ACTA NÚM. 85
JUNTA DE GOVERN LOCAL
EL DIA 3 DE DESEMBRE DE 2020.
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 3 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
TELEMÀTICS
Núm. de referència

: X2020043106

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 SG012020000049, 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 3
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 26 de novembre 2020:
-

El dijous 26 de novembre va assistir a la representació de l’espectacle “Àries de
reservat” que es va fer en el marc del Festival El Petit Format al Teatre Principal.

-

Divendres 27 de novembre va visitar, acompanyat de la regidora de Comerç,
Sra. Gemma Canalias, dues botigues de la ciutat que han obert recentment i al
vespre es va desplaçar a l’Orfeó on va gaudir de l’obra “El silenci dels Telers”
que formava part del festival El Petit Format.

-

El dissabte 28 al Teatre Principal va seguir la representació de l’obra “Ramon”,
dins de la programació de El Petit Format.

-

Dilluns 30 de novembre va visitar a les germanes Clarisses de la Divina
Providència, abans de la signatura davant notari de la cessió de l’edifici a la ciutat
per part del Bisbat de Girona. A continuació a la Sala Gussinyé de l’Ajuntament
d’Olot va atendre els mitjans conjuntament amb el Bisbe de Girona, Mn.
Francesc Pardo.

-

El dimarts 1 de desembre va donar la benvinguda als participants del Debat de
Turisme de les Comarques Gironines que es va fer a la Saló de Sessions de
l’Ajuntament d’Olot. Seguidament va participar acompanyat de la regidora
d’Educació, Sra. Mariona Camps, de la Taula Mixta de Planificació que es va fer
telemàticament.

-

Dimecres 2 de desembre va participar a roda de premsa de presentació de la
programació cultural de gener a març de 2021. Seguidament es va reunir amb
representants de la Plataforma No és un Vial en una de les trobades periòdica
amb l’entitat. A la tarda va assistir a l’acte públic de presentació de la
programació cultural per l’any 2021 que es va fer al Teatre Principal.

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. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST
Núm. de referència

: X2020042972

En relació a l’expedient SAL32020000026, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, l'Alcalde proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Subvenció nominativa del pressupost, al
BISBAT DE GIRONA amb NIF R1700002-G per un import de 50000 euros, amb càrrec
a la partida 20.100.151.780005 “Transferència actuació façana de Sant Esteve”.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’esmentada entitat haurà de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà
sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 20100 151 78005

S’aprova per unanimitat.

Import
50000

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
TRANSF. ACTUACIO FAÇANA SANT ESTEVE
100 001 001 001 000 000

6.1. - APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL
COMARCAL DE LA GARROTXA I L’AJUNTAMENT D’OLOT PER CONCRETAR EL
MARC DE COL·LABORACIÓ RELATIU AL PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL
(PTT) DIRIGIT A JOVES QUE HAN FINALITZAT L’ENSENYAMENT OBLIGATORI
SENSE OBTENIR EL TÍTOL DE GRADUAT/DA EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
OBLIGATÒRIA, A LA GARROTXA.
Núm. de referència

: X2020042754

Atès que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, juntament amb
el Consell Comarcal i l’Ajuntament d’Olot, venen realitzant durant els últims anys un
programa de garantia social en la modalitat “Pla de Transició al Treball” amb l’objectiu
d’afavorir la inserció professional d’aquests joves i/o, si escau, la seva reinserció en el
sistema educatiu, per tal de millorar les seves possibilitats d’ocupació en un futur, d'acord
amb els objectius dels programes de garantia social que preveu l’actual ordenació del
sistema educatiu.
Atès que a la comarca de la Garrotxa i en la seva àrea d’influència existeix un col·lectiu
de joves que han finalitzat l’ensenyament obligatori sense haver obtingut el títol de
graduat/da en educació secundària obligatòria i, per tant, no poden continuar formació
en el sistema educatiu i no disposen d'una preparació professional suficient per
incorporar-se plenament al món del treball.
Atès que aquest col·lectiu, requereix d'un recurs específic que permeti millorar la
formació de cada jove i li faciliti iniciar el seu itinerari de transició al món laboral i a la
formació permanent. Aquest recurs no només ha de millorar les seves condicions
d'accés immediat al món laboral sinó també proporcionar-los possibilitats de continuar
la formació, especialment en els cicles formatius de grau mitjà de formació professional.
Així mateix, ha de facilitar als joves que ho desitgin, la realització de la formació
complementària que requereixin per l'obtenció del graduat en ESO.
Atès que dia 1 de gener de 2020, el Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya, l’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal de la Garrotxa varen convenir la
formalització d'un nou conveni de col·laboració en el qual es preveuen les obligacions
de les parts i que té una vigència de 1 de gener de 2020 a 31 de desembre de 2023.
Atès que s’ha constatat la necessitat de precisar i distribuir les obligacions que
corresponen al Consell Comarcal de la Garrotxa i a l’Ajuntament d’Olot entre ambdós
ens, es proposa l’aprovació del present conveni.
Vist l’informe del cap de l’àrea d’educació de data 1 de desembre de 2020 on es posa
de manifest la necessitat d’aprovar el present conveni i concreta el cost del material del
programa auxiliar de mecànica i instal·lacions electromecàniques en cinc mil euros
(5.000,00.-€).
En relació a l’expedient ED032020000013 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 Consell Comarcal de la Garrotxa i
l’Ajuntament d’Olot per concretar el marc de col·laboració relatiu al Pla de Transició al

Treball (PTT) dirigit a joves que han finalitzat l’ensenyament obligatori sense obtenir el
títol de graduat/da en educació secundària obligatòria, a la garrotxa.
El conveni tindrà vigència des de la seva signatura fins a 31 de desembre de 2023,
coincidint amb el termini de vigència del Conveni de Col·laboració signat amb el
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
Segon.- Autoritzar el pagament a l’Institut La Garrotxa, del material del programa auxiliar
de mecànica i instal·lacions electromecàniques per un import de cinc mil euros anuals
(5.000,00.-€/any).
El pagament es realitzarà amb càrrec a la partida del pressupost de l’Ajuntament d’Olot:
2020 500 326 480039 Conveni IES Garrotxa PTT
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 20500 326 480039

Import
5000

Descripció
CONVENI IES GARROTXA PTT

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

S’aprova per unanimitat.
7.1. - PROPOSANT APROVAR UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L'AJUNTAMENT D'OLOT I EL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA PER AL
FINANÇAMENT DE LES BEQUES MENJADOR A LES ESCOLES BRESSOL
MUNICIPALS D'OLOT
Núm. de referència

: X2020043113

Vist que en data 20 d’octubre de 2015, el Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Institut
Municipal d’Educació i Joventut d’Olot van signar un conveni de col·laboració per a la
gestió del servei de menjador de les Escoles Bressol Municipals d’Olot. Aquest conveni
tenia vigència fins a 31 de juliol de 2017 i podia ésser prorrogat per a períodes de dos
cursos escolars fins a 31 de juliol de 2019.
Vist que aquest conveni fou prorrogat per al curs 2018-2019 i també per al curs 20192020.
Atès que en ambdós casos s’acordava la gestió però no es preveia el finançament de
les beques menjador a les Escoles Bressol Municipal d’Olot.
Atès que el Consell Comarcal de la Garrotxa gestiona el servei de menjador de gran
part de les escoles de la Comarca mitjançant la cuina de l’IE Greda que està donada
d’alta com a cuina central, la qual cosa permet elaborar els menús i transportar-los a
altres centres.
Atès que l’Ajuntament d’Olot gestiona les Escoles Bressol Municipals d’Olot, les quals
han d’oferir el servei de dinar i berenar, tot i no disposar de cuina pròpia.
Atès que la cuina de l’IE Greda reuneix les condicions necessàries per oferir aquest
servei a les escoles bressol municipals d’Olot, la qual cosa repercutirà en una
optimització del personal contractat i no haver de duplicar serveis.
Atès que des del Consell Comarcal de la Garrotxa, a més del servei d’àpats, també
s’està portant la gestió del cobrament dels rebuts dels menjadors dels centres educatius
de la comarca que gestiona actualment.

