
 
 
 

ACTA NÚM. 86 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

EL DIA 10 DE DESEMBRE DE 2020. 
 
 
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 10 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 Maria Assumpció Camps i Bosch 
presencialment al lloc on se celebra. Immaculada Muñoz i Díaz, Jordi Güell i Güell,  
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 Sra. Muñoz, Sr. Güell, 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 : X2020043979     
 
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 SG012020000050 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 
10 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 3 de desembre: 

 
- El dijous 3 de desembre va mantenir una reunió amb representants de diferents 

empreses que ofereixen activitats extraescolars. La trobada va comptar amb 

l’assistència de la regidora d’Empresa i Comerç, Gemma Canalias. 

 

- El divendres 5 de desembre va assistir a la reunió de seguiment de les obres 

d’Espai Crater que també va comptar amb l’assistència del regidor de Promoció 

de la Ciutat, Estanis Vayreda. Al vespre va mantenir una trobada amb els 

Escoltes, acompanyat de la regidora d’educació, Mariona Camps, i la regidora 

de Participació, Imma Muñoz.   

 



 
 
 

- El dissabte 5 de desembre va visitar les diferents seus on s’ubiquen els 

pessebres de la ciutat. 

 
- El diumenge 6 va assistir a la representació de l’obra  “Dotze homes sense pietat” 

que va tenir lloc a l’Orfeó Popular. 

 
- El dimarts 8 va presenciar l’obra “El crèdit” al Centre Catòlic.  

 
- El dimecres 9 de desembre va presentar amb els responsables del Centre 

Catòlic el campament i la cavalcada de Reis. Posteriorment va seguir la reunió 

setmanal del Gabinet Territorial de Coordinació d'Emergències per la Covid_19, 

a comarques gironines. A la tarda va presidir la Junta General del SIGMA, i a 

continuació, va prendre part de la Junta General del Consorci d’Acció Social de 

la Garrotxa.  

 
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. - CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’AJUNTAMENT DE SABADELL COM 

A TITULAR DE L’ESCOLA MUNICIPAL D’ART ILLA PER A REDISSENYAR LA 
IDENTITAT VISUAL DEL LAP 

 
Núm. de referència : X2020044071     
 
Atès que Olot Cultura és la marca que identifica l'activitat, estructura i projectes de l'àrea 
de cultura de l'Ajuntament d'Olot. Així mateix, LAP és un projecte que depèn de l’àrea 
de Cultura de l’Ajuntament d’Olot, que respon a les sigles de L'Altra Programació i que 
programa regularment  propostes no convencionals d'arts escèniques, arts visuals, 
música, lletres i patrimoni, entre altres. 
 
Atès que l'Escola d'Art i Disseny Illa és un centre educatiu de titularitat de l’Ajuntament 
de Sabadell, homologat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, que imparteix cicles formatius de grau superior, entre ells el CFGS de Gràfica 
Publicitària. 
 
Atès que  l’Ajuntament d’Olot i l’Ajuntament de Sabadell, en tant que titular de l’Escola 
Illa, tenen interès en col.laborar per redissenyar la identitat visual de LAP, crear el nou 
manual de marca, les aplicacions gràfiques que es detallen a l'acord setè i garantint que 



 

el projecte s'emmarca dins del currículum del programa educatiu que segueix l'alumnat 
que hi participa. 
 
En relació a l’expedient CU012020000009 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 conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’Ajuntament de 
Sabadell, en tant que titular de l’Escola Illa per redissenyar la identitat visual del LAP. 
 

Segon .-Facultar l’alcalde d’Olot, Josep Berga i Vayreda, com a representat legal de la 
corporació, per a la signatura del conveni entre les parts. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

6.1. - APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ 
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANÇANT EL DEPARTAMENT 
D’EDUCACIÓ, L’AJUNTAMENT D’OLOT I INTEGRA, ASSOCIACIÓ PER LA 

INCLUSIÓ DE COL·LECTIUS DE RISC, PER AL PROJECTE PONT DEL CENTRE 
D’EDUCACIÓ ESPECIAL CEE JOAN XXIII, EN EL MARC DE LES MESURES 

ADDICIONALS D’ATENCIÓ AL A DIVERSITAT DELS ALUMNES D’EDUCACIÓ 
SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA DEL MUNICIPI. CURSOS 2020-2021 i 2021-2022. 

 
Núm. de referència : X2020043808     
 
Atès que el Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de 
l’educació secundària obligatòria, estableix en l’apartat 3 de l’article 18 que les mesures 
d’atenció a la diversitat poden ser de caràcter general, específic o extraordinari, i poden 
establir-se de forma temporal o permanent i que l’apartat 7 d’aquest mateix article 17 
estableix que el Departament d’Educació pot establir convenis amb ajuntaments, ens 
locals i altres institucions, per a la realització d’activitats fora del centre en el marc 
d’aplicació de les mesures específiques i/o extraordinàries per als alumnes de tercer i 
quart curs, que no han de comportar vinculació laboral o professional. 
 
Atès que el Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el 
marc d’un sistema educatiu inclusiu, estableix a l’article 4.6 que les escoles i els instituts 
també han de participar i intervenir en els programes i actuacions municipals o 
supramunicipals que, en tant que plans socioeducatius, tenen per objectiu donar 
resposta a les necessitats dels infants i joves a través de projectes i recursos compartits 
entre diferents entitats i institucions. 
 
Atès que el centre d’educació especial CEE Joan XXIII dins el seu projecte educatiu i en 
el marc dels programes de diversificació curricular, ha elaborat un projecte amb el nom 
de PONT i que el seu objecte principal és donar suport als alumnes de la última etapa 
de l’escolaritat obligatòria, amb la finalitat d’incrementar la seva autonomia personal i les 
seves competències professionals i així facilitar la transició a la vida adulta i la inclusió 
social i laboral. 
 



 
 
 

Atès que l’Ajuntament d’Olot és conscient que hi ha alumnes amb necessitat de mesures 
i suports específics per a l’aprenentatge i la seva inclusió social i laboral,  s’ofereix a 
donar suport al CEE Joan XXIII col·laborant en el projecte PONT. L’Ajuntament disposa 
de recursos educatius per a col·laborar en la formació d’aquests alumnes a fi i efecte 
d’oferir-los una formació integral que s’ajusti a les seves necessitats i els apropi a la 
realitat del municipi. 
 
Atès que tant el Departament d’Educació com l’Ajuntament d’Olot i la institució INTEGRA 
consideren positiu optimitzar els recursos disponibles per tal de donar una millor 
resposta a les necessitats educatives dels alumnes de municipi. 
 
En relació a l’expedient ED032020000014 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d'Educació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament d’Olot i la institució INTEGRA, per al projecte 
PONT del Centre d’Educació Especial CEE Joan XXIII, en el marc de les mesures 
addicionals d’atenció a la diversitat dels alumnes de l’educació secundària obligatòria 
del municipi. 
 
Segon.- Aquest conveni serà vigent durant el curs acadèmic 2020-2021 i 2021-2022. 
Podrà prorrogar-se sempre que ho manifestin de manera expressa les parts i es 
materialitzarà, per mitjà d’una addenda, prèviament a la finalització de la vigència 
d’aquest conveni. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

7.1. - PROPOSANT APROVAR LA SOL·LICITUD DE PROGRAMES DE 
PROTECCIÓ DE LA SALUT 2021 

 
Núm. de referència : X2020043303     
 
Dipsalut ofereix als ajuntaments el Catàleg de Serveis amb els diferents programes i el  
dia 22 de desembre d’enguany finalitza el termini per sol·licitar els corresponents a les 
actuacions de l’any 2021. 
 
Per una banda aquests programes s’ofereixen amb un finançament parcial o total, en el 
marc del conveni entre l’Ajuntament d’Olot i el Dipsalut, que s’ha de signar l’any 2021.  
 
I per l’altra, els ajuntaments poden sol·licitar la dinamització dels Parcs Urbans de Salut 
i les Xarxes d’Itineraris Saludables de forma gratuïta.  
 
