ACTA NÚM. 1
JUNTA DE GOVERN LOCAL
EL DIA 14 DE GENER DE 2021.

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 14 de gener de 2021 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 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, 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. Muñoz, Sr. Sellabona, Sra.
Canalias, Sr. Arbós, Sra. Pujolar han estat autoritzats per l’alcalde a assistir
telemàticament a la sessió.
1.1. - AUTORITZAR LA CELEBRACIÓ D'AQUESTA SESSIÓ PER MITJANS
TELEMÀTICS
Núm. de referència

: X2021001293

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 SG012021000003 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
14 de gener 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 30 de desembre 2020:
-

El dissabte 2 de gener va anar a visitar el campament Reial. Al vespre va
assistir al concert de Nadal que va tenir lloc al Teatre Principal.

-

El dijous 7, acompanyat de la regidora d’Acció Social, Imma Muñoz, van felicitar
al Sr. Leopoldo Martinez, que va complir cent anys.

-

El divendres 9 va rebre la regidora de Cultura de l’Ajuntament de Cardedeu i
posteriorment 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

-

El dimarts 12 va seguir, de manera telemàtica, la comissió institucional de la
Xarxa Territorial de Museus de les comarques de Girona.

-

El dimecres 13 de gener va assistir al Consell d'administració Ràdio Olot i
posteriorment va participar a la Comissió Executiva de la Junta de Museus de
Catalunya.

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. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES DE L'ANY 2020
Núm. de referència

: X2021001241

En relació a l’expedient CPG22021000001 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 núm. 20/41 corresponents a
l’any 2020 per un import de 874.970,03 euros.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
874970.03

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

S’aprova per unanimitat.
5.2. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES ANNEX 21/001
Núm. de referència

: X2021001264

En relació a l’expedient CPG22021000002 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 núm. 21/001 per un import de
140.429,72 euros.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

S’aprova per unanimitat.

Import
140429.72

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

5.3. - APROVAR RELACIÓ DE DESPESES CORRESPONENT A LES
APORTACIONS DE L'ANY 2021
Núm. de referència

: X2021001282

En relació a l’expedient CPG22021000003 de , 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 de despeses annexada corresponent a les aportacions de l’any 2021
per un import de 1.662.532,77 euros.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
1662532,77

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

S’aprova per unanimitat.
6.1. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL: RESOLUCIÓ DEL RECURS DE
REPOSICIÓ INTERPOSAT PER “CONSTRUO, CONSTRUCCIONS GENERALS,
S.L.” I PEL SR. ****, CONTRA L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, PEL
QUE S’ESTIMA LA RECLAMACIÓ PELS PERJUCIDIS ECONÒMICS OCASIONATS
A UN ESTABLIMENT COMERCIAL A CONSEQÜÈNCIA DE LES OBRES DE
REURBANITZACIÓ I IMPERMEABILITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL MIG.
Núm. de referència

: X2019003876

Vistos els escrits presentats per la representació de la mercantil “Construo,
Construccions Generals, S.L.” i pel Sr. ****, pels que s’interposa recurs de reposició,
contra l’acord de la Junta de Govern Local de data 15 d’octubre de 2020, per la que
s’estimava la reclamació patrimonial formulada pel Sr. **** pels perjudicis econòmics
ocasionats a la “Pastisseria Cafeteria Callis”, a conseqüència de les obres de
reurbanització i impermeabilització de la plaça del Mig i atesos els següents
ANTECEDENTS DE FET
Primer.- El Sr. **** ha formulat reclamació patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, pels
perjudicis econòmics ocasionats a la “Pastisseria Cafeteria Callis”, ubicada al carrer
Sant Esteve, núm. 25 i amb connexió directe a la plaça del Mig, a conseqüència de les
obres de reurbanització i impermeabilització de l’esmentada plaça (Registre General,
núm. E2018018929). En aquest escrit s’assenyala que, arran de les obres de
reurbanització i impermeabilització de la plaça del Mir, realitzades entre els mesos d’abril
i de setembre de 2018, va patir danys en la seva propietat; concretament al
micropaviment de la cafeteria així com el despreniment de diverses rajoles del taller de
la fleca/pastisseria. A la petició es quantifiquen els danys en 10.334,61 euros, que és la
quantitat que es reclama.

Segon.- L’Alcaldia per resolució de data 20 de febrer de 2019, posteriorment modificada
per decret d’11 de març de 2019, va admetre a tràmit la reclamació per responsabilitat
patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, presentada pel Sr. ****. Aquestes resolucions van
ser notificades a l’empresa “Construo, Construccions Generals, S.L.”, en qualitat
d’empresa adjudicatària del contracte de les obres de reurbanització i
impermeabilització de la plaça del Mig; al Sr. ****, en qualitat de director de les obres i
dels treballs de coordinació de seguretat de les obres; i l’entitat asseguradora de
l’Ajuntament d’Olot .
Tercer.- En la tramitació d’aquest expedient es resol la incorporació al mateix de
l’informe dels serveis tècnics de l’Àrea d’Infraestructura i Obra Pública de l’Ajuntament
d’Olot, de data 5 de setembre de 2018. En aquest informe es reconeixen els danys
produïts a la “Pastisseria Cafeteria Callis”, a conseqüència de les obres de
reurbanització i impermeabilització de l’esmentada plaça del Mig, de conformitat amb un
pressupost de l’empresa “Pallàs Construccions”, de 27 d’agost de 2018.
Quart.- En la tramitació d’aquest expedient ni l’empresa adjudicatària del contracte de
les obres de reurbanització i impermeabilització de la plaça del Mig ni el director de les
obres i dels treballs de coordinació de seguretat de les obres han respost als
requeriments efectuats per l’Ajuntament d’Olot, en relació a la reclamació patrimonial
presentada pel Sr. ****
Cinquè.- No s’ha aconseguit un acord d’acabament convencional del procediment.
Sisè.- A la vista de l’expedient administratiu, la Junta de Govern Local, en sessió de data
15 d’octubre de 2020, va acordar estimar la reclamació patrimonial formulada pel Sr. ****
pels perjudicis econòmics ocasionats a la “Pastisseria Cafeteria Callis”, a conseqüència
de les obres de reurbanització i impermeabilització de la plaça del Mig, en quedar provat
el nexe causal entre els danys reclamats i les obres de reurbanització i
impermeabilització d’aquest espai públic de la nostra ciutat. Així mateix es va acordar
requerir a l’empresa adjudicatària del contracte de les obres de reurbanització i
impermeabilització de la plaça del Mig i a l’arquitecte director de les obres de
reurbanització i impermeabilització de la plaça del Mig i dels treballs de coordinació de
seguretat, el compliment efectiu de les obligacions assumides amb l’Ajuntament d’Olot,
pel que fa indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a tercers com a
conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte.
Setè.- En escrit de data 10 de novembre de 2020, el Sr. **** va interposar recurs de
reposició contra l’acord de la Junta de Govern Local de 15 d’octubre de 2020 (Registre
General, núm. E2020016265/10-11-2020). En aquest escrit es qüestiona l’origen i la
responsabilitat de danys, la improcedència del requeriment i l’import dels danys
reclamats.
En l’escrit, desprès de qüestionar la normativa contractual que s’aplica, assenyala: que
els danys que es reclamen al paviment de la cafeteria i a l’obrador de la fleca/pastisseria
no es van ocasionar durant o a conseqüència de les obres, sinó que eren preexistents i
n’aporta una fotografia; que els danys no han estat causats per error en la direcció de
les obres, per la qual cosa, no hi ha responsabilitat de l’arquitecte director; que l’import

econòmic que es reclama no està justificat; i que la resolució de la Junta de Govern
Local no és clara i és inconcreta.
Vuitè.- En escrit de data 19 de novembre de 2020, la lletrada Sra. ****, en nom i
representació de la mercantil “Construo, Construccions Generals, S.L.”, va interposar
recurs de reposició contra l’acord de la Junta de Govern Local de 15 d’octubre de 2020
(Registre General, núm. E2020016796/19-11-2020). En aquest escrit es qüestiona
l’origen i la responsabilitat de danys i la improcedència del requeriment a “Construo,
Construccions Generals, S.L.”
Així assenyala: que els problemes d’humitat i filtracions a la plaça del Mig eren constants
i reiterats i afectaven, de manera especial, als locals comercials que es troben ubicats
als baixos d’aquest espai públic; que els problemes d’aquests locals, també el del Sr.
****, eren preexistents a les obres; que l’Ajuntament era coneixedor dels problemes de
filtracions i humitats que patien els locals a conseqüència de la deficient
impermeabilització d’aquesta zona; que les obres varen consistir precisament en la
reurbanització i impermeabilització de la totalitat de la plaça del Mig per evitar els
problemes d'humitats i filtracions; que el local del reclamant, en imatges de “Tripadvisor”
de l’any 2017 anteriors a les obres de reurbanització i impermeabilització de la plaça del
Mig, ja presentava diverses esquerdes en el sostre i parets de l’establiment; i que no es
pot afirmar que el despreniment de rajoles del taller de la fleca/pastisseria i del
micropaviment de la cafeteria siguin conseqüència de los obres d'enderroc, donada la
preexistència de diversos danys causats per la deficient impermeabilització de la plaça
del Mig.
FONAMENTS DE DRET
Primer.- Els dos recursos potestatius de reposició han estat interposats en temps i
forma, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Segon.- L’article 32.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic,
d’acord amb l’article 106.2 de la Constitució, assenyala que “els particulars tenen dret a
ser indemnitzats per les administracions públiques corresponents de tota lesió que
pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui conseqüència del
funcionament normal o anormal dels serveis públics, excepte en els casos de força
major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar d’acord amb la Llei”.
En igual sentit, l’article 81 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya. Aquests articles
determinen que la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques sigui de
caràcter objectiu i que, per tant, esdevingui imprescindible acreditar que el dany o lesió
sofert pel reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis
públics, en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense intervenció
estranya que pugui interferir alterant el nexe causal.
En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local i 174 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,
assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis causats

