
 
 
 

ACTA NÚM. 5 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

EL DIA 4 DE FEBRER DE 2021. 
 

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 4 de febrer 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 i Montserrat Torras i Surroca presencialment al lloc on se celebra. 
Immaculada Muñoz i Díaz, Jordi Güell i Güell, Maria Assumpció Camps i Bosch, 
Aniol Sellabona i Aguilera i Gemma Canalias i Rafel de forma telemàtica.  
 
També hi assisteixen com a regidors delegats expressament convidats per tal de 
presentar els assumptes de la seva àrea, sense poder intervenir, en cap cas, en la part 
resolutiva ni en la resta d’assumptes que no afectin a la seva àrea ni prendre part en la 
votació, i segons informe dels Serveis de Secretaria del dia 1 de juliol de 2003, els 
Srs./es: Agustí Arbós i Torrent, Gemma Pujolar i Busquets de formà telemàtica. 
Adriana Francés i Planella presencialment. 
 
Hi assisteix telemàticament l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí.  
 
Actua com a secretària, la Secretària General , Sra. M. Glòria Gou Clavera.  
 
La secretària fa constar que els regidors Sra. Muñoz, Sr. Güell, Sra. Camps, 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 
TELEMATICS 

 
Núm. de referència : X2021003889     
 
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 SG012021000012 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 4 
de febrer 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 28 de gener de 2021: 
 

- El divendres 29 de gener va presidir la Junta de SIGMA.  

- El dilluns 1 de febrer va rebre els representants del Centre Excursionista Olot. 

Es va reunir amb el fins ara president de l’entitat, Ramon Regí i Albert Rubirola 

que assumeix, a partir d’ara, aquesta responsabilitat. 

- El dimarts 2 va participar a la reunió del Gabinet Territorial de Coordinació 

d'Emergències per la Covid-19, a les comarques gironines.  

 
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 EL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT D’OLOT I LA FUNDACIÓ PRIVADA VILA CASAS PER A 

REGULAR UN PRÉSTEC DE OBRES D’ART DE LA FUNDACIÓ A 
L’AJUNTAMENT. 

Núm. de referència : X2021003528     
 
La Fundació Privada Vila Casas és propietària en ple domini d’un fons d’obres d’art 
contemporani català i està disposada a cedir una sèrie d’obres del mateix en règim de 
comodat a l’Ajuntament d’Olot per tal que siguin exposades. 
 
L’Ajuntament d’Olot disposa de diferents immobles on hi ha un espai expositiu en 
condicions adequades i està interessat en oferir una programació a la ciutadania i en 
rebre les exposicions que la Fundació Privada Vila Casas té en propietat i es considerin 
adequades per a poder ser exposades a Olot. 
 
Vist que cal regular els termes d’aquesta col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i la 
Fundació Privada Vila Casas, ambdues parts han acordat subscriure un conveni que 
s’adjunta com a annex a la proposta. 
 
En relació a l’expedient CON12021000002 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i la Fundació 
Privada Vila Casas per a la cessió, en qualitat de préstec en comodat, d’una sèrie 
d’obres que conformen el fons d’art de la Fundació, triades de comú acord sobre la base 
del conjunt d’obres presentades per la Fundació, per a la organització d’exposicions a 
les instal·lacions de l’Ajuntament d’Olot 
 
Segon.- Facultar l’alcalde per signar la documentació que derivi d’aquest acord. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
6.1. - CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE CULTURA, 
EL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA I L'AJUNTAMENT D'OLOT PER A 

LA GESTIÓ DE L'ARXIU COMARCAL DE LA GARROTXA 
 
Núm. de referència : X2021003978     
 
La Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i gestió de documents, regula la Xarxa d’Arxius 
Comarcals, que ha de fer possible l’aplicació dels principis de provinença i territorialitat 
en el tractament dels documents i en l’accés a aquests. La Xarxa d’Arxius Comarcals és 
titularitat de la Generalitat de Catalunya, i correspon al Departament de Cultura la seva 
direcció, impuls i coordinació. 
 
D’acord amb la Llei d’arxius i gestió de documents, la gestió dels arxius comarcals 
correspon als consells comarcals, excepte quan el consell comarcal i l’ajuntament cap 
de comarca acordin que l’arxiu faci alhora les funcions d’arxiu comarcal i d’arxiu 



 

municipal, supòsit en què la gestió correspon conjuntament al consell comarcal i 
l’ajuntament. 
 
Segons la disposició addicional quarta de la Llei d’arxius i gestió de documents, la 
Generalitat ha de transferir als consells comarcals els mitjans i recursos per a la gestió 
dels arxius comarcals en termes equivalents a les transferències que ja s’efectuen en 
virtut de les delegacions de competències sobre arxius acordades en execució del 
Decret 208/1989, d’1 d’agost, de delegació de competències en matèria de cultura a les 
comarques. 
 
Per tal de fer possible que la comarca de la Garrotxa disposi d’un equipament arxivístic 
adequat a les necessitats actuals, les parts volen concretar les seves obligacions, 
competències i funcions en la gestió de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa i, per això, 
proposen subscriure el present conveni. 
 
Vist l’expedient AX012021000001 i la proposta de conveni, que serveix de motivació per 
a la present proposta, l'Alcalde proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament de Cultura, el Consell 
Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament d’Olot per a la gestió de l’Arxiu Comarcal de la 
Garrotxa. 
 
Segon.- Facultar el Sr. Alcalde per fer les gestions per al compliment i desenvolupament 
d’aquests acords i per a la signatura del conveni. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.1. - SOL·LICITAR UNA SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER AL 
FINANÇAMENT DE LES ACTIVITATS I PROJECTES CULTURALS DE LES 

OFICINES JOVES 2021 – ARA, JOVES 
 
Núm. de referència : X2021003180     
 
Atès que ARA, JOVES-Ideal-OJG és un projecte cultural-participatiu dirigit a la població 
jove de la ciutat i de la comarca i que pretén facilitar l'accés dels i les joves a la cultura 
des d'una perspectiva no consumista, responsable, diversa i participativa.  
 
Atès que hi participen com a gestors i membre del nucli central del Projecte “Ara, Joves” 
una trentena de joves representants de tots instituts de la ciutat d'Olot i també de l'institut 
de Besalú. Cal dir però que més de 900 joves es beneficien de les activitats que es 
generen.  
 
Atès que entenent que la cultura i la participació és un dret per a totes les persones, 
aquest projecte treballa per desenvolupar l'esperit crític dels joves, eliminant barreres 
d'accés a la cultura, oferint espais i temps perquè es pugui expressar, tot fent un treball 
amb els agents culturals i el teixit associatiu del territori i posant especial èmfasi en la 
participació activa. 



 
 
 

  

En relació a l’expedient SED12021000001 , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada d'Educació, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Sol·licitar la inclusió del municipi d’Olot en el programa de subvencions 
convocat per la Diputació de Girona per al finançament de les activitats i projectes 
culturals de les oficines joves, capitals de comarca i municipis de més de 15.000 
habitants de les comarques gironines – anualitat 2021  
 
Segon.- Demanar una subvenció de 5.000€ per despeses per al finançament de les 
activitats i projectes culturals de les oficines joves – Ara, joves.  
 
Tercer.- Facultar l’alcalde per signar tota la documentació necessària.  
 
 
 

S’aprova per unanimitat. 
 

 
8.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES I APORTACIONS 

 
Núm. de referència : X2021003914     
 
En relació a l’expedient CPG22021000014 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 i aportacions annexada número 21/004 
per un import de 317.289,81 euros. 
 
 

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

200240  Despeses 99999 317289.81 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
9.1. - APROVAR CERTIFICACIÓ D'OBRA DE L'EMPRESA CONSTRUCTORA EL 

CARDONER SA. 
Núm. de referència : X2021003916     
 
En relació a l’expedient CPG22021000015 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 certificació n.10 de CONSTRUCTORA CARDONER SA corresponent 
a les obres de PROJECTE BASIC I EXECUTIU DE L’ESPAI CRÀTER D’OLOT 
UBICAT AL CARRER MACARNAU 55 D’OLOT  amb càrrec a la partida 



 

20.140.333.63208 “ACT ESP. CRATER (OBRA)(PR20-290394.8)PR18-30” per un 
import de 170.633,15 euros. 

 
 

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

200220  Despeses 20140  333  63208 170633.15 ACT ESP.CRATER(OBRA)(PR20-
290394,8)PR18-30) 

100 001 001 001 000 000 

 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.1. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- DENEGAR LA INDEMNITZACIÓ 
RECLAMADA PER **** PER DANYS OCASIONATS A UN VEHICLE EN ACCIDENT 

A LA VIA PÚBLICA AMB UNA PILONA HIDRÀULICA. 
 