De conformitat amb l’Art. 2.1.d) i 40 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel 
qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 



 

En relació a l’expedient SICO2020000003, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Medi ambient, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. APROVAR la sol·licitud dels següents programes de salut pública, del Catàleg 
de Serveis de Dipsalut, per l’any 2021:  
 

Programa Nre. d’instal·lacions 

Pt01 Programa de suport a la gestió i control de la salubritat de les 
instal·lacions d'alt risc de transmissió de legionel·losi 

11 

Pt02 Programa de suport a la gestió i control de la salubritat de les 
instal·lacions de baix risc de transmissió de legionel·losi 

35 

Pt04 Programa d'avaluació i control de la qualitat de l'aigua a l'aixeta del 
consumidor 

18 

Pt05 Pt05. Programa d'avaluació de la salubritat de les piscines d'ús públic 8 

Pt06 Programa de suport a la gestió de la salubritat de les piscines d'ús públic 
de titularitat i/o de gestió municipal 

1 

Pt09 Programa de suport a la gestió de la salubritat de les sorreres infantils 18 

 
Segon.- APROVAR que se sol·liciti la dinamització dels Parcs Urbans de Salut i Xarxes 
d’Itineraris Saludables inclosos en el Programa Pm01p i en el Programa Pm01i, que 
Dipsalut ofereix de forma gratuïta. 
 
Tercer.- FACULTAR el regidor de Medi Ambient per signar tota la documentació 
pertinent. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

8.1. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA CLUB ATLÈTIC OLOT 
 
Núm. de referència : X2020043530     
 
En relació a l’expedient SP062020000072 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 una subvenció amb caràcter de subvenció nominativa del pressupost, a l’ 
entitat CLUB ATLETIC OLOT amb  NIF: G1753889-3 per un import de 2.000 euros, amb 
càrrec a la partida 20.330.341.480062 “SUBVENCIÓ CLUB ATLÈTIC OLOT” 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 



 
 
 

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

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

200220  Despeses 20330  341  480062 2000 SUBVENCIO CLUB ATLETIC OLOT 330 999 999 065 999 999 

 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
8.2. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST 

 
Núm. de referència : X2020043615     
 
 
En relació a l’expedient SP062020000073 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 ESCOLA FUTBOL GARROTXA amb  NIF: G17309816 per un import de 1.472 
euros, amb càrrec a la partida 20.330.341.480061 “Subvenció Escola Futbol Garrotxa”. 
 
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  480061 1472 SUBVENCIO ESCOLA FUTBOL GARROTXA 330 999 999 065 999 999 

 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

8.3. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA CLUB ATLETISME GARROTXA 
 
Núm. de referència : X2020043991     
 
En relació a l’expedient SP062020000074 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 una subvenció amb caràcter de subvenció nominativa del pressupost, a 
l’entitat CLUB ATLETISME GARROTXA amb  NIF: G1724910-3 per un import de 1.000 
euros, amb càrrec a la partida 20.330.341.480059 “Subvenció Club Atletisme Garrotxa” 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 



 
 
 

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

200230  Despeses 20330  341  480059 1000 SUBVENCIO CLUB ATLETISME GARROTXA 330 999 999 065 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

9.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES ANNEX 20/39 
 
 
 

Núm. de referència : X2020044017     
 
 
En relació a l’expedient CPG22020000108 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar la relació d’ordenacions de despeses annexada número 20/39 per un import de 
571.930,12 euros. 
 
 

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

200240  Despeses 99999 571930.12 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
10.1. - PROPOSTES DE BAIXA PER INSOLVENTS 2020 

 
 

Núm. de referència : X2020043381 

Núm. d’expedient: R0112020000001     
 
 
Atès l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local, i l’adopció del següent acord: 
 
Primer: Aprovar la relació de baixes per insolvents presentades pels departaments de 
Tresoreria i Recaptació, que puja a la quantitat de 326.939,65 euros, segons el detall 
següent: 
 
 
 



 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

11.1. - APROVACIÓ LIQUIDACIÓ TAXA SERVEI D'AIGUA I CLAVEGUERAM 
TERCER TRIMESTRE 2020 

 
Núm. de referència : X2020043149     
 
En relació a l’expedient IG192020000018 a nom de SOREA SA amb NIF A08146367 
corresponent a la liquidació del servei d’aigua i clavegueram del 3r trimestre de 2020 i 
vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat  d'Hisenda, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l’import liquidat en concepte de cànon a ingressar pel subministrament 
d’aigua potable 3r trimestre 2020: 74.602,42 €. 

PADRÓ/ANY 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL 

IAE     4.296,75         2.317,10 2.607,86 9.221,71 

I.B.RUSTICS               20,01 13,99 34,00 

PLUSVÀLUES     7.270,16 6.257,79 15.091,77 37.868,34 4.357,56 18.658,72   89.504,34 

IBI   705,93 1.483,64 511,11 531,55 531,58 361,44     4.125,25 

IVTM   552,99 788,82 1.476,12 4.033,71 7.050,25 8.348,75 10.445,97 5.998,85 38.695,46 

INFRACCIONS DIV     300,00 130,00 100,00 7.826,36 8.888,00 5.766,00 400,00 23.410,36 

ING FdT         95,00         95,00 

INS SALUT P           106,70 308,14     414,84 

T.ANIMALS CO       36,00 54,00 108,00 276,00 366,60 380,00 1.220,60 

T.ENTRADA VE   128,00 128,00 384,00 64,00 320,00   51,22   1.075,22 

T.ESC.EMPRESA 37,05 386,09 1.160,92 882,15 3.925,36 2.640,87 7.791,98 1.509,79 104,86 18.439,07 

T.ESCOM PART   291,13 411,00 411,00 253,00 2.549,70 949,92 292,36 39,25 5.197,36 

T.MERCAT DILL             535,50     535,50 

T.OCUPACIO DIV             146,86     146,86 

T.CEMENTIRI       11,00 11,00 36,86 297,00 264,50 179,00 799,36 

sumatori tributari 37,05 2.064,14 15.839,29 10.099,17 24.159,39 59.038,66 32.261,15 39.692,27 9.723,81 192.914,93 

                      

           

PADRÓ/ANY 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL 

Sancions 39,1           460,00 6.189,24 8.235,48   14.884,72 

           

           

PADRÓ/ANY 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL 

Sancions     640,00 1.010,00 2.400,00 7.100,00 30.190,00 18.230,00   59.570,00 

           

         TOTAL 267.369,65 



 
 
 

 
Segon: Aprovar l’excedent de tarifes d’aigua 3r trimestre 2020 (a favor de l’Ajuntament):  
9.183,82 €. 
 
Tercer.- Aprovar l’import liquidat en concepte de taxa clavegueram 3r trimestre 2020: 
66.081,76 €. 
 
Quart.- Aprovar l’import liquidat en concepte de drets de connexió període 2020/03: 
2.986,56 €. 
 
Cinquè.- Aprovar el cost de les taxes de la Generalitat “ CIH “ i “ C. A. “ en concepte 
d’edificis municipals, corresponents al període 2020/03: 15.837,00 €. 
 
Sisè.- Aprovar l’import de 0,00 € corresponent al cost a suportar pel període 3r trimestre 
2020 per l’Ajuntament d’Olot, amb càrrec al Fons Social de Solidaritat creat entre SOREA 
SA (50%) i el mateix Ajuntament (50%). 
 
L’esmentat Fons, així com el Protocol regulador de mesures contra la pobresa energètica 
i la vulnerabilitat econòmica entre l’Ajuntament d’Olot i SOREA, SA va ser aprovat per 
Decret d’Alcaldia de data 27/11/2015 i ratificat per acord de Junta de Govern de data 
03/12/2015. 
 
 

S’aprova per unanimitat. 
 

 
 
12.1. - ADJUDICACIÓ PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, EL SERVEI DE 

MANTENIMENT PREVENTIU-NORMATIU I CORRECTIU DE LES INSTAL·LACIONS 
DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

 
 

Núm. de referència : X2020028875     
 
Antecedents 
 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 27 d’agost de 2020 s’inicià i aprovà 
l’expedient de contractació administrativa del servei de manteniment preventiu-normatiu 
i correctiu de les instal·lacions de protecció contra incendis i la senyalització 
d’emergència dels edificis municipals, es va aprovar el plec de clàusules administratives 
particulars i el plec de prescripcions tècniques, la despesa i es va convocar la licitació. 
 
El termini de presentació de proposicions va finalitzar el dia 24 de setembre de 2020, 
havent presentat oferta les següents empreses:  
 

– Pacisa Fire Service SL 
– INV Proteccion SL 
– Extintors Girofoc, SL 
– Eulen SA 

 



 

D’acord amb els antecedents obrats a l’expedient, en data 23 de novembre de 2020 es 
va reunir la Mesa de Contractació per donar compte de l’informe tècnic emès pel Sr. 
Xavier Viñolas Boix, enginyer tècnic de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot, de 
valoració i proposta d’adjudicació de les ofertes presentades. 
 