als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament dels serveis
públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents, en els termes establerts
per la legislació general sobre responsabilitat administrativa”
Tercer.- La responsabilitat patrimonial de les administracions públiques es basa en un
sistema de responsabilitat objectiva, la qual cosa implica que no cal que hi hagi culpa o
negligència, sinó únicament un funcionament normal o anormal dels serveis públics, un
dany avaluable econòmicament i una relació de causalitat entre un i altre. També que el
ciutadà afectat no tingui el deure jurídic de suportar aquest dany, que no hi hagi força
major i que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons l’estat dels coneixements
o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la producció dels danys.
Així doncs, esdevé imprescindible acreditar que el dany o lesió sofert per la part
reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, en
relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense intervenció estranya que
pugui interferir alterant el nexe causal.
En l’acord de la Junta de Govern Local que es recorre en reposició s’assenyalava que,
“en el present cas, a la vista de l’informe dels serveis tècnics de l’Àrea d’Infraestructura
i Obra Pública de l’Ajuntament d’Olot, de data 5 de setembre de 2018, és inqüestionable
que, arran de les obres de reurbanització i impermeabilització de la plaça del Mig es van
produir danys a la “Pastisseria Cafeteria Callis”. En l’informe s’assenyala que, durant
l’execució dels treballs de demolició del paviment existent a la plaça del Mig, es van
produir desperfectes en aquest establiment comercial. Se’ns diu que van aparèixer unes
esquerdes en el paviment en la zona de taules de la cafeteria, així com uns desperfectes
en les rajoles de l’obrador situat a la planta soterrani. Tant el paviment afectat (uns 98
m2 de paviment continu de microciment) com la zona afectada de l’obrador coincideixen
amb la zona més propera als treballs realitzats; d’aquí que els danys puguin ser
conseqüència de les vibracions dels equips utilitzats en els treballs d’enderroc (demolició
de l’antic paviment del la plaça)”.
A diferència del què ara s’apunta, els recurrents, en cap moment del procediment, mai
varen fer esment a l’existència de danys anteriors a la realització de les obres de
reurbanització i impermeabilització de la plaça del Mig. Tampoc consta que cap dels
recurrents al moment d’iniciar les obres contractades i durant les mateixes en fessin
referència; per contra, a l’informe del serveis tècnics municipals, se’ns diu que “aquests
desperfectes, tant les esquerdes en el paviment com els desperfectes en les rajoles,
podrien ser conseqüència de les vibracions dels equips utilitzats per l’enderroc, ja que
havien de treballar molt a prop de les façanes des establiments”
Quart.- La responsabilitat d’aquests danys no pot recaure, com pretenen els recurrents,
en el promotor de l’obra ni en els seus tècnics, sinó que ha de buscar-se en la direcció
de les obres (Sr. ****) i en l’empresa constructora (“Construo, Construccions Generals,
S.L.”), que són els que, respectivament, van determinar, segons el seu criteri i sense
cap ordre ni indicació municipal, com s’havia de realitzar els treballs projectats de
demolició del paviment existent a la plaça del Mig, en el marc de les obres de
reurbanització i impermeabilització de la plaça.

L’obligació d’indemnitzar tots les danys i perjudicis que es causin a tercers com a
conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, en relació a
l’arquitecte director de les obres de reurbanització i impermeabilització de la plaça del
Mig i dels treballs de coordinació de seguretat de les obres (Sr. ****) es fonamenta en
l’aplicació de l’article 214 TRLCSP, 2011 (avui, 196 LCSP, 2017) i de l’acord de
contractació aprovat per a Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2018. (Arran
de les al·legacions del Sr. **** interessar assenyalar que, a l’acord de la Junta de Govern
Local de 15 d’octubre de 2020, l’actual Llei de contractes del sector públic (2017),
apareix sempre referenciada amb l’antic Text refós de la Llei de contractes del sector
públic (2011), en tant que norma aplicable al contracte per ser la vigent al moment de la
contractació).
En relació a la mercantil “Construo, Construccions Generals, S.L.”, empresa
adjudicatària del contracte de les obres de reurbanització i impermeabilització de la
plaça del Mig, aquesta obligació neix en aplicació de l’article 214 TRLCSP, 2011
(avui,196 LCSP, 2017) i del plec de clàusules administratives particulars aprovades per
la Junta de Govern Local de data 4 de gener de 2018.
Cinquè.- En relació a la indemnització reclamada cal assenyalar que la valoració
econòmica pretesa pel Sr. **** (10.334,61.- €) va ser validada pels serveis tècnics de
l’Àrea d’Infraestructura i Obra Pública de l’Ajuntament d’Olot, en informe de data 5 de
setembre de 2018. En aquest informe es reconeixen els danys produïts a la “Pastisseria
Cafeteria Callis”, a conseqüència de les obres de reurbanització i impermeabilització de
l’esmentada plaça del Mig, de conformitat amb un pressupost de l’empresa “Pallàs
Construccions”, de 27 d’agost de 2018.
Vist l’expedient administratiu SRP12019000002 i antecedents corresponents, que
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada de l’Àrea
d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:
Primer.- DESESTIMAR el recurs de reposició interposat per la mercantil “Construo,
Construccions Generals, S.L.”, contra l’acord de la Junta de Govern Local de data 15
d’octubre de 2020, per la que s’estimava la reclamació patrimonial formulada pel Sr. ****
pels perjudicis econòmics ocasionats a la “Pastisseria Cafeteria Callis”, a conseqüència
de les obres de reurbanització i impermeabilització de la plaça del Mig; alhora que se la
requeria, en qualitat d’empresa adjudicatària d’un contracte d’obres, al compliment
efectiu de les obligacions assumides amb l’Ajuntament d’Olot, pel que fa a indemnitzar
per tots els danys i perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència de les
operacions que requereixi l’execució del contracte.
Segon.- DESESTIMAR el recurs de reposició interposat pel Sr. ****, contra l’acord de la
Junta de Govern Local de data 15 d’octubre de 2020, per la que s’estimava la reclamació
patrimonial formulada pel Sr. **** pels perjudicis econòmics ocasionats a la “Pastisseria
Cafeteria Callis”, a conseqüència de les obres de reurbanització i impermeabilització de
la plaça del Mig; alhora que se’l requeria, en tant que adjudicatari d’un contracte de
serveis, al compliment efectiu de les obligacions assumides amb l’Ajuntament d’Olot, pel
que fa a indemnitzar per tots els danys i perjudicis que es causin a tercers com a
conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte.

Tercer.- Notificar aquests acords als interessats i a l’entitat asseguradora de
l’Ajuntament d’Olot.
S’aprova per unanimitat.
6.2. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ
PRESENTADA PER LA SRA. ****, PER DANYS OCASIONATS PER UNA CAIGUDA
A LA VIA PÚBLICA.
Núm. de referència : X2020001739
Vist l’escrit presentat per la Sra. **** en el que es formula reclamació patrimonial contra
l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats per una caiguda a la via pública i atesos els
següents
ANTECEDENTS DE FET
Primer.- La Junta de Govern Local de data 10 d’octubre de 2019, va estimar el recurs
de reposició interposat per la Sra. **** i va anul·lar l’acord de la Junta de Govern Local,
de data 14 d’agost de 2019, de denegació d’indemnització per danys ocasionats per una
caiguda a la via pública, a la vorera del carrer Mulleres davant de la perruqueria Raffel
Pagès, el dia 20 de febrer de 2019, per culpa d’una tapa d’aigua que estava en mal estat
(expedient SRP12019000009). Així mateix va acordar iniciar un nou expedient de
reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys ocasionats per una caiguda a la
vorera del carrer Mulleres, el dia 20 de febrer de 2019, per culpa d’una tapa d’aigua que
estava en mal estat, en atenció a la reclamació de responsabilitat patrimonial
expressament formalitzada en data 19 de setembre de 2019.
Segon.- En l’escrit d’interposició del recurs de reposició a més de demanar l’anul·lació
de l’acte administratiu recorregut, també es va demanar retrotraure l’expedient
administratiu al seu inici incoant un nou expedient de responsabilitat patrimonial; d’aquí
que l’Alcaldia, per resolució de data 15 de gener de 2020 ordenés l’oberta d’un nou
expedient de responsabilitat patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot i atorgués als
interessats un nou termini per comparèixer al procediment, formular al·legacions,
aportar documents i proposar proves. També es van demanar informes a la Policia
Municipal i als serveis tècnics municipals competents, així com a l’empresa
concessionària del servei municipal d’aigües.
Tercer. En informe del cap de la Policia Municipal de data 14 de març de 2019
s’assenyala que consultats els arxius de la Policia Municipal no els consta haver
intervingut en la caiguda que manifesta haver patit la Sra. ****, el dia 20 de febrer de
2019, al carrer Mulleres. Aquest informe formava part de l’expedient SNC12019000009
i s’incorpora al present expedient administratiu.
Quart.- En escrit de data 18 de febrer de 2020, l’empresa SOREA, “Sociedad Regional
de Abastecimiento de Aguas, S.A.U.”, es dona per assabentada d’aquesta reclamació
de la qual dona trasllats a la seva companyia asseguradora.

Cinquè.- En informe dels serveis tècnics de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot, de
data 29 de juny de 2020, s’assenyala que es remeten a l’empresa que gestiona la
instal·lació d’aigua municipal i que, segons expedient, es va reposicionar la tapa de la
vorera.
Sisè.- En data 20 d’octubre de 2020 es va realitzar la prova testifical i es va prendre
declaració a la Sra. **** amb el resultat que consta a l’expedient.
FONAMENTS DE DRET
Primer.- L’article 32.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic,
d’acord amb l’article 106.2 de la Constitució, assenyala que “els particulars tenen dret a
ser indemnitzats per les administracions públiques corresponents de tota lesió que
pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui conseqüència del
funcionament normal o anormal dels serveis públics, excepte en els casos de força
major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar d’acord amb la Llei”.
En igual sentit, l’article 81 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya. Aquests articles
determinen que la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques sigui de
caràcter objectiu i que, per tant, esdevingui imprescindible acreditar que el dany o lesió
sofert pel reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis
públics, en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense intervenció
estranya que pugui interferir alterant el nexe causal.
En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local i 174 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,
assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis causats
als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament dels serveis
públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents, en els termes establerts
per la legislació general sobre responsabilitat administrativa”
Segon.- La jurisprudència ha reiterat en nombroses sentències que, perquè es pugui
declarar la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques, és necessari
que qui la pretén acrediti i provi que es donen les circumstàncies següents: a) que el
dany o lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics
en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte sense intervenció estranya
que pogués interferir alterant el nexe causal; b) que el dany sigui efectiu, econòmicament
avaluable i individualitzat en relació a una persona o grups de persones; c) que el
particular afectat no tingui el deure jurídic de suportar el dany; d) que no hi hagi força
major; i e) que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons l’estat dels
coneixements o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la producció dels
danys.
En tractar-se d’una responsabilitat objectiva és necessària la concurrència de tots
aquests elements -que han de ser provats per qui els al·lega- i entre els que té una
especial rellevància, en tant que element essencial de la responsabilitat, la relació de
causalitat entre el dany i el funcionament del servei públic.