Atès que el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa (CASG), participat tant per
l’Ajuntament d’Olot com pel Consell Comarcal de la Garrotxa, gestiona les beques per
alumnes que utilitzen el servei de menjador a les Escoles Bressol Municipals d’Olot.
Considerant que ni el conveni 2015 ni cap de les seves pròrrogues preveuen la
regularització del finançament d’aquestes beques es creu necessari signar un conveni
de col·laboració que reguli els drets i obligacions de cadascuna de les parts.
En relació a l’expedient CON12020000002, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Garrotxa
i l’Ajuntament d’Olot per a la regularització del finançament de les beques dels alumnes
que fan ús del servei de menjador a les Escoles Bressol Municipals d’Olot.
SEGON.- Autoritzar i Disposar i Reconèixer la obligació de la despesa de vint-i-cinc mil
vuitanta-quatre euros i vint-i-cinc cèntims (25.084,25.-€) corresponent al cost dels
alumnes becats a les Escoles Bressol Municipals d’Olot el curs 2018-2019 i tretze mil
cent noranta-set euros i quaranta-cinc cèntims (13.197,45.-€) corresponent al cost dels
alumnes becats a les Escoles Bressol Municipals d’Olot el curs 2019-2020 amb càrrec
a al partida de l’Ajuntament d’Olot 2020.500.326.465001 Transferències Consell
Comarcal (Menjadors).
peració
200240

Referència

200240

Tipus
Partida
Despeses 20500 326 465001

Import
25084.25

Despeses 20500 326 465001

13197.45

Descripció
TRANSF.
CONSELL
(MENJADORS)
TRANSF.
CONSELL
(MENJADORS)

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
COMARCAL
500 999 999 065 999 999
COMARCAL
500 999

999

S’aprova per unanimitat.
8.1. - APROVAR ATORGAMENT I PAGAMENT SUBVENCIÓ PER A PROPIETARIS
D'HABITATGES DESOCUPATS C. ALFONS V, 7, 3R-1.
Núm. de referència

: X2020041796

En relació a les bases específiques per a l’atorgament de subvencions destinades a
propietaris d’habitatges desocupats que els posin en lloguer, aprovades per la Junta de
Govern Local de data 12 de març de 2020 i publicades al BOP núm. 58 de 23 de març
de 2020, quedant aprovades definitivament segons publicació del BOP núm. 224 de 20
de novembre de 2020 de 2020.
Havent examinat i valorat els Serveis Tècnics Municipals la sol·licitud presentada per la
Sra. **** (registre E2020015242), per l’habitatge situat al carrer Alfons V, 7A, 3r, amb un
cost d’actuació de 7.007,70 €.
Vist l’informe final emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 2 de novembre de
2020, així com la documentació justificativa presentada per la Sra. ****, resultant
correcta i favorable.

065

999

999

En relació a l’expedient HA042020000003, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Concedir ajut econòmic de 6.000,00 € (sis mil euros) a la ****, per l’habitatge
del carrer Alfons V, 7A, 3r, d’Olot.
Segon.- Que es procedeixi al pagament de l’ajut econòmic atorgat, a càrrec de:
Operació Referència
200340
2001057

Tipus
Partida
Despeses 20143 1521 480034

Import
6000

Descripció
SUBVENCIONS HABITATGE

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
140 999 999 099 999 999

Tercer.- En el supòsit de donar-se els requisits que es recullen en el Títol II de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, el beneficiari n’haurà de donar
compliment.
S’aprova per unanimitat.
9.1. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA AL CLUB BÀSQUET OLOT
Núm. de referència

: X2020042217

En relació a l’expedient SP062020000071 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 BASQUET OLOT amb NIF: G17145913 per un import de 3.000 euros,
amb càrrec a la partida 20.330.341.480004 “Subvenció esdeveniment esportiu
extraordinari”
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
200300
2004365

Tipus
Partida
Despeses 20330 341 480004

S’aprova per unanimitat.

Import
3000

Descripció
SUBVENCIO
ESDEVENIMENT
EXTRAORDINARI

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
ESPORTIU
330 001 001 001 000 000

10.1. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST
Núm. de referència

: X2020033061

En relació a l’expedient SD012020000014 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Promoció de la ciutat, proposa a la Junta de Govern
Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de SN, a l’ entitat PATRONAT FIRA DEL DIBUIX
D'OLOT amb NIF: G1749093-9 per un import de 2800 euros, amb càrrec a la partida:
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 20200 4311 480047

Import
2800

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIO PATRONAT DIBUIX - FIRA
100SANT
001 001 001 000 000
LLUC

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.
S’aprova per unanimitat.
11.1. - APROVAR ORDENACIONS DE DESPESES ANNEX NÚM. 20/38
Núm. de referència

: X2020043033

En relació a l’expedient CPG22020000106 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 relació d’ordenacions de despeses annexada número 20/38 per un import total
de 876.215,14 euros.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

S’aprova per unanimitat.

Import
876215.24

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

12.1. – PROPOSANT APROVAR SUBVENCIONS
La Junta de Govern Local retira aquest punt de l’odre del dia per duplicitat amb el punt
13.1.
13.1. - INTERPRETACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DEL CONVENI AMB L’INSTITUT
RAMON LLULL, PEL QUE FA A LA INCORPORACIÓ DE “FABER”: RESIDÈNCIA
D’ARTS, CIÈNCIES I HUMANITATS DE CATALUNYA A L’ESMENTAT INSTITUT
(CLÀUSULA CINQUENA)
Núm. de referència

: X2020043039

En relació a l’expedient CPG22020000107 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:
Vist el que disposa la clàusula cinquena del conveni subscrit, aprovat i signat entre
l’Institut Ramon Llull i l’Ajuntament d’Olot per a la incorporació de “FABER”: Residència
d’arts, ciències i humanitats de Catalunya a l’esmentat Institut, en relació a la liquidació
definitiva de l’aportació econòmica que correspongui i que s’estableix, any a any, per
abans del dia 28 de febrer de l’any següent.
Vista la necessitat de poder liquidar l’exercici pressupostari a 31 de desembre de cada
exercici, per tal d’evitar el traspàs de romanents de crèdit que puguin posar en risc el
compliment de les regles fiscals que fixa la normativa vigent (estabilitat pressupostària i
regla de la despesa).
Es proposa:
1) Procedir al lliurament de l’import previst cada exercici pressupostari de la
següent manera:_el primer 50 % en el primer trimestre de l’any (tal com estableix
el conveni de referència) i el segon 50 % (pendent de liquidació) en el decurs del
mes de desembre de l’any.
2) Practicada la regularització de la despesa de l’activitat, prèvia justificació per part
de l’Institut Ramon Llull, abans de 28 de febrer de l’any següent, es procedirà a
dotar o a reduir, si escau, el crèdit pressupostari previst per a l’exercici “n+1”, per
tal de poder procedir a la regularització definitiva de l’aportació corresponent a
l’any “n”.
S’aprova per unanimitat.

14.1. - DERIVACIÓ DE RESPONSABILITAT SOLIDÀRIA ALS COTITULARS DE LA
SOCIETAT "CURVY'S SC"
Núm. de referència : X2020041988
Núm. d’expedient: R0082020000014

En relació a l’expedient R0082020000014 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat d' Acció Social i Cooperació, proposa a
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Atesa la diligència de la Tresorera de data 01/07/2020 es concedeix audiència als
cotitulars de la societat CURVYS SC amb NIF J55279434, expedient executiu núm.
REXE2019000601 i que són:
COTITULAR

****
****

NIF

****
****

%PART.
50,00
50,00

Atès que consta acreditada l’esmentada audiència a l'expedient, d'acord amb la Llei
35/2015 d'1 d'octubre de "Procediment
administratiu
comú
de
les
Administracions Públiques" i que no s’ha presentat cap al·legació ni documents o
justificants que poguessin aturar el procés de derivació dels deutes de l’esmentada
societat,
Atesos els fonaments de dret que ara es transcriuen:
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que dóna lloc a aquesta
responsabilitat, diu el següent:
Article 42.1.b) : “1.- Serán responsables solidarios de la deuda tributaria las
siguientes personas o entidades: ... b) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo a)
anterior, los partícipes o cotitulares de las entidades a que se refiere el apartado 4 del
artículo 35 de esta ley, en proporción a sus respectivas participaciones respecto a las
obligaciones tributarias materiales de dichas entidades.”
Article 35.4: “Tendrán la consideración de obligados tributarios, en las leyes en que
así se establezca, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades
que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un
patrimonio separado susceptibles de imposición.”
Article 175.1: “El procedimiento para exigir la responsabilidad solidaria, según los
casos, será el siguiente:
a) Cuando la responsabilidad haya sido declarada y notificada al responsable en
cualquier momento anterior al vencimiento del período voluntario de pago de la deuda
que se deriva, bastará con requerirle el pago una vez transcurrido dicho período.
b) En los demás casos, una vez transcurrido el período voluntario de pago de la
deuda que se deriva, el órgano competente dictará acto de declaración de
responsabilidad que se notificará al responsable.”
Regulació de les societat civils i comunitat de béns en el Codi Civil:
Art. 1669: “No tendrán personalidad jurídica las sociedades cuyos pactos se
mantengan secretos entre los socios, y en que cada uno de éstos contrate en su propio
nombre con los terceros. Esta clase de sociedades se regirá por las disposiciones
relativas a la comunidad de bienes”.