Núm. de referència : X2020042503     
 
Vist l’escrit presentat pel Sr. ****, en nom i representació de la mercantil **** en el que 
formula reclamació patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats a un 
vehicle en accident a la via pública en xocar amb una pilona hidràulica i atesos els 
següents  

 
ANTECEDENTS DE FET 

 
Primer.- En escrit de data 29 de setembre de 2019 (Registre General de l’Ajuntament 

d’Olot, núm. E2020013727/29-09-2020), el Sr. ****, en nom i representació de la 

mercantil ****va formular reclamació patrimonial pels danys que va partir, el dia 6 d’agost 

de 2020, el vehicle propietat de la mercantil marca Audi, model Q5, matrícula ****, en 
accedir al passeig Bisbe Guillamet per l’entrada més propera a l’ajuntament. En aquest 
escrit s’assenyala que l’accident es va produir pel mal funcionament de les pilones, quan 
una de les dues que baixen no va baixar del tot i es va quedar a la meitat, mentre que 
una sí que va baixar fins a baix. Aquest fet va provocar que el vehicle col·lisionés amb 
una de les pilones causant danys a la part frontal del vehicle. També s’assenyala que 
es va requerir la presència d’una patrulla de la Policia Municipal, que va personar-se al 
lloc dels fets per comprovar el sinistre. A la petició s’hi acompanya la següent 
documentació: un peritatge de valoració dels danys del vehicle de 7 d’agost de 2020 
(valoració núm. 13148), emès per “GtEstimate”, per un import de 1.193,23 euros, que 
és la quantitat que es reclama i unes fotografies del vehicle i del lloc de l’accident (2 
fotos). 
 
Segon.- En informe de la Policia Municipal, de data 12 de gener de 2021, es remet 
l’informe de l’accident 202000076, de data 6 d’agost de 2020. En aquest informe es 
recull la versió dels fets que realitza el conductor del vehicle accidental, el Sr. ****, atès 
que al moment de produir-se l’accident cap agent de la Policia Municipal hi era present.  
 
En el relat del Sr. ****, que es recull a l’acta policial, es diu que “a l’entrada del passeig 
Bisbe Guillamet es va aturar davant de les pilones controlades per comandament 
automàtic i, en emprendre de nou la marxa, va col·lidir amb la seva part anterior dreta 
contra la pilona de la dreta segons el sentit de circulació, atès que aquesta, un cop 



 
 
 

accionat el comandament no havia baixat correctament, tot i que l’esquerra sí que havia 
baixat, però el semàfor tenia encesa la fase vermella”. 
 
A l’informe s’assenyala que, en opinió de l’agent actuant, l’accident es va produir degut 
a que el conductor del vehicle accidentat va emprendre la marxa fixant-se només amb 
la pilona de l’esquerra, però no va mirar que la pilona de la dreta també fos baixada; i 
que no va fer cas de la fase vermella del semàfor. 
 
Tercer.- En informe de data 25 de gener de 2021 (Registre General núm. 
E2021001233/27-01-2021), el responsable de l’empresa ETRA BONAL, S.A., 
concessionària del servei de manteniment de les pilones hidràuliques instal·lades a la 
ciutat d’Olot, manifesta que el control d’accés instal·lat al passeig Bisbe Guillamet, al 
costat de l’Ajuntament (P09) està format per dues pilones de tipus automàtic amb accés 
restringit mitjançant comandament a distància. La distància entre les pilones és la 
suficient perquè cap vehicle pugui passar entremig d’elles o per un dels laterals. 
 
Aquest control d’accés, a diferència dels altres també instal·lats a Olot, no té implantats 
horaris per tal que en determinades hores pugui accedir-hi qualsevol usuari, sinó que 
sempre té l’accés tancat i únicament els usuaris autoritzats poden entrar amb el vehicle. 
 
El mecanisme d’accionament de les pilones es basa en un llaç magnètic, ubicat abans 
de l’accés a la pilona, que detecta la presència de vehicles; una vegada detectat el 
vehicle, per tal de poder accedir-hi, l’usuari disposa d’un comandament a distància per 
provocar una demanda al sistema i activar la baixada de les pilones.  
 
En el nostre cas són dues les pilones que tenen de baixar i, per seguretat, el sistema 
disposa d’un control de baixada, de manera que fins que les dues pilones no han baixat 
del tot no es permet el pas del vehicle. Aquest sistema de seguretat consisteix en dos 
sensors en sèrie, un a cada pilona, per tal poder llegir la posició de “pilona baixada”; i 
fins que els dos sensors no han detectat correctament que les pilones són a baix, el 
semàfor que permet el pas resta sempre en vermell. 
 
En relació al funcionament del sistema de control d’accessos amb pilones hidràuliques, 
pel que fa a la pilona pujada, a l’informe se’ns diu que: a.- Quan hi ha una petició d’accés, 
per accionament d’un comandament a distància, el sistema comprova si el codi del 
comandament llegit està donat d’alta en la central i, en cas afirmatiu, s’activa la baixada 
de la pilona i fins que els sensors no detecten que les dues pilones són a baix, el semàfor 
resta en vermell.  Una vegada baixades les pilones, el semàfor es posa verd per tal de 
permetre l’accés; b.- En el moment que el sistema decideix pujar la pilona per falta 
d’usuaris, el primer que fa és posar el semàfor en vermell i, desprès de tres segons, la 
pilona inicia la pujada.  Si durant aquest procés es detecta la presència d’un vehicle en 
la zona de seguretat, la pilona torna a baixar i tot seguit obre el semàfor en verd; i c.- En 
cas que una petició d’accés per comandament a distancia no fos acceptada (perquè el 
codi no està a la central, per mal funcionament del comandament, etc.), la pilona es 
mantindria en la posició de “pujada”; 
 
També s’assenyala que la pilona va ser revisada i que es varen fer les inspeccions, tant 
elèctriques com mecàniques, no detectant-se cap problema; per la qual cosa es pot dir 
que seu funcionament era correcte. D’altra banda, apunta la importància de ressaltar 



 

que les pilones compleixen amb tots els requisits tècnics i que varen ser instal·lades 
d’acord amb les previsions del contracte d’obra.   
 
Finalment l’informe conclou afirmant que revisades les incidències produïdes durant el 
dia 6 d’agost de 2020 i posteriors, en el control d’accés al passeig Bisbe Guillamet pel 
costat de l’Ajuntament, consta un avis del dia 7 d’agost de 2020, per part de la Policia 
Municipal  i que, un cop revisada la instal·lació pel tècnic, no es va trobar cap anomalia 
en el sistema, tal i com consta en el full de treball adjunt corresponent al dia 7 d’agost 
de 2020, que s’adjunta a l’informe. 
 
Quart.- En documentació obrant en aquest ajuntament consta una autorització que dona 
cobertura a l’accés del vehicle matrícula **** a la illa de vianants del Barri Vell.  

 
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. 
 
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. 
 



 
 
 

En aquest cas, la determinació de si els danys que es reclamen 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 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.  
 
Tercer.- L’Ajuntament d’Olot, en ús de les competències atorgades als municipis en 
matèria d’ordenació del trànsit als articles 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i 66  del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d‘abril, en relació a l’article 7 del Reial decret legislatiu 
6/2015, de 30 d’octubre, ha establert una zona de restringida al trànsit que abasta tot en 
nucli antic de la ciutat i que està delimitada per pilones hidràuliques. En aquesta zona 
l’accés està limitat, únicament i exclusiva, a aquells vehicles que disposen d’una 
autorització municipal expressa. Aquesta autorització municipal afecta a vehicles 
individualitzats per la seva matrícula i s’acompanya d’un comandament a distància -que 
a efectes de control també està vinculat a l’esmentat vehicle-, per tal d’activar les pilones 
hidràuliques i poder circular per la zona restringida.  
 
Quart.- La conducció de qualsevol vehicle per vies urbanes requereix una especial 
atenció. En el nostre cas, la diligència, l’atenció i la precaució normal exigible a qualsevol 
conductor de vehicle, en el sentit que es recull als articles 10 del Reial decret legislatiu 
6/2015, de 30 d’octubre i 3 del Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, havia 
d’accentuar-se pel fet que el Sr. **** circulava per una zona d’accés restringit als veïns 
del nucli antic. 
 
L’obligació dels conductors de vehicles de respectar tota la senyalització viària 
col·locada als carrers de la ciutat per l’Ajuntament, en ús de les competències atorgades 
als municipis a l’article 7 del Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, és 
inqüestionable. 
 
El Sr. ****tenia l’obligació de complir la senyalització vertical indicativa que circulava en 
direcció a una zona d’accés restringit als veïns regulat amb pilones hidràuliques i, en 
conseqüència, havia d’esperar a què la llum del semàfor fos verda per tal de continuar 
la circulació i accedir a la zona de transit restringit del nucli antic.  
 
En aquest sentit és rellevant assenyalar que el mateix conductor del vehicle, el Sr. ****, 
en el relat dels fets que es recull a l’acta policial manifesta que va emprendre de nou la 
marxa quan el semàfor tenia encesa la fase vermella; és a dir, i així es diu a l’informe 
policial de de l’accident de trànsit: “l’accident es va produir degut a què el conductor del 
vehicle accidentat va emprendre la marxa fitxant-se només amb la pilona de l’esquerra, 
però no va mirar que la pilona de la dreta també fos baixada; i que no va fer cas de la 
fase vermella del semàfor”. 
 
Cinquè.- L’estat de la pilona hidràulica i de les seves instal·lacions complementàries era 
correcta, sense que amb anterioritat a l’accident s’hagués detectat cap anomalia en el 
seu funcionament.  
 