El resum de les puntuacions obtingudes per les diferents empreses va ser el següent: 
 

 
 
En la mateixa sessió, la Mesa va proposar l’adjudicació del servei a “Pacisa Fire Service 
SL”. 
 

En data 27 de novembre es va requerir a l’empresa “Pacisa Fire Service SL”, per tal que 
presentés tota la documentació necessària per procedir a l’adjudicació del contracte i 
constituís la garantia definitiva, en els termes de l’article 150 de la LCSP. 
  

Atès que l’empresa “Pacisa Fire Service SL”, va donar compliment al requeriment 
esmentat dins el termini establert a l’efecte, ingressant la garantia definitiva i presentant 
la documentació requerida. 
 
De conformitat amb el punt 3 de l’article 150 de la LCSP i amb la Disposició Addicional 
Segona de la LCSP. 
 
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12020000029 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords:  
 
Primer.-  ADJUDICAR el contracte del servei de manteniment preventiu-normatiu i 
correctiu de les instal·lacions de protecció contra incendis i la senyalització d’emergència 
dels edificis municipals, a favor de l’empresa PACISA FIRE SERVICE SL, amb NIF 
B87317228, pel preu de vint-i-un mil sis-cents cinquanta euros amb disset cèntims 
(21.650,17 €) IVA inclòs. 
 
Aquest import es desglossa en disset mil vuit-cents noranta-dos euros amb setanta cèntims 
(17.892,70 €)  d’import net i tres mil set-cents cinquanta-set euros amb quaranta-set 
cèntims (3.757,47 €) en concepte d’IVA calculat al 21 %. 
 
Els preus unitaris del contracte, d’acord amb l’oferta de l’adjudicatari, són els següents: 
 
 



 
 
 

 

 
 



 

L’Ajuntament no està obligat a exhaurir l’esmentat import atès que el servei s’executarà 
en funció de les necessitats, i per tant es pot donar el cas que a fi del contracte l’import 
contractat sigui inferior a les previsions realitzades per a la contractació.  
 
 
Segon.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de 
clàusules administratives particulars i el plec de clàusules tècniques reguladores de la 
contractació, aprovats per la Junta de Govern Local de data 27 d’agost de 2020; així 
com amb l’oferta presentada per l’adjudicatària. 
 
Tercer.- Les característiques i avantatges de l’oferta, queden acreditades a l’informe de 
la Mesa de Contractació celebrada el dia 23 de novembre de 2020. 
 
Tota la informació necessària que justifica la present adjudicació es troba publicada en 
el Perfil del contractant de l’Ajuntament d’Olot.  
 
Quart.- D’acord amb els terminis establerts a la clàusula 4 del PCAP, el preu del 
contracte per a l’any 2021 es pagarà amb càrrec a les següents partides:   
 
Quart.- D’acord amb els terminis establerts a la clàusula 4 del PCAP, el preu del 
contracte per a l’any 2021 es pagarà amb càrrec a les següents partides: 
 

Partida Despesa 
Màx. Anual  

2021.144.323.212001  MANTENIMENT EDIFICIS EDUCACIO (ALTRES)  1.952,77 € 

2021.144.333.212001  MANTENIMENT EDIFICIS CULTURALS (ALTRES)  2.826,97 € 

2021.144.342.212001  
MANTENIMENT EDIFICIS ESPORTS I LLEURE 
(ALTRES)  

946,16 € 

2021.144.920.212001  MANTENIMENT EDIFICIS CORPORACIO (ALTRES)  2.482,15 € 

 
Pel que fa al 2022 la despesa es pagarà amb càrrec a les següents partides: 
  

Partida Despesa 
Màx. Anual  

2022.144.323.212001  MANTENIMENT EDIFICIS EDUCACIO (ALTRES)  1.952,77 € 

2022.144.333.212001  MANTENIMENT EDIFICIS CULTURALS (ALTRES)  2.826,97 € 

2022.144.342.212001  
MANTENIMENT EDIFICIS ESPORTS I LLEURE 
(ALTRES)  

946,16 € 

2022.144.920.212001  MANTENIMENT EDIFICIS CORPORACIO (ALTRES)  2.482,15 € 

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

200210 200200 2003116  Despeses Despeses 20144  323  
212001 

20144  920  
212001 

2588.49 -825.86 MANTENIMEN
T EDIFICIS 
EDUCACIO 
(ALTRES) 

MANTENIMEN
T EDIFICIS 
CORPORACIO 
(ALTRES) 

200210 200200  2003115 Despeses Despeses 20144  342  
212001 

20144  342  
212001 

-308.40 1233.60 MANTENIMEN
T EDIFICIS 
ESPORTS I 

MANTENIMEN
T EDIFICIS 
ESPORTS I 



 
 
 

LLEURE 
(ALTRES) 

LLEURE 
(ALTRES) 

200200 200210 2003114  Despeses Despeses 20144  920  
212001 

20144  333  
212001 

-924.89 3303.42 MANTENIMEN
T EDIFICIS 
CORPORACIO 
(ALTRES) 

MANTENIMEN
T EDIFICIS 
CULTURALS 
(ALTRES) 

200210 2003113 Despeses 20144  323  212001 -647.12 MANTENIMENT EDIFICIS EDUCACIO 
(ALTRES) 

100 001 001 001 000 000 

200220  Despeses 99999 1952.77 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 99999 2826.97 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 99999 946.16 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 99999 2482.15 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 99999 1952.77 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 99999 2826.97 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 99999 946.16 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 99999 2482.15 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 
Cinquè.- La durada del contracte s’estableix en dos (2) anys, a comptar des del dia 1 
del mes següent a la data de la formalització del contracte, amb la possibilitat de dues 
pròrrogues, de forma acordada, d’un any cadascuna. 
 
Sisè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i als candidats, de conformitat amb 
l’article 151 de la LCSP.  
 
Setè.- Publicar l’adjudicació del contracte mitjançant anunci en el Perfil del Contractant. 
 
Vuitè.-  Requerir a l’empresa  PACISA FIRE SERVICE SL, amb NIF B87317228, per tal 
que en el termini màxim de quinze dies hàbils següents al dia en què s’efectuï la 
notificació de l’adjudicació als licitadors i candidats formalitzi el contracte, d’acord amb el 
que estableix l’article 153.3 de la LCSP, i vist que el contracte no és susceptible de recurs 
especial en matèria de contractació d’acord amb el que disposa l’article 44.1 de la LCSP. 
 
Novè.- PUBLICAR la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del 
Contractant. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

12.2. – REVISIÓ DE PREUS DELS SERVEIS POSTALS PROPOSADA PER 
CORREOS I TELÉGRAFOS, SA (EXERCICI 2021) 

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

 
12.3. - ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE 

PUBLICITAT, DEL SUBMINISTRAMENT DE CARBURANT DESTINAT A VEHICLES 
I MAQUINÀRIA DEL PARC MÒBIL DE L'AJUNTAMENT D'OLOT 



 

 
 

Núm. de referència : X2020034944     
 

Tipus 
Contracte 

SU DE SUBMINISTRAMENT 

Procediment NE PROCEDIMENT NEGOCIAT 

Criteris SP SENSE PUBLICITAT 

 
Antecedents 
 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 15 d’octubre de 2020, es va iniciar 
l’expedient de contractació del subministrament de carburant destinat a vehicles i 
maquinària del parc mòbil de l’Ajuntament d’Olot, mitjançant procediment negociat 
sense publicitat, es va aprovar l’expedient i el plec de clàusules administratives 
particulars (PCAP), el plec de condicions tècniques, es va aprovar la despesa i es va 
convidar a l’empresa  “Bon Preu SAU”, amb NIF A08665838, perquè presentés oferta. 
 
D’acord amb l’informe tècnic que proposa la contractació, atès que el contracte es va 
licitar dues vegades mitjançant un procediment obert i va quedar desert, li és d’aplicació 
el procediment previst a l’article 168 de la LCSP, amb les especialitats recollides a 
l’article 170 de la LCSP, havent-se convidat a l’empresa “Bon Preu SAU”. 
 
El termini per a la presentació d’ofertes finalitzava el dia  4 de novembre de 2020. En 
data 5 de novembre es va procedir a l’obertura del sobre digital que contenia la 
declaració responsable, i en data 11 de novembre es va obrir el sobre digital que 
contenia l’oferta econòmica. 
 