Art. 392: “Hay comunidad cuando la propiedad de una cosa o de un derecho
pertenece pro indiviso a varias personas. A falta de contratos, o de disposiciones
especiales, se regirá la comunidad por las prescripciones de este título.”
Art. 393: “El concurso de los partícipes, tanto en los beneficios como en las
cargas, será proporcional a sus respectivas cuotas. Se presumirán iguales,
mientras no se pruebe lo contrario, las porciones correspondientes a los partícipes
en la comunidad.”
S'ACORDA:
PRIMER: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 35.4 i 42.1.b de
la Llei general tributària, la responsabilitat contra els cotitulars que ara s'indicaran, pel
percentatge de participació que consten en aquest Ajuntament sobre les obligacions
tributàries pendents de l'entitat deutora pels exercicis i conceptes que també s'indiquen:
****amb DNI: ****, respon amb el 50,00%
****amb DNI: ****, respon amb el 50,00%
dels dèbits que ara es relacionen,
número de rebut

concepte

euros nominal

2018EE000000000800222/01 -TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS-8933004978134
Total nominal

145,26
145,26

SEGON. Requerir al(s) cotitular(s) de la societat CURVYS SC , perquè s'efectuï el
pagament del(s) deute(s) dins dels terminis establerts a l'article 62.2 de la Llei 5/2003
general tributària de 17 de desembre, tot notificant-los aquest acord amb els requisits
de l'article 14 del Reglament general de recaptació. L’article 62.2 de la Llei 5/2003
disposa els següents terminis:
• Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de
recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior, o l’immediat hàbil següent.
• Si la notificació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data
de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior, o l’immediat hàbil
següent.
TERCER. En cas que no es pagui el dèbit notificat, que se segueixi el procediment
executiu contra els responsables, prèvia providència de constrenyiment dictada pel la
tresorera. L'inici d'aquest període determinarà el devengament del recàrrec de
constrenyiment i dels interessos de demora, d'acord amb allò previst a l'article 28 de la
Llei 58/2003, de 17 de desembre general tributària.
S’aprova per unanimitat.
14.2. - DERIVACIÓ DE RESPONSABILITAT SOLIDÀRIA ALS COPARTICEPS DE
LA SOCIETAT "MOROTE COMAS SC"
Núm. de referència : X2020041991
Núm. d’expedient: R0082020000015

En relació a l’expedient R0082020000015 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat d' Acció Social i Cooperació, proposa a
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:

Atesa la diligència de la Tresorera de data 01/07/2020 es concedeix audiència als
cotitulars de la societat MOROTE COMA SC amb NIF J55261663, expedient executiu
núm. REXE2019000935 i que són:
COTITULAR

****
****

NIF

****
****

%PART.
50,00
50,00

Atès que consta acreditada l’esmentada audiència a l'expedient, d'acord amb la Llei
35/2015 d'1 d'octubre de "Procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques" i que no s’ha presentat cap al·legació ni documents o justificants que
poguessin aturar el procés de derivació dels deutes de l’esmentada societat,
Atesos els fonaments de dret que ara es transcriuen:
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que dóna lloc a aquesta
responsabilitat, diu el següent:
Article 42.1.b) : “1.- Serán responsables solidarios de la deuda tributaria las
siguientes personas o entidades: ... b) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo a)
anterior, los partícipes o cotitulares de las entidades a que se refiere el apartado 4 del
artículo 35 de esta ley, en proporción a sus respectivas participaciones respecto a las
obligaciones tributarias materiales de dichas entidades.”
Article 35.4: “Tendrán la consideración de obligados tributarios, en las leyes en que
así se establezca, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades
que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un
patrimonio separado susceptibles de imposición.”
Article 175.1: “El procedimiento para exigir la responsabilidad solidaria, según los
casos, será el siguiente:
a) Cuando la responsabilidad haya sido declarada y notificada al responsable en
cualquier momento anterior al vencimiento del período voluntario de pago de la deuda
que se deriva, bastará con requerirle el pago una vez transcurrido dicho período.
b) En los demás casos, una vez transcurrido el período voluntario de pago de la
deuda que se deriva, el órgano competente dictará acto de declaración de
responsabilidad que se notificará al responsable.”
Regulació de les societat civils i comunitat de béns en el Codi Civil:
Art. 1669: “No tendrán personalidad jurídica las sociedades cuyos pactos se
mantengan secretos entre los socios, y en que cada uno de éstos contrate en su propio
nombre con los terceros. Esta clase de sociedades se regirá por las disposiciones
relativas a la comunidad de bienes”.
Art. 392: “Hay comunidad cuando la propiedad de una cosa o de un derecho
pertenece pro indiviso a varias personas. A falta de contratos, o de disposiciones
especiales, se regirá la comunidad por las prescripciones de este título.”
Art. 393: “El concurso de los partícipes, tanto en los beneficios como en las
cargas, será proporcional a sus respectivas cuotas. Se presumirán iguales,
mientras no se pruebe lo contrario, las porciones correspondientes a los partícipes
en la comunidad.”
S'ACORDA:
PRIMER: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 35.4 i 42.1.b de
la Llei general tributària, la responsabilitat contra els cotitulars que ara s'indicaran, pel
percentatge de participació que consten en aquest Ajuntament sobre les obligacions

tributàries pendents de l'entitat deutora pels exercicis i conceptes que també
s'indiquen:
****amb DNI: ****, respon amb el 50,00%
**** amb DNI: ****, respon amb el 50,00%
dels dèbits que ara es relacionen,
número de rebut

concepte

euros nominal

2018EE000000000000976/00-TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS-8930001116190

47,76

2018EE000000000000977/00-TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS-8927007476380

95,52

Total nominal

143,28

SEGON. Requerir al(s) cotitular(s) de la societat MOROTE COMA SC , perquè s'efectuï
el pagament del(s) deute(s) dins dels terminis establerts a l'article 62.2 de la Llei 5/2003
general tributària de 17 de desembre, tot notificant-los aquest acord amb els requisits
de l'article 14 del Reglament general de recaptació. L’article 62.2 de la Llei 5/2003
disposa els següents terminis:
• Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de
recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior, o l’immediat hàbil següent.
• Si la notificació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data
de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior, o l’immediat hàbil
següent.
TERCER. En cas que no es pagui el dèbit notificat, que se segueixi el procediment
executiu contra els responsables, prèvia providència de constrenyiment dictada pel la
tresorera. L'inici d'aquest període determinarà el devengament del recàrrec de
constrenyiment i dels interessos de demora, d'acord amb allò previst a l'article 28 de la
Llei 58/2003, de 17 de desembre general tributària.
S’aprova per unanimitat.
15.1. - DERIVACIÓ SUBSIDIÀRIA A L'ADMINISTRADOR DE LA SOCIETAT "WEI
TRANSFORMADOS SL"
Núm. de referència : X2020041997
Núm. d’expedient: R0082020000016

En relació a l’expedient R0082020000016 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat d' Acció Social i Cooperació, proposa a
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Atès l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la Regidora delegada
d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord:
Atesa la diligència de la tresorera de data 01/07/2020, on es concedeix audiència als
administradors que ara es diran, de la societat WEI TRANSFORMADOS SL amb NIF
B55282016, expedient executiu núm. REXE2018000996:
Nom

****

NIF

****

Adreça
P. Barcelona, 10 3r 2a - 17800 OLOT

Atès que consta acreditada la prèvia audiència a(als) interessat(s) a l'expedient, d'acord
amb la Llei 35/2015 d'1 d'octubre de "Procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques" i que no s’ha presentat cap al·legació ni documents o
justificacions que poguessin aturar el procés de derivació subsidiària de responsabilitat.
Atesos els fonaments de dret que consten a la mateixa diligència de la tresorera i que
són:
Article 43.1 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Serán
responsables subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades:
... b) Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas jurídicas
que hayan cesado en sus actividades, por las obligaciones tributarias devengadas de
éstas que se encuentren pendientes en el momento
del cese, siempre que no
hubieran hecho lo necesario para su pago o hubieren adoptado acuerdos o tomado
medidas causantes del impago.”
Article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Salvo que una
norma con rango de ley disponga otra cosa, la derivación de la acción administrativa
para exigir el pago de la deuda tributaria a los responsables requerirá un acto
administrativa en el que, previa audiencia al interesado, se declare la responsabilidad
y de determine su alcance y extensión, de conformidad con lo previsto en los artículos
174 a 176
de esta Ley... “
Article 176 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Una vez
declarados fallidos el deudor principal y, en su caso, los responsables solidarios, la
Administración tributaria dictará acto de declaración de responsabilidad, que se
notificará al responsable subsidiario..”
Atès que el supòsit de fet en virtut del qual es dóna aquest tipus de responsabilitat, està
format per tres elements:
*
*
*

l'existència d'una obligació tributària pendent a càrrec de la persona jurídica.
haver cessat la persona jurídica en les seves activitats.
concurrència de la condició d'administrador de la societat.

S'ACORDA:
PRIMER: Declarar fallit per insolvent la societat WEI TRANSFORMADOS SL amb NIF
B55282016 expedient núm.REXE2018000996 .
SEGON: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 43.1 de la Llei
general tributària, la responsabilitat subsidiària contra els administradors que ara
s’indicaran, per les obligacions tributàries pendents de l’entitat deutora per cessament
de la seva activitat i pels exercicis i conceptes que també s’indiquen:
Nom

****

NIF

****

Adreça
P. Barcelona, 10 3r 2a - 17800 OLOT

responen de forma solidària dels deutes que ara es relacionen:
número de rebut
data fi vol
2018EE 000000000800082/00L
07/05/2018

euros nominal

concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8929004587352
Total nominal

64,86
64,86

TERCER. Requerir als administradors perquè s'efectuïn el pagament del(s) deute(s)

dins dels terminis establerts a l'article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre
següents:
1) si la notificació es rep entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de la
recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior, o l’immediat hàbil següent.
2) si la notificació es rep entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de la
recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o l’immediat hàbil següent.
QUART. En cas que no es pagui el dèbit notificat, que se segueixi el procediment
executiu contra els responsables, prèvia Providència de Constrenyiment dictada pel Sr.
Tresorer. L’inici d’aquest període determinarà el devengament del recàrrec de
constrenyiment i dels interessos de demora, d'acord amb allò previst a l'article 28 de la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
S’aprova per unanimitat.
15.2. - DERIVACIÓ DE RESPONSABILITAT SUBSIDIÀRIA A L'ADMINISTRADOR
DE LA SOCIETAT "SAC TECNOLOGIA ELECTRODOMESTICS SL"
Núm. de referència : X2020042001
Núm. d’expedient: R0082020000017