En l’informe de l’empresa ETRA BONAL, S.A. s’assenyala expressament que la pilona 
va ser revisada al mateix dia i que es varen fer les inspeccions, tant elèctriques com 



 

mecàniques, no detectant-se cap problema. En aquest mateix sentit és remarcable 
recordar que a l’informe se’ns diu que revisades les incidències produïdes durant el dia 
6 d’agost de 2020 i posteriors, només consta un avis del dia 7 d’agost de 2020, per part 
de la Policia Municipal  i que, un cop revisada la instal·lació pel tècnic, no es va trobar 
cap anomalia en el sistema, tal i com consta en el full de treball corresponent al dia 7 
d’agost de 2020. D’aquí que l’informe dels tècnics de l’empresa ETRA BONAL, S.A. 
conclogui afirmant que el funcionament de la pilona era correcte. 
 
La descripció de la situació de les pilones i del semàfor apuntada pel Sr. **** és correcta 
i es correspon amb la descripció del funcionament del sistema apuntat en l’informe de 
l’empresa ETRA BONAL, S.A.: “En el cas que ens ocupa (...pilones hidràuliques del 
passeig Bisbe Guillament del costat de l’Ajuntament...) són dues les pilones que tenen 
de baixar i, per seguretat, el sistema disposa d’un control de baixada, de manera que 
fins que les dues pilones no han baixat del tot no es permet el pas del vehicle. Aquest 
sistema de seguretat consisteix en dos sensors en sèrie, un a cada pilona, per tal poder 
llegir la posició de “pilona baixada”; i fins que els dos sensors no han detectat 
correctament que les pilones són a baix, el semàfor que permet el pas resta sempre en 
vermell”. 
 
No es pot oblidar que hi ha un element del sistema tan important com la pilona hidràulica: 
el semàfor indicatiu de si el pas està autoritzant o, per contra, està prohibit. Així, el 
semàfor només es posa verd quan les pilones són a baix, ja que mentre les pilones no 
han baixat completament o mentre les pilona estan pujant el semàfor és manté en 
vermell. En el nostre cas, és evident que el conductor de vehicle no va respectar el 
semàfor indicatiu de si el pas estava autoritzat o prohibit, ja que va emprendre la marxa 
-tal i com expressament reconeix- amb el semàfor en vermell. 
 
Sisè.- En el present cas, la relació causal entre els danys ocasionats al vehicle i el 
funcionament dels serveis municipals es trenca per la pròpia actuació del conductor del 
vehicle, en no prestar la suficient atenció en la conducció ni en les circumstàncies de la 
via, quan pretenia entrar a una zona d’accés restringit al trànsit. 
 
Vist l’expedient administratiu SRP12020000022 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 del següent acord: 
 
DENEGAR la indemnització reclamada per la representació **** pels danys ocasionats 
al vehicle de la seva propietat, matrícula ****, en  produir-se l’accident com a 
conseqüència de l’actuació de la conductora del vehicle accidentat en no prestar la 
suficient atenció en la conducció ni en les circumstàncies de la via; la qual cosa trenca 
el nexe causal entre els danys reclamats i el funcionament dels serveis públics 
municipals. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

11.1. - APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT, APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ, 

MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, DE LES OBRES 
D’AMPLIACIÓ DE LA VORERA OEST DEL C/ MARIÀ VAYREDA. TRAM: C/ 
SECRETARI DAUNIS – RONDA FLUVIÀ; I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ. 

 
 

Núm. de referència : X2021003260    
 

Tipus contracte OB D'OBRES 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

 
 Antecedents  
 

Vista la necessitat de contractar les obres d’ampliació de la vorera oest del Carrer Marià 
Vayreda. Tram entre el Carrer Secretari Daunis i la Ronda Fluvià, d'acord amb l'informe 
tècnic emès pel Cap de l’Àrea d’Infraestructura, Urbanisme i Brigada de l’Ajuntament 
d’Olot de data 27 de gener de 2021. 

El projecte tècnic de les obres d’ampliació , va ser aprovar per Junta de Govern Local 
de data 14 de gener de 2021. 

El pressupost base de licitació ascendeix a 125.015,01 € IVA inclòs. Aquest import es 
desglossa en 103.318,19 € de pressupost net i 21.696,82 € en concepte d’IVA calculat 
al tipus del 21%. 

Pel que fa a la durada del contracte, s'estableix un termini màxim de 2,5 mesos, a 
comptar del dia següent a la signatura de l’acta de comprovació de replanteig. 

Als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat del contracte 
subjecte a licitació, el valor estimat del mateix ascendeix a 103.318,19 €, IVA exclòs. 

Aquest contracte no està subjecte a regulació harmonitzada i al seu expedient 
(CCS12021000007) hi consta el plec de clàusules administratives particulars, el projecte 
d’obres aprovat per Junta de Govern Local de data 14 de gener de 2021, i demés 
documentació prevista a l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre del 2017 
(LCSP)  

Atès que aquest contracte es tipifica com a contracte administratiu d’obres d’acord amb 
el previst als articles 25 i 13 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic ( en endavant LCSP). 

Atès que el procediment a seguir per a l'adjudicació del contracte és l'obert simplificat, 
atenent a diversos criteris de valoració, en virtut dels articles 131, 145 i 159 de la LCSP, 
i que la tramitació de l’expedient serà la ordinària. 

De conformitat amb el que disposa l’article 116 de la LCSP, la celebració de contractes 
per part de les administracions públiques requerirà la prèvia tramitació de l’expedient 



 

que s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els 
termes previstos a l’article 28 de l’esmentada Llei. 

Vist que a l’expedient s’han incorporat el Plec de clàusules administratives particulars i 
el Projecte tècnic i memòria valorada  , d’acord amb el que disposa l’article 116.3 de la 
LCSP. 

Atès que d’acord amb la informació d’Intervenció hi ha crèdit suficient a la partida 
consignada. 

Vist que a l’expedient hi consta l’informe emès per la Secretària general de l’Ajuntament, 
en compliment d’allò establert a la Disposició Addicional Segona de la LCSP. 

Vist el que disposa l’apartat 1 de la Disposició Addicional Segona de la LCSP i atès que 
l’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local per la delegació conferida per 
l’Alcaldia en data 26 de juny de 2019. 

Per tot això, en exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la 
delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret de data 25 de 
juny de 2019. 

I vist l’expedient administratiu núm. CCS12021000007 com a regidora delegada 
d’Hisenda, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 

Primer.- INICIAR l'expedient de contractació de les obres d’ampliació de la vorera oest 
del Carrer Marià Vayreda. Tram entre el Carrer Secretari Daunis i la Ronda Fluvià 
incorporant-hi la documentació a què fa referència l'article 116 del LCSP. 

Segon.- APROVAR l'expedient de contractació administrativa de les obres d’ampliació 
de la vorera oest del Carrer Marià Vayreda. Tram entre el Carrer Secretari Daunis i la 
Ronda Fluvià , amb un import màxim de licitació de cent  tres mil tres-cents divuit euros 
amb dinou cèntims (103.318,19 €), IVA exclòs.  

L'import total de la despesa ascendeix a 125.015,01 €, IVA inclòs. Aquest import es 
desglossa en 103.318,19 € € de pressupost net, més 21.696,82 € en concepte d'IVA 
calculat al tipus del 21%. 

La durada màxima del contracte és de 2,5 mesos , a comptar del dia següent a la 
signatura de l’acta de comprovació de replanteig. 

Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la 
contractació de les obres d’ampliació de la vorera oest del Carrer Marià Vayreda. Tram 
entre el Carrer Secretari Daunis i la Ronda Fluvià 

Quart.- APROVAR la despesa de la present contractació que es finançarà amb càrrec 
al romanent provinent de la partida:  

20.140.151.61926   Ampliació Vorera C. Marià Vayreda (IFS)......   125.015,01 €. 

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

200210  Despeses 99999 125015.01 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 



 
 
 

Cinquè.- NOMENAR, com a Responsable del Contracte, el Sr. Ramon Prat Molas, Cap 
d’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot, amb les facultats determinades a l’article 62 
de la LCSP, i haurà de supervisar  la seva execució , adoptar les decisions i dictar les 
instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta realització de la 
prestació pactada dins de l’àmbit de facultats que l’òrgan de contractació li atribueixi 
 
Sisè.- CONVOCAR la licitació i tramitar l'expedient de contractació de les obres 
d’ampliació de la vorera oest del Carrer Marià Vayreda. Tram entre el Carrer Secretari 
Daunis i la Ronda Fluvià, que es tramitarà pel procediment obert simplificat i procedir a 
la publicació de l’anunci de licitació en el Perfil del Contractant de conformitat amb els 
articles 117 i 135 de la LCSP. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
11.2. - ADJUDICAR EL CONTRACTE DEL SERVEI D’INSERCIÓ D’ANUNCIS I LA 

PUBLICACIÓ DE PROGRAMACIÓ CULTURAL I D’INFORMACIÓ MUNICIPAL, 
PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AL SETMANARI “LA 

COMARCA" 
 
Núm. de referència : X2021000847     
 
Antecedents 
 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 14 de gener de 2021, es va iniciar 
l’expedient de contractació dels serveis per a la inserció de publicitat i la publicació de 
programació cultural i d’informació municipal a “La Comarca”, es va aprovar l’expedient 
i el plec de clàusules administratives particulars (PCAP) i el plec de condicions 
tècniques, es va aprovar la despesa i es va convidar a l’empresa “Edicions El Bassegoda 
SLU” amb NIF B17039116 perquè presentés oferta. 
 