A la plataforma Sobre Digital, a banda de l’oferta presentada per l’empresa convidada, 
també  hi  havia  presentat oferta l’empresa “Solred SA”;  oferta que es va rebutjar en 
tractar-se d’un procediment negociat sense publicitat amb l’empresa “Bon Preu SAU”, 
tal com s’indicava a l’acord d’aprovació de la contractació, als plecs, i al Perfil del 
Contractant. 
 
En data 18 de novembre de 2020 el Sr. Xavier Viñolas Boix, enginyer tècnic de l’Àrea 
de Territori de l’Ajuntament d’Olot, va emetre informe de valoració de l’oferta presentada 
per “Bon Preu SAU” en data 4 de novembre de 2020, proposant l’adjudicació a l’empresa  
“Bon Preu SAU”, amb NIF A08665838. 
 
En data 20 de novembre de 2020 es va requerir a l’empresa  “Bon Preu SAU”, per tal 
que presentés la documentació justificativa a què fa referència l’article 150.2 de la LCSP 
i les clàusules 17 i 18 del PCAP, atorgant un termini de 7 dies hàbils per a la presentació 
de la documentació, a comptar des del dia següent a la recepció del requeriment. 
 
Vist que la documentació requerida ha estat presentada dins el termini establert a 
l’efecte. 
 
De conformitat amb el punt 3 de l’article 150 de la LCSP i amb la Disposició Addicional 
Segona de la LCSP. 
 



 
 
 

Atès que la competència per a l’adopció del present acord és de Junta de Govern Local, 
per delegació conferida per l’Alcaldia mitjançant Decret d’Alcaldia, del qual es va donar 
compte en la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament d’Olot, celebrada el dia 27 de 
juny de 2019. 

Vist l’expedient administratiu núm. CCS12020000034 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següent acord: 
 
Primer.- ADJUDICAR el contracte del subministrament de carburant destinat a vehicles 
i maquinària del parc mòbil de l’Ajuntament d’Olot a favor de  “Bon Preu SAU”, amb NIF 
A08665838, per un import màxim de vuitanta-nou mil euros (89.000,00 €) IVA inclòs, 
desglossats en setanta-tres mil cinc-cents cinquanta-tres euros amb setanta-dos 
cèntims (73.553,72 €) de pressupost net, i quinze mil quatre-cents quaranta-sis euros 
amb vint-i-vuit cèntims (15.446,28 €) en concepte d’IVA calculat al 21 %. 
 
L’Ajuntament no està obligat a exhaurir l’esmentat import atès que els subministrament 
s’executarà en funció de les demandes de combustible de vehicles, d’acord al consum 
necessari i per tant es pot donar el cas que a fi del contracte l’import contractat sigui 
inferior a les previsions realitzades per a la contractació. 
 
L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de clàusules 
administratives particulars i el plec condicions tècniques reguladores de la contractació, 
aprovats per Junta de Govern Local de data 15 d’octubre de 2020. 
 
Segon.- El contracte tindrà una durada de 24 mesos, a comptar des de la formalització 
del contracte o  fins exhaurir el pressupost màxim de licitació. 
 
Tercer.- Aprovar i disposar el pagament de la despesa per a l’exercici 2021 amb càrrec 
a les partides que s’indiquen a continuació: 
 

Núm. Partida Nom Partida Despesa Màx. Anual  
(IVA inclòs) 

2021  44.500,00 € 

142.1511.221030   Combustible Brigada   27.000,00 € 

180.132.221030 Combustible Serveis de Seguretat 14.600,00 € 

500.326.221030 Combustible Vehicles Joventut  800,00 € 

330.340.221030 Combustible Esports i Lleure 1.700,00 € 

140.151.221030 Combustible Serveis Tècnics 400,00 € 

 
 
Atès que el termini d’execució del contracte comprèn també l’exercici pressupostari 
2022, aquesta despesa plurianual queda subordinada a l’existència de crèdit  adequat i 
suficient en el pressupost de l’exercici corresponent. 
 
El detall de la despesa per l’any  i 2022 és el següent:     
 

Núm. Partida Nom Partida Despesa Màx. Anual  
(IVA inclòs) 



 

2022               44.500,00 €  

142.1511.221030   Combustible Brigada                27.000,00 €  

180.132.221030 Combustible Serveis de Seguretat              14.600.00 €  

500.326.221030 Combustible Vehicles Joventut                       800,00 €  

330.340.221030 Combustible Esports i Lleure                1.700.00 €  

140.151.221030 Combustible Serveis Tècnics                    400,00 €  

 

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

200210 2003792 Despeses 20142  1511 221030 -4500 COMBUSTIBLE BRIGADA 100 001 001 001 000 000 
200210 2003793 Despeses 20180  132  221030 -2433.33 COMBUSTIBLE SERVEI SEGURETAT 100 001 001 001 000 000 
200210 2003794 Despeses 20520  320  221030 -133.33 COMBUSTIBLES VEHICLES JOVENTUT 100 001 001 001 000 000 
200210 2003795 Despeses 20330  340  221030 -283.33 COMBUSTIBLE VEHICLES ESPORTS I 

LLEURE 
100 001 001 001 000 000 

200210 2003796 Despeses 20140  151  221030 -66.67 COMBUSTIBLE VEHICLES SERVEIS TECNICS 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 99999 27000 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 99999 14600 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 99999 800 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 99999 1700 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 99999 400 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 99999 27000 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 99999 14600 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 99999 800 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 99999 1700 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 99999 400 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 

Quart.- Notificar l’adjudicació a “Bon Preu SAU”, empresa adjudicatària, i a “Solred SA”. 
 
Cinquè.- Publicar l’adjudicació del contracte mitjançant anunci en el Perfil del 
Contractant, de conformitat amb el punt 1 de l’article 151 de la LCSP. 
 
Sisè.-  Requerir a l’adjudicatària per tal que dins el termini màxim de 15 dies hàbils, a 
comptar del següent al de la notificació de l’adjudicació, formalitzi el contracte, de 
conformitat amb l’article 153.3 de la LCSP. 
 
Setè.- PUBLICAR la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del 
Contractant. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.4. - ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE 
PUBLICITAT PER AL SUBMINISTRAMENT D'ENLLUMENAT EXTERIOR DEL CAMÍ 

D'ACCÉS AL VOLCÀ MONTSACOPA. 
 
 

Núm. de referència : X2020040543     



 
 
 

 
Tipus 
Contracte 

SU DE SUBMINISTRAMENT 

Procediment NE PROCEDIMENT NEGOCIAT 

Criteris SP SENSE PUBLICITAT 

 
 
Antecedents 
 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 19 de novembre de 2020, es va iniciar 
l’expedient de contractació del subministrament d’enllumenat exterior del camí d’accés 
al volcà Montsacopa, mitjançant procediment negociat sense publicitat, es va aprovar 
l’expedient i el plec de clàusules administratives particulars (PCAP), el plec de 
condicions tècniques, es va aprovar la despesa i es va convidar a l’empresa  “Industrias 
de Iluminación Roura SA”, amb NIF A08258535, perquè presentés oferta. 
 
D’acord amb l’informe tècnic que proposa la contractació i per les raons que s’hi 
exposen, s’han de seguir els tràmits de l’article 168.a)2n de la Llei de Contractes del 
Sector Públic (en endavant LCSP), atès que es requereix el mateix model de la 
lluminària que també hi ha instal·lat a la vessant est del volcà Montsacopa, en el camí 
intervolcànic que uneix el barri de Sant Miquel amb el barri del Morrot, i vist que 
“Industrias de Iluminación Roura SA” és l’empresa que va elaborar aquest model de 
lluminària conjuntament amb els tècnics del Parc Natural de la Zona Volcànica de la 
Garrotxa, i que es tracta d’un model amb la marca registrada, és per tant l’única empresa 
que les pot subministrar. En conseqüència, Industrias de Iluminación Roura SA” ha estat 
l’única empresa convidada. 
 
El termini per a la presentació d’ofertes finalitzava el dia  27 de novembre de 2020 i en 
data 30 de novembre es va procedir a l’obertura dels sobres digitals, que contenien la  
declaració responsable i l’oferta econòmica. 
 