En relació a l’expedient R0082020000017 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat d' Acció Social i Cooperació, proposa a
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Atès l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la Regidora delegada
d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord:
Atesa la diligència de la tresorera de data 01/07/2020, on es concedeix audiència als
administradors que ara es diran, de la societat SAC TECNOLOGIA
ELECTRODOMESTICS SL amb NIF B55282552, expedient executiu núm.
REXE2019000600:
Nom

****

NIF

****

Adreça
c. Antoni Llopis, 12 B 1 - 17800 OLOT

Atès que consta acreditada la prèvia audiència a(als) interessat(s) a l'expedient, d'acord
amb la Llei 35/2015 d'1
d'octubre de "Procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques" i que no s’ha presentat cap al·legació ni documents o
justificacions que poguessin aturar el procés de derivació subsidiària de
responsabilitat.
Atesos els fonaments de dret que consten a la mateixa diligència de la tresorera i que
són:
Article 43.1 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Serán
responsables subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades:
... b) Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas jurídicas
que hayan cesado en sus actividades, por las obligaciones tributarias devengadas de
éstas que se encuentren pendientes en el momento
del cese, siempre que no
hubieran hecho lo necesario para su pago o hubieren adoptado acuerdos o tomado
medidas causantes del impago.”
Article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Salvo que una

norma con rango de ley disponga otra cosa, la derivación de la acción administrativa
para exigir el pago de la deuda tributaria a los responsables requerirá un acto
administrativa en el que, previa audiencia al interesado, se declare la responsabilidad
y de determine su alcance y extensión, de conformidad con lo previsto en los artículos
174 a 176
de esta Ley... “
Article 176 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Una vez
declarados fallidos el deudor principal y, en su caso, los responsables solidarios, la
Administración tributaria dictará acto de declaración de responsabilidad, que se
notificará al responsable subsidiario..”
Atès que el supòsit de fet en virtut del qual es dóna aquest tipus de responsabilitat, està
format per tres elements:
*
*
*

l'existència d'una obligació tributària pendent a càrrec de la persona jurídica.
haver cessat la persona jurídica en les seves activitats.
concurrència de la condició d'administrador de la societat.

S'ACORDA:
PRIMER: Declarar fallit per insolvent la societat SAC TECNOLOGIA
ELECTRODOMESTICS SL amb NIF B55282552 expedient núm.REXE2019000600 .
SEGON: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 43.1 de la Llei
general tributària, la la responsabilitat subsidiària contra els administradors que ara
s’indicaran, per les obligacions tributàries pendents de l’entitat deutora per cessament
de la seva activitat i pels exercicis i conceptes que també s’indiquen:
Nom

****

NIF

****

Adreça
c. Antoni Llopis, 12 B 1 - 17800 OLOT

responen de forma solidària dels deutes que ara es relacionen:
número de rebut
data fi vol
2018EE 000000000001282/00P 11/30/2018

euros nominal
523,34

concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8929003785125
Total nominal 523,34

TERCER. Requerir als administradors perquè s'efectuïn el pagament del(s) deute(s)
dins dels terminis establerts a l'article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre
següents:
1) si la notificació es rep entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de la
recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior, o l’immediat hàbil següent.
2) si la notificació es rep entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de la
recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o l’immediat hàbil següent.
QUART. En cas que no es pagui el dèbit notificat, que se segueixi el procediment
executiu contra els responsables, prèvia Providència de Constrenyiment dictada pel Sr.
Tresorer. L’inici d’aquest període determinarà el devengament del recàrrec de
constrenyiment i dels interessos de demora, d'acord amb allò previst a l'article 28 de la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
S’aprova per unanimitat.

16.1. - APROVACIÓ LIQUIDACIONS TAXA OCUPACIÓ DOMINI PÚBLIC PER
EMPRESES SUBMINISTRADORES 3R TRIMESTRE 2020
Núm. de referència

: X2020042185

En relació a l’expedient IG192020000017 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Ratificar el Decret d’Alcaldia de data 26 de novembre de 2020 segons detall:
“En relació a l’expedient IG192020000017 corresponent a les liquidacions del 3r
trimestre de 2020 de la taxa per ocupació del domini públic local per empreses
subministradores, s’acorda:
Primer.- Aprovar les liquidacions del 3r trimestre de 2020 de la taxa per ocupació del
domini públic local per empreses explotadores de serveis, de conformitat amb el que
disposa l’article 24-1-c) del R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que importen les quantitats que
es detallen:
LIQUIDACIONS OSL-2020
• Gas ............................................................................... 14.338,55 €
• Telefonia (llevat de TELEFONICA DE ESPAÑA) .........
15,57 €
• Electricitat ..................................................................... 33.155,67 €
TOTAL
47.509,79 €
Segon.- Donar compte dels ingressos que es detallen
NÚM. LIQUIDACIÓ
OSL-2020-800122
OSL-2020-800123
OSL-2020-800126
OSL-2020-800144
OSL-2020-800145

EMPRESA
SUBMINISTRADORA
BASSOLS ENERGIA SA
BASSOLS ENERGIA
COMERCIAL SL
IBERDROLA
COMERCIALIZACION DE
ULTIMO RECURSO SAU
IBERDROLA CLIENTES SA
IBERDROLA SERVICIOS
ENERGETICOS SA

TRIMESTRE

Tercer.- Ratificar aquest acord a la propera Junta de Govern”

S’aprova per unanimitat.

QUANTITAT

3
3

21.291,71 €
16.782,20 €

3

1,54 €

3
3

1.393,49 €
1,97 €

17.1. - ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ FESTIVAL SISMÒGRAF 2020
Núm. de referència

: X2020026913

En relació a l’expedient SCU12020000003 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 MINISTERIO DE CULTURA, amb destinació a
INAEM. INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y LA MÚSICA.
CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA DANZA. -FESTIVAL SISMÒGRAF 2020-, per un
import de 30.000,00 €.
2.- Agrair a MINISTERIO DE CULTURA, 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.
18.1. - ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE
PUBLICITAT, EL SERVEI DE MANTENIMENT DE L’APLICACIÓ WEB
“VIDSIGNER”, DE FIRMA BIOMÈTRICA
Núm. de referència
Tipus
Contracte
Procediment
Criteris

: X2020037514
SE

DE SERVEIS

NE
SP

PROCEDIMENT NEGOCIAT
SENSE PUBLICITAT

Antecedents
Per acord de la Junta de Govern Local de data 5 de novembre de 2020, es va iniciar
l’expedient de contractació del servei de manteniment de l’aplicació web VIDSIGNER,
de firma biomètrica, mitjançant procediment negociat sense publicitat, es va aprovar
l’expedient i el plec de clàusules administratives particulars (PCAP) i el plec de
condicions tècniques, es va aprovar la despesa i es va convidar a l’empresa “Peakway,
SL”, amb NIF B66460338, 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), per ser “Peakway SL” partner habilitat per

“ValidatedID SL” des de juny de 2014, que gestiona entre d’altres, el sector públic
exclusivament; i que a més “Peakway SL” és propietària de les integracions actualment
operatives amb software de gestió d’expedients del sector públic, entre d’altres, amb el
gestor d’expedients Genesys de l’empresa Audifilm SL, actualment desplegat a
l’Ajuntament d’Olot. En conseqüència, “Peakway SL” és l’únic proveïdor que pot realitzar
el servei de manteniment.
El termini per a la presentació d’ofertes finalitzava el dia 23 de novembre de 2020. En
data 25 de novembre de 2020 es va procedir a l’obertura del primer sobre, que contenia
la declaració responsable, i en data 27 de novembre es va procedir a l’obertura del segon
sobre, que contenia l’oferta econòmica.
En data 30 de novembre de 2020 el Sr. Joan Prat Espuña, Responsable del
Departament d’Informàtica i Noves Tecnologies de l’Ajuntament d’Olot, ha emès informe
de valoració de l’oferta presentada per “Peakway SL”, en data 19 de novembre,
proposant l’adjudicació a l’empresa “Peakway SL”, amb NIF B66460338.
En data 30 de novembre de 2020 es va requerir a l’empresa “Peakway SL” 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. CCS120200038 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 servei de manteniment de l’aplicació web
VIDSIGNER, de firma biomètrica, a favor de “Peakway, SL”, amb NIF B66460338, per
un import de disset mil cent seixanta-nou euros amb noranta cèntims (17.169,90 €) IVA
inclòs, pels tres anys de durada del contracte, i d’acord amb la seva oferta.
Aquest import es desglossa en catorze mil cent noranta euros de pressupost net (14.190
€), i dos mil nou-cents setanta-nou euros amb noranta cèntims (2.979,90 €) 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 5 de novembre de 2020.
Segon.- El contracte tindrà una durada de 3 anys, amb efectes del dia 1 de novembre
de 2020.
Tercer.- Aprovar i disposar el pagament de la despesa per a l’any 1 del contracte, per
import de 5.723,30 € (IVA inclòs), desglossat en 4.730 € de pressupost net, més 993,30

€ d’IVA calculat al 21%, amb càrrec a la partida pressupostària “ Administració
electrònica” del Pressupost Municipal exercici 2021.
Operació Referència
200300
2100046