D’acord amb l’informe tècnic que proposa la contractació i per les raons que s’hi 
exposen, s’han de seguir els tràmits de l’article 168.a)2n de la Llei de Contractes del 
Sector Públic (en endavant LCSP), per ser el setmanari “La Comarca” (editat per 
“Edicions El Bassegoda SLU”)  l’única publicació d’informació local amb periodicitat 
setmanal a la Ciutat d’Olot i per tant, un suport indispensable per divulgar informació 

d’interès per a la ciutadania. 
 
El termini per a la presentació d’ofertes finalitzava el dia 21 de gener de 2021. En data 
26 de gener de 2021 es va procedir a l’obertura dels sobres A i B, que contenien la 
declaració responsable i l’oferta econòmica respectivament. 
 
En data 27 de gener de 2021 la Sra. Anna Diago José, Cap del Gabinet d’Alcaldia, va 
emetre informe de valoració de l’oferta presentada per “Edicions El Bassegoda SLU” 
presentada en data 15 de gener de 2021, proposant l’adjudicació a l’empresa “Edicions 

El Bassegoda SLU”. 
 



 

En data 27 de gener de 2021 es va requerir a l’empresa “Edicions El Bassegoda SLU”  
per tal que presentés la documentació justificativa a què fa referència l’article 150.2 de 
la LCSP i constituís la garantia definitiva, d’acord amb les clàusules 17 i 18 del PCAP 
atorgant un termini de 7 dies hàbils a comptar des del dia següent a la recepció del 
requeriment.  
 
Vist que la documentació requerida ha estat presentada dins el termini establert a 
l’efecte. 
 
De conformitat amb el punt 3 de l’article 150 de la LCSP i amb la Disposició Addicional 
Segona de la LCSP. 
 
Atès que la competència per a l’adopció del present acord és de Junta de Govern Local, 
per delegació conferida per l’Alcaldia mitjançant Decret d’Alcaldia, del qual es va donar 
compte en la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament d’Olot, celebrada el dia 27 de 
juny de 2019. 
 
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12021000001 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següent acord: 
 
Primer.-  ADJUDICAR el contracte dels serveis per a la inserció de publicitat i la 
publicació de programació cultural i d’informació municipal, a favor d’EDICIONS EL 
BASSEGODA SLU amb NIF B17039116, per un  import màxim de trenta-cinc mil euros 
(35.000 €), IVA inclòs, desglossat en 28.925,62 € de pressupost net, més 6.074,38 € 
d’IVA calculat al 21%, per l’any de durada del contracte, i d’acord amb els preus unitaris 
que es detallen en la seva oferta: 
 
- Preu unitari columna setmanal d’informació municipal: 130 €, IVA exclòs. 
 
- Preu unitari columna setmanal d’informació cultural: 130 €, IVA exclòs. 
 
- Preu unitari inserció d’anuncis: 
 
 - Pàgina sencera: 318,75 €, IVA exclòs. 

 - Contraportada: 382,50 €, IVA exclòs. 

 - Mitja pàgina: 170 €, IVA exclòs. 

 - 1 terç de pàgina: 110,50 €, IVA exclòs. 

 - 1/6 de pàgina: 63,75 €, IVA exclòs. 

 - 1/4 de pàgina: 85 €, IVA exclòs. 

 - Encartament: 106,25 €, IVA exclòs. 
 
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. 
 



 
 
 

L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de clàusules 
administratives particulars i el plec condicions tècniques reguladores de la contractació, 
aprovats per la Junta de Govern Local de data 14 de gener de 2021. 
 
Segon.- El contracte tindrà una durada d’un any, amb efectes del dia 1 de gener de 
2021. 
 
Tercer.- Aprovar i disposar el pagament de la despesa per import de 35.000 € (IVA 
inclòs) amb càrrec a la partida pressupostària 21.100.491.227.061 Insercions mitjans 
comunicació. 
 

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

200300 2100126 Despeses 21100  491  227061 35000 INSERCIONS MITJANS COMUNICACIO 100 001 001 001 000 000 

 

 

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

11.3. - ADJUDICAR, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE 
PUBLICITAT, DELS SERVEIS PER A L’EMISSIÓ DE PUBLICITAT A OLOT 

TELEVISIÓ SL 
 
Núm. de referència : X2021000919     
 

Tipus 
Contracte 

SE DE SERVEIS 

Procediment NE PROCEDIMENT NEGOCIAT 

Criteris SP SENSE PUBLICITAT 

 
Antecedents 
 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 14 de gener de 2021, es va iniciar 
l’expedient de contractació dels serveis per a l’emissió de publicitat amb Olot Televisió, 
es va aprovar l’expedient i el plec de clàusules administratives particulars (PCAP) i el 
plec de condicions tècniques, es va aprovar la despesa i es va convidar a l’empresa 
”Olot Televisió SL”, amb NIF B17477779 perquè presentés oferta. 
 
D’acord amb l’informe tècnic que proposa la contractació i per les raons que s’hi 



 

exposen, s’han de seguir els tràmits de l’article 168.a)2n de la Llei de Contractes del 
Sector Públic (en endavant LCSP), per ser  Olot Televisió SL, l’únic canal local de 
televisió de proximitat a la Garrotxa, amb una audiència mitjana diària d’Olot Televisió 
de 18.000 usuaris únics, i ser  un suport indispensable per divulgar informació d’interès 
per a la ciutadania d’Olot 
 
El termini per a la presentació d’ofertes finalitzava el dia 21 de gener de 2021. En data 
25 de gener de 2021 es va procedir a l’obertura dels sobres A i B, que contenien la 
declaració responsable i l’oferta econòmica respectivament. 
 
En data 27 de gener de 2021 la Sra. Anna Diago José, Cap del Gabinet d’Alcaldia, va 
emetre informe de valoració de l’oferta presentada per ”Olot Televisió SL”, presentada 
en data 18 de gener de 2021, proposant l’adjudicació a l’empresa ”Olot Televisió SL”. 
 
En data 27 de gener de 2021 es va requerir a l’empresa ”Olot Televisió SL” per tal que 
presentés la documentació justificativa a què fa referència l’article 150.2 de la LCSP i 
les clàusules 17 i 18 del PCAP i constituís la garantia definitiva, atorgant un termini de 7 
dies hàbils per a la presentació de la documentació, a comptar des del dia següent a la 
recepció del requeriment. 
 
Vist que la documentació requerida ha estat presentada dins el termini establert a 
l’efecte. 
 
De conformitat amb el punt 3 de l’article 150 de la LCSP i amb la Disposició Addicional 
Segona de la LCSP. 
 
Atès que la competència per a l’adopció del present acord és de Junta de Govern Local, 
per delegació conferida per l’Alcaldia mitjançant Decret d’Alcaldia, del qual es va donar 
compte en la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament d’Olot, celebrada el dia 27 de 
juny de 2019. 
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12021000003 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següent acord: 
 
Primer.-  ADJUDICAR el contracte dels serveis per a l’emissió de publicitat, a favor 
d’OLOT TELEVISIÓ SL, NIF B17477779, per un  import màxim de dotze mil euros 
(12.000,-) IVA inclòs, desglossat en 9.917,36 € de pressupost net, més 2.082,64 € d’IVA 
calculat al 21%, per l’any de durada del contracte, i d’acord amb els preus unitaris que 
es detallen en la seva oferta: 

- Producció dels anuncis: 300€, IVA exclòs. 

- Emissió dels anuncis:  

- Cost de l’emissió en “prime time”: 10’50 €, IVA exclòs 
- Cost de l’emissió fora de “prime time”: 6’30 €, IVA exclòs 

 
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. 
 
L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de clàusules 
administratives particulars i el plec condicions tècniques reguladores de la contractació, 
aprovats per la Junta de Govern Local de data 14 de gener de 2021. 
 
Segon.- El contracte tindrà una durada d’un any, amb efectes del dia 1 de gener de 
2021. 
 
Tercer.- Aprovar i disposar el pagament de la despesa per import de 12.000 € (IVA 
inclòs) amb càrrec a la partida pressupostària 21.100.491.227.061 Insercions mitjans 
comunicació. 
 

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

200300 2100131 Despeses 21100  491  227061 12000 INSERCIONS MITJANS COMUNICACIO 100 001 001 001 000 000 

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

11.4. - ADJUDICACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE DESENVOLUPAMENT DELS 
PROGRAMES DE SUPORT A LA GESTIÓ I CONTROL DE LA SALUBRITAT DE 

LES INSTAL·LACIONS D’ALT I BAIX RISC PER A LA TRANSMISSIÓ DE 
LEGIONEL·LA EN INSTAL·LACIONS MUNICIPALS D’OLOT 

 
Núm. de referència : X2020037752     

Tipus 
Contracte 

SE DE SERVEIS 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

 
Antecedents 
 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 5 de novembre de 2020 s’inicià i aprovà 
l’expedient de contractació administrativa del servei públic de desenvolupament dels 
programes de suport a la gestió i control de la salubritat de les instal·lacions d’alt i baix 
risc per a la transmissió de legionel·la en instal·lacions municipals d’Olot, es va aprovar 
el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques, la 
despesa i es va convocar la licitació. 