Tercer.- La determinació de si els danys patits per la Sra. **** són atribuïbles de forma
directa i exclusiva al funcionament dels serveis públics municipals no és gens clara. En
aquest sentit, el fet que ni la Policia Municipal ni cap altre servei de l’Ajuntament d’Olot
intervingués directament en l’accident ni en tingués coneixement de manera immediata,
no permet acreditar la veracitat dels fets relatats per la part reclamant, alhora que
dificulta esbrinar el quan, el com i el perquè es va produir aquest accident. En aquest
cas, més enllà del que manifesta la part reclamant, no hi ha prova objectiva i certa dels
fets que es relaten.
Les declaracions del testimoni aportat per la Sra. **** no són suficientment clarificadores.
Tot i que manifesta que caminava a peu darrere la Sra. ****, a un o dos metres de
distància, i que manifesta que va veure com va caure, no va ser fins que es va apropar
al lloc de l’accident quan va veure una tapa mal col·locada, torta i com sortida d’un
costat; és a dir, que no va ser fins desprès de l’accident quan va veure que una tapa
d’aigües no estava ben posada, sense poder determinar si ho estava abans de l’accident
o ho estava a conseqüència de l’accident (que desprès de l’accident la tapa quedés mal
col·locada)
Quart.- Les voreres del carrer Mulleres compleixen totes i cadascuna de les normatives
sectorials específicament aplicables, tant pel que fa a la pavimentació com a la resta
d’elements propis d’una zona de pas de vianants.
La fotografia aportada en la reclamació per la Sra. **** ofereixen una visió de detall de
la tapa d’aigua del carrer Mulleres on manifesta que es va entrebancar. En aquesta
fotografia s’observa una tapa que es troba en un estat de conservació correcte i que no
presenta cap desnivell que impliqui un risc pels vianants. De la mateixa manera, la
vorera que apareix al voltant de la tapa tampoc presenta desperfectes ni desnivells que
suposin cap risc pels vianants, sinó que es pot apreciar que es troba en bon estat de
conservació.
La vorera existent al carrer Mulleres és uniforme, sense desnivells ni grans desperfectes
i presenta un estat de conservació raonable, que s’adequa als estàndards exigibles a
una administració pública responsable del manteniment de la via pública, d’acord amb
els articles 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i 66 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d‘abril.
A les fotografies no apareixen irregularitats d’entitat suficient per a constituir un risc per
a les persones quan transiten per aquella vorera; sobretot i tenim en compte que són
voreres amples amb un gran espai de pas pels vianants i amb la il·luminació pròpia
d’una via principal de l’eix comercial de la ciutat d’Olot. D’aquí que pugui afirmar-se que
les voreres del carrer Mulleres són fàcilment transitables amb un nivell d’atenció mínim,
segons els cànons socials imperants.
D’altra banda cal assenyalar que les tapes d’aigües que es col·loquen a la ciutat d’Olot,
ja sigui el mateix Ajuntament o les empreses concessionàries de serveis municipals,
com ara SOREA, estan dissenyades i construïdes per ser col·locades a la via pública, a
les zones de pas dels vianants, com són les voreres. Es tracta per tant, d’elements
homologats que han passat tots els controls requerits per poder estar disponibles al
mercat i per ser col·locats a la via pública.

Cinquè.- La pretensió de la part reclamant sobrepassa l’àmbit de la responsabilitat
objectiva de les administracions públiques i deriva cap a la conversió de l’Ajuntament
d’Olot en una mena d’asseguradora universal de qualsevol eventualitat que es produeixi
a la ciutat amb independència de la pròpia actuació administrativa.
Vist l’expedient administratiu SRP12020000001 i antecedents corresponents, que
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada d’Hisenda,
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord:
RESOLC
DENEGAR la indemnització reclamada per la Sra. **** pels danys ocasionats per una
caiguda a la via pública, en no quedar provat el nexe causal entre els danys reclamats i
el funcionament dels serveis públics municipals.
-Que es traslladi aquest acord a: Sr. ****, en representació de la Sra. ****; Srs. SOREA,
S.A.; i Srs. “Curós Espigulé, S.L.”.
S’aprova per unanimitat.
6.3. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- ESTIMAR LA RECLAMACIÓ
PRESENTADA PER LA SRA. ****, PER DANYS OCASIONATS AL SEU
HABITATGE.
Núm. de referència : X2020008729
Vist l’escrit presentat per la Sra. **** en el que formula reclamació patrimonial contra
l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats al seu habitatge i atesos els següents
ANTECEDENTS DE FET
Primer.- En escrit de data 4 de febrer de 2020 (Registre General, núm. E2020002294/0602-2020), la Sra. **** va formular reclamació patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, pels
danys ocasionats al mur del jardí del seu habitatge del passatge Martinica, a
conseqüència de les arrels de l’arbres existents a la via pública. A la petició s’hi
acompanya la següent documentació: reportatge fotogràfic de la paret del jardí i de la
vorera; instàncies presentades a l’Ajuntament en els darrers anys sobre la problemàtica
dels arbres situats a la via pública; i pressupost de reparació del mur, per un import
d’11.634,15 euros, que és la quantitat que es reclama.
Segon.- L’Alcaldia per resolució de data 6 de març de 2020 va admetre a tràmit la
reclamació per responsabilitat patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, atorgant als
interessats termini per tal de comparèixer i formular les al·legacions que creguin
oportunes amb aportació dels documents o informacions que considerin convenients als
seus drets, així com proposar proves concretant els mitjans que vulgui emprar.

Tercer.- En informe dels serveis tècnics de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot, de
data 17 de desembre de 2020, s’assenyala que els arbres que hi havia a l’espai públic
de vorera provocaven, amb les seves arrels, l’aixecament de la vorera i de la paret de
tanca del jardí de l’habitatge situat entre el carrer Hondures i el passatge Martinica. A
l’informe es diu que les actuacions dutes a terme per l’Ajuntament, durant l’any 2020,
han sigut la tala d’aquells arbres i la plantació d’una nova espècie amb l’escocell protegit
contra les arrels, així com l’arranjament de la vorera i l’alineat la nova vorada. A criteri
del tècnic municipal no es pot valorar el cost pressupostat de les obres per falta
d’amidament real.
FONAMENTS DE DRET
Primer.- L’article 32.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic,
d’acord amb l’article 106.2 de la Constitució, assenyala que “els particulars tenen dret a
ser indemnitzats per les administracions públiques corresponents de tota lesió que
pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui conseqüència del
funcionament normal o anormal dels serveis públics, excepte en els casos de força
major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar d’acord amb la Llei”.
En igual sentit, l’article 81 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya. Aquests articles
determinen que la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques sigui de
caràcter objectiu i que, per tant, esdevingui imprescindible acreditar que el dany o lesió
sofert pel reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis
públics, en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense intervenció
estranya que pugui interferir alterant el nexe causal.
En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local i 174 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,
assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis causats
als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament dels serveis
públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents, en els termes establerts
per la legislació general sobre responsabilitat administrativa”
Segon.- La responsabilitat patrimonial de les administracions públiques es basa en un
sistema de responsabilitat objectiva, la qual cosa implica que no cal que hi hagi culpa o
negligència, sinó únicament un funcionament normal o anormal dels serveis públics, un
dany avaluable econòmicament i una relació de causalitat entre un i altre. També que el
ciutadà afectat no tingui el deure jurídic de suportar aquest dany, que no hi hagi força
major i que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons l’estat dels coneixements
o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la producció dels danys.
Així doncs, esdevé imprescindible acreditar que el dany o lesió sofert per la part
reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, en
relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense intervenció estranya que
pugui interferir alterant el nexe causal.
Les actuacions dutes per l’Ajuntament al carrer Hondures amb afectació al passatge
Martinica, durant l’any 2020, consistents en la tala dels arbres existents i la plantació

d’una nova espècie amb l’escocell protegit contra les arrels, així com l’arranjament de la
vorera i l’alineat la nova vorada implica el reconeixement i l’assumpció, per part de
l’Ajuntament, dels danys produïts a la propietat de la Sra. **** . En aquest mateix sentit
es manifesten els serveis tècnics de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot, en informe
de data 17 de desembre de 2020.
En el present cas és raonable apreciar la relació causal entre els danys reclamats i el
funcionament dels serveis municipals, d’acord amb els articles 25 de la Llei 7/1985, de
2 d’abril i 66 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d‘abril, pel que fa a les competències
atorgades als municipis en matèria de medi ambient urbà, en particular, parcs i jardins
Vist l’expedient administratiu SRP12020000008 i antecedents corresponents, que
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada d’Hisenda,
proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:
Primer.- Acceptar la reclamació patrimonial formulada per la Sra. ****, pels danys
ocasionats al mur del jardí del seu habitatge del passatge Martinica, a conseqüència de
les arrels de l’arbres existents a la via pública; quedant per un moment posterior la
valoració econòmica dels danys efectivament produïts
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’entitat asseguradora de l’Ajuntament d’Olot.
-Que es traslladi aquest acord a: Sra. Mertxe Bueno Sergio i Srs. Curós Espigulé, S.L.
S’aprova per unanimitat.
7.1. - SERVEIS EXTRAORDINARIS DE RECOLLIDA DE DEIXALLES I NETEJA
VIÀRIA ANY 2021
Núm. de referència : X2021000755
Tipus de Contracte:SE
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SERVEIS
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

L’Ajuntament Ple de data 20 d’agost de 2011 va adjudicar el contracte de gestió del
servei públic municipal de recollida de deixalles i neteja viària a favor de la UTE
IGFA,SA- URBASER, SA amb NIF U55111645.
Per tal de garantir un correcte estat de neteja de la ciutat es fa necessari encarregar a
l’empresa concessionària del servei, la realització de tasques extraordinaris tal i com
s’estableix en els articles 28 i 29 del plec de clàusules jurídiques, econòmiques i
administratives que regeix el contracte.
Vist l’informe de la Sra. Isabel Barluenga Rojas, tècnica de l’Àrea de Residus, de data
10 de desembre de 2020, relatiu a determinats serveis extraordinaris de recollida de
deixalles i neteja viària previstos per l’anualitat 2021 per un import de 70.648, 70 € (IVA
inclòs).