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
5723.30

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

Per als anys 2 i 3 del contracte l’import de les anualitats serà el mateix, i es faran
efectives amb càrrec a la partida “Administració electrònica” dels corresponents
pressupostos. En tractar-se d’una despesa plurianual, queda subordinada a l’existència
de crèdit adequat i suficient en el pressupost dels exercicis respectius.
Quart.- Notificar l’adjudicació a “Peakway, SL” empresa adjudicatària.
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.
18.2. – ADJUDICACIÓ SUBMINISTRAMENT DE CARBURANT DE LA FLOTA DE
VEHICLES MUNICIPALS
La Junta de Govern Local acorda deixar aquest punt sobre la taula.
18.3. – ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE
PUBLICITAT DE LES LLUMINÀRIES AMB DESTÍ AL CAMÍ DE SANT FRANCESC.
La Junta de Govern Local acorda deixar aquest punt sobre la taula.
18.4. - CULTURA: CONTRACTACIÓ ESCÈNIQUES GENER-JUNY 2021 - SE
RESPIRA EN EL JARDÍN
Núm. de referència : X2020041926
L’Ajuntament d’Olot requereix contractar l’espectacle SE RESPIRA EN EL JARDIN
COMO EN UN BOSQUE per a portar terme durant la temporada d’Arts Escèniques
GENER-MARÇ 2021.
Codi CPV: 92312100-1 Servicios artísticos
Dins la programació de la temporada d’Arts Escèniques GENER-MARÇ 2021, es troba
l'espectacle de TEATRE anomenat Se respira en el jardín como en un bosque, de la

companyia EL CONDE DE TORREFIEL, representat per l'empresa Cielo Drive SL, amb
NIF/CIF B66886854 de PREMIÀ DE MAR, BARCELONA.
L'espectacle Se respira en el jardín como en un bosque està programat per als dies 25
i 26 -02-2021, al TEATRE PRINCIPAL D'OLOT d' Olot a partir de les 18 h.
Atès que ens trobem davant d'un contracte de serveis artístics.
Vista la capacitat d'obrar de l'empresa Cielo Drive SL i atès que aquesta compta amb
l'habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del contracte.
Atès que hi ha crèdit suficient a la partida 21 499 333 226092 PROGRAMACIO TEATRE,
DANSA I CIRC.
Responsable del contracte: TENA BUSQUETS I COSTA, DIRECTORA D'ARTS
ESCÈNIQUES.
Fonament jurídic
Article 25.1 a) 1er i 26.2 de la LCSP pel que fa als contractes privats.
Article 28 LCSP pel que fa a la motivació de la necessitat
Article 118 i 131 de la LCPS pel que fa al procediment d’adjudicació.
Vist l’expedient administratiu núm: CC012020000483 i antecedents corresponents, el
regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
Tipus de Contracte:
SE
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SERVEIS
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Primer.- S'adjudiqui a favor de Cielo Drive SL, amb NIF/CIF B66886854, de PREMIÀ DE
MAR, BARCELONA el contracte privat que té per objecte l'actuació de Se respira en el
jardín como en un bosque de la companyia EL CONDE DE TORREFIEL que tindrà lloc
els dies 25 i 26-02-2021 al TEATRE PRINCIPAL D'OLOT, en el marc de la temporada
d’Arts Escèniques GENER-MARÇ 2021 per l'import de QUINZE MIL SET-CENTS
TRENTA euros, (15.730,00 €), IVA inclòs.
Aquest preu es desglossa en els conceptes que es relacionen a continuació i que hauran
de constar en la/les factura/es corresponent/s:
Caixet actuació: 13.000,00 €
% IVA 21: 2.730,00 €
Segon.- S'Aprovi i Disposi la despesa d’import 15.730,00 €, (IVA INCLÓS), amb càrrec
a la partida 21 499 333 226092 PROGRAMACIO TEATRE, DANSA I CIRC.
Tercer.- El pagament s’efectuarà mitjançant transferència bancària a l’entitat bancària
facilitada per la companyia una vegada realitzada l’actuació.
Quart.- En cas que com a conseqüència del COVID-19 o de les mesures sanitàries o de
contenció adoptades al respecte, s’acordés la modificació o suspensió d’aquest
contracte per ser executat en una data posterior, o bé s’hagués de resoldre, s’estarà al
que disposa l’article 4 del RDL 17/2020 de 5 de maig, pel qual s'aproven mesures de
suport al sector cultural i de caràcter tributari per fer front a l'impacte econòmic i social
de la COVID-2019.

Operació
Referència
Tipus Partida

Import

200220

15730.00 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA
400 999 999 099 000 000

Despeses
99999

Descripció

CC1CC2CC3CC4CC5CC6

Cinquè.- CIELO DRIVE SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà
constar el número d’expedient CC012020000483.
S’aprova per unanimitat.
18.5. - CULTURA: CONTRACTACIÓ ESCÈNIQUES GENER-JUNY 2021 - LA
TEMPESTA
Núm. de referència : X2020041929
L’Ajuntament d’Olot requereix contractar l’espectacle LA TEMPESTA en el marc de la
programació cultural de la temporada d’arts escèniques Gener-Març 2021
Codi CPV: Codi CPV: 92312000-1

Serveis artístics

Dins la programació de la temporada d’Arts Escèniques Gener-Març 2021, es troba
l'espectacle de Teatre anomenat LA TEMPESTA, de la companyia PARQUING
SHAKESPEARE i representat per l'ASSOCIACIÓ TEATRAL PÀRQUING
SHAKESPEARE, amb NIF/CIF G66345372 de BARCELONA.
L'espectacle LA TEMPESTA està programat per al 19-03-2021 al TEATRE PRINCIPAL
D'OLOT a les 19,30 h.
Atès que ens trobem davant d'un contracte de serveis artístics.
Vista la capacitat d'obrar de l'ASSOCIACIÓ TEATRAL PÀRQUING SHAKESPEARE i
atès que aquesta compta amb l'habilitació professional necessària per realitzar la
prestació objecte del contracte.
Atès que hi ha crèdit suficient a la partida 21 499 333 226092 PROGRAMACIO TEATRE,
DANSA I CIRC
Responsable del contracte: Tena Busquets i Costa, directora d’arts escèniques.
Fonament jurídic
Article 25.1 a) 1r i 26.2 de la LCSP pel que fa als contractes privats.
Article 28 LCSP pel que fa a la motivació de la necessitat.
Articles 118 i 131 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació.
Vist l’expedient administratiu núm: CC012020000485 i antecedents corresponents, el
regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
Tipus de Contracte:
SE
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SERVEIS
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Primer.- S'adjudiqui, a favor d’ASSOCIACIÓ TEATRAL PÀRQUING SHAKESPEARE,
amb NIF/CIF G66345372, de BARCELONA el contracte privat que té per objecte la
representació de LA TEMPESTA de la companyia PARQUING SHAKESPEARE 19-03-

2021 al TEATRE PRINCIPAL D'OLOT a les 19.30 h, en el marc de la temporada
GENER-MARÇ 2021, per l'import de SET MIL DOS CENTS SEIXANTA euros, 7.260,00
€, IVA inclòs.
Aquest preu es desglossa en els conceptes que es relacionen a continuació i que hauran
de constar en la/les factura/es corresponent/s:
Caixet actuació: 6.000,00 €
% IVA 21: 1.260,00 €
Segon.- S'Aprovi i Disposi la despesa d’import 7.260,00 €, (IVA INCLÓS), amb càrrec a
la partida 21 499 333 226092 PROGRAMACIO TEATRE, DANSA I CIRC.
Tercer.- El pagament s’efectuarà mitjançant transferència bancària a l’entitat bancària
facilitada per la companyia una vegada realitzada l’actuació.
Quart.- En cas que com a conseqüència del COVID-19 o de les mesures sanitàries o de
contenció adoptades al respecte, s’acordés la modificació o suspensió d’aquest
contracte per ser executat en una data posterior, o bé s’hagués de resoldre, s’estarà al
que disposa l’article 4 del RDL 17/2020 de 5 de maig, pel qual s'aproven mesures de
suport al sector cultural i de caràcter tributari per fer front a l'impacte econòmic i social
de la COVID-2019.
Cinquè- ASSOCIACIÓ TEATRAL PARQUING SHAKESPEARE adjuntarà una còpia
d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient
CC012020000485.
Operació
Referència
Tipus Partida

Import

Descripció

200220

7260.00

SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA
400 999 999 099 000 000

Despeses
99999

CC1CC2CC3CC4CC5CC6

S’aprova per unanimitat.
18.6. - CULTURA: CONTRACTACIÓ ESCÈNIQUES GENER-JUNY 2021 - ENCARA
HI HA ALGÚ AL BOSC
Núm. de referència : X2020041931
L’Ajuntament d'Olot requereix contractar l’espectacle ENCARA HI HA ALGU AL BOSC
en el marc de la programació cultural de la temporada/festival GENER-MARÇ 2021.
Codi CPV: 92312100-1 Servicios artísticos
Dins la programació de la temporada d’arts escèniques GENER-MARÇ 2021 es troba
l'espectacle de TEATRE anomenat ENCARA HI HA ALGU AL BOSC, de la companyia
CULTURA I CONFLICTE, representat per l'empresa VELVET EVENTS SL, amb NIF/CIF
B17603234 de BARCELONA.
L'espectacle ENCARA HI HA ALGU AL BOSC està programat per al 06-03-2021, al
TEATRE PRINCIPAL D'OLOT a les 19H.
Atès que ens trobem davant d'un contracte de serveis artístics.
Vista la capacitat d'obrar de l'empresa VELVET EVENTS SL i atès que aquesta compta
amb l'habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del contracte.