 

 
El termini de presentació de proposicions va finalitzar el dia 1 de desembre de 2020, 
havent presentat oferta les següents empreses:  
 

- EMINFOR SL 
- JOAN SERRA SERRAT 
- SERVICIOS LEGIONELLA CALIDAD AMBIENTAL SL (SELECAM) 
- VREP SA 

 
D’acord amb els antecedents obrats a l’expedient, en data 14 de gener de 2021 es va 
reunir la Mesa de Contractació per donar compte de l’informe tècnic emès pel emès pels 
tècnics del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública SIGMA, Sra. Isabel Costa Juárez, 
Sra. Alba Ocaña Recio, i Sr. David Llongarriu Reixach, de valoració dels criteris 
avaluables de forma automàtica o mitjançant fórmula i proposta d’adjudicació. 
 
El resum de les puntuacions obtingudes per les diferents empreses va ser el següent: 
 

 
 
En la mateixa sessió, la Mesa va proposar l’adjudicació del servei a “Servicios Legionella 
Calidad Ambiental SL (SELECAM)”. 
 
En data 26 de gener de 2021 es va requerir a l’empresa “Servicios Legionella Calidad 
Ambiental SL (SELECAM)”, per tal que presentés tota la documentació necessària per 
procedir a l’adjudicació del contracte i constituís la garantia definitiva, en els termes de 
l’article 150 de la LCSP. 
  
Atès que l’empresa Servicios Legionella Calidad Ambiental SL (SELECAM)”, va donar 
compliment al requeriment esmentat dins el termini establert a l’efecte, ingressant la 
garantia definitiva i presentant la documentació requerida. 
 
De conformitat amb el punt 3 de l’article 150 de la LCSP i amb la Disposició Addicional 
Segona de la LCSP. 
 
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12020000039 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords:  
 
Primer.- ADJUDICAR el contracte del servei públic de desenvolupament dels 
programes de suport a la gestió i control de la salubritat de les instal·lacions d’alt i baix 
risc per a la transmissió de legionel·la en instal·lacions municipals d’Olot, a favor de 
l’empresa SERVICIOS LEGIONELLA CALIDAD AMBIENTAL SL (SELECAM), amb NIF 



 
 
 

B65104812, pel preu de vint-i-quatre mil quatre-cents quaranta-un euros amb sis 
cèntims (24.441,06 €), IVA inclòs. 
 
Aquest import es desglossa en vint mil cent noranta-nou euros amb vint-i-tres cèntims 
(20.199,23 €) de pressupost net sense IVA, i quatre mil dos-cents quaranta-un euros 
amb vuitanta-tres cèntims (4.241,83 €) corresponents al 21% d’IVA. 
 
Atès que el pressupost es determina en base a 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. 

 
Segon.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de 
clàusules administratives particulars i el plec de clàusules tècniques reguladores de la 
contractació, aprovats per la Junta de Govern Local de data 27 d’agost de 2020; així 
com amb l’oferta presentada per l’adjudicatària. 
 
Tercer.- Les característiques i avantatges de l’oferta, queden acreditades a l’informe de 
la Mesa de Contractació celebrada el dia 14 de gener de 2021. 
 
Tota la informació necessària que justifica la present adjudicació es troba publicada en 
el Perfil del contractant de l’Ajuntament d’Olot.  
 
Quart.- D’acord amb la clàusula 5 del PCAP, el preu del contracte per a l’any 2021 es 
pagarà amb càrrec a la següent partida:  21 710 311 227990 Actuacions salut pública. 
 

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

200300 2100047 Despeses 21710  311  227990 24441.06 ACTUACIONS SALUT PUBLICA 100 001 001 001 000 000 

 
Cinquè.- La durada del contracte s’estableix en un (1) any, amb la possibilitat de tres 
pròrrogues, de forma acordada, d’un any cadascuna. 
 
Sisè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i als candidats, de conformitat amb 
l’article 151 de la LCSP.  
 
Setè.- Publicar l’adjudicació del contracte mitjançant anunci en el Perfil del Contractant. 
 
Vuitè.-  Requerir a l’empresa  SERVICIOS LEGIONELLA CALIDAD AMBIENTAL SL 
(SELECAM), amb NIF B65104812, per tal que en el termini màxim de quinze dies hàbils 
següents al dia en què s’efectuï la notificació de l’adjudicació als licitadors i candidats 
formalitzi el contracte, d’acord amb el que estableix l’article 153.3 de la LCSP, i vist que 
el contracte no és susceptible de recurs especial en matèria de contractació d’acord amb 
el que disposa l’article 44.1 de la LCSP. 
 
Novè.- PUBLICAR la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del 
Contractant. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 



 

11.5. - APROVAR L’EXPEDIENT, PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I 
PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ PER 

PROCEDIMENT OBERT DEL SERVEI  D’ATENCIÓ ALS USUARIS I EL SERVEI DE 
GESTIÓ, DESENVOLUPAMENT I IMPLEMENTACIÓ DEL PROGRAMA 

D’ACTIVITATS DEL SERVEI EDUCATIU DE L’ESPAI CRÀTER D’OLOT; I 
CONVOVATÒRIA DE LICITACIÓ. 

 
Núm. de referència : X2021003810    
 

Tipus contracte SE DE SERVEIS 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

  
 
Antecedents  
 
Atès que és necessari contractar el servei d’atenció als usuaris i el servei de gestió, 
desenvolupament i implementació del programa d’activitats del servei educatiu de 
l’espai Cràter d’Olot. 
 
Vist l’informe emès pel Sr. Xevi Collell Colomer, director de l’Espai Cràter. 
 
El pressupost base de licitació del lot 1 és de 129.152,66 €, IVA inclòs, amb el 
desglossament següent: 106.737,74 € de pressupost net i 22.414,92 € en concepte 
d’IVA calculat al tipus del 21 %. 
 
El pressupost base de licitació del lot 2 és de 113.286,92 €, IVA inclòs, amb el 
desglossament següent: 93.625,55 € de pressupost net i 19.661,37 € en concepte d’IVA 
calculat al tipus del 21 %. 
 
El contracte es dividirà en els següents lots: 
 

- Lot 1: Gestió del servei d’atenció a l’usuari 
- Lot 2: Gestió del servei educatiu  

 
La durada del contracte s’estableix, per al Lot 1 en 17 mesos (5 mesos de l’any 2021 i 
tot l’any 2022), i per al Lot 2 en 21 mesos (9 mesos de l’any 2021 i tot l’any 2022). 
 
Tant pel que fa al Lot 1 com per al Lot 2, es preveu la possibilitat de dues  pròrrogues, 
de forma acordada, d’un any cadascuna, de conformitat amb l’article 29.4 LCSP. 
 
Als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat del contracte 
subjecte a licitació, el valor estimat del contracte és el següent:  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

LOT 1: Gestió del Servei d’Atenció a l’Usuari 

 

Lot 1 Anys de contracte Pròrrogues TOTAL VEC 

2021 29.410,72 €  29.410,72 € 

2022 77.327,02 €  77.327,02 € 

2023  77.327,02 € 77.327,02 € 

2024  77.327,02 € 77.327,02 € 

Total VEC 261.391,78 € 

 

LOT 2: Gestió del Servei Educatiu 
 

Lot 2 Anys de contracte Pròrrogues TOTAL VEC 

2021 26.539,65 €         26.539,65 € 

2022 67.085,90 €          67.085,90 €  

2023   67.085,90 €        67.085,90 €  

2024   67.085,90 €        67.085,90 €  

Total VEC 227.797,35 € 

 

 
Aquest contracte està subjecte a regulació harmonitzada, i és susceptible de recurs 
especial en matèria de contractació. 
 
Es tipifica com a contracte administratiu de serveis, de conformitat amb el que disposa 
l’article 17 de la LCSP. 
 
El procediment a seguir per a l'adjudicació del contracte és l’obert, i adjudicació amb 
més d’un criteri d’adjudicació, de conformitat amb el que disposen els articles 145, 146, 
156 i concordants de la LCSP. La tramitació de l’expedient serà l’ordinària. 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 116 de la LCSP, la celebració de contractes 
per part de les administracions públiques requerirà la prèvia tramitació de l’expedient 
que s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els 
termes previstos a l’article 28 de l’esmentada Llei. 
 
Vist que a l’expedient s’han incorporat el Plec de clàusules administratives particulars i 
el Plec de condicions tècniques, d’acord amb el que disposa l’article 116.3 de la LCSP. 
 
Atès que d’acord amb la informació d’Intervenció hi ha crèdit suficient a la partida 
consignada. 
 
Vist que a l’expedient hi consta l’informe emès pel Secretari Accidental de l’Ajuntament, 
en compliment d’allò establert a la Disposició Addicional Segona de la LCSP. 
 