A la plataforma Sobre Digital, a banda de l’oferta presentada per l’empresa convidada, 
també hi havia presentat oferta l’empresa “Servei instal·lacions tècniques Empordà SL”; 
oferta que es va rebutjar en tractar-se d’un procediment negociat sense publicitat amb 
l’empresa “Industrias de Iluminación Roura SA”, tal com s’indicava a l’acord d’aprovació 
de la contractació, als plecs, i al Perfil del Contractant. 
 
En data 30 de novembre de 2020 el Sr. Ramon Prat Molas, cap de l’Àrea de Territori de 
l’Ajuntament d’Olot, ha emès informe de valoració de l’oferta presentada per “Industrias 
de Iluminación Roura SA” en data 24 de novembre, proposant l’adjudicació a l’empresa  
“Industrias de Iluminación Roura SA”, amb NIF A08258535. 
 
En data 30 de novembre de 2020 es va requerir a l’empresa  “Industrias de Iluminación 
Roura SA”, per tal que presentés la documentació justificativa a què fa referència l’article 
150.2 de la LCSP i les clàusules 17 i 18 del PCAP, atorgant un termini de 7 dies hàbils 
per a la presentació de la documentació, a comptar des del dia següent a la recepció 
del requeriment. 
 
Vist que la documentació requerida ha estat presentada dins el termini establert a 
l’efecte. 



 

 
De conformitat amb el punt 3 de l’article 150 de la LCSP i amb la Disposició Addicional 
Segona de la LCSP. 
 
Atès que la competència per a l’adopció del present acord és de Junta de Govern Local, 
per delegació conferida per l’Alcaldia mitjançant Decret d’Alcaldia, del qual es va donar 
compte en la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament d’Olot, celebrada el dia 27 de 
juny de 2019. 

Vist l’expedient administratiu núm. CCS12020000041 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següent acord: 
 
Primer.- ADJUDICAR el contracte del subministrament d’enllumenat exterior del camí 
d’accés al volcà Montsacopa, a favor de  “Industrias de Iluminación Roura SA”, amb 
NIF A08258535, per un  import de vint-i-quatre mil setanta-cinc euros amb tretze 
cèntims (24.075,13 €) IVA inclòs, d’acord amb la seva oferta. 
 
Aquest import es desglossa en dinou mil vuit-cents noranta-sis euros amb vuitanta 
cèntims (19.896,80 €) i quatre mil cent setanta-vuit euros amb trenta-tres cèntims 
(4.178,33 €)  d’IVA calculat al 21 %.   
 
L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de clàusules 
administratives particulars i el plec condicions tècniques reguladores de la contractació, 
aprovats per Junta de Govern Local de data 19 de novembre de 2020. 
 
Segon.- El contracte tindrà una durada de 15 dies, amb efectes de la data de 
formalització del contracte. 
 
Tercer.- Aprovar i disposar el pagament de la despesa, per import de 24.075,13 € (IVA 
inclòs), amb càrrec a la partida pressupostària  “Millora enllumenat St. Francesc” 2020 
140 165 61925. 
 

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

200300 2004356 Despeses 20140  165  61925 24075.13 MILLORA ENLLUMENAT SANT FRANCESC 
(IFS-9630,05) 

100 001 001 001 000 000 

 

 

Quart.- Notificar l’adjudicació a “Industrias de Iluminación Roura SA”, empresa 
adjudicatària i a “Servei instal·lacions tècniques Empordà SL”. 
 
Cinquè.- Publicar l’adjudicació del contracte mitjançant anunci en el Perfil del 
Contractant, de conformitat amb el punt 1 de l’article 151 de la LCSP. 
 
Sisè.-  Requerir a l’adjudicatària per tal que dins el termini màxim de 15 dies hàbils, a 
comptar del següent al de la notificació de l’adjudicació, formalitzi el contracte, de 
conformitat amb l’article 153.3 de la LCSP. 
 
Setè.- PUBLICAR la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del 
Contractant. 
 



 
 
 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

12.5. - APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT, APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES I PARTICULARS I EL PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES 

QUE REGIRAN L'ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE VISITES GUIADES I TALLERS 
PEDAGÒGICS, DINS EL PROJECTE DE SERVEIS EDUCATIUS DELS MUSEUS 

D'OLOT: MUSEU DE LA GARROTXA, MUSEU DELS VOLCANS I CASA 
TRINCHERIA 2021; I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ 

 
 

Núm. de referència : X2020043319    
 

Tipus contracte SE DE SERVEIS 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

  
Vista la necessitat de portar a terme el contracte de serveis visites guiades i tallers 
pedagògics, dins el projecte de serveis educatius dels museus d’Olot, atès que l’ 
Ajuntament d’Olot no disposa de serveis interns per a l’execució del mateix. 
 

CPV: 92500000-6   Serveis de biblioteques, arxius, museus y altre serveis 
culturals 
 
Vist que el pressupost base de licitació anual del servei s'estableix en VINT MIL EUROS  
(20.000,00) IVA exempt, amb el següent detall: 
 
Pressupost any, IVA exclòs............................ 20.000,00 euros 
IVA (Exempt%)........................................................        00,00 euros 
Import total any............................................... 20.000,00 euros 
  
En aquest sentit, el valor estimat del contracte (VEC) és de QUARANTA-VUIT MIL 
EUROS (48.000,00.- €), IVA exempt, als efectes de determinar el procediment 
d'adjudicació i la publicitat amb la pròrroga i modificació incloses. 
 
S'estableix una durada d’1 any a comptar des del dia de la seva formalització, amb 
possibilitat de pròrroga un any més. 

A l'expedient hi consta el plec de clàusules administratives particulars i prescripcions 
tècniques i demés documentació prevista a l’article 116 de la llei 9/2017, de 8 de 
novembre del 2017 (LCSP). 

Atès que aquest contracte es tipifica com a contracte administratiu de serveis d’acord 
amb el previst a l’article 17 de la LCSP. 

Tenint en compte el valor estimat del contracte i que es contenen criteris de judici de 
valor i atès que el procediment a seguir per a l'adjudicació del contracte és l'obert 
simplificat en virtut dels articles 131 i 159.1 de la LCSP.  



 

  
De conformitat amb els articles 116 i 117 de la LCSP 

  
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12020000044 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords 

  
Primer.- INICIAR l'expedient del contracte de Serveis de visites guiades i tallers 
pedagògics dins del projecte de serveis educatius dels museus d’Olot per al 2021, 
incorporant-hi la documentació a què fa referència l'article 116 del LCSP. 
  
 Segon.- APROVAR l'expedient de contractació administrativa de serveis de visites 
guiades i tallers pedagògics dins del projecte de serveis educatius dels museus d’Olot, 
per al 2021 amb un import de licitació  de quaranta-vuit mil euros IVA exempt, i un termini 
d'execució de un any, una vegada emès l’informe  preceptiu del secretari, d'acord amb 
el previst al punt 8 de la Disposició Addicional Tercera de la LCSP.  
  
L'import total de la despesa ascendeix a VINT MIL EUROS IVA exempt.  
  
Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions 
tècniques particulars que ha de regir la contractació. 
 
Quart.- APROVAR la despesa de la present contractació que es finançarà amb càrrec a 

la següent partida del pressupost municipal: partida 2021 499 333 226 090 
PRESTACIO SERVEIS EDUCATIUS MUSEU pel que fa a les prestacions a 
executar l’any 2021. 
 

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

200200  Despeses 99999 20000 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

  
Atès el caràcter plurianual de la despesa, la seva autorització o realització se subordina 
al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos municipals. 
 
Cinquè.- CONVOCAR la licitació i tramitar l'expedient de contractació dels Serveis de 
visites guiades i tallers pedagògics per al 2021 dins del projecte de serveis educatius 
dels museus d’Olot, que es tramitarà pel procediment obert simplificat i procedir a la 
seva publicació, així com de la present resolució en el Perfil del Contractant de 
conformitat amb els articles 117 i 135 de la LCSP. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

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

DE 2020 
Núm. de referència : X2020042922     
 
Atès l’informe del Sotsinspector de la Policia Municipal de data 1 de desembre de 2020. 



 
 
 

 
Vist l’expedient administratiu RH132020000102 i antecedents corresponents, la 
regidora, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
D’acord amb el que estableix l’annex 1, aprovat pel Ple d’aquesta Corporació en la 
sessió celebrada el dia 26 de març de 1992, sobre els serveis de nocturnitat de la Policia 
Municipal. 
 