Atès que hi ha crèdit suficient a la partida 21 499 333 226092 PROGRAMACIO TEATRE,
DANSA I CIRC.
Responsable del contracte: TENA BUSQUETS I COSTA, DIRECTORA D'ARTS
ESCÈNIQUES.
Fonament jurídic
Article 25.1 a) 1er i 26.2 de la LCSP pel que fa als contractes privats.
Article 28 LCSP pel que fa a la motivació de la necessitat
Article 118 i 131 de la LCPS pel que fa al procediment d’adjudicació.
Vist l’expedient administratiu núm: CC012020000486 i antecedents corresponents, el
regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
Tipus de Contracte:
SE
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SERVEIS
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Primer.- S'adjudiqui, a favor de VELVET EVENTS SL, amb NIF/CIF B17603234, de
BARCELONA, BARCELONA, ESTAT ESPANYOL el contracte privat que té per objecte
l'actuació d’ENCARA HI HA ALGU AL BOSC de la companyia CULTURA I CONFLICTE
que tindrà lloc el dia 06-03-2021 al TEATRE PRINCIPAL D'OLOT, en el marc de la
temporada/festival GENER-MARÇ 2021, per l'import de NOU MIL SIS-CENTS DINOU
AMB CINQUANTA euros (9.619,50 €), IVA inclòs.
Aquest preu es desglossa en els conceptes que es relacionen a continuació i que hauran
de constar en la/les factura/es corresponent/s:
Caixet actuació: 7.950,00 €
% IVA 21: 1.669,50 €
Segon.- S'Aprovi i Disposi la despesa d’import 9.619,50 €, (IVA INCLÓS), amb càrrec a
la partida 21 499 333 226092 PROGRAMACIO TEATRE, DANSA I CIRC.
Tercer.- El pagament s’efectuarà mitjançant transferència bancària a l’entitat bancària
facilitada per la companyia una vegada realitzada l’actuació.
Quart.- En cas que com a conseqüència del COVID-19 o de les mesures sanitàries o de
contenció adoptades al respecte, s’acordés la modificació o suspensió d’aquest
contracte per ser executat en una data posterior, o bé s’hagués de resoldre, s’estarà al
que disposa l’article 4 del RDL 17/2020 de 5 de maig, pel qual s'aproven mesures de
suport al sector cultural i de caràcter tributari per fer front a l'impacte econòmic i social
de la COVID-2019.
Cinquè - VELVET EVENTS S L adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012020000486.
Operació
Referència
Tipus Partida

Import

Descripció

200220

9619.50

SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA
400 999 999 099 000 000

Despeses
99999

S’aprova per unanimitat.

CC1CC2CC3CC4CC5CC6

18.7. - CULTURA: CONTRACTACIÓ ESCÈNIQUES GENER-JUNY 2021 - BIDÓ
NOU BARRIS
Núm. de referència : X2020041932
L’Ajuntament d’Olot requereix contractar l’espectacle Fins i tot la foscor per portar a
terme la temporada d’Arts Escèniques GENER-MARÇ 2021.
Codi CPV: 92312100-1 Servicios artísticos
Dins la programació de la temporada d’arts escèniques GENER-MARÇ 2021, es troba
l'espectacle de TEATRE anomenat Fins i tot la foscor de la companyia ATENEU DE
NOU BARRIS, representat per l'ASSOCIACIÓ BIDÓ DE NOU BARRIS, amb NIF/CIF
G58327289 de BARCELONA.
L'espectacle Fins i tot la foscor està programat per al 14-02-2021 al TEATRE
PRINCIPAL D'OLOT d' Olot a les 17 h.
Atès que ens trobem davant d'un contracte de serveis artístics.
Vista la capacitat d'obrar de l'ASSOCIACIÓ BIDÓ DE NOU BARRIS i atès que aquesta
compta amb l'habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del
contracte.
Atès que hi ha crèdit suficient a la partida 21 499 333 226098 CIRC A LES PLACES.
Responsable del contracte: TENA BUSQUETS I COSTA, DIRECTORA D'ARTS
ESCÈNIQUES.
.
Fonament jurídic
Article 25.1 a) 1r i 26.2 de la LCSP pel que fa als contractes privats.
Article 28 LCSP pel que fa a la motivació de la necessitat.
Articles 118 i 131 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació.
Vist l’expedient administratiu núm: CC012020000487 i antecedents corresponents, el
regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
Tipus de Contracte:
SE
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SERVEIS
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Primer.- S'adjudiqui, a favor d’ASSOCIACIÓ BIDÓ DE NOU BARRIS, amb NIF/CIF
G58327289, de BARCELONA el contracte privat que té per objecte l'actuació de Fins i
tot la foscor de la companyia ATENEU DE NOU BARRIS que tindrà lloc el dia 14-022021 al TEATRE PRINCIPAL D'OLOT, en el marc de la temporada/festival GENERMARÇ 2021 per l'import de SET MIL DOS-CENTS SEIXANTA euros (7.260,00 €), IVA
inclòs.
Aquest preu es desglossa en els conceptes que es relacionen a continuació i que hauran
de constar en la/les factura/es corresponent/s:
Caixet actuació: 6.000,00 €
% IVA 21: 1.260,00 €

Segon..- S'Aprovi i Disposi la despesa d’import 7.260,00 €, (IVA INCLÓS), amb càrrec
a la partida 21 499 333 226098 CIRC A LES PLACES.
Tercer.- El pagament s’efectuarà mitjançant transferència bancària a l’entitat bancària
facilitada per la companyia una vegada realitzada l’actuació.
Quart.- En cas que com a conseqüència del COVID-19 o de les mesures sanitàries o de
contenció adoptades al respecte, s’acordés la modificació o suspensió d’aquest
contracte per ser executat en una data posterior, o bé s’hagués de resoldre, s’estarà al
que disposa l’article 4 del RDL 17/2020 de 5 de maig, pel qual s'aproven mesures de
suport al sector cultural i de caràcter tributari per fer front a l'impacte econòmic i social
de la COVID-2019.
Operació
Referència
Tipus Partida

Import

Descripció

200220

7260.00

SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA
400 999 999 099 000 000

Despeses
99999

CC1CC2CC3CC4CC5CC6

Cinquè.- ASSOCIACIO BIDO DE NOU BARRIS adjuntarà una còpia d’aquest acord a la
factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012020000487.
S’aprova per unanimitat.
18.8. - CULTURA: CONTRACTACIÓ MUSICA GENER-JUNY 2021 - BUHOS
Núm. de referència : X2020042765
L’Ajuntament d’Olot requereix contractar l’actuació de Buhos per la temporada/festival
GENER-JUNY 2021
Codi CPV: 92312000-1

Serveis artístics

Dins la programació de la temporada de gener-juny 2021, es troba l'espectacle
anomenat Teràpia Col·lectiva de la companyia Buhos, representat per l’empresa Arts
managers, SL, amb NIF/CIF B60731767, de Barcelona (Catalunya).
L’espectacle Teràpia col·lectiva està programat per el dia 15 de maig a les 20h al Teatre
Principal d’Olot.
Atès que ens trobem davant d'un contracte de serveis artístics.
Vista la capacitat d'obrar de l’empresa Arts managers, SL i atès que aquesta compta
amb l'habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del contracte.
Atès que hi ha crèdit suficient a la partida 2021 499 333 226095 PROGRAMACIÓ
MÚSICA
Responsable del contracte: Jordi Serrat Cruz, Tècnic adscrit a l'Àrea Cultura
Fonament jurídic
Article 25.1 a) 1r i 26.2 de la LCSP pel que fa als contractes privats.
Article 28 LCSP pel que fa a la motivació de la necessitat.
Articles 118 i 131 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació.

Vist l’expedient administratiu núm: CC012020000490 i antecedents corresponents, el
regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
Tipus de Contracte:
SE
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SERVEIS
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Primer.- S'adjudiqui, a favor de l’empresa Arts managers, SL, amb NIF/CIF B60731767,
de Barcelona (Catalunya), el contracte privat que té per objecte l'actuació de Teràpia
Col·lectiva, de la companyia Buhos, que tindrà lloc al Teatre Principal d’Olot el dia 15 de
maig a les 20h, en el marc de la programació del primer semestre de 2021, per l'import
de set mil dos-cents seixanta (7.260,00 €) (IVA INCLÓS).
Aquest preu es desglossa en els conceptes que es relacionen a continuació i que hauran
de constar en la/les factura/es corresponent/s:
Caixet actuació: 6.000,00 €
% IVA (21%): 1.260,00 €
Segon.- S'Aprovi i Disposi la despesa d’import 7.260,00 €, (IVA INCLÓS), amb càrrec a
la partida 2021 499 333 226095 PROGRAMACIÓ MÚSICA
Tercer.- El pagament s’efectuarà mitjançant transferència bancària a l’entitat bancària
facilitada per la companyia una vegada realitzada l’actuació.
Quart.- En cas que com a conseqüència del COVID-19 o de les mesures sanitàries o de
contenció adoptades al respecte, s’acordés la modificació o suspensió d’aquest
contracte per ser executat en una data posterior, o bé s’hagués de resoldre, s’estarà al
que disposa l’article 4 del RDL 17/2020 de 5 de maig, pel qual s'aproven mesures de
suport al sector cultural i de caràcter tributari per fer front a l'impacte econòmic i social
de la COVID-2019.
Cinquè.- ARTS MANAGERS S L adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012020000490.
Operació
Referència
Tipus Partida

Import

Descripció

200220

7260.00

SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA
400 999 999 099 000 000

Despeses
99999

CC1CC2CC3CC4CC5CC6

S’aprova per unanimitat.
18.9. - APROVACIÓ PREUS PÚBLICS, MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES 1ER
TRIMESTRE 2021
Núm. de referència : X2020043063
Vist que l’àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Olot programa les activitats d’Arts
Escèniques i Música que es portaran a terme la temporada gener-març 2021.
Amb aquesta finalitat i d’acord amb el previst als articles 41 i següents 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 (TRLRHL), es fa necessari aprovar el preu públic corresponent.
Donat que el preu públic no cobreix el cost del servei.