 

Vist el que disposa la Disposició Addicional Segona de la LCSP i atès que l’òrgan de 
contractació és la Junta de Govern Local per la delegació conferida per l’Alcaldia en data 
26 de juny de 2019. 

 
Vist l’expedient administratiu núm.CCS12021000008 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 

 

 
Primer.- INICIAR l'expedient de contractació del servei d’atenció als usuaris i el servei 
de gestió, desenvolupament i implementació del programa d’activitats del servei 
educatiu de l’espai Cràter d’Olot, incorporant-hi la documentació a què fa referència 
l'article 116 del LCSP. 

 
Segon.- APROVAR, de conformitat amb l’article 117 de la LCSP, l'expedient de 
contractació administrativa del servei d’atenció als usuaris i el servei de gestió, 
desenvolupament i implementació del programa d’activitats del servei educatiu de 
l’espai Cràter d’Olot, amb els següents imports màxims de licitació: 
 

- Lot 1: 129.152,66 €, IVA inclòs, desglossat en 106.737,74 € de pressupost net i 
22.414,92 € en concepte d’IVA calculat al tipus del 21 %. 

 
- Lot 2: 113.286,92 €, IVA inclòs, desglossat en 93.625,55 € de pressupost net i 

19.661,37 € en concepte d’IVA calculat al tipus del 21 %. 
 
La durada del contracte és per al Lot 1 de 17 mesos i per al Lot 2 de 21 mesos. En tots 
dos lots es preveu la possibilitat de dues  pròrrogues, de forma acordada, d’un any 
cadascuna. 
 
Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el Plec de clàusules 
tècniques que han de regir la contractació del servei abans esmentat, tal i com 
determinen els articles 122 i 124 de la LCSP. 

 
Quart.- Les despeses corresponents a l’any 2021 es pagaran amb càrrec a la partida 
següent: 21.400.333.226990 Espai Cràter Serveis educatius i als usuaris. 
 
 

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

200200  Despeses 21400  333  226990 35586.97 ESPAI CRATER (SERVEIS EDUCATIUS I ALS 
USUARIS) 

100 001 001 001 000 000 

200200  Despeses 21400  333  226990 32112.98 ESPAI CRATER (SERVEIS EDUCATIUS I ALS 
USUARIS) 

100 001 001 001 000 000 

 

 
Cinquè.- CONVOCAR la licitació que es tramitarà de forma ordinària, per procediment 
obert i es durà a terme atenent diversos criteris d’adjudicació; de conformitat amb el que 
disposen els articles 145, 146, 156 i concordants de la LCSP, i procedir a la seva 
publicació en el DOUE i en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament d’Olot.  
 
Sisè.- NOMENAR, com a Responsable del Contracte, el Sr. Xevi Collell Colomer, 
director de l’Espai Cràter, amb les facultats determinades a l’article 62 de la LCSP, i 



 
 
 

haurà de supervisar  la seva execució, adoptar les decisions i dictar les instruccions 
necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta realització de la prestació pactada 
dins de l’àmbit de facultats que l’òrgan de contractació li atribueixi. 
 
Setè.- DELEGAR  a l’Alcaldia la competència per aprovar tots els actes de tràmit que 
s’hagin de dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des del seu inici fins a 
la seva definitiva finalització o resolució.  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

11.6. - REVISIÓ PREUS CONCESSIÓ D'ÚS DELS DIVERSOS LLOCS DE VENDA 
DE LA PLAÇA MERCAT. ANY 2021 

 
Núm. de referència : X2013016805     

 
Atès que en els plecs de clàusules administratives particulars que regeixen la concessió 
d’ús dels diversos llocs de venda de Plaça Mercat , s’estableix que l’import de 
l’adjudicació es paga segons: 5 % en el termini d’un mes de la notificació de l’adjudicació; 
20% en el moment de lliurament del lloc de venda i 75% restant fraccionat en 
mensualitats fins a 31 de desembre de 2024.  
 
D’acord amb el que s’estableix en els PCAP, aquest 75% s’ha de revisar d’acord amb 
l’IPC, conjunt nacional.  
 
Atès que l’IPC, conjunt nacional a 31 de desembre de 2020 es fixa en un -0,5% 
  
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12013000017 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords:  
 
Primer.- Fixar amb efectes del dia 1 de gener de 2021 , l’import del cànon mensual 
corresponent al 75% restant de la concessió d’ús dels llocs de venda de la Plaça Mercat, 
segons: 
  
-LOT 1 : Can Sam Olot,SL.................... ................................................377,371 €  
-LOT 2: Fluvià,SC.................................................................................. 278,196 €  
-LOT 3 : Albert Descamps Cos ............................................................ 322,204 €  
-LOT 4 : Fruits secs i llaminadures Vallés, SL...................................... 434,582 €  
-LOT 5 : Helena Carreras Ministral,.......................................................718,738 €  
-LOT 6 i partió 2 LOT 22 : Mas Puqui, SL..............................................622,994 €  
-LOT 7 : Fermí Corominas Badosa........................................................501,833 €  
-LOT 8 : Mercè Aragonés Marguí...........................................................277,018 €  
-LOT 9. i partió 1 LOT 22Jordi Vilarrasa Vilanova ...............................  605,508 €  
-LOT 10 : Aviram Antonia,SL..................................................................351.674 €  
-LOT 11: Peixos Miquel,SL.....................................................................550.163 €  
-LOT 12 : Peixos Plaça CB.....................................................................559,043 €  
-LOT 13 i partió 4 LOT 22: Xavier Roura Rodriguez........................ ..... 669.379 €  



 

-LOT 14 i partió 3 LOT 22: Agromulleres, SCP ......................................713,369 €  
-LOT 15: Jordi Fàbregas Forner............................................................ 330,173 €  
-LOT 16 : Iogurteries Ecològiques, SL.................................................. .631,638 €  

-LOT 17: Josep Maria Vilarrasa Serrat............................................. 522,600 €  
-LOT 18 B: Joan Pujol Masseguer......................................................... 707,277 €  
 
Segon.- Els imports mensuals s’abonaran amb efectes del dia 1 de gener de 2021, la 
darrera setmana de cada mes d’acord amb el que s’estableix en la clàusula 10 del PCAP 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
11.7. - REVISIÓ PREU CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D'ÚS PRIVATIU DE LA VIA 

PÚBLICA AMB UNA INSTAL·LACIÓ DESMUNTABLE AMB DESTINACIÓ A 
RESTAURANT A LA PLAÇA MAJOR D'OLOT. ANY 2021 

 
 

Núm. de referència : X2013017072     
 
La Junta de Govern Local de data 26 de juny de 2014 va adjudicar a l’empresa “Ca 
l’Amic, SL” la concessió administrativa d’ús privatiu de la via pública amb una instal·lació 
desmuntable amb destinació a restaurant a la Plaça Major d’Olot; per un termini de 4 
anys a amb efectes del dia 1 de juliol de 2014, prorrogables de forma expressa, any a 
any fins a un màxim de 6 anys.  
La Junta de Govern Local en sessió celebrada els dies: 7 de juny de 2018, 14 de març 
de 2019 i 5 de març de 2020 respectivament  va prorrogar el contacte de concessió 
d’any en any fins el 30 de juny de 2021. 
 
I de conformitat amb la clàusula 6ena del plec de clàusules administratives que regeix 
la concessió, el cànon s’incrementarà a data 1 de gener de cada any d’acord amb l’IPC 
de Catalunya, el qual a data 31/12/2020 es fixa en -0,6% 
  
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12013000019 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords:  

 
PRIMER.- Fixar en TRES MIL SIS-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB NORANTA-
TRES CÈNTIMS (3.677,93 €) /any, l’import del cànon per a l’exercici 2021 de la  
concessió administrativa d’ús privatiu de la via pública amb una instal·lació desmuntable 
amb destinació a restaurant a la Plaça Major d’Olot; adjudicada a favor de l’empresa 
“CA L’AMIC, SL” amb NIF núm. B147557505.  
 
SEGON.- Atès que en data 30 de juny de 2021 finalitza la pròrroga del contracte, “CA 
L’AMIC,SL” procedirà al pagament de MIL VUIT-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB 
NORANTA-SET CÈNTIMS (1.838,97 €) corresponent a l’import del cànon des de l’1 de 
gener al 30 de juny de 2021. 
 



 
 
 

TERCER.- El pagament d’aquest cànon s’efectuarà en quotes trimestrals dins dels cinc 
primers dies de cada trimestre. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
11.8. - CULTURA: CONTRACTACIÓ SERVEI D'IMPRESSIÓ REVISTA EL PLAFÓ I 

EL CARTIPÀS 
 
Núm. de referència : X2021001106   
 

Atès que és necessari executar el Servei d’impressió de vuit exemplars de la revista El 
Plafó i El Cartipàs  (març, abril, maig, octubre, novembre i desembre de 2021 i gener i 
febrer de 2022), per tal de fer difusió de les activitats culturals d’aquests mesos. 

