ACTA NÚM. 6
JUNTA DE GOVERN LOCAL
EL DIA 11 DE FEBRER DE 2021.

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 11 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 presencialment com a regidor de l’oposició: Josep Guix Feixas.
Hi assisteix telemàticament l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí.
Actua com a secretària, la Secretària General , Sra. M. Glòria Gou Clavera.
La secretària fa constar que els regidors Sra. Muñoz, Sr. Güell, 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

: X2021005319

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 SG012021000013 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
11 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 4 de febrer de 2021:
-

El dimarts 9 de febrer va participar a la reunió del Gabinet Territorial de
Coordinació d'Emergències per la Covid-19 a les comarques gironines,
organitzada per la Generalitat de Catalunya. La sessió, que té lloc de forma
telemàtica, se celebra amb periodicitat setmanal des de l’inici de la pandèmia.

-

El dimecres 10 de febrer va assistir a l’inici de la jornada de vacunacions que el
Departament de Salut inicia a Olot per a representants de col·lectius essencials.
La Regió Sanitària Girona ha rebut les primeres vacunes contra la COVID
d’AstraZeneca que aquest dimecres ha administrat des del Casal Marià en una
campanya que, a més d’allargar-se aquest dijous i divendres, també s’estendrà
a diferents dies de la setmana que ve.

4. - DISPOSICIONS.- ASSABENTATS DE LES DISPOSICIONS PUBLICADES EN
ELS BUTLLETINS OFICIALS
Tot seguit la Secretària dona compte a la Junta de Govern dels edictes i anuncis de
l'Ajuntament d'Olot apareguts als Butlletins Oficials BOE, BOP i DOGC, des de la darrera
sessió. I se n'acorda l'assabentat.
5.1. - PROPOSANT APROVAR EL PROGRAMA D'INSPECCIONS DE L'ANY 2021
PER AL CONTROL DE LA SEGURETAT ALIMENTÀRIA
Núm. de referència

: X2021003745

Anualment, de conformitat amb la Llei 18/2009, de 22 d’octubre de salut pública i
seguint els criteris establerts al Pla d’inspeccions i controls 2017-2026, aprovat pel
Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament d’Olot, es programen les inspeccions
als establiments alimentaris que es duran a terme a Olot al llarg de l’any i que s’adjunten
al present informe.
En relació a l’expedient SI072021000003, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Medi ambient, proposa a la Junta de Govern Local,
adoptar el següent acord:
Únic.- Aprovar la programació de controls de seguretat alimentària per l’any 2021, que
es transcriu a la taula adjunta.
Les inspeccions es realitzaran al llarg de l’any 2021. Tanmateix, degut a la crisi
sanitària que estem vivint, aquesta previsió es pot veure modificada i s’anirà adaptant
a la realitat d’obertura dels establiments i a les condicions de treball imposades.
Activitat

Adreça

Agrobotiga Verntallat

CAMI DE LA TEULERIA 8

Agrogarrotxa

PG DE BARCELONA 6 B 3

Alba 2008
Alimentació
Mercado
China
Alimentació Om Lata
Arrosseria S'Olivera
Autoservei Morrot
Aviram Antònia
Bar Ca l'Adri
Bar Dit i fet
Bar Firabar
Bar Joan i Gemma

C DE JOSEP AYATS 12
C DEL NOTARI MIQUEL MARÇ 18 B
3
C ESGLEIERS 7 B B 3
CTRA DE SANTA PAU 293
AV DEL MORROT 111 B B
C DE LA BISBAL 29
C DE TARRAGONA 34
C DEL MESTRE MONER 12
CAMI DE LA TEULERIA 11
AV DEL MALATOSQUER 11 B

Tipus establiment teòric
Supermercats
hipermercats
Supermercats
hipermercats
Bar-restaurant
Queviures
Queviures
Bar-restaurant
Queviures
Obrador de xarcuteria
Bar
Bar-restaurant
Bar-restaurant
Bar

i
i

Bar la Baska
Bar La Taska

C DEL GINEBRE 25 B
C LLEIDA 18 B
C DE SANT JOSEP DE CALASSANÇ 2
Bar l'Ansat
B
Bar Nimic
PG DEL BISBE GUILLAMET 2 B
Bar Pia & Co
PL DE LA PIA ALMOINA 1
Bar Restaurant Fanny
C DEL PARE ANTONI SOLER 6
Bar Restaurant la Cabaña C DE SANT FELIU 59
Bar Restaurant la Via
AV DE L' ESTACIÓ 5 B 1
Verda
Bar-creperia Ca la Mar
PG DE BLAY 60 B
Bardesucs
C DE SANT ESTEVE 9 B 2
Can Carbasseres
C DE SANT RAFEL 5 B 2
Can Corbaton

PL DE CATALUNYA 7 B

Can Japot
Can Japot
Capri Pizzeria
Carnisseria J. Martí
Carnisseria Estrella

Carnisseria Julis
Carnisseria Mari
Carnisseria Orri
Carnisseria Rosa

C DE SANT ESTEVE 8 B 2
C DEL ROSER 5 B
AV DELS REIS CATÒLICS 23 B 2
AV DE XILE 1 B 2
C DE SANT RAFEL 30 B
C
DEL
MOSSÈN
JACINT
VERDAGUER 12
AV DE SANTA COLOMA 90 B 2
RDA DE MONTOLIVET 7 B 2
C DEL FAJOL 39 B
C DE JOAN MARAGALL 2

Casa Tió - Casaametller

PG DE BARCELONA 6 B 2

Cropic's
Cropic's
Dolç i salat
Edu Sushi
El 9 Mig
El Bou Bru
El cabàs
El Cafè del Firal
El rebost