Vist la regulació dels preus públics que es conté en l’ordenança de preus públics
aprovada per l’Ajuntament.
En relació a l’expedient IG112020000010 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 els preus públics corresponents als espectacles següents de la
programació de Música:
DATA

COMPANYIA/ESPECTACLE

PREU
ANTICIPADA

02/01/2021 Nadal Big Band

15,12,7 i 5

30/01/2021 Franch – Guinnovart

PREU
18, 15, 10 i 7

6

06/02/2021 Cocanha
13/02/2021 Pau Vallvé
27/02/2021 Jaume Vilaseca trio

3

5

5

3

5

7

3

5

7

3

5

7

3

5
5

12

10

12

10

OLOT
CULTURA

10, 7, 5, 3

8

10

APROPA
CULTURA

S.A*

12

15,12,7 i 5

18, 15, 10 i 7

10, 7, 5, 3

3

28/03/2021 Guillem Roma

10

12

7

3

5

08/05/2021 CMS Trio

10

12

7

3

5

10, 7, 5, 3

3

5

21/03/2021 Giorquestra

15/05/2021 Buhos

15,12,7 i 5

18, 15, 10 i 7

Segon.- Aprovar els preus públics corresponents als espectacles següents de la
programació d’Arts Escèniques:

DATA

COMPANYIA

16 I
17/01/2021

19/03/2021
Del 24 al
27/03/2021

La
quarta
paret
Agrupació Sr.
Serrano
Agrupació Sr.
Serrano
Juana
Dolores
Ateneu
9Barris
El Conde de
Torrefiel
El Conde de
Torrefiel
El Conde de
Torrefiel
Cultura
i
conflicte
Servand
Solanilla
Parking
Shakespeare
Escarlata
Circus

27/03/2021

Cascai teatre

22/01/2021
23 I
24/01/2021
04/02/2021
14/02/2021
25 I
26/02/2021
27/02/2021
28/02/2021
06/03/2021
13/03/2021

ESPECTACLE
El secret del volcà

PREU

S.A.*

NO

NO

20/16/10/6

16/12/6/4

NO

NO

Massa diva...
Fins i tot la
foscor...
Se respira en el
jardín....

10,00 9,00

The Mountain
Prometeu +

16,00

VARIS*

22/18/12/8
8,00

APROPA
CULTURA

OLOT
CULTURA

COL·LECTIUS

ALTRES

NO

NO

NO

3,00 5,00

NO

NO

NO

NO

50%

7,00

3,00 5,00

NO

12,00 8,00

7,00

3,00 5,00

50%

NO
>12
ANYS 8€

10,00 9,00

7,00

NO 5,00

NO

NO

Los Protagonistas

10,00 9,00

7,00

3,00 5,00

50%

Los Protagonistas
Encara hi ha algú
al bosc
Vols
un
got
d'aigua?

10,00 9,00

7,00

3,00 5,00

50%

20/16/10/6

16/12/6/4

3,00 5,00

NO

NO

NO

20/16/10/6

22/18/12/8
5,00

La tempesta
C.A.M.E.S visita
guiada

22/18/12/8

Novecento

22/18/12/8

3,00 3,00
20/16/10/6

NO

NO

NO

NO

16/12/6/4

3,00 5,00

50%

REGAL

1,00

NO

16/12/6/4

3,00 5,00

REGAL

NO

•
•

VARIS = Estudiants / Jubilats / Aturats / TRESC
S.A = Club de fidelitat Societat Anònima

Tercer.- Convalidar aquest acord al proper Ple de l’Ajuntament d’Olot.
Quart.- Una vegada convalidat en el Ple de l’Ajuntament d’Olot, publicar aquests preus
públics al BOP de la província, d’acord a la normativa reguladora.
S’aprova per unanimitat.
19.1. - TRASPÀS CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D'ÚS DEL LOT NÚM, 1 DE LA
PLAÇA MERCAT D'OLOT
Núm. de referència : X2020042541
Tipus contracte
Procediment
Criteris

OT
AD
NO

ALTRES
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 20 de febrer de 2014 va adjudicar a
l’empresa “La Nevateria, SC” amb NIF J14506544, la concessió administrativa d’ús del
LOT núm. 1 de la Plaça Mercat d’Olot dedicat a la venda de gelats, sucs i begudes per
emportar i Picking d’elaboració pròpia.
La Junta de Govern Local de data 12 de gener de 2017, previs els tràmits pertinents, va
procedir al canvi de nom a favor de l’empresa “La Nevateria Alimentària, SL” amb NIF
B175706544 de l’esmentada concessió.
Atès l’escrit de data 26 de novembre de 2020 (Registre núm. E20200017103), subscrita
d’una banda pel Sr. Sergi Mayà Agustí, en representació de l’empresa “La Nevateria
Alimentària, SL”, adjudicatària de la concessió administrativa d’ús del LOT núm. 1 de la
Plaça Mercat d’Olot dedicat a la venda de gelats, sucs i begudes per emportar i Picking
d’elaboració pròpia.
I de l’altra pel Sr. Esteban Samaniego Reig, amb representació de l’empresa “CAN
SAM OLOT, SL”
En la qual exposen que, ambdós han formalitzat en data 18 de novembre de 2020 el
contracte de compravenda del negoci del LOT núm. 1 de la Plaça Mercat d’Olot; i
demanen autorització municipal per traspassar aquest lloc de venda.
Considerant que l’article 16.3 del Reglament del Mercat Municipal d’Olot (RMMO),
aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 31 d’octubre de 2013
(BOP, núm. 1/02-01-2014) i modificat per acord del plenari de data 25 de setembre de
2014 (BOP, núm. 203/23-10-201), assenyala que els drets que corresponguin als titulars
dels llocs de venda podran cedir-se a altres persones, sempre que es compleixin les
condicions establertes en l’esmentat article
Considerant que l’empresa “CAN SAM OLOT, SL” compleix els requisits per obtenir una
autorització per a la venda en la Plaça Mercat d’Olot, segons s’acredita en la
documentació que s’acompanya a l’escrit de petició i on manifesta que coneix i accepta
tots els drets i deures fixats al plec de clàusules administratives particulars i tècniques
aprovades definitivament pel ple de l’Ajuntament de data 19 de desembre de 2013
(PCAPT) i regulats en el Reglament del Mercat Municipal d’Olot .

De conformitat amb el plec de clàusules administratives particulars i tècniques
aprovades pel Ple de l’Ajuntament de data 19 de desembre de 2013; el Reglament del
Mercat Municipal d’Olot, la Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya, la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques,, i la llei 10/82015 d, 1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i vist l’expedient administratiu núm.
CCS12020000013, i antecedents corresponents, la regidora -delegada d’Hisenda,
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Autoritzar el traspàs del lloc de venda LOT núm. 1 de la Plaça Mercat d’Olot,
per destinar-lo a la venda de pa i pastisseria i cafeteria-granja, a favor de l’empresa
“CAN SAM OLOT, SL” amb NIF núm. B02811735, amb efectes del dia 1 de desembre
de 2020.
L’activitat prevista és la descrita en el mix comercial del LOT 1 i està comprès per les
denominacions següents:
“-ALTRES com a denominació principal , podria ser (Article 28.6.8 .1):
FLECA i PASTISSERIA: Elaborats propis de pa i pastisseria. Comprendrà la venda de
tota classe de pa, paneteria i tota classe de pastisseria
-ALTRES com a denominació principal, podria ser (Article 28.6.8.4 ):
CAFETERIA-GRANJA: Són autoritzats per al servei públic ,únicament en forma de
consumició, de tota classe d’articles de menjar i beure.
Entenent que amb el mix comercial descrit el servei al públic podrà ser en modalitat de
Picking i consumició.”
TERCER .-L’empresa CAN SAM OLOT, SL es subroga en les obligacions
econòmiques de l’antiga adjudicatària pel que fa al pagament de l’import de la concessió
que encara resta pendent de pagar, fixant-se en divuit mil quatre-cents noranta-un
euros amb vint-i-un cèntims (18.491,21 €)L’esmentada quantitat es fraccionarà en 49 mensualitats d’igual import, amb efectes del
dia 1 de desembre de 2020, la darrera setmana de cada mes
Aquest import es revisarà, de manera acumulativa, d’acord amb l’IPC amb efectes del
dia 1 de gener de 2021 d’acord amb l’establert a la clàusula 10 del PCAP.
QUART.- La vigència d’aquesta autorització finalitzarà en la data què es compleixin els
quaranta anys, comptats a partir de la data de finalització de les obres de construcció
de la Plaça Mercat , el 24 de novembre de 2014, tal com preu la clàusula 5.1 del PCAP.
CINQUÈ.- Els drets i deures de l’adjudicatari són els fixats al plec de clàusules
administratives particulars i tècniques aprovades definitivament pel Ple de l’Ajuntament
de data 19 de desembre de 2013 i regulats en el Reglament del Mercat Municipal d’Olot,
aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament , en sessió de data 31 d’octubre de 2013
(BOP núm. 1/02-01-2014) i modificat per acord del plenari de data 25 de setembre de
2014 (BOP, núm. 203/23-10/2014).
SISÈ.- Facultar el Sr. Alcalde per tal que en nom i representació de l’Ajuntament signi el
corresponent contracte.
S’aprova per unanimitat.