D’acord amb l’acta número 1/2018 de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament 
d’Olot de data 12 de juny de 2018, sobre la modificació del import de les hores 
extraordinàries i les condicions laborals de la Policia Municipal. 
 
Primer.- Pagament d’un complement de nocturnitat al personal de la Policia Municipal 
que es relaciona a continuació pels serveis realitzats durant el mes de novembre de 
2020: 
 

Nom i Cognoms Data Dies Serveis Import (€) 

CAPORALS     

**** Novembre 2020 2 Nocturnitat 53,04 € 
**** Novembre 2020 4 Nocturnitat 106,08 € 
**** Novembre 2020 7 Nocturnitat 185,64 € 
**** Novembre 2020 6 Nocturnitat 159,12 € 

     

AGENTS     
**** Novembre 2020 7 Nocturnitat 128,52 € 
**** Novembre 2020 3 Nocturnitat 55,08 € 
**** Novembre 2020 3 Nocturnitat 55,08 € 
**** Novembre 2020 7 Nocturnitat 128,52 € 
**** Novembre 2020 14 Nocturnitat 257,04 € 
**** Novembre 2020 1 Nocturnitat 18,36 € 
**** Novembre 2020 2 Nocturnitat 36,72 € 
**** Novembre 2020 1 Nocturnitat 18,36 € 
**** Novembre 2020 6 Nocturnitat 110,16 € 
**** Novembre 2020 7 Nocturnitat 128,52 € 
**** Novembre 2020 7 Nocturnitat 128,52 € 
**** Novembre 2020 7 Nocturnitat 128,52 € 
**** Novembre 2020 7 Nocturnitat 128,52 € 
**** Novembre 2020 5 Nocturnitat 91,80 € 
**** Novembre 2020 7 Nocturnitat 128,52 € 
**** Novembre 2020 7 Nocturnitat 128,52 € 
**** Novembre 2020 7 Nocturnitat 128,52 € 
**** Novembre 2020 2 Nocturnitat 36,72 € 
**** Novembre 2020 6 Nocturnitat 110,16 € 



 

**** Novembre 2020 7 Nocturnitat 128,52 € 
**** Novembre 2020 7 Nocturnitat 128,52 € 
**** Novembre 2020 7 Nocturnitat 128,52 € 

TOTAL    2.835,60 € 

 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 

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

0  Despeses 20180  132  121031 2835.60 ALTRES COMPLEMENTS NOCTURNITAT 
SEGURETAT 

180 008 999 999 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

14.1. - PAGAMENT DE SERVEIS EXTRAORDINARIS AL PERSONAL DE LA 
POLICIA MUNICIPAL REALITZATS EL MES DE NOVEMBRE DE 2020 

 
Núm. de referència : X2020042989     
 
 
Atès l’informe del Sotsinspector de la Policia Municipal de data 1 de desembre de 2020. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132020000103 i antecedents corresponents, la 
regidora, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord: 
 
D’acord amb l’acta número 1/2018 de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament 
d’Olot de data 12 de juny de 2018, sobre la modificació del import de les hores 
extraordinàries i les condicions laborals de la Policia Municipal. 
 
Primer.- Pagament de serveis extraordinaris al personal de la Policia Municipal que es 
relaciona a continuació realitzats durant mes de novembre de 2020: 
 

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

****– Agent   

13/11/20 REFORÇ TORN 8 156,64 € 

   

**** – Agent   

09/11/2020 REFORÇ TORN 8 156,64 € 

30/11/2020 REFORÇ TORN 7 137,06 € 

   

****- Agent   

10/11/2020 REFORÇ TORN 4 87,72 € 
06/03/20 Hores pagades erròniament: 156,64€ a anar descomptant  -87,72 € 

TOTAL  450,34 € 

 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:  
 



 
 
 

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

0  Despeses 20180  132  13001 450.34 HORES EXTRAORDINARIES SEGURETAT 180 008 999 999 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

15.1. - PAGAMENT DE SERVEIS EXTRAORDINARIS AL PERSONAL DE LA 
BRIGADA MUNICIPAL PER LES HORES EXTRES REALITZADES EL MES DE 

NOVEMBRE DE 2020 
Núm. de referència : X2020043476     
 
Vist l’expedient administratiu RH132020000106 i antecedents corresponents i atès 
l’informe del Director tècnic de la Brigada Municipal amb número NI022020001726, la 
Regidora, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 

 

Pagament de serveis extraordinaris al personal de la Brigada Municipal que es relaciona 
a continuació, per les hores extres realitzades el mes de novembre de 2020: 

Cognoms i Nom Data 
Brigada / Tipus 
servei 

Hores  Import 

****  
ELECTRICISTES 
Oficial 1º 

4,00 81,69 € 

Nadal. De 17:30h a 20:30h. Repassar 
llums de Nadal i encesa. 

27/11/20 S. Diürn 3,00 58,74 € 

Alarma Escola Adults. De 13:00h a 
14:00h. 

28/11/20 S.Diürn Festiu 1,00 22,95 € 

****  
ELECTRICISTES 
Oficial 1º 

3,00 

58,74 € 

Nadal. De 17:30h a 20:30h. Repassar 
llums de Nadal i encesa. 

27/11/20 S. Diürn 3,00 58,74 € 

****  
ESCOLES 
Supervisor 

1,00 
30,60 € 

Avaria Escola Adults. De 12:00h a 
13:00h. 

28/11/20 S. Minim 1,00 30,60 € 

TOTAL   8,00 171,03 € 

 

Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 

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

0  Despeses 20142  165  13001 140.43 HORES EXTRAORDINARIES ENLLUMENAT 
BRIGADA 

142 002 999 999 999 999 

0  Despeses 20142  1522 13001 30.60 HORES EXTRAORDINARIES BRIGADA 
EDIFICIS 

142 002 999 999 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 



 

 
 

16.1. - PROPOSTA DE PAGAMENT DELS SERVEIS DE RETENS REALITZATS 
DURANT EL MES DE NOVEMBRE-2020. 

 
Núm. de referència : X2020043127     
 
 
Atès els informes del director de l’àrea d’Infraestructura i Urbanisme de data 1 de 
desembre de 2020 amb números d’expedient NI022020001720, l’informe del cap d’àrea 
d’Informàtica de data 1 de desembre de 2020 amb número d’expedient NI022020001725 
i l’informe del director tècnic de la Brigada Municipal de data de 1 de desembre de 2020 
amb número d’expedient NI022020001724.  
 
D’acord amb el que estableix el punt 7 de l’acta de la Comissió de seguiment del conveni 
número 66, de data 14 de maig de 2018, i la seva ratificació per la Mesa General de 
Negociació de l’Ajuntament d’Olot en data 12 de juny de 2018 sobre els retens de 
Brigada Municipal, Informàtica i tècnics d’Urbanisme. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot de data 13/02/2020 amb 
número d’expedient RH132020000013 en la qual signava l’import unitari de les hores de 
serveis extraordinaris i altres conceptes de personal de l’Ajuntament d’Olot i organismes 
autònoms per a l’any 2020. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132020000085 i antecedents corresponents, la 
regidora, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Pagament d’un complement en concepte de reten al personal de la Brigada 
Municipal, d’informàtica i dels serveis tècnics d’urbanisme que es relaciona a continuació 
pels serveis de reten realitzats durant el mes de novembre de 2020: 
 
 
 

Nom i Cognoms Servei 
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Import (€) 

**** Infra. i 
Urbanisme 

1 - - - 
137,70 

**** Infra. i 
Urbanisme 

2 - - - 
275,40 

**** Infra. i 
Urbanisme 

1 - - - 
137,70 

**** Informàtica 1 - - - 137,70 

**** Informàtica 1 1 - - 193,80 

**** Informàtica 2 1 - - 331,50 

**** Informàtica 1 - - - 137,70 

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



 
 
 

**** Brigada 1 4 - - 362,10 

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

**** Brigada 1 3 - - 306,00 

TOTAL      2.463,30€ 

 
 
 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
 

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

0  Despeses 20120  920  15300 800.70 RETENS INFORMATICA 120 001 999 999 999 999 
0  Despeses 20142  165  15300 1111.80 RETENS ENLLUMENAT BRIGADA 142 002 999 999 999 999 
0  Despeses 20141  134  15300 137.70 RETENS MOBILITAT 140 001 999 999 999 999 
0  Despeses 20140  165  15300 275.40 RETENS ENLLUMENAT 140 001 999 999 999 999 
0  Despeses 20140  151  15300 137.70 RETENS URBANISME 140 001 999 999 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

17.1. - CANVI SISTEMA D’ACTUACIÓ P.A. 03.04 CARLES I.- proposant aprovar 
definitivament 

 
Núm. de referència : X2020032126     
 

Per Junta de Govern Local de data 24 de setembre de 2020 es va a adoptar, entre 
d’altres, l’acord d’aprovar inicialment l’expedient de canvi de sistema d’actuació del 
PA 03.04 “Carles I” de la modalitat de reparcel·lació per compensació bàsica a la 
modalitat de cooperació. 
 

