant el contractista sotmès a la legislació vigent en la matèria i a les ordres que en 
aquest sentit li transmeti la Policia Municipal. 
 
12.- El davant de l’edifici o del solar on es realitzin les obres de nova construcció, o que 
afectin la façana o part anterior de la coberta, es tancaran sempre amb un clos de 
protecció d’acord amb les condicions de l’Ordenança d’obres a la via pública. Les 
bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació 
vigent. 
 
13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les 
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà 
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les 
prestacions de la Seguretat Social. 
 
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la corresponent 
llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals que causi. 
 
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li 
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En cas 
d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les sancions 
que corresponguin. 
 
Condicions particulars 
 
 
1. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: 1) Document signat per contractista o 
contractistes assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra, així com documentació 
que acrediti la seva condició de contractista. 2) Document signat per arquitecte assumint 
la direcció de l’obra. 3) Document signat per arquitecte tècnic assumint la direcció de 
l’execució de l’obra.  
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 
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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. D’acord amb l’informe de la Policia Municipal, del 27/10/2020: El carrer Comanegra 
és una via urbana sense sortida que actualment dóna servei només als habitatges 
números 17, 19 i 21. Poden ocupar la vorera del costat on s’ha de construir el nou 
habitatge, atès que els residents de les esmentades tres cases, si han d’entrar o sortir 
a peu, ho poden fer per la vorera de l’altre costat. La calçada mesura tres metres 
d’amplada. Quan hagin de descarregar material, els camions l’ocuparan pràcticament 
en la seva totalitat, fent impossible el pas dels turismes de les cases veïnes. Per tant, 
sempre que ho hagin de fer caldrà que els hi ho comuniquin prèviament, per tal de que 
puguin sortir sempre. A les proximitats hi ha un fanal públic que no sabem si resultarà 
afectat. En el cas que s’hagi de traslladar, serà el departament d’Urbanisme qui digui 
quina ha d’ésser la seva nova ubicació. L’ocupació estarà degudament senyalitzada i a 
la nit amb llums vermells encesos. Caldrà senyalitzar l’entrada al carrer amb disc de 
perill obres, perill calçada estreta i limitació de velocitat a 20 Km/hora  
4. Aquesta llicència no autoritza el funcionament de la grua-torre desmuntable a instal·lar 
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).  
5. El rebaix de la vorera per a la formació del gual d’accés de vehicles a la finca s’haurà 
d’executar segons les condicions de l’Ordenança Municipal Reguladora de Guals, 
aprovada pel Ple Municipal el dia 21 de juny de 2018. 
(http://www.olot.cat/FitxersWeb/29161/2018_ORD_REGULADORA_GUALS.pdf).  
6. L’excavació prevista s’executarà d’acord amb les condicions determinades a la vigent 
Ordenança Municipal d’Obres a 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.  
8. D’acord amb l’article 75.1 del Decret 64/2014 pel qual s’aprova el Reglament sobre la 
protecció de la legalitat urbanística, per a la primera utilització i ocupació de l’edifici, la 
persona promotora ha de comunicar prèviament la finalització de les obres a 
l’ajuntament. La comunicació ha d’anar acompanyada del certificat final d’ obra expedit 
per la direcció facultativa de les obres en què han de constar els fets següents: a) Data 
de finiment de les obres. b) Que les obres han estat executades de conformitat amb el 
projecte tècnic autoritzat i, si s’escau, les seves modificacions i les condicions de la 
llicència urbanística atorgada. c) Que l’edificació està en condicions de ser utilitzada de 
conformitat amb l’ús autoritzat.  
9. El termini per declarar les obres davant el Cadastre, és de 2 mesos a partir de la data 
de l’acabament que consta en el Certificat Final d’Obra. Cal presentar el formulari 900D 
disponible a la seu electrònica de la Direcció General de Cadastre on trobareu també 
l’assistent de declaracions cadastrals. Les persones jurídiques, personal tècnic col·legiat 
o gestors, estan obligats a presentar la declaració per mitjans telemàtics. Si no es 
disposa de mitjans informàtics es pot tramitar a l’oficina del cadastre de l’Ajuntament 
d’Olot. 
 
 



 

S’aprova per unanimitat. 
 