20.1. - APROVAR L'ADHESIÓ AL PLA AGRUPAT DE FORMACIÓ CONTÍNUA PER
A L'ANY 2021, PROMOGUT PER L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I
COMARQUES I LES DIPUTACIONS DE GIRONA, DE LLEIDA I DE TARRAGONA
Núm. de referència: X2020042302

L’Associació Catalana de Municipis i Comarques i les Diputacions de Girona, de Lleida
i de Tarragona han presentat un nou Pla Agrupat de Formació Contínua per a l’any 2021
i han sol·licitat l’adhesió formal al Pla de tots els ens locals interessats.
L’Ajuntament d’Olot té interès en participar en les accions formatives que es realitzaran
en el marc del Pla Agrupat durant l’any 2021.
D’acord amb el que disposa l’article 14.g del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30
d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic.
En relació a l’expedient RH152019000008, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d’Organització i Atenció Ciutadana proposa a
la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent:
APROVAR l’adhesió al Pla Agrupat de Formació Contínua per a l’any 2021, promogut
per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i les Diputacions de Girona, de
Lleida i de Tarragona.
S’aprova per unanimitat.
21.1. - OBRES D'ADEQUACIÓ DE LOCAL PER A L'AGRUPAMENT ESCOLTA I
GUIA NOSTRA DONA DEL TURA A L'EDIFICI "LA PROVIDÈNCIA".PROPOSANT
APROVAR
Núm. de referència

: X2020037988

Vista la memòria valorada de les obres d'adequació de local per a l'agrupament escolta
i guia nostra dona del Tura a l'edifici "la Providència", situat al carrer Fluvià, 25,
redactada pels serveis tècnics municipals de l’Àrea de Territori en data setembre de
2020, que té per objecte una reforma interior de part de la planta baixa, en un àmbit
limitat a 280,55 m2 de superfície útil. L’obra afecta la distribució d’espais, l’adequació de
les instal·lacions i la millora dels acabats. També la millora de l’accessibilitat, amb la
construcció d’una rampa per salvar el desnivell de l’accés i la formació de serveis
higiènics adaptats amb persones amb limitacions de mobilitat.
La distribució d’espais projectada comprèn, a més de 2 magatzems, cuina i lavabos, un
total de 6 sales d’activitats.
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 UPOM2020000047, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d' Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR la memòria valorada de les obres d'adequació de local per a
l'agrupament escolta i guia nostra dona del Tura a l'edifici "la Providència", situat al carrer

Fluvià, 25, redactada pels serveis tècnics municipals de l’Àrea de Territori en data
setembre de 2020.
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler
d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament.
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats
S’aprova per unanimitat.
22.1. - MEMÒRIA VALORADA D'OBRES DE MILLORA AL CEMENTIRI MUNICIPAL
D'OLOT.- PROPOSANT APROVAR
Núm. de referència

: X2020043081

Vista la memòria valorada de les obres de millora al cementiri municipal d'Olot, situat al
carrer Macarnau, 46, redactada pels serveis tècnics municipals de l’Àrea de Territori en
data novembre de 2020, que té per objecte la construcció de 8 tombes al Cementiri
Municipal, les quals estaran construïdes en un fossat soterrat al terreny i orientades a la
ciutat de la Meca.
L’emplaçament d’aquestes 8 tombes serà al parterre de la via de la Mare de Deu de
Montserrat, a la cara nord-est de l’equipament, just al límit del cementiri que comunica
amb la gredera del Volcà Montsacopa.
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 UPOM2020000050, 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 de millora al cementiri municipal
d'Olot, situat al carrer Macarnau, 46, redactada pels serveis tècnics municipals de l’Àrea
de Territori 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.

23.1. - CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES A NOM DE NOEL ALIMENTARIA
SAU PER CONSTRUCCIÓ D'EDIFICI INDUSTRIAL (2A FASE) I TREBALLS DE
PERFORACIÓ DE POUS PER ESTUDI DE GEOTÈRMIA, A L’AV D'EUROPA N.14
Núm.- LLICENCIA D’OBRES
NOEL ALIMENTARIA SAU- PL DE BEGUDA SANT JOAN LES FONTS
Núm. de referència

: X2020029206

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de NOEL ALIMENTARIA SAU per
CONSTRUCCIÓ D'EDIFICI INDUSTRIAL (2A FASE) I TREBALLS DE PERFORACIÓ
DE POUS PER ESTUDI DE GEOTÈRMIA, a l’AV D'EUROPA N.14, del municipi d’Olot.
Identificació de l’expedient: OMA32020000053
Situació: AV D'EUROPA N.0014
UTM: 7213913
1.- En data 30/08/2020, NOEL ALIMENTARIA SAU amb DNI A1701471-3, representat
per ****, presenta projecte d’obres majors per CONSTRUCCIÓ D'EDIFICI INDUSTRIAL
(2A FASE) I TREBALLS DE PERFORACIÓ DE POUS PER ESTUDI DE GEOTÈRMIA,
amb situació al carrer AV D'EUROPA N.14.
2.- En data 16/11/2020 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’indústria aïllada d’intensitat
2 (clau 16.2).
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 NOEL ALIMENTARIA SAU amb DNI: A1701471-3, representat per
****, llicència d’obres (OMA32020000053), per CONSTRUCCIÓ D'EDIFICI
INDUSTRIAL (2A FASE) I TREBALLS DE PERFORACIÓ DE POUS PER ESTUDI DE
GEOTÈRMIA., amb situació al AV D'EUROPA N.14.
SEGON. Informar que no podran iniciar-se les obres en tant no es doni compliment als
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències d’Urbanisme

d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran les
corresponents actuacions sancionadores.
TERCER. El termini per començar les obres és de 12 mesos i el termini per acabar-les
és de 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: COA2020600065
Liquidació de Drets i Garanties:
Drets
Per: Un pressupost de: 2823167.44 euros
Base liquidable (3)
2823167.44

Drets

%
Drets definitius
Taxes
bonificació
112926.70
-25%
84695.02

Total Drets
66.15

Garanties:
Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties

Euros
84761.17
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
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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 autoritza l’execució de la segona fase de l’obra segons projecte
presentat el dia 30/05/2020, que completa l’obra dels capítols de moviment de terres,
fonamentació i estructura de l’edifici autoritzats en la llicència de la primera fase de l’obra
concedida per acord de la Junta de Govern de data 20/07/2020. També inclou els
treballs de perforacions de pous per a estudi previ de la instal·lació de geotèrmia de
l’edifici.

2. Es mantenen les condicions particulars de la llicència d'obres d’edificació concedida
per acord de la Junta de Govern de data 20/07/2020.
3. Cal observar, a més, les condicions de l’informe de la Direcció General de Prevenció,
Extinció d’Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya, de data 30/07/2020: −
Caldrà garantir les condicions per a barreres tèxtils irrigades indicades a la ITC SP115.
− El titular és responsable d’executar i mantenir les mesures de seguretat anteriors i les
previstes a la documentació tècnica, establertes per la reglamentació d’aplicació, no
essent necessari sol·licitar un nou control preventiu d’aquestes mesures. Caldrà realitzar
l’acte de comprovació segons s’estableixi a la Llei 3/2010. − En el moment de l'acte de
comprovació caldrà disposar de la documentació justificativa de la resistència al foc dels
elements estructurals i de compartimentació de l'edifici mitjançant certificat del fabricant
dels elements prefabricats, certificat d’instal·lació o d’aplicació de productes de protecció
d’acord amb la instrucció tècnica complementària SP 136 i/o certificat basat en una
justificació tècnica que doni compliment als annexos del CTE DB SI, segons s’escaigui.
4. Aquesta llicència s’atorga sense perjudici de l’autorització de l’obra de perforació de
pous per part de l’Agència Catalana de l’Aigua. La sol·licitud corresponent correrà a
càrrec del promotor de l’obra.
5. Aquesta llicència d’obres s’atorga sense perjudici de les condicions que puguin
derivar-se de l’expedient d’autorització de l’establiment de l’activitat, d’acord amb
l’establert a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les
activitats.
6. Caldrà aportar memòria descriptiva dels materials i tractament de les façanes de
l’edifici i mostra de color d’acabats. Es condiciona l’autorització de la solució proposada
a la conformitat dels Serveis tècnics municipals.
7. 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.
8. 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.
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
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