Vist que l’expedient de canvi de sistema d’actuació ha estat exposat al públic pel termini 

d’un mes al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 201 de data 19 d’octubre de 

2020, d’acord amb el disposat a l’article 129.1 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel 

qual s’aprova el reglament de la Llei d’urbanisme i l’article 113.2 del Decret Legislatiu 

1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme. 

 

Vist que durant el termini d’informació pública no s’han presentat al·legacions ni 

suggeriments de cap tipus.  

 

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

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

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

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

establert un pla urbanístic, a través del procediment previst a l'article 113 de la Llei 

d'urbanisme.  

 



 

Atès l’establert als articles 113.2, ss i cc del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel 

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

tramitació dels instruments de gestió urbanística. 

 
En relació a l’expedient UPL12020000011, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
 
PRIMER.- APROVAR DEFINITIVAMENT l’expedient de canvi de sistema d’actuació 

del PA 03.04 “Carles I” de la modalitat de reparcel·lació per compensació bàsica a 
la modalitat de cooperació. 

 

SEGON.- PUBLICAR el corresponent edicte d’aprovació definitiva al Butlletí Oficial de 

la Província. 

 

TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
18.1. - ATORGAR LLICÈNCIA D’OBRES (OMA32020000047) PER REFORMA 

D'EDIFICI ENTRE MITGERES DESTINAT A PENSIÓ PER A LA FORMACIÓ DE 4 
HABITATGES, AMB SITUACIÓ AL CTRA DE LES FEIXES N.33 

 
 

Núm.- LLICENCIA D’OBRES 
****- C DEL MESTRE FALLA N.0017 OLOT 

 
Núm. de referència : X2020024119 

 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per REFORMA D'EDIFICI ENTRE 
MITGERES DESTINAT A PENSIÓ PER A LA FORMACIÓ DE 4 HABITATGES, a la 
CTRA DE LES FEIXES N.33, del municipi d’Olot.  

 
Identificació de l’expedient: OMA32020000047   
Situació: CTRA DE LES FEIXES N.0033  
UTM: 8107409 
 
1.- En data 9/07/2020, **** amb DNI: ****, representat per ****, presenta projecte 
d’obres majors per REFORMA D'EDIFICI ENTRE MITGERES DESTINAT A PENSIÓ 
PER A LA FORMACIÓ DE 4 HABITATGES, amb situació al carrer CTRA DE LES 
FEIXES N.33, d’Olot. 
 
2.- En data 20/11/2020 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.  
 



 
 
 

FONAMENT DE DRET 
 
1. Vist el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per 
acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 18 de juny de 
2003 i quin Text Refós fou aprovat pel mateix òrgan en sessió de data 25 de setembre 
de 2003, havent estat publicada la seva normativa al Diari Oficial de la Generalitat de 
data 2 de febrer de 2004, i posteriors modificacions, qualifica la finca on es situa 
l’edificació existent de sòl URBÀ CONSOLIDAT Zona suburbana d’intensitat 3 (clau 
11.3). 
 
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, 
estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les llicències d’obres. 
És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme. 
 
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local, 
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, que va delegar 
aquesta competència en aquest òrgan municipal. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Atorgar a **** amb DNI ****, representada per ****, llicència d’obres 
(OMA32020000047), per REFORMA D'EDIFICI ENTRE MITGERES DESTINAT A 
PENSIÓ PER A LA FORMACIÓ DE 4 HABITATGES, amb situació al CTRA DE LES 
FEIXES N.33, 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: CRA2020600076     
 
Liquidació de Drets i Garanties: 

Drets 
 
Per: Un pressupost de: 102347.40 euros  
  

Base liquidable 
(3) 

Drets % 
bonifica
ció 

Drets definitius Taxes Total Drets 



 

102347.40 4093.90 0 4093.90 321.05 4414.95 

 
Garanties: 

   

Total Liquidació Euros 

Per Drets 4414.95 

Per Garanties  0 

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



 
 
 

adequades per evitar-ho. L’incompliment d’aquesta condició comportarà la retenció de 
la fiança dipositada en concepte de moviment de terres o runes i reposició de paviments. 
 
10.- El titular de la llicència haurà de construir al seu càrrec la vorera, segons el model, 
rasant i amplada que figurin a les condicions particulars de la llicència o a la 
corresponent ordenança reguladora. Per construir un gual per a l’entrada i sortida de 
vehicles, s’haurà de disposar de l’oportuna llicència. 
 
11.- Quan per causes imperioses de l’obra emparada per la present llicència, s’hagi 
d’ocupar la via pública amb materials, grues, instal·lacions, etc, així com interrompre la 
normal circulació pel carrer o vorera, s’haurà de sol·licitar el corresponent permís, 
quedant el contractista sotmès a la legislació vigent en la matèria i a les ordres que en 
aquest sentit li transmeti la Policia Municipal. 
 
12.- El davant de l’edifici o del solar on es realitzin les obres de nova construcció, o que 
afectin la façana o part anterior de la coberta, es tancaran sempre amb un clos de 
protecció d’acord amb les condicions de l’Ordenança d’obres a la via pública. Les 
bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació 
vigent. 
 
13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les 
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà 
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les 
prestacions de la Seguretat Social. 
 
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la corresponent 
llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals que causi. 
 
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li 
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En cas 
d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les sancions 
que corresponguin. 
 
Condicions particulars 
 
1. Aquesta llicència no autoritza l’ocupació de la via pública amb materials o altres 
elements propis de l’obra.  
 
2. Aquesta llicència no autoritza la instal·lació de rètols comercials visibles des de la via 
pública.  
 
3. 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.  
 
4. El termini per declarar les obres i la modificació de l’ús de l’edifici 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. 
 
 
 
18.2. - ATORGAR LLICÈNCIA D’OBRES (OMA32020000013), PER CONSTRUCCIÓ 

D'EDIFICI BIFAMILIAR EN TESTER, AMB SITUACIÓ AL CTRA DE RIUDAURA 
N.13 

 
 

Núm.- LLICENCIA D’OBRES 
****-  

CTRA PALAMOS N.0130 N2.0132 Esc.B Pis.2 Pta.3 CELRA 
 
Núm. de referència : X2020006500 
 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de ****per CONSTRUCCIÓ D'EDIFICI 
BIFAMILIAR EN TESTER, al CTRA DE RIUDAURA N.13, del municipi d’Olot.  

 
Identificació de l’expedient: OMA32020000013   
Situació: CTRA DE RIUDAURA N.0013  
UTM: 7105105 
 
1.- En data 14/02/2020, **** amb DNI: ****, representat per ****, presenta projecte 
d’obres majors per CONSTRUCCIÓ D'EDIFICI BIFAMILIAR EN TESTER, amb situació 
al carrer CTRA DE RIUDAURA N.13, d’Olot. 
 