 
Codi CPV: 22200000-2    Periódicos, revistas especializadas, publicaciones periódicas 
y revistas 
 
Atès que la necessitat a satisfer s’integra dins les competències de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Atès que s’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar el Servei  
d’impressió de vuit exemplars de la revista El Plafó i El Cartipàs  (març, abril, maig, 
octubre, novembre i desembre de 2021 i gener i febrer de 2022): 
 
1. Gràfiques Garrotxa, S.L. , B17426990, ggarrotxa@gmail.com  
2. Impremta Costa, S.C., J55164149, impremtacosta@telefonica.net  
3. Impremta Delta, C.V., E17385998, 3a@impremtadelta.com  
 
Atès que segons l’informe de valoració, de les 3 ofertes sol·licitades, s’ha presentat 
únicament una oferta dins del termini establert a l’efecte, a nom de l’empresa Gràfiques 
Garrotxa, S.L.  i que, analitzada l’oferta, s’informa favorablement a la contractació de 
l’oferta presentada.  
 
Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals de 
contractació.  
 
Atès que l’empresa Gràfiques Garrotxa, SL no ha subscrit amb l’Ajuntament d’Olot, 
durant el present exercici pressupostari, més contractes menors pel mateix objecte que 
individual o conjuntament superin el llindar establert per als contractes menors de 
serveis a l’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic (en endavant LCSP). 
 
Vista la capacitat d’obrar de l’empresa Gràfiques Garrotxa, SL, SL i atès que aquesta 
compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del 
contracte.  
  
 



 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Fonament jurídic 
 
Primer.- Atesa la definició que l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (LCSP) formula del contracte de serveis. 
 
Segon.- Atès  el que disposa l’article 118 de la LCSP, referent a l’inici, contingut i 
aprovació de l’expedient administratiu. 
 
Tercer.- Ateses les competències que estableix la disposició addicional segona de la 
LCSP i les delegacions efectuades pel cartipàs municipal. 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012021000009 de Cultura 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 Susanna Alsina Coll, direcció adjunta àrea de 
Cultura de data 11 de gener de 2021 en el que es motiven les necessitats de contractar.  

Segon.- S’adjudiqui el contracte menor de Servei d’impressió de vuit exemplars de la 
revista El Plafó i El Cartipàs  (març, abril, maig, octubre, novembre i desembre de 2021 
i gener i febrer de 2022) a favor de l’empresa Gràfiques Garrotxa, SL, NIF B17426990, 
d’Olot, Girona, pel preu d’onze mil dos-cents vint-i-vuit euros amb vuitanta cèntims 
(11.228,80 €), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en 9.280,00 € de pressupost net i 1.948,80 € en concepte 
d’IVA calculat al 21%. 
 
Tercer.- Els serveis es portaran a terme des de la data d’adjudicació del contracte fins a 
28/02/2022. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 11.228,80 €,IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida Comunicació Cultura 21 400 334 226220 del Pressupost de l’Ajuntament 
d’Olot. 
 
Cinquè. - Gràfiques Garrotxa, SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura 
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012021000009. 
 

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

200220  Despeses 21499  334  226020 11228.80 COMUNICACIO, PROM. I XARXES OLOT 
CULTURA 

400 999 999 099 000 000 

 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 



 
 
 

11.9. - ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE DINAMITZACIÓ DE 
L’ESPAI JOVE L’IDEAL D’OLOT- 2021. 

 
Núm. de referència : X2020039411     
 

Tipus 
Contracte 

SE DE SERVEIS 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris UN ÚNIC CRITER 

 
Antecedents 
 
Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 19 de novembre de 
2020, s’aprovà l’expedient de contractació administrativa i el Plec de clàusules 
administratives particulars reguladores del contracte del servei de dinamització de 
l’Espai Jove l’Ideal d’Olot, mitjançant procediment obert simplificat abreujat, amb un 
pressupost de licitació de trenta-quatre mil cinc-cents euros (34.500,00 €) IVA exempt.  
  
En data 11 de desembre de 2020 finalitzà el termini de presentació de proposicions, 
havent participat en la licitació, per haver presentat la seva oferta dins el termini fixat i 
en la forma pertinent, les següents empreses:  

1. DIVERSPORT SL 
2. SERVEIS ELA GAVÀ, SL 
3. ANNCON LLEURE I OCI, SL 
4. PONREC, SL 
5. SUARA SEVEIS SCCL 
6. TALLER D’ART, CULTURA I CREACIÓ 
7. PUNTUAJOCS, SL 
8. ATLANTIC PONTE 2000, SLU 

La Mesa de Contractació, en reunió celebrada en data 14 de desembre de 2020, procedí 
a l’acte d’obertura del Sobre Únic, i comprovà que les esmentades empreses figuressin 
inscrites en el Registre electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya 
(RELI) o en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado 
(ROLECE). 
 
En el mateix acte, la Mesa acordà requerir a PONREC SL per tal que justifiqués la seva 
oferta, atès que podia ser anormalment baixa. 
 
La Mesa de Contractació, en reunió celebrada en data 14 de gener de 2021, havent 
procedit a la lectura i valoració de la documentació aportada per l’empresa PONREC, 
SL i conclòs que aquesta havia justificat degudament que els preus i costos de la seva 
oferta i que aquests permetien complir amb el Conveni Col·lectiu aplicable adoptà, per 
unanimitat, el següent acord: 
 
Proposar a l’òrgan de contractació adjudicar el present contracte a l’empresa PONREC 
SL per ser la oferta més avantatjosa amb un total de 100 punts 
 
I d’acord amb la proposició que a continuació es detalla: 



 

  
Preu:    26.799,00 €/any,  IVA EXEMPT 
 
De conformitat amb l’article 151 de la LCSP. 

D’acord amb els antecedents i de conformitat amb la Disposició Addicional segona de 
la LCSP i les delegacions efectuades pel cartipàs municipal. 
 
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12020000040, la regidora delegada 
d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  ADJUDICAR el contracte de serveis de la dinamització de l’Espai Jove l’Ideal 
d’Olot”, a favor de l’empresa PONREC, SL, amb NIF B-62603188, pel preu de VINT-I-
SIS MIL SET-CENTS NORANTA-NOU EUROS (26.799,00 €), IVA exempt. 
 
Aquest import es desglossa en vint-i-sis mil set-cents noranta-nou euros (26.799,00 €) 
de base imposable i zero euros (00,00 €) d’IVA atès que es troba exempt. 
 
Segon.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de 
clàusules administratives particulars reguladores de la contractació, aprovat per la Junta 
de Govern Local de data 19 de novembre de 2020; amb l’oferta presentada per 
l’adjudicatària i amb el que disposa el conveni col·lectiu de treball de Catalunya d’acció 
social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc per als anys 2013-2018, 
actualment vigent, pel que fa a subrogació de personal i retribucions salarials. 
 
Les característiques i avantatges de l’oferta adjudicatària respecte de les demés ofertes 
presentades, queda acreditada a l’acta de les reunions de la Mesa de Contractació 
celebrades els dies 14 de desembre de 2020 i 14 de gener de 2021.  
 
Tercer.- El preu del contracte es pagarà amb càrrec a la partida: 21 599 326 227991 
Prestació serveis ideal. 
 

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

200300 2100048 Despeses 21599  326  227991 26799 PRESTACIO SERVEIS IDEAL 100 001 001 001 000 000 
200210 2100048 Despeses 21599  326  227991 -7701 PRESTACIO SERVEIS IDEAL 100 001 001 001 000 000 

 
Quart.- El termini màxim d’execució del servei és des de la data de l’acceptació de la 
resolució d’adjudicació fins a 31 de desembre de 2021. 
 
Cinquè.- El responsable del contracte és el Sr. Ricard Sargatal Pont, cap de l’Àrea 
d’Educació l’Ajuntament d’Olot.  
 
Sisè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a la resta d’empreses que han 
participat en la licitació, que es publicarà en el Perfil del Contractant, de conformitat amb 
l’article 151.1 de la LCSP.  
 
Setè.- Requerir a l’adjudicatària per tal que, si ho considera, en el termini màxim de 3 
dies hàbils des de la seva notificació presenti l’acceptació de la resolució de l’adjudicació 
en els termes de la clàusula 24 del Plec de Clàusules administratives particulars. 
 



 
 
 

Vuitè.- Publicar la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del 
Contractant de l’Ajuntament d’Olot, de conformitat amb l’article 154 de la LCSP. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
12.1. - MEMÒRIA VALORADA D’ARRANJAMENT DEL CAMÍ PÚBLIC D’ACCÉS AL 

MAS DE CA L’ISIDRET D’OLOT.- Proposant aprovar 
 
Núm. de referència : X2021003521     
 
Vista la memòria valorada d’arranjament del camí públic d’accés al Mas de Ca l’Isidret 
d’Olot redactada en data gener de 2021 **** en data que té per objecte definir i valorar 
les obres d’arranjament i pavimentació del camí públic d’accés al Mas de Ca l’Isidret 
d’Olot. 
  
Vist l’informe de data 1 de febrer de 2021 pels serveis tècnics municipals emès en sentit 
favorable segons el qual el projecte té per abast l’arranjament del camí públic d’accés al 
mas de Ca l’Isidret que tot i que aquest camí de terres està en bon estat des del seu 
inici presenta alguns deterioraments causats per l’aigua de les pluges en alguns punts. 
Dona accés al mas Ca l’Isidret i al Molí de la Torre peró també és un tram compartit per 
a vianants i bicicletes.  
 