Vist l’expedient administratiu núm: CC012021000002 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar l’informe emès per la Sra. Isabel Barluenga Rojas, tècnica de l’Àrea
de Residus, de data 10 de desembre de 2020, en el que es motiven les necessitats a
contractar.
Segon.- Adjudicar a favor de l’empresa Contractar amb UTE IGFA,SA- URBASER, SA
amb NIF U55111645, els serveis extraordinaris de recollida de deixalles i neteja viària
previstos per l’any 2021, d’acord amb l’informe dels Serveis Tècnics de SIGMA de data
10 de desembre de 2020 i en el qual es detallen els serveis a realitzar.
Tercer.- Aprovar i disposar el pagament de la despesa de SETANTA MIL SIS-CENTS
QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS (70.648,70 €) (IVA inclòs), amb
càrrec a la partida núm. 21.700.1621.227005 “ recollida selectiva de residus”
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 21700 1621 227005

Import
70648.70

Descripció
RECOLLIDA SELECTIVA RESIDUS

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

Quart.- IGFA SA--URBASER SA UTE adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012021000002.
S’aprova per unanimitat.
7.2. - APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT, APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS I PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES QUE
REGIRAN L'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE
PUBLICITAT, DELS SERVEIS PER A LA INSERCIÓ D'ANUNCIS I LA PUBLICACIÓ
DE LA COLUMNA AMB L'ACTUALITAT CULTURAL I D'INFORMACIÓ MUNICIPAL
AMB "EDICIONS EL BASSEGODA, SLU"; I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ.
Núm. de referència

: X2021000847

Tipus contracte
Procediment
Criteris

SE
NE
SP

DE SERVEIS
PROCEDIMENT NEGOCIAT
SENSE PUBLICITAT

Antecedents:
Atesa la necessitat de contractar els serveis per a la inserció d’anuncis i la publicació de
la columna amb l’actualitat cultural i d’informació municipal, per al període de gener a
desembre de 2021 al setmanari “La Comarca” amb Edicions El Bassegoda SLU, d’acord
amb l’informe emès per la Responsable de Comunicació de l’Ajuntament.

Atès que Edicions El Bassegoda SLU (La Comarca) és l’única publicació d’informació
local amb periodicitat setmanal a la Ciutat d’Olot i és, per tant, un suport indispensable
per divulgar informació d’interès per a la ciutadania.
El preu del contracte es determina en funció de preus unitaris.
Com que es tracta d’una licitació per preus unitaris, la despesa global no es pot concretar
anticipadament, ja que s’anirà determinant durant el període de vigència i segons les
necessitats. Per aquest motiu, l’Ajuntament no resta obligat a exhaurir el pressupost
base de licitació.
Vist que el procediment a seguir per a l’adjudicació és el negociat sense publicitat, en
aplicació dels articles 166 i 168.a)2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic (en endavant LCSP)
Vist l’informe tècnic emès per la Cap del Gabinet d’Alcaldia.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern, en virtut
de la delegació de la 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. CCS12021000001 i antecedents corresponent, la
regidora delegada d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- INICIAR l’expedient de contractació dels Serveis per a la inserció d’anuncis i la
publicació de la columna amb l’actualitat cultural i d’informació municipal, amb “Edicions
El Bassegoda SLU“, NIF B17039116 (La Comarca).
Segon.- APROVAR l’expedient de contractació administrativa dels serveis per a la
inserció d’anuncis i la publicació de la columna amb l’actualitat cultural i d’informació
municipal, d’acord amb el previst a l’article 117 de la LCSP.
El pressupost màxim de licitació, per l’any de durada del contracte, s’estableix en la
quantitat 35.000 €, IVA inclòs. Aquest import es desglossa 28.925,62 € de pressupost
net, més 6.074,38 € d’IVA calculat amb un tipus del 21%.
El preu del contracte es determina en funció de preus unitaris. L’oferta presentada per
l’empresa no podrà sobrepassar els preus unitaris determinats en els plecs.
Atès que es tracta d’una licitació per preus unitaris, la despesa global no es pot concretar
anticipadament, ja que s’anirà determinant durant el període de vigència del contracte i
segons les necessitats. Per aquest motiu, l’Ajuntament no resta obligat a exhaurir el
pressupost base de licitació.
El contracte tindrà una durada d’un any, amb efectes a partir del dia 1 de gener de 2021.
Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
condicions tècniques, d’acord amb el previst als articles 122 i 124 de la LCSP.

Quart.- APROVAR la despesa amb càrrec a la partida 21.100.491.227.061 “Inserció
mitjans comunicació” del Pressupost Municipal.
Operació Referència
200200

Tipus
Partida
Despeses 21100 491 227061

Import
35000

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
INSERCIONS MITJANS COMUNICACIO100 001 001 001 000 000

Cinquè.- CONVIDAR, en aplicació de l’article 168.a) 2n. i 170 de la LCSP, a l’empresa
“Edicions El Bassegoda, SLU”, NIF B17039116, de conformitat amb l’informe que consta
a l’expedient, per tal que si ho desitja, presenti oferta en els termes recollits en el plec
de clàusules administratives particulars i el plec de condicions tècniques.
Sisè.- NOMENAR Responsable del Contracte a la Sra. Anna Diago José, Cap del
Gabinet d’Alcaldia de l’Ajuntament d’Olot, d’acord amb l’article 62 de la LCSP.
Setè.- DELEGAR a l’Alcalde la competència per aprovar tots els actes de tràmit que
s’hagin de dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des del seu inici fins a
la seva definitiva finalització o resolució, d’acord amb el previst als articles 9 i 12 de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i l’article 11 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions
Públiques de Catalunya.
S’aprova per unanimitat.
7.3. - APROVACIÓ DE L'EXPDIENT, APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES
ADMININSTRATIVES PARTICULARS I EL PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES
QUE REGIRAN L'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT
SENSE PUBLICITAT, DELS SERVEIS D'INSERCIÓ DE PUBLICITAT I LA
REALITZACIÓ DE PROGRAMES ESPECIALS AMB MOTIU D'ESDEVENIMENTS
DE CIUTAT AMB "RÀDIO OLOT, SA" ; I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ.
Núm. de referència

: X2021000850

Tipus contracte
Procediment
Criteris

SE
NE
SP

DE SERVEIS
PROCEDIMENT NEGOCIAT
SENSE PUBLICITAT

Antecedents:
Atesa la necessitat de contractar els serveis d’inserció de publicitat i la realització de
programes especials amb motius d’esdeveniments de ciutat per al període de gener a
desembre de 2021 amb ”Ràdio Olot SA”, d’acord amb l’informe emès per la Cap de
Gabinet d’Alcaldia de l’Ajuntament.
Atès que Ràdio Olot SA és la ràdio de referència per a la ciutadania d’Olot i la Garrotxa,
és l’única emissora d’Olot que informa del dia a dia de la ciutat i comarca mitjançant els
informatius i programes especials amb els que fa un seguiment dels esdeveniments que
s’hi porten a terme. Ràdio Olot dona cobertura als principals actes que se celebren a
Olot i que es poden seguir en directe gràcies a les retransmissions en directe.

Vist que el procediment a seguir per a l’adjudicació és el negociat sense publicitat, en
aplicació dels articles 166 i 168.a)2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic (en endavant LCSP)
Vist l’informe tècnic emès per la Cap del Gabinet d’Alcaldia de l’Ajuntament.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern, en virtut
de la delegació de la 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. CCS12021000002 i antecedents corresponent, la
regidora delegada d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- INICIAR l’expedient de contractació dels serveis d’inserció de publicitat i la
realització de programes especials amb motius d’esdeveniments de ciutat, amb “Ràdio
Olot SA “, NIF A28795631.
Segon.- APROVAR l’expedient de contractació administrativa dels serveis d’inserció de
publicitat i la realització de programes especials amb motius d’esdeveniments de ciutat
amb “Ràdio Olot SA “, d’acord amb el previst a l’article 117 de la LCSP.
El pressupost màxim de licitació, per l’any de durada del contracte, s’estableix en la
quantitat de 15.000 €, IVA inclòs. Aquest import es desglossa en 12.396,70 € de
pressupost net i 2.603,30 € € d’IVA calculat amb un tipus del 21%.
El preu del contracte es determina en funció de preus unitaris. L’oferta presentada per
l’empresa no podrà sobrepassar els preus unitaris determinats en els plecs.
Atès que es tracta d’una licitació per preus unitaris, la despesa global no es pot concretar
anticipadament, ja que s’anirà determinant durant el període de vigència del contracte i
segons les necessitats. Per aquest motiu, l’Ajuntament no resta obligat a exhaurir el
pressupost base de licitació.
El contracte tindrà una durada d’1 any, amb efectes a partir del dia 1 de gener de 2021.
Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
condicions tècniques, d’acord amb el previst als articles 122 i 124 de la LCSP.
Quart.- APROVAR la despesa amb càrrec a la partida 21.100.491227061 “Inserció
mitjans comunicació” del Pressupost Municipal.
Operació Referència
200200

Tipus
Partida
Despeses 21100 491 227061

Import
15000

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
INSERCIONS MITJANS COMUNICACIO100 001 001 001 000 000

Cinquè.- CONVIDAR, en aplicació de l’article 168.a) 2n. i 170 de la LCSP, a l’empresa
“Ràdio Olot SA “, NIF A28795631, de conformitat amb l’informe que consta a l’expedient,

per tal que si ho desitja, presenti oferta en els termes recollits en el plec de clàusules
administratives particulars i el plec de condicions tècniques.
Sisè.- NOMENAR Responsable del Contracte a la Sra. Anna Diago José, Cap de
Gabinet d’Alcaldia de l’Ajuntament d’Olot, d’acord amb l’article 62 de la LCSP.
Setè.- DELEGAR a l’Alcalde la competència per aprovar tots els actes de tràmit que
s’hagin de dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des del seu inici fins a
la seva definitiva finalització o resolució, d’acord amb el previst als articles 9 i 12 de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i l’article 11 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions
Públiques de Catalunya.
S’aprova per unanimitat.
7.4. - APROVAR L'EXPEDIENT, APROVAR EL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS I EL PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES QUE
REGIRAN L'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE
PUBLICITAT, DELS ELS SERVEIS PER A L’EMISSIÓ DE PUBLICITAT A OLOT
TELEVISIÓ SL; I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ
Núm. de referència

: X2021000919

Tipus contracte
Procediment
Criteris

SE
NE
SP

DE SERVEIS
PROCEDIMENT NEGOCIAT
SENSE PUBLICITAT

Antecedents:
Atesa la necessitat de contractar els serveis per a l’emissió de publicitat amb Olot
Televisió, per al període de gener a desembre de 2021, d’acord amb l’informe emès per
la Cap de Gabinet d’Alcaldia de l’Ajuntament d’Olot.
Atès que Olot Televisió és l’únic canal local de televisió de proximitat a la Garrotxa.
Segons dades facilitades per la cadena, l'audiència mitjana diària d’Olot Televisió és de
18.000 usuaris únics. Aquesta xifra és el resultat de la mesurament, minut a minut, de
les televisions connectades (Smart TV) a la nostra àrea d'influència. És doncs un suport
indispensable per divulgar informació d’interès per a la ciutadania d’Olot.
Vist que el procediment a seguir per a l’adjudicació és el negociat sense publicitat, en
aplicació dels articles 166 i 168.a)2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic (en endavant LCSP)
Vist l’informe tècnic emès per la Cap de Gabinet d’Alcaldia de l’Ajuntament.