2.- En data 19/11/2020 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 
(clau 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:  
 
PRIMER.- Atorgar a ****amb DNI: 77916064-E, representat per ****, llicència d’obres 
(OMA32020000013), per CONSTRUCCIÓ D'EDIFICI BIFAMILIAR EN TESTER, amb 
situació al CTRA DE RIUDAURA N.13, 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 36 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: CRA2020600075     
 
Liquidació de Drets i Garanties: 
Drets 
 
Per:Un pressupost de: 607874.58 euros  
2 Connexions desguassos habitatges 
1 Guals 
2 Tanca provisional 
 

Base liquidable 
(3) 

Drets % 
bonifica
ció 

Drets definitius Taxes Total Drets 

607874.58 24569.48 0 24569.48 1084.45 25653.93 

 
Garanties: 
   Garantia per reposició de paviments  300.00 euros 

 

Total Liquidació Euros 

Per Drets 25653.93 



 

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: 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. Els responsables de l’obra es faran càrrec de comunicar amb antelació l’inici de l’obra 
a la Policia Municipal i s’observaran les indicacions que pugui disposar en relació a les 
condicions de seguretat i senyalització de l’ocupació de la via pública prevista, que 
correrà a càrrec del promotor i contractista de l’obra. Es compliran les normes de 
l’Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública aprovada el 27/04/95.  
3. L’ocupació de la via pública s’haurà de senyalitzar amb llums vermells encesos durant 
la nit, i amb els següents discs: perill per obres, perill per calçada estreta i limitació de la 
velocitat a 20 km/h. Pel carrer del Pou del Glaç la vorera mesura 1,50 m d’amplada, i 
per la carretera de Riudaura la vorera mesura 1,10 m d’amplada. Caldrà en tots dos 
casos posar un rètol demanant als vianants que passin per l’altra vorera per la seva 
seguretat. Hi haurà dos senyals que quedaran dins el perímetre ocupat: un de direcció 
obligatòria a la dreta que es troba venint de la carretera de Riudaura abans de la cruïlla 
amb el carrer del Pou del Glaç, i un de prohibit estacionar en la mateixa cruïlla però ja 
en el carrer del Pou del Glaç. Caldrà posar dos senyals provisionals visibles per 
substituir-los.  
4. L’excavació prevista s’executarà d’acord amb les condicions determinades a la vigent 
Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública.  



 

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. Aquesta llicència no autoritza la instal·lació de rètols comercials visibles des de la via 
pública.  
7. S’imposa una fiança de 300,00 € per garantir la neteja i/o reposició de paviments de 
la via pública que puguin afectar-se per l’execució de l’obra, especialment pels treballs 
de moviment i transport de terres o runes previstos. La fiança s’haurà de dipositar en el 
termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de la data de notificació de la concessió 
de la llicència d’obres. L’efectivitat d’aquesta llicència queda supeditada a l’ingrés de la 
fiança en el termini esmentat.  
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. Prèviament a la concessió de la llicència de primera utilització dels habitatges caldrà 
la presentació d’un butlletí de la instal·lació de la infraestructura comuna a l’edifici per a 
l’accés als serveis de telecomunicació, segons Orden CTE/1296/2003.  
10. El termini per declarar les obres davant el Cadastre, és de 2 mesos a partir de la 
data de l’acabament que consta en el Certificat Final d’Obra. Cal presentar el formulari 
900D disponible a la seu electrònica de la Direcció General de Cadastre on trobareu 
també l’assistent de declaracions cadastrals. Les persones jurídiques, personal tècnic 
col·legiat o gestors, estan obligats a presentar la declaració per mitjans telemàtics. Si no 
es disposa de mitjans informàtics es pot tramitar a l’oficina del cadastre de l’Ajuntament 
d’Olot. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

19.1. - PROPOSANT DONAR COMPTE DELS ASSABENTATS D’OBERTURA I 
DELS DECRETS DICTATS ENTRE ELS DIES 28 D’OCTUBRE I 27 DE NOVEMBRE 

DE 2020, RELATIUS A L’ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
Núm. de referència : X2020043004     
 
En relació a l’expedient AG012020000035, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Prevenció i control ambiental de les activitats, 
proposa a la Junta de Govern Local, adoptar el següent acord: 
 



 
 
 

Únic.- Donar compte dels assabentats d’obertura i decrets dictats entre els dies 28 
d’octubre i 27 de novembre de 2020, relatius a l’Àrea de Medi Ambient, que es relacionen 
a continuació:  
 

Tràmit 
Activitats 

Nom / comercial Concepte Adreça Decret 
 

Assabentat 
adaptació a 
normativa 
vigent 

Escopa Pia de 
Catalunya 

Centre de culte Plaça Clarà 9  28/10/2020 

Assabentat 
d’obertura 

Francesca 
Escobar Raya 

Habitatge d’ús 
turístic 

C/Sant Pere Màrtir 3 04/11/2020 

Assabentat 
d’obertura 

Mokhliss Bouaddi i 
Youssef Asdik 

Peixateria C/Mossèn Jacint 
Verdaguer 12 B 2 

05/11/2020 

Assabentat 
d’obertura 

Quan la bassa 
vessi SL 

Hotel C/Sant Pere Màrtir 29 27/11/2020 

Assabentat 
d’obertura 

Sharanjit Kaur Fruiteria i verduleria Av. Sant Joan 25 B 1 27/11/2020 

Assabentat de 
canvi no 
substancial 

Mohamed 
Azouaghe 

Bar ampliat amb 
restaurant 

C/Notari Miquel Març 18 B 
2 

28/10/2020 

Assabentat 
canvi de raó 
social 

Xevi Verdaguer 
Project Health SL 

Fisioteràpia i 
complements 
alimentaris 

Av. St. Jordi 146 28/10/2020 

Suspensió 
cautelar obertura, 
per compatibilitat 
urbanística 
desfavorable 

Marcelinus SC Taller tèxtils  C/Anglès 15 05/11/2020 

Assabentat de 
canvi de 
titularitat 

Bo Wang Bar C/del Pati 3 05/11/2020 

Assabentat de 
canvi de 
titularitat 

Vijinder Singh Bar Ctra. de Riudaura 33 B 2 27/11/2020 

Assabentat de 
baixa 

Kiddy’s Class 
España SA 

Venda de roba i 
complements 

Pg. de Barcelona 2 B 1 04/11/2020 

Assabentat de 
baixa 

Vicente Bassols 
Pararols 

Instal·lacions 
elèctriques 

Pg. de Sant Roc 26 B 04/11/2020 

Baixa per tancament 
definitiu (revisió 
cens d’activitats) 

Pernils Can Mateu 
SL 

Fabricació 
d’embotits i 
productes carnis 

C/Alacant 20 04/11/2020 

Baixa per tancament 
definitiu (revisió 
cens d’activitats) 

Lluís Pujolràs 
Fàbrega 

Carnisseria amb 
obrador 

C/Sant Roc 6 04/11/2020 

Baixa per tancament 
definitiu (revisió 
cens d’activitats) 

Garatge Bonavista 
SC 

Taller de reparació 
de vehicles  

C/Freixe 64 04/11/2020 

Baixa per tancament 
definitiu (revisió 
cens d’activitats) 

Tintoreria Sant 
Climent SA 

Bugaderia C/Carme 6 B 05/11/2020 



 

Baixa per tancament 
definitiu (revisió 
cens d’activitats) 

Tallers Car-Pla 
SLU 

Taller de reparació 
de vehicles, amb 
pintura 

C/Ramon Berenguer, 11 05/11/2020 

Baixa per tancament 
definitiu (revisió 
cens d’activitats) 

Metalúrgica 
Olotense SA 

Fabricació de 
productes 
metàl·lics 

C/Mestre Toldrà núm. 4 05/11/2020 

Baixa per tancament 
definitiu (revisió 
cens d’activitats) 

Cuinsa SL Fabricació de 
productes 
metàl·lics 

C/Baró de Coubertin 8 05/11/2020 

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

Llicència 
municipal  

**** American Stanford C/La Bisbal 22 2n 19/11/2020 

Llicència 
municipal per 
passejar 
gossos 

Voluntaris 
Protectora 
d’Animals Terra 
Viva 

**** 

 
 
 

 

19/11/2020 

 
Concessió de permisos per a abocaments d’aigües residuals a la xarxa general de 
clavegueres 

Renovació 
llicència 

Consorci de Medi 
Ambient i Salut 
Pública de la 
Garrotxa 

Oficines i laboratori Ctra. de Riudaura 94 13/11/2020 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
 
 
 
 
 
 

20.1. - ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ PLA ÚNIC D'OBRES I SERVEIS DE 
CATALUNYA PER AL PERÍODE 2020-2024. ESPAI CRÀTER 

 
Núm. de referència : X2019040764     
 
En relació a l’expedient SUR12019000010 i antecedents corresponents, el regidor 
delegat  d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
  
1.- Acceptar la subvenció atorgada per GENERALITAT DE CATALUNYA. Secretaria 

d’Administracions Locals i de Relacions amb l’Aran, amb destinació al Pla únic 
d’obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024. ESPAI CRÀTER, per un 
import de 250.000,00 €. 

 
2.- Agrair a  la GENERALITAT DE CATALUNYA. Secretaria d’Administracions Locals i 

de Relacions amb l’Aran, la concessió de l’esmentada subvenció. 



 
 
 

 

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

4.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de 
Seguretat Social. 

 
5.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari vinculat 

amb l’expedient. 
 
 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
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 

 