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 UPOM2021000002, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR la memòria valorada d’arranjament del camí públic d’accés al Mas 

de Ca l’Isidret d’Olot redactada en data gener de 2021 **** d’acord amb l’informe emès 
pels serveis tècnics municipals. 
 
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler 
d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament.  
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 



 

13.1. - ATORGAR LLICÈNCIA D’OBRES, PER CONSTRUCCIÓ DE 3 HABITATGES 
UNIFAMILIARS EN FILERA, AMB SITUACIÓ AL C DEL CIRERER N.42 

 
 

Núm.- LLICENCIA D’OBRES 
CONSTRUCCIONS PERE BARCONS SL-  

C PAU CASALS N.0016 VALL D'EN BAS, LA 
 
Núm. de referència : X2020032075 

 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de CONSTRUCCIONS PERE BARCONS 
SL per CONSTRUCCIÓ DE 3 HABITATGES UNIFAMILIARS EN FILERA, al : C DEL 
CIRERER N.42, del municipi d’Olot.  

 
Identificació de l’expedient: OMA32020000064   
Situació: C DEL CIRERER N.0042  
UTM: 6884109 
 
1.- En data 22/09/2020, CONSTRUCCIONS PERE BARCONS SL amb DNI: B1748869-

3, representat per ****, presenta projecte d’obres majors per CONSTRUCCIÓ DE 3 
HABITATGES UNIFAMILIARS EN FILERA, amb situació al carrer C DEL CIRERER 
N.42, d’Olot. 
 
2.- En data  25/01/2021 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.  
 
FONAMENT DE DRET 
 
1. Vist el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per 
acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 18 de juny de 
2003 i quin Text Refós fou aprovat pel mateix òrgan en sessió de data 25 de setembre 
de 2003, havent estat publicada la seva normativa al Diari Oficial de la Generalitat de 
data 2 de febrer de 2004, i posteriors modificacions, qualifica la finca on es situa 
l’edificació existent de sòl URBÀ CONSOLIDAT Zona suburbana d’intensitat 2 (clau 
11.2) 
 
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, 
estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les llicències d’obres. 
És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme. 
 
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local, 
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, que va delegar 
aquesta competència en aquest òrgan municipal. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Atorgar a CONSTRUCCIONS PERE BARCONS SL amb DNI: B1748869-3, 
representat per ****, llicència d’obres (OMA32020000064), per CONSTRUCCIÓ DE 3 



 
 
 

HABITATGES UNIFAMILIARS EN FILERA, amb situació al C DEL CIRERER N.42, 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: CRA2021600002     
 
Liquidació de Drets i Garanties: 

Drets 
Per:Un pressupost de: 280335.00 euros  
3 Connexions desguassos habitatges 
3 Guals 
 
Base liquidable (3) Drets % 

bonificació 
Drets definitius Taxes Total Drets 

280335.00 11595.15 0 11595.15 542.20 12137.35 

 
Garanties: 

      
   Garantia per reposició de paviments  300.00 euros 

 

Total Liquidació Euros 

Per Drets 12137.35 

Per Garanties  300.00 

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



 

3.- El termini de vigència de la llicència es comptarà a partir de la notificació a l’interessat 
de l’acord de concessió adoptat per la Junta de Govern Local, llevat que el propi 
interessat sol·licités per escrit el contrari i es resolgués favorablement aquesta petició. 
 
4.- Les obres hauran de concloure’s abans que s’esgoti el termini de vigència de la 
llicència, que s’assenyalarà en concedir-se, almenys en la seva part exterior. Si no fos 
així, l’Autoritat Municipal adoptarà les disposicions que calguin per posar-hi remei, i 
podrà ordenar que se n’executin les indispensables pel personal al servei de 
l’Ajuntament, amb càrrec a l’interessat. 
 
5.- La Junta de Govern Local podrà autoritzar, una pròrroga del termini d’inici i/o final de 
l’obra, sempre que l’interessat ho sol·liciti abans de finir el termini que correspongui. De 
no existir pròrroga, la llicència restarà caducada en acabar el termini de vigència 
assenyalat a l’esmentada llicència i caldrà sol·licitar una nova llicència per a finalitzar les 
obres. 
 
6.- L’obertura de portes i finestres de la planta baixa, tret d’una disposició en contra, no 
podran envair l’espai públic. 
 
7.- Els desguassos interiors de l’edifici hauran de contenir el corresponent sifó inodor. 
 
8.- Es prohibeix practicar als soterranis qualsevol obra que afecti la via pública o terrenys 
del seu domini. 
 
9.- No es permet que com a conseqüència de l’execució de les obres, s’embrutin els 
embornals de la via pública, essent obligació del promotor l’adopció de les mesures 
adequades per evitar-ho. L’incompliment d’aquesta condició comportarà la retenció de 
la fiança dipositada en concepte de moviment de terres o runes i reposició de paviments. 
 
10.- El titular de la llicència haurà de construir al seu càrrec la vorera, segons el model, 
rasant i amplada que figurin a les condicions particulars de la llicència o a la 
corresponent ordenança reguladora. Per construir un gual per a l’entrada i sortida de 
vehicles, s’haurà de disposar de l’oportuna llicència. 
 
11.- Quan per causes imperioses de l’obra emparada per la present llicència, s’hagi 
d’ocupar la via pública amb materials, grues, instal·lacions, etc, així com interrompre la 
normal circulació pel carrer o vorera, s’haurà de sol·licitar el corresponent permís, 
quedant el contractista sotmès a la legislació vigent en la matèria i a les ordres que en 
aquest sentit li transmeti la Policia Municipal. 
 
12.- El davant de l’edifici o del solar on es realitzin les obres de nova construcció, o que 
afectin la façana o part anterior de la coberta, es tancaran sempre amb un clos de 
protecció d’acord amb les condicions de l’Ordenança d’obres a la via pública. Les 
bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació 
vigent. 
 
13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les 
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà 



 
 
 

l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les 
prestacions de la Seguretat Social. 
 
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la corresponent 
llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals que causi. 
 
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li 
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En cas 
d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les sancions 
que corresponguin. 
 
Condicions particulars 
 
 
1. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: 1) Document signat per contractista o 
contractistes assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra, així com documentació 
que acrediti la seva condició de contractista. 2) Document signat per arquitecte assumint 
la direcció de l’obra. 3) Document signat per arquitecte tècnic assumint la direcció de 
l’execució de l’obra.  
2. D'acord amb l'establert a l'art. 1 del Decret 282/1991, no es poden iniciar les obres de 
construcció si no s'ha presentat prèviament a l'Ajuntament el corresponent projecte 
executiu i el programa de control de qualitat. El projecte executiu haurà d’estar visat pel 
col·legi d’arquitectes en aplicació del Reial Decret 1000/2010, sobre visat col·legial 
obligatori. També caldrà presentar informe subscrit pel redactor del projecte sobre 
l’adequació del projecte executiu al projecte bàsic autoritzat, o de modificació del 
projecte en el seu cas.  
3. Aquesta llicència no autoritza l’ocupació de la via pública amb materials o altres 
elements propis de l’obra.  
4. El rebaix de la vorera per a la formació del gual d’accés de vehicles a la finca s’haurà 
d’executar segons les condicions de l’Ordenança Municipal Reguladora de Guals, 
aprovada pel Ple Municipal el dia 21 de juny de 2018. 
(http://www.olot.cat/FitxersWeb/29161/2018_ORD_REGULADORA_GUALS.pdf).  
5. Aquesta llicència no autoritza la instal·lació de rètols comercials visibles des de la via 
pública.  
6. 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.  
7. D’acord amb l’article 75.1 del Decret 64/2014 pel qual s’aprova el Reglament sobre la 
protecció de la legalitat urbanística, per a la primera utilització i ocupació de l’edifici, la 
persona promotora ha de comunicar prèviament la finalització de les obres a 
l’ajuntament. La comunicació ha d’anar acompanyada del certificat final d’ obra expedit 
per la direcció facultativa de les obres en què han de constar els fets següents: a) Data 
de finiment de les obres. b) Que les obres han estat executades de conformitat amb el 
projecte tècnic autoritzat i, si s’escau, les seves modificacions i les condicions de la 
llicència urbanística atorgada. c) Que l’edificació està en condicions de ser utilitzada de 
conformitat amb l’ús autoritzat.  



 

8. El termini per declarar les obres davant el Cadastre, és de 2 mesos a partir de la data 
de l’acabament que consta en el Certificat Final d’Obra. Cal presentar el formulari 900D 
disponible a la seu electrònica de la Direcció General de Cadastre on trobareu també 
l’assistent de declaracions cadastrals. Les persones jurídiques, personal tècnic col·legiat 
o gestors, estan obligats a presentar la declaració per mitjans telemàtics. Si no es 
disposa de mitjans informàtics es pot tramitar a l’oficina del cadastre de l’Ajuntament 
d’Olot. 
 
 
 
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 

 