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern, en virtut
de la delegació de la 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. CCS12021000003 i antecedents corresponent, la
regidora delegada d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- INICIAR l’expedient de contractació dels serveis per a l’emissió de publicitat
amb ”Olot Televisió SL”, NIF B17477779.
Segon.- APROVAR l’expedient de contractació administrativa dels per a l’emissió de
publicitat amb ”Olot Televisió SL”, d’acord amb el previst a l’article 117 de la LCSP.
El pressupost màxim de licitació, per l’any de durada del contracte, s’estableix en la
quantitat de 12.000 €, IVA inclòs. Aquest import es desglossa en 9.917,36 € de
pressupost net i 2.082,64 € d’IVA calculat amb un tipus del 21%.
El preu del contracte es determina en funció de preus unitaris. L’oferta presentada per
l’empresa no podrà sobrepassar els preus unitaris determinats en els plecs.
Atès que es tracta d’una licitació per preus unitaris, la despesa global no es pot concretar
anticipadament, ja que s’anirà determinant durant el període de vigència del contracte i
segons les necessitats. Per aquest motiu, l’Ajuntament no resta obligat a exhaurir el
pressupost base de licitació.
El contracte tindrà una durada d’un any, amb efectes a partir del dia 1 de gener de 2021.
Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
condicions tècniques, d’acord amb el previst als articles 122 i 124 de la LCSP.
Quart.- APROVAR la despesa amb càrrec a la partida 20100491227061 (Inserció
mitjans comunicació) del Pressupost Municipal.
Operació Referència
200200

Tipus
Partida
Despeses 21100 491 227061

Import
12000

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
INSERCIONS MITJANS COMUNICACIO100 001 001 001 000 000

Cinquè.- CONVIDAR, en aplicació de l’article 168.a) 2n. i 170 de la LCSP, a l’empresa
”Olot Televisió SL”, NIF B17477779, de conformitat amb l’informe que consta a
l’expedient, per tal que si ho desitja, presenti oferta en els termes recollits en el plec de
clàusules administratives particulars i el plec de condicions tècniques.
Sisè.- NOMENAR Responsable del Contracte a la Sra. Anna Diago José, Cap del
Gabinet d’Alcaldia de l’Ajuntament d’Olot, d’acord amb l’article 62 de la LCSP.
Setè.- DELEGAR a l’Alcalde la competència per aprovar tots els actes de tràmit que
s’hagin de dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des del seu inici fins a
la seva definitiva finalització o resolució, d’acord amb el previst als articles 9 i 12 de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i l’article 11 de la Llei

26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions
Públiques de Catalunya.
S’aprova per unanimitat.
7.5. - RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ EN LA SANCIÓ IMPOSADA PER
AVARIA MOLT GREU EN EL SERVEI IP DE L’AJUNTAMENT D’OLOT
Núm. de referència

: X2015002330

Antecedents:
Per decret de la regidora delegada d’Hisenda, de data 23 de desembre de 2019, Decret
número 2019LDEC003598, s’incoà expedient sancionador a TELEFÒNICA DE
ESPAÑA SAU i TELEFONICA MOVILES SAU UTE, NIF U87295341, empresa
adjudicatària del Lot 2: Servei de telefonia de veu integral, és a dir de funcionalitat de
veu fixa i funcionalitat de veu mòbil; i Servei d’accés a xarxes de dades i accés a Internet
i correu electrònic del contracte de l’equipament de telefonia i els serveis de
comunicacions de l’Ajuntament d’Olot; com a responsable del retard en la resolució
d’una avaria que es va produir el 25 de setembre de 2019, incidència qualificada com a
molt greu. En aquesta resolució es va nomenar Instructor de l’expedient, oferint la
possibilitat de formular-ne la recusació, i s’atorgava un termini de quinze dies hàbils
perquè TELEFÒNICA DE ESPAÑA SAU pogués aportar les al·legacions, documents o
informacions que considerés convenients.
En data 10 de març de 2020 es dictà proposta de resolució, en la qual s’assenyalava
que els fets provats constituïen una incidència molt greu, atesa l’afectació provocada
per l’avaria i el temps que es va trigar en resoldre-la, i per la que es proposava la
imposició d’una sanció econòmica.
El termini per formular les al·legacions va quedar interromput pel Reial Decret 463/2020,
de 14 de març, pel qual es declarava l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de
crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, que entre d’altres suspenia i interrompia els
terminis per a la tramitació dels procediments administratius. Per decret de la regidora
delegada d’Hisenda, de data 17 de juny de 2020, Decret número 2020LDEC001663, es
va acordar reprendre el procediment iniciat i es va fixar el període restant per a la
formulació d’al·legacions i presentació de documents i informacions que considerés
pertinent. Notificada la proposta de resolució, va transcórrer el termini establert per
formular les al·legacions i presentar les documentacions i informacions que es
consideressin pertinents, sense que es fes ús d’aquest dret.
Per decret de la regidora delegada d’Hisenda, de data 9 de setembre de 2020, Decret
número 2020LDEC002678, es va resoldre imposar a TELEFÒNICA DE ESPAÑA SAU i
TELEFONICA MOVILES SAU UTE, NIF U87295341, una sanció de 46.990,57 €, com a
responsable de la infracció molt greu consistent en la resolució d’una incidència greu en
un temps molt superior a l’establert en les SLA presentades per l’empresa. Així mateix
es va aprovar la liquidació provisional número I2L-2020-0000800022, s’informava

a l’interessat dels terminis d’ingrés i que un cop vençut el termini, el deute seria exigit
pel procediment de constrenyiment.
En data 6 d’octubre de 2020, TELEFÒNICA DE ESPAÑA SAU i TELEFONICA
MOVILES SAU UTE, NIF U87295341, van presentar recurs de reposició, amb número
de Registre d’Entrada E2020014258.
Vist l’informe NI022020001965 emès pel Responsable del Departament d’Informàtica i
Noves Tecnologies de l’Ajuntament d’Olot, de data 30 de desembre de 2020, en què
estudia les al·legacions proposades i conclou informant que s’estimin les al·legacions a
la sanció proposada i s’accepti la proposta de quantificació de la sanció que es proposa
en el recurs de reposició.
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12015000002 i antecedents corresponent, la
regidora delegada d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent
acord:
ESTIMAR les al·legacions presentades per TELEFÒNICA DE ESPAÑA SAU i
TELEFONICA MOVILES SAU UTE en el recurs de reposició presentat en relació a la
imposició de sanció imposada per avaria molt greu en el servei IP de l’Ajuntament d’Olot
(Registre d’Entrada E2020014258), i acceptar la quantificació de la sanció imposada per
una quantitat total de 9.688,48 euros.
S’aprova per unanimitat.
7.6. - MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE LA NETEJA DELS EDIFICIS I
EQUIPAMENTS MUNICIPALS, I DEL CONTRACTE DE NETEJA PER SERVEIS
EXTRAORDINARIS AMB MOTIU DEL COVID, EN APLICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ
SLT/1/2021
Núm. de referència

: X2019041140

Antecedents:
El Ple de l’Ajuntament d’Olot, en data 29 d’octubre de 2019, va acordar iniciar i aprovar
l’expedient per a la contractació del servei de neteja dels edificis administratius,
educatius, culturals, esportius i socials de l’Ajuntament d’Olot; aprovar el plec de
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladores de
la contractació, aprovar la despesa i convocar la corresponent licitació.
El Ple de l’Ajuntament d’Olot, en sessió ordinària de 18 de juny de 2020, va aprovar
l’adjudicació del servei de neteja dels edificis i equipaments municipals (Lots 1, 2, 3, 4 i
5 (Edificis Administratius, Educatius, Culturals, Esportius i Socials) a l’oferta integradora
presentada per la “UTE NETEJA OLOT II”, formada per OHL SERVICIOS INGESAN
SAU i INSTAL·LACIONS, GESTIÓ, FORMACIÓ I ASSESSORAMENT SA (IGFA). El
contracte es va formalitzar amb efectes a 1 de setembre de 2020.

El mes de març de 2020 va esclatar la crisi sanitària provocada pel coronavirus Covid19, que ha obligat a prendre mesures per prevenir i evitar el contagi. En el moment en
què es van redactar els plecs de la licitació de la neteja, aquesta crisi sanitària encara
no havia esclatat, i per tant no es va poder fer cap previsió de com afectaria aquest
servei.
Les mesures a adoptar per a la prevenció del contagi per coronavirus Covid-19 s’han
d’adaptar a les mesures que es dicten en funció de la situació epidemiològica i l’índex
de risc de cada territori, i en cada moment.
A causa d’això, la Junta de Govern Local de data 30 de desembre de 2020 va acordar
modificar el contracte vigent del servei de neteja dels edificis administratius, educatius,
culturals, esportius i socials de l’Ajuntament d’Olot, ampliant-lo per dur a terme feines de
neteja i desinfecció extraordinaris per al període comprès entre gener i març de 2021.
Vista la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener, per la qual es prorroguen i es modifiquen
les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la
pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
Vistos els informes emesos pel Sr. Xavier Viñolas Boix, enginyer tècnic de l’Àrea de
Territori de l’Ajuntament d’Olot i responsable del contracte, NI022021000014 i
NI022021000015, que estableixen les modificacions de les necessitats de neteja als
edificis municipals d’acord amb la Resolució SLT/1/2021, pel que fa al contracte ordinari
de neteja i pel que fa a la modificació del contracte per serveis de neteja i desinfecció
extraordinaris de gener a març, respectivament.
Fonaments jurídics:
Article 205.b), de la LCSP, que regula les modificacions del contracte no previstes en el
plec de clàusules administratives particulars:
“b) Quan la necessitat de modificar un contracte vigent derivi de circumstàncies
sobrevingudes i que siguin i imprevisibles en el moment en què va tenir lloc la licitació
del contracte, sempre que es compleixin les tres condicions següents:
1r Que la necessitat de la modificació derivi de circumstàncies que una
Administració diligent no hauria pogut preveure.
2n Que la modificació no alteri la naturalesa global del contracte.
3r Que la modificació impliqui una alteració en la seva quantia que no excedeixi,
aïlladament o conjuntament amb altres modificacions acordades de conformitat amb
aquest article, el 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclòs.”
Article 206.1) de la LCSP estableix que en els supòsits de modificació del contracte que
recull l’article 205, les modificacions acordades per l’òrgan de contractació són
obligatòries per als contractistes quan impliquin, aïlladament o conjuntament, una
alteració en la seva quantia que no excedeixi el 20 per cent del preu inicial del contracte,
IVA exclòs.

Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener, per la qual es prorroguen i es modifiquen les
mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia
de COVID-19 al territori de Catalunya, publicada al DOGC núm. 8309 de 5 de gener de
2021.
Per tot això, i vistos els antecedents corresponents i vist l’expedient administratiu núm.
CCs12019000037, la regidora d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció
dels següents acords:
Primer.- MODIFICAR el contracte vigent del servei de neteja dels edificis administratius,
educatius, culturals, esportius i socials de l’Ajuntament d’Olot, amb la UTE NETEJA
OLOT II, amb CIF núm. U01611425, (adjudicat en sessió plenària de 18 de juny de 2020)
i establir la modificació de les hores de neteja establertes, per als centres i equipaments
que s’indiquen a continuació:

Tot això d’acord amb l’informe NI022021000014 emès pel responsable del contracte.
Segon.- MODIFICAR el contracte vigent amb la UTE NETEJA OLOT II, amb CIF núm.
U01611425, el servei de neteja i desinfecció extraordinaris de gener a març, dels edificis
administratius, educatius, culturals, esportius i socials de l’Ajuntament d’Olot (acordat
per la Junta de Govern Local de 30 de desembre de 2020) i establir la modificació de
les hores de neteja extraordinàries en els centres i equipaments que s’indiquen a
continuació:

Tot això d’acord amb l’informe NI022021000015 emès pel responsable del contracte.
Tercer.- Les modificacions establertes en els punts primer i segon s’entendran efectives
per al període des del 7 de gener fins el 17 de gener inclòs. No obstant, si es
prorroguessin les mesures en matèria de salut pública dictades per la Resolució
SLT/1/2021 en els mateixos termes, aquestes modificacions quedarien automàticament
prorrogades pel mateix període que estableixi el Departament de Salut, sense necessitat
de cap nou acord.
En aquest cas, el responsable del contracte contactarà amb l’empresa per escrit, per
informar-los de la pròrroga d’aquestes modificacions.
S’aprova per unanimitat.
8.1. - PAGAMENT D'UN COMPLEMENT DE NOCTURNITAT AL PERSONAL DE LA
POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS EL MES DE DESEMBRE DE
2020
Núm. de referència

: X2021000039

Atès els informes del Sergent de la Policia Municipal de data 30 de desembre de 2020.
Vist l’expedient administratiu RH132021000001 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 desembre de
2020:
Nom i Cognoms

Data

Dies

Serveis

Import (€)

Desembre 2020

6

Nocturnitat

159,12 €

Desembre 2020

7

Nocturnitat

185,64 €

Desembre 2020

4

Nocturnitat

106,08 €

Desembre 2020

7

Nocturnitat

185,64 €

CAPORALS

****
****
****
****
AGENTS

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

Desembre 2020

7

Nocturnitat

128,52 €

Desembre 2020

7

Nocturnitat

128,52 €

Desembre 2020

7

Nocturnitat

128,52 €

6

Nocturnitat

110,16 €
110,16 €

Desembre 2020
Desembre 2020

6

Nocturnitat

Desembre 2020

4

Nocturnitat

73,44 €

Desembre 2020

4

Nocturnitat

73,44 €

Desembre 2020

4

Nocturnitat

73,44 €

Desembre 2020

4

Nocturnitat

73,44 €

Desembre 2020

4

Nocturnitat

73,44 €

Desembre 2020

6

Nocturnitat

110,16 €

5

Nocturnitat

91,80 €
128,52 €

Desembre 2020
Desembre 2020

7

Nocturnitat

Desembre 2020

9

Nocturnitat

165,24 €

Desembre 2020

7

Nocturnitat

128,52 €

Desembre 2020

7

Nocturnitat

128,52 €

Desembre 2020

6

Nocturnitat

110,16 €

Desembre 2020

6

Nocturnitat

110,16 €

Desembre 2020

7

Nocturnitat

128,52 €

2

Nocturnitat

36,72 €

Desembre 2020

TOTAL

2.747,88€

Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:
Operació Referència
0

Tipus
Partida
Despeses 20180 132 121031

Import
2747.88

Descripció
ALTRES
COMPLEMENTS
SEGURETAT

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
NOCTURNITAT
180 008 999 999 999 999

S’aprova per unanimitat.
9.1. - PAGAMENT PAGA EXTRAORDINÀRIA PER JORNADES DE NIT AL
PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL CORRESPONENT AL PERÍODE JULIOL
A DESEMBRE DE 2020
Núm. de referència : X2021000048
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.
Atès l’informe del Sotsinspector en Cap de la Policia Municipal de data 30 de desembre
de 2020.

Vist l’expedient administratiu RH132021000002 i antecedents corresponents, la
regidora, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Pagament de la paga extraordinària per les jornades de nit del personal de la Policia
Municipal que es relaciona a continuació pels serveis extraordinaris realitzats des del
mes de juliol fins al desembre de 2020:
Nom i Cognoms

Data

Nits Serveis

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

Juliol – Desembre 20
Juliol – Desembre 20
Juliol – Desembre 20
Juliol – Desembre 20
Juliol – Desembre 20
Juliol – Desembre 20
Juliol – Desembre 20
Juliol – Desembre 20
Juliol – Desembre 20
Juliol – Desembre 20
Juliol – Desembre 20
Juliol – Desembre 20
Juliol – Desembre 20
Juliol – Desembre 20
Juliol – Desembre 20
Juliol – Desembre 20
Juliol – Desembre 20
Juliol – Desembre 20
Juliol – Desembre 20
Juliol – Desembre 20
Juliol – Desembre 20
Juliol – Desembre 20
Juliol – Desembre 20
Juliol – Desembre 20
Juliol – Desembre 20
Juliol – Desembre 20
Juliol – Desembre 20
Juliol – Desembre 20
Juliol – Desembre 20
Juliol – Desembre 20
Juliol – Desembre 20
Juliol – Desembre 20

31
7
32
32
34
7
33
17
7
7
32
35
27
18
29
33
32
24
25
26
7
31
7
42
32
23
32
11
32
19
24
26

Import (€)

Paga extraordinària Nadal 20
Paga extraordinària Nadal 20
Paga extraordinària Nadal 20
Paga extraordinària Nadal 20
Paga extraordinària Nadal 20
Paga extraordinària Nadal 20
Paga extraordinària Nadal 20
Paga extraordinària Nadal 20
Paga extraordinària Nadal 20
Paga extraordinària Nadal 20
Paga extraordinària Nadal 20
Paga extraordinària Nadal 20
Paga extraordinària Nadal 20
Paga extraordinària Nadal 20
Paga extraordinària Nadal 20
Paga extraordinària Nadal 20
Paga extraordinària Nadal 20
Paga extraordinària Nadal 20
Paga extraordinària Nadal 20
Paga extraordinària Nadal 20
Paga extraordinària Nadal 20
Paga extraordinària Nadal 20
Paga extraordinària Nadal 20
Paga extraordinària Nadal 20
Paga extraordinària Nadal 20
Paga extraordinària Nadal 20
Paga extraordinària Nadal 20
Paga extraordinària Nadal 20
Paga extraordinària Nadal 20
Paga extraordinària Nadal 20
Paga extraordinària Nadal 20
Paga extraordinària Nadal 20

63,86
14,42
65,92
65,92
70,04
14,42
45,54
23,46
9,66
9,66
44,16
48,30
37,26
24,84
40,02
45,54
44,16
33,12
34,50
35,88
9,66
42,78
9,66
57,96
44,16
31,74
44,16
15,18
44,16
26,22
33,12
35,88

1.165,36€

TOTAL

Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a la partida:
Operació Referència
0

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Tipus
Partida
Despeses 20180 132 121031

Import
1165.36

Descripció
ALTRES
COMPLEMENTS
SEGURETAT

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
NOCTURNITAT
180 008 999 999 999 999

Tercer.- En cap cas, les quantitats assignades com a complement de nocturnitat, durant
un període de temps, originarà cap dret individual respecte a les variacions o
apreciacions corresponents a períodes successius.
S’aprova per unanimitat.
10.1. - PAGAMENT DE SERVEIS EXTRAORDINARIS AL PERSONAL DE LA
POLICIA MUNICIPAL REALITZATS EL MES DE DESEMBRE DE 2020
Núm. de referència : X2021000054
Atès l’informe del Sotsinspector de la Policia Municipal de data 30 de desembre de 2020.
Vist l’expedient administratiu RH132021000003 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 desembre de 2020:
Nom i Cognoms / Data / Servei

Hores

Import (€)

****– Agent
02/12/20 REFORÇ TORN

8

156,64 €

8

156,64 €

3,25

74,59 €

****– Agent
01/12/2020 REFORÇ TORN

****– Xofer grua
27/12/2020 REFORÇ TORN
TOTAL

387,87 €

Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:
Operació Referència
0
0

Tipus
Partida
Despeses 21180 132 13001
Despeses 21180 133 13001

Import
313.28
74.59

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
HORES EXTRAORDINARIES SEGURETAT
180 008 999 999 999 999
HORES EXTRAORDINARIES SEGURETAT
180 008 999 999 999 999
(GRUA)

S’aprova per unanimitat.
11.1. - PAGAMENT D'UNA RETRIBUCIÓ EXTRA AL PERSONAL DE LA POLICIA
MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS DURANT ELS DIES 24, 25 I 31 DE
DESEMBRE DE 2020

Núm. de referència

: X2021000078

Atès el punt 3 de l’acord de la plantilla de la Policia Municipal annex al conveni de
l’Ajuntament d’Olot, que estableix una retribució extra de 95,29€ bruts per cada efectiu
que tingui planificat per quadrant dies assenyalats, com són els dies de Nadal.
Atès l’informe del Sotsinspector en Cap de la Policia Municipal de data 30 de desembre
de 2020.
Vist l’expedient administratiu RH132021000004 i antecedents corresponents, la
regidora, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Pagament d'una retribució extra al personal de la policia municipal que es
detalla a continuació pels serveis realitzats durant els dies 24, 25 i 31 de desembre de
2020:
Nom i Cognoms
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

Data
25 i 31
24
25

25
25
25
25 i 31

31
31
25 i 31

25
24
24
24
24

TOTAL

Import (€)
190,58
95,29
95,29
95,29
95,29
95,29
190,58
95,29
95,29
190,58
95,29
95,29
95,29
95,29
95,29