 

14.2. - ATORGAR LLICÈNCIA D’OBRES (OMA32020000005), PER REFORMA I 
AMPLIACIÓ D'EDIFICI ENTRE MITGERES (DE 1 A 2 HABITATGES), AMB 

SITUACIÓ AL CTRA DE SANT JOAN DE LES ABADESSES N.17 
 
 

Núm.- LLICENCIA D’OBRES 
FRUITS SECS I LLAMINADURES VALLES SL- C DE SANT ESTEVE N.0001 OLOT 
 
Núm. de referència : X2020001396 

 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de FRUITS SECS I LLAMINADURES 
VALLES SL per REFORMA I AMPLIACIÓ D'EDIFICI ENTRE MITGERES (de 1 a 2 
habitatges), al CTRA DE SANT JOAN DE LES ABADESSES N.17, del municipi d’Olot.  

 
Identificació de l’expedient: OMA32020000005   
Situació: CTRA DE SANT JOAN DE LES ABADESSES N.0017 
UTM: 7405404 
 
1.- En data 7/01/2020, FRUITS SECS I LLAMINADURES VALLES SL amb DNI 
B17353798, representat per ****, presenta projecte d’obres majors per REFORMA I 
AMPLIACIÓ D'EDIFICI ENTRE MITGERES (de 1 a 2 habitatges), amb situació al carrer 
CTRA DE SANT JOAN DE LES ABADESSES N.17, d’Olot. 
 
2.- En data 2/4/2020  l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.  
 
FONAMENT DE DRET 
 
1. Vist el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per 
acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 18 de juny de 
2003 i quin Text Refós fou aprovat pel mateix òrgan en sessió de data 25 de setembre 
de 2003, havent estat publicada la seva normativa al Diari Oficial de la Generalitat de 
data 2 de febrer de 2004, i posteriors modificacions, qualifica la finca on es situa 
l’edificació existent de sòl URBÀ CONSOLIDAT. Zona d’eixampla urbà d’intensitat 1 
(10.1). 
 
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:  
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PRIMER.- Atorgar a FRUITS SECS I LLAMINADURES VALLES SL amb DNI: 
B1735379-8, representat per ****, llicència d’obres (OMA32020000005), per REFORMA 
I AMPLIACIÓ D'EDIFICI ENTRE MITGERES (de 1 a 2 habitatges), amb situació al 
CTRA DE SANT JOAN DE LES ABADESSES N.17, 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 2 mesos i el termini per acabar-les 
és de 24 mesos. La llicència urbanística caducarà a tots els efectes si, en finir qualsevol 
d’aquests terminis o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no s’han acabat 
les obres, essent necessari sol·licitar nova llicència ajustada a l’ordenament urbanístic 
vigent.  
 
QUART.Donar compte de l’ingrès de les liquidació/ns que es detalla/en 
seguidament: CRA2020600032     
 
Liquidació de Drets i Garanties: 
Drets Per:Un pressupost de: 89451.79 euros  
1 Connexions desguassos habitatges 
1 Tanca provisional 
  

Base liquidable 
(3) 

Drets % 
bonifica
ció 

Drets definitius Taxes Total Drets 

89451.79 3705.32 0 3705.32 321.05 4026.37 

 
Garanties: 

      
   Garantia per reposició de paviments  300 euros 

    

Total Liquidació Euros 

Per Drets 4026.37 

Per Garanties  0 

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



 

que estableixen la Llei i les Ordenances Municipals. Aquesta llicència no eximeix el 
sol·licitant d’obtenir d’altres administracions les llicències que legalment corresponguin. 
 
3.- El termini de vigència de la llicència es comptarà a partir de la notificació a l’interessat 
de l’acord de concessió adoptat per la Junta de Govern Local, llevat que el propi 
interessat sol·licités per escrit el contrari i es resolgués favorablement aquesta petició. 
 
4.- Les obres hauran de concloure’s abans que s’esgoti el termini de vigència de la 
llicència, que s’assenyalarà en concedir-se, almenys en la seva part exterior. Si no fos 
així, l’Autoritat Municipal adoptarà les disposicions que calguin per posar-hi remei, i 
podrà ordenar que se n’executin les indispensables pel personal al servei de 
l’Ajuntament, amb càrrec a l’interessat. 
 
5.- La Junta de Govern Local podrà autoritzar, una pròrroga del termini d’inici i/o final de 
l’obra, sempre que l’interessat ho sol·liciti abans de finir el termini que correspongui. De 
no existir pròrroga, la llicència restarà caducada en acabar el termini de vigència 
assenyalat a l’esmentada llicència i caldrà sol·licitar una nova llicència per a finalitzar les 
obres. 
 