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.715,22€

Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:
Operació Referència
0

Tipus
Partida
Despeses 21180 132 13001

Import
1715.22

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
HORES EXTRAORDINARIES SEGURETAT
180 008 999 999 999 999

S’aprova per unanimitat.
12.1. - PAGAMENT DE SERVEIS EXTRAORDINARIS AL PERSONAL DE LA
BRIGADA MUNICIPAL PER LES HORES EXTRES REALITZADES EL MES DE
DESEMBRE DE 2020
Núm. de referència : X2021000185

Vist l’expedient administratiu RH132021000005 i antecedents corresponents i atès
l’informe del Director tècnic de la Brigada Municipal amb número NI022020001963 de
data 30 de desembre de 2020, 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 desembre de 2020:
Brigada
servei

Data

Cognoms i Nom

****
Nadal. De 16:00 a 19:00 h. Muntatge de les
llums de Nadal del carrer Estires.
Manteniment carrers. De 16:00 a 17:00 h.
Penjar cable telefònic al carrer Folch i
Nadal. De 15:00 a 17:00 h. Desconnexió
de la Fira i dur claus de la granja al
Lluèrnia: De 17:15 a 18:15 h. Assistir a la
Ronda Montolivet.
Nadal. De 08:00 a 14:00 h. Muntatge de les
llums de Nadal dels carrers

Import

13,00
3,00

295,89 €
58,74 €

15/12/2020

S. Mínim

1,00

30,60 €

08/12/2020

S.Diürn Festiu

2,00

45,90 €

12/12/2020

S.Diürn Festiu

1,00

22,95 €

12/12/2020

S.Diürn Festiu

6,00

137,70 €

24/12/2020

ELECTRICISTES Oficial 1º
S.Diürn Festiu

1,00
1,00

22,95 €
22,95 €

11/12/2020

ELECTRICISTES Oficial 1º
S. Diürn

14,00
4,00

315,47 €
78,32 €

23/12/2020

S. Minim

1,00

30,60 €

05/12/2020

S.Diürn Festiu

3,00

68,85 €

12/12/2020

S.Diürn Festiu

6,00

137,70 €

18/12/2020

ELECTRICISTES Oficial 1º
S. Mínim

1,00
1,00

30,60 €
30,60 €

8,00

171,03 €

****
Nadal. De 17:00 a 18:00 h. Programar
megafonia a Can Trinxeria.

Hores

ELECTRICISTES Oficial 1º
S. Diürn

****
Nadal. De 15:00 a 19:00 h. Muntatge de les
llums de Nadal del carrer Estires.
Nadal. De 19:00 a 20:00 h. Recollir camió
cistella del taller per actuacions Nadal.
Nadal. De 08:00 a 11:00 h. Connexions
corrent Mercat de Nadal, encendre focus
Nadal. De 08:00 a 14:00 h. Muntatge de les
llums de Nadal dels carrers

Tipus

11/12/2020

****
Escola de Música. De 13:00 a 14:00 h.
Modificar inclinació focus pati.

/

TOTAL
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:
Operació Referència
0

Tipus
Partida
Despeses 21142 165 13001

Import
664.91

Descripció
HORES
EXTRAORDINARIES
ENLLUMENAT

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
BRIGADA
142 002 999 999 999 999

S’aprova per unanimitat.
13.1. - PAGAMENT D'UN COMPLEMENT AL PERSONAL DE LA BRIGADA
MUNICIPAL, INFORMÀTICA I TÈCNICS D’URBANISME PELS RETENS DE
DESEMBRE DE 2020

Núm. de referència

: X2021000191

Atès els informes del director de l’àrea d’Infraestructura i Urbanisme de data 21 de
desembre de 2020 amb número d’expedient NI022020001897, l’informe del cap d’àrea
d’Informàtica de data 3 de desembre de 2020 amb número d’expedient NI022020001961
i l’informe del director tècnic de la Brigada Municipal de data de 30 de desembre de 2020
amb número d’expedient NI022020001962.
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 RH132021000006 i antecedents corresponents, la
regidora, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:

Nom i Cognoms

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
TOTAL

Servei

Brigada
Brigada
Brigada
Brigada
Brigada
Informàtica
Informàtica
Informàtica
Informàtica
Infra. i
Urbanisme
Infra. i
Urbanisme
Infra. i
Urbanisme

Reten
setmana
Sortida
reten
laborable
Sortida
reten
festiu
Sortida
reten
acte
programa
t

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 desembre de 2020:

Import (€)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
3
3
4
1
-

2
-

-

249,90 €
514,60 €
306,00 €
137,70 €
362,10 €
193,80 €
137,70 €
137,70 €
137,70 €
137,70 €
137,70 €

1

-

-

-

137,70 €
2.590,30€

Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:
Operació Referència
0
0
0

Tipus
Despeses
Despeses
Despeses

Partida
21120 920 15300
21142 165 15300
21140 151 15300

Import
606.90
1570.30
413.10

Descripció
RETENS INFORMATICA
RETENS BRIGADA ENLLUMENAT
RETENS URBANISME

CC1
120
142
140

CC2
001
002
001

CC3
999
999
999

CC4
999
999
999

CC5
999
999
999

CC6
999
999
999

S’aprova per unanimitat.
14.1. - PAGAMENT DELS SERVEIS EXTRAORDINARIS A DIVERS PERSONAL DE
LES OFICINES PER LES HORES EXTRES REALITZADES EL MES DE DESEMBRE
DE 2020
Núm. de referència : X2021000319
En relació a l’expedient RH132021000007 i antecedents corresponents, i atès l’informe
de la cap de Progrés Econòmic amb número NI022020001932 de data 31 de desembre
de2020, la regidora proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Pagament dels serveis extraordinaris a divers personal de les oficines de l’Ajuntament
que es relaciona a continuació per les hores extres realitzades/presentades durant el
mes de desembre de 2020
Nom i Cognoms

Subàrea

****

Dinàmig

****

Dinàmig

****

Dinàmig

****
Dinàmig

Data
5, 7 i 8 de
desembre
5, 6 i 8 de
desembre
5, 6 i 8 de
desembre
14,15,16 ,17,19,
21,22,23,28,
29,30 i 31
desembre

Serveis
Muntatge, desmuntatge i
control del mercat de Nadal
Muntatge i seguiment del
mercat de Nadal
Coordinació mercat de Nadal
Ajuts 1000 i 3000 - Hores
Diürnes

N. hores/
Categoria

Import €

9

204,69 €

12

368,40 €

11,50

363,63 €
626,42 €

28

TOTAL

1.563,14 €

Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:
Operació Referència
0

Tipus
Partida
Despeses 21200 430 13001

Import
626.42

0
0

Despeses 21200 4311 13001
Despeses 21200 4313 13001

368.40
204.69

0

Despeses 21200 241 13001

363.63

S’aprova per unanimitat.

Descripció
CC1 CC2
HORES EXTRAORDINARIES DINAMIG
200ADM.
009
GRAL.
HORES EXTRAORDINARIES DINAMIG200
FIRES009
HORES
EXTRAORDINARIES
DINAMIG
200 009
MERCAT
HORES
EXTRAORDINARIES
DINAMIG
200 009
OCUPACIO

CC3 CC4 CC5 CC6
999 001 000 000
999
999

001
001

000
000

000
000

999

001

000

000

15.1. - PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER ROSER.-PROPOSANT
APROVAR INICIALMENT
Núm. de referència

: X2021001065

Vist el projecte de reurbanització del carrer del Roser, redactat pel cap de l’Àrea de
Territori, senyor Ramon Prat Molas en data gener de 2021, que té per objecte la
reurbanització de la superfície viària del carrer Roser, des de l’embocadura del carrer
Pintor Domenge i el perímetre viari de la Plaça de Braus, la renovació del clavegueram
del carrer, i la disposició de nous elements de recollida d’aigua de pluja, així com
l’extensió de canalitzacions per a la posterior implantació d’un sistema automàtic de
control d’accés de vehicles en la boca del carrer Pintor Domenge, estenent les
limitacions d’accés i aparcament que ja existeixen en la part del Puig del Roser ocupada
per l’edifici de l’arxiu.
Vist l’art. 37, 38 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
En relació a l’expedient UPOM2021000001, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d' Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el projecte de reurbanització del carrer del Roser,
redactat pel cap de l’Àrea de Territori, senyor Ramon Prat Molas en data gener de 2021.
SEGON.- SOTMETRE el present acord a informació pública pel termini de TRENTA
DIES, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis de la
corporació i al web de l’Ajuntament.
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.

S’aprova per unanimitat.
16.1. - PROJECTE D’AMPLIACIÓ DE LA VORERA OEST DEL CARRER MARIÀ
VAYREDA, TRAM: CARRER SECRETARI DAUNIS-RDA. FLUVIÀ.- PROPOSANT
APROVAR DEFINITIVAMENT
Núm. de referència

: X2020033881

Vist que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot, en la sessió celebrada el dia
8 d’octubre de 2020 va adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovar inicialment el projecte
d’ampliació de la vorera oest del carrer Marià Vayreda, tram: carrer Secretari DaunisRda. Fluvià, redactat pel cap de l’Àrea de Territori, senyor Ramon Prat Molas en data
octubre de 2020.

Vist que el referit projecte es va exposar al públic pel termini de trenta dies en el Butlletí
Oficial de la Província de Girona núm. 204 de data 22 d’octubre de 2020 i al tauler
d’anuncis de la Corporació.
Vist que durant el termini en el qual ha estat exposat al públic no s’han presentat
al·legacions ni suggeriments de cap tipus.
Vist l’informe favorable amb condicions emès en data 18 de desembre de 2020 pel
Servei Territorial de Carreteres a Girona de la Generalitat de Catalunya, que s’adjunta
a l’expedient.
Vist que s’ha incorporat al projecte un estudi hidràulic d’actuacions als carrers Marià
Vayreda i Fontanella, que no comporta cap canvi substancial al projecte.
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 UPOM2020000036, 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 el projecte d’ampliació de la vorera oest del
carrer Marià Vayreda, tram: carrer Secretari Daunis-Rda. Fluvià, redactat pel cap de
l’Àrea de Territori, senyor Ramon Prat Molas en data octubre de 2020 (modificat
desembre 2020), que incorpora les condicions establertes en l’informe emès pel servei
Territorial de carreteres a Girona, així com també l’estudi hidràulic de les actuacions.
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província i al web de
l’ajuntament.
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.

S’aprova per unanimitat.
17.1. - CONCEDIR LLICÈNCIA DE REHABILITACIÓ PARCIAL D'EDIFICI
PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES PER A MILLORA ENERGÈTICA I
CONSTRUCCIÓ DE PISCINA, AMB SITUACIÓ AL C DE MULLERAS N.6
Núm.- LLICENCIA D’OBRES
****- CTRA DE RIUDAURA N.0268 OLOT
Núm. de referència

: X2020003483

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per REHABILITACIÓ PARCIAL
D'EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES PER A MILLORA ENERGÈTICA I
CONSTRUCCIÓ DE PISCINA, al C DE MULLERAS N.6, del municipi d’Olot.
Identificació de l’expedient: OMA32020000008
Situació: C DE MULLERAS N.0006
1.- En data 17/01/2020, **** amb DNI: ****, representat per ****, presenta projecte
d’obres majors per REHABILITACIÓ PARCIAL D'EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE
MITGERES PER A MILLORA ENERGÈTICA I CONSTRUCCIÓ DE PISCINA, amb
situació al carrer C DE MULLERAS N.6, d’Olot.
2.- En data 10/12/2020 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.
FONAMENT DE DRET
1. Vist el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per
acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 18 de juny de
2003 i quin Text Refós fou aprovat pel mateix òrgan en sessió de data 25 de setembre
de 2003, havent estat publicada la seva normativa al Diari Oficial de la Generalitat de
data 2 de febrer de 2004, i posteriors modificacions, qualifica la finca on es situa
l’edificació existent de sòl URBÀ CONSOLIDAT. Zona de conservació de l’estructura
urbana (7.1)
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: ****, representat per ****, llicència d’obres
(OMA32020000008), per REHABILITACIÓ PARCIAL D'EDIFICI PLURIFAMILIAR
ENTRE MITGERES PER A MILLORA ENERGÈTICA I CONSTRUCCIÓ DE PISCINA,
amb situació al C DE MULLERAS N.6, 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: CRA2020600081
Liquidació de Drets i Garanties:
Drets
Per: Un pressupost de: 36610.88 euros
no Veles, marquesines o tendals
Base liquidable (3)

Drets

36610.88

%
bonificació
338.46

Drets definitius
0

Taxes
338.46

Total Drets
66.15

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

Euros
404.61
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
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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 les obres caldrà presentar la següent documentació:
• Document signat per contractista assumint la responsabilitat de l’execució de
l’obra i document que l’acrediti (model 36, certificat d’alta a l’epígraf corresponent
o altra documentació equivalent).
• Projecte d’execució visat pel col·legi professional corresponent.
• Informe subscrit per la direcció facultativa de l’obra sobre l’adequació o no del
projecte executiu al projecte bàsic autoritzat.
• Programa de control de qualitat
• Còpia de l’acta d’inici d’obres emesa per la direcció facultativa de les obres
• Pla de seguretat de l’obra subscrit pel contractista i aprovat per la direcció
facultativa de l’obra, que haurà de contenir la documentació referida a les
prescripcions que dimanen de la normativa del Ministeri de Sanitat que
s’estableixen al document anomenat “PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN
PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL SARS-CoV-2”.
2. Aquesta llicència no autoritza l’ocupació de la via pública amb materials o altres
elements propis de l’obra.
3. L’enderroc s’executarà d’acord amb les condicions determinades a la vigent
Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública.
4. Aquesta llicència no autoritza la instal·lació de rètols comercials visibles des de
la via pública.
5. Els materials, textures i colors d’acabat de façana hauran de coincidir amb els
característics del conjunt edificat d’acord amb el criteri determinat a l’article 128
del Pla d’ordenació urbanística municipal.
6. Es recorda el que estableix l’article 546.7 del capítol VI, llibre V del Codi Civil
Català, on indica que “Ningú no pot, sens perjudici del que estableix la normativa
urbanística, excavar piscines, cisternes, rampes, soterranis o altres sots a menys
de seixanta centímetres del límit d'una finca veïna o d'una paret mitgera. Els
propietaris que facin l'excavació han de proporcionar al sòl, en tots els casos,
una consolidació suficient perquè la finca veïna tingui el suport tècnicament
adequat per a les edificacions que hi hagi o que permeti construir la normativa
urbanística”
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. 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.

17.2. - LEGALITZACIÓ ENDERROC DE COBERT EN HABITATGE UNIFAMILIAR
AL C.DE LES DÀLIES NÚM.32
Núm.- LLICENCIA D’OBRES
****- C DE SANT CRISTÒFOR N.0037 OLOT
Núm. de referència

: X2020008942

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de ****per LEGALITZACIÓ ENDERROC
DE COBERT EN HABITATGE UNIFAMILIAR, al C DE LES DÀLIES N.32, del municipi
d’Olot.
Identificació de l’expedient: OMA32020000015
Situació: C DE LES DÀLIES N.0032
UTM: 6904224
1.- En data 14/02/2020, **** amb DNI: ****, representat per ****, presenta projecte
d’obres majors per LEGALITZACIÓ ENDERROC DE COBERT EN HABITATGE
UNIFAMILIAR, amb situació al carrer C DE LES DÀLIES N.0032 , d’Olot, d’acord amb
el projecte redactat per:
2.- En data 14/04/2020 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. Edificació aïllada unifamiliar d’intensitat
6 (12.6).
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya,
estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les llicències d’obres.
És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme.
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local,
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, que va delegar
aquesta competència en aquest òrgan municipal.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Atorgar a **** amb DNI ****, representat per ****, llicència d’obres
(OMA32020000015), per LEGALITZACIÓ ENDERROC DE COBERT EN HABITATGE
UNIFAMILIAR, amb situació al C DE LES DÀLIES N.32 , 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. Donar compte de l’ingrès de les liquidació/ns que es detalla/en
seguidament: CRA2020600037
Liquidació de Drets i Garanties:
Drets
Per:Un pressupost de: 451.88 euros
Base liquidable Drets
(3)
451.88

%
Drets definitius Taxes
bonifica
ció
18.08
0
18.08

Total Drets
28.20

Garanties:
Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties

Euros
46.28
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.

46.28

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. Cal que en un termini no superior a 30 dies des de la data de concessió de la
llicència, s’aporti document que acrediti la correcta gestió dels residus generats
per l’obra segons l’establert a l’Ordenança general de gestió de residus aprovada
el 15/03/2002 i modificada el 28/07/2005.
.
S’aprova per unanimitat.
18.1. - TAXIS: TARIFES URBANES DEL SERVEI DE TAXI, PER A L’ANY 2021
Núm. de referència

: X2021001026

Atesa la proposta del col·lectiu de taxistes de la ciutat d’Olot en el sentit que, per a l’any
2021, no es modifiquin les tarifes urbanes de taxi que foren aprovades per a l’any 2020,
en acord de la Junta de Govern Local, de data 27 de febrer de 2020.
Considerant les previsions dels articles 31 i 32 de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi
i de l’article 38 del Reglament regulador del servei municipal del taxi d’Olot, aprovat pel
ple de l’Ajuntament, en sessió de data 26 de gener de 2006, pel que fa al règim i
estructura de les tarifes urbanes aplicables a aquest servei.
Considerant que les tarifes urbanes de taxi estan subjectes a autorització administrativa
i que correspon a l’Ajuntament, com autoritat atorgant de les llicències de taxi, establir
les tarifes urbanes que hauran d’implementar-se als aparells taxímetres i de conformitat
amb el Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim procedimental dels preus
autoritzats i comunicats i el Decret 339/2001, de 18 de desembre, que estableix un
sistema simplificat per actualitzar el preus autoritzats i comunicats; i vist l'expedient
administratiu VTX220210000001 i antecedents corresponents, el regidor delegat de
Mobilitat, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:
Primer.- Informar favorablement i aprovar la proposta presentada pel col·lectiu de
taxistes d’Olot, en el sentit que, durant l’any 2021, no hi hagi cap increment de les tarifes
urbanes del servei de taxi a la nostra ciutat; amb la qual cosa les tarifes que s’aplicaran
a aquest servei seran les mateixes de l’any 2020 i que són les següents:
a.- TARIFA 1 (Tots els dies feiners de 20:00 h a 08:00 h
i les 24 hores dels dissabtes, diumenges i festius)
Baixada de bandera
5,50.- €
Km de recorregut
1,33.- €
Hora d’espera
20,00.- €
b.- TARIFA 2 (Tots els dies feiners de 08:00 h a 20:00 h)
Baixada de bandera
4,85.- €
Km de recorregut
1,27.- €
Hora d’espera
19,00.- €

c.- SUPLEMENTS
Avís telefònic
Dissabtes, diumenges i festius
Tots els dies de la setmana (de
les 00:00 hores a les 06:00 hores)
Paquets superiors a 55x35x35 cm
Animals domèstics, excepte gossos pigall
Casaments i bateigs: hora d’espera
Enterraments

1,20.- €
1,00.- €
4,00.- €
0,70.- €
1,00.- €
27,00.- €
43,00.- €

Segon.- Notificar aquests acords a la Comissió de Preus de Catalunya.
-Que es traslladi aquest acord: Sr. Juan Fernández Rodríguez (representant del
col·lectiu de taxistes d’Olot); i Srs. Comissió de Preus de Catalunya.
S’aprova per unanimitat.
19.1. - PROPOSANT APROVAR EL CONVENI DE CESSIÓ D'ÚS DE TERRENYS
PER A HORTS MUNICIPALS A LA CTRA. VELLA DE LA DEU NÚM. 25 A
Núm. de referència

: X2020046920

Des de l’any 2015 hi ha queixes veïnals de la zona d’horts situada a la Carretera Vella
de la Deu, núm. 25A d’Olot, que estan relacionades amb la presència de mosquit tigre
als habitatges veïns de la propietat i que s’atribueixen a l’existència de punts
d’acumulació d’aigua als horts.
Malgrat els esforços realitzats durant els darrers anys per solucionar el problema, aquest
persisteix.
Els veïns continuen considerant els punts d’acumulació d’aigua dels horts el motiu que
explica la presència del mosquit a la zona, fet a priori contradictori amb les inspeccions
realitzades l’any 2018.
Per disminuir la pressió veïnal caldria retirar els punts d’acumulació d’aigua de la zona
dels horts.
El Consistori ha mostrat interès polític per resoldre i satisfer la demanada veïnal
En relació a l’expedient SICO2020000005, 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 el conveni a subscriure entre l’Ajuntament d’Olot i la propietària de la
finca ubicada a la Ctra. Vella de la Deu núm. 25A, Sra. ****, per cedir l’ús de forma

temporal i gratuïta, d’aquesta parcel·la per destinar-la a horts municipals amb la finalitat
de dignificar i millorar l’aspecte i l’entorn d’aquesta zona.
Segon.- Autoritzar al Regidor de Medi Ambient perquè signi el conveni aprovat.
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