6.- L’obertura de portes i finestres de la planta baixa, tret d’una disposició en contra, no 
podran envair l’espai públic. 
 
7.- Els desguassos interiors de l’edifici hauran de contenir el corresponent sifó inodor. 
 
8.- Es prohibeix practicar als soterranis qualsevol obra que afecti la via pública o terrenys 
del seu domini. 
 
9.- No es permet que com a conseqüència de l’execució de les obres, s’embrutin els 
embornals de la via pública, essent obligació del promotor l’adopció de les mesures 
adequades per evitar-ho. L’incompliment d’aquesta condició comportarà la retenció de 
la fiança dipositada en concepte de moviment de terres o runes i reposició de paviments. 
 
10.- El titular de la llicència haurà de construir al seu càrrec la vorera, segons el model, 
rasant i amplada que figurin a les condicions particulars de la llicència o a la 
corresponent ordenança reguladora. Per construir un gual per a l’entrada i sortida de 
vehicles, s’haurà de disposar de l’oportuna llicència. 
 
11.- Quan per causes imperioses de l’obra emparada per la present llicència, s’hagi 
d’ocupar la via pública amb materials, grues, instal·lacions, etc, així com interrompre la 
normal circulació pel carrer o vorera, s’haurà de sol·licitar el corresponent permís, 
quedant el contractista sotmès a la legislació vigent en la matèria i a les ordres que en 
aquest sentit li transmeti la Policia Municipal. 
 
12.- El davant de l’edifici o del solar on es realitzin les obres de nova construcció, o que 
afectin la façana o part anterior de la coberta, es tancaran sempre amb un clos de 
protecció d’acord amb les condicions de l’Ordenança d’obres a la via pública. Les 
bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació 
vigent. 
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13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les 
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà 
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les 
prestacions de la Seguretat Social. 
 
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la corresponent 
llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals que causi. 
 
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li 
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En cas 
d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les sancions 
que corresponguin. 
 
Condicions particulars 
 
Abans de l’inici de les obres caldrà presentar un document signat pel contractista 
assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra i document que l’acrediti (model 36, 
certificat d’alta a l’epígraf corresponent o altra documentació equivalent).  
 
L’enderroc s’executarà d’acord amb les condicions determinades a la vigent Ordenança 
Municipal d’Obres a la Via Pública.  
 
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.  
 
Els responsables de l’obra es faran càrrec de col·locar, en el sentit de la marxa, la 
següent senyalització: a) discs de perill per obres, b) discs de perill per calçada estreta, 
c) discs de limitació de la velocitat a 20 km/h, d) disc provisional de senyalització 
d’estacionament en zona blava que substitueixi l’actual que quedarà dins la zona 
d’ocupació.  
 
Caldrà garantir un pas per a vianants de 0,90m d’amplada mínima amb un túnel 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.  
 
Com a mínim 48 hores abans de qualsevol operació de càrrega o de descàrrega que 
impliqui ocupació de la via pública caldrà comunicar-ho a la Policia Municipal per tal de 
preveure la senyalització necessària. 
 
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.  
 
Aquesta llicència no autoritza la instal·lació de rètols comercials visibles des de la via 
pública.  
 



 

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.  
 
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.  
 
D’acord amb el Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari aprovat per Real Decret 
Legislatiu 1/2004, de 5 de març, i el Reial decret 417/2006, de 7 d’abril, pel qual es 
desenvolupa el text refós de la Llei del cadastre immobiliari, el termini per declarar 
l’alteració cadastral és de 2 mesos a partir del dia següent a la data de finalització de 
l’obra. A aquests efectes caldrà adreçar-se a l’Ofici d’atenció al ciutadà (OAC) de 
l’Ajuntament d’Olot. Cal aportar la següent documentació: 1) Plànol de situació i 
d’emplaçament, 2) Plànols definitius de cada planta, 3) Certificat d’obra nova, 4) 
Fotografia/es de la/les façana/es (10x15), 5) fotocòpia DNI del titular i 6) Fotocòpia de 
les escriptures de propietat de la finca, (si cal). Tota la documentació es pot adjuntar en 
format digital, o enviar-ho a cadastre@olot.cat 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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