C DE SANT RAFEL 24 B 1
C DE BOLÒS 10
CTRA DE LA PINYA 17
C DEL PATI 3
PL DEL MIG 6 B
PG DEL BISBE GUILLAMET 9 B 2
C DE SANT CRISTÒFOR 58 B
PG DE BLAY 49 B
C DE SANT FELIU 37 B 2

Els fogons de la Joana

CTRA DE LA DEU 12

Esclat Hipermercat

C DE JOSEP TARRADELLAS 3

Carnisseria Haquim

Bar-restaurant
Bar-restaurant
Bar
Bar-restaurant
Bar
Bar-restaurant
Bar-restaurant
Bar-restaurant
Bar
Queviures
Fleques amb obrador
Pastisseries
sense
obrador
Carnisseria de carn fresca
Obrador de xarcuteria
Bar-restaurant
Carnisseria-xarcuteria
Carnisseria-xarcuteria
Carnisseria-xarcuteria
Carnisseria-xarcuteria
Carnisseria-xarcuteria
Carnisseria-xarcuteria
Carnisseria-xarcuteria
Supermercats
i
hipermercats
Bar
Pastisseries amb obrador
Bar
Bar
Bar-restaurant
Bar-restaurant
Queviures
Bar-restaurant
Queviures
Establiments
d'elaboració i venda de
menjar per emportar
Supermercats
i
hipermercats

Fleca i Pastisseria Vidal
Forn de pa Can Costa
Forn de pa Can Costa
Forn de pa Santa
Magdalena
Fratelli Bretella Ente
Frescuit

C DEL VOLCÀ DEL CROSCAT 9 B 2
C BELLAIRE 16 B
PL DE CATALUNYA 2 B 1

Fleques sense obrador
Fleques amb obrador
Fleques sense obrador

AV DE L' ONZE DE SETEMBRE 9 B 2 Fleques amb obrador
AV DE SANT JOAN 61
PL DEL BOSC DE TOSCA 7 B

Bar-restaurant
Queviures
Herbodietètica, farmàcia
Herbolario Ramal
C DE SERRA I GINESTA 7
i parafarmàcia
Kazuki bar restaurant
AV DE SANTA COLOMA 28 A B 1
Bar-restaurant
Kebab Shabir
AV DE GIRONA 49
Bar
La barcella
AV DELS REIS CATÒLICS 26 B 1
Bar
La Botiga del Pa
C D' ANTONI LLOPIS 8 B 2
Fleques amb obrador
La botiga del Pla de Dalt C DEL PIC DEL BAC 5 B 2
Queviures
La Casa del Pernil
C DELS DOLORS 10
Carnisseria-cansaladeria
Establiment de venda de
La Cuineta
C DE SANT RAFEL 22 B 2
menjar per emportar
La Finestra
C DE MULLERAS 7
Bar-restaurant
La Fogaina
C DEL CARME 13 B 1
Pastisseries amb obrador
La Nòmada - Organic
Establiment de venda de
C AMARGURA 1 B
Take Away
menjar per emportar
Establiments
La Vendetta. Elaboració
C DE MADRID 42 B 2
d'elaboració i venda de
de pizzes per emportar
menjar per emportar
Llagurt
PL MAJOR 16 B
Gelateria-orxateria
Market
C DEL CARME 15
Queviures
CTRA DE SANT JOAN DE LES Supermercats
i
Mercadona 2
ABADESSES 79
hipermercats
N&N Grocary Store
C DE L' ABAT RACIMIR 11 5
Queviures
Olot Cash and Carry
CAMI DE LA TEULERIA 4 B 2
Queviures
Establiments que couen
Pa Fi
PG DEL BISBE GUILLAMET 12 B 1
pa i altres productes de
pastisseria semielaborats
Pastisseria Ferrer i taller
PL MÓRA 6 B
Pastisseries amb obrador
de xocolata
Pastisseria i Degustació PG DE BLAY 50
Pastisseries amb obrador
Pastisseria Vila
AV DE SANTA COLOMA 38 B
Pastisseries amb obrador
C
DEL
MOSSÈN
JACINT
Peixateria Mokhliss
Peixateria
VERDAGUER 12 B 2
Pirotècnia, llibreria i
C DE VICENÇ SOLER I JORBA 19 B
Queviures
alimentació Sant Roc
C DEL NOTARI NONET ESCUBÓS 14
Pizzeria Pim Pam
Bar-restaurant
B2

Plaça
del
Mercat_Bacallaneria
PL DE L' HOSPITAL 3 B 18
Mercè
Plaça del Mercat_Ca la
PL DE L' HOSPITAL 1
Paquita
Plaça del Mercat_Ca
PL DE L' HOSPITAL 3 B 8
l'Helena
Plaça del Mercat_Fruits
PL DE L' HOSPITAL 3 B 6
Secs Vallès
Plaça del Mercat_Granja
Corominas
Plaça del Mercat_Jordi
Vilarrasa
Plaça del Mercat_La
Nevateria
Plaça del Mercat_La
Recuiteria
Plaça del Mercat_Mas
Puqui
Plaça del Mercat_Mas
Quintana
Plaça
del
Mercat_Mercadona 1
Plaça del Mercat_Peixos
Miquel

Bacallaneria i pesca
salada amb elaboracions
Bar
Fruiteria i/o verduleria
Minorista
de
llaminadures,
torrons,
mel i melmelades

PL DE L' HOSPITAL 3 B 15

Carnisseria-xarcuteria

PL DE L' HOSPITAL 3 B 19

Carnisseria-xarcuteria

PL DE L' HOSPITAL 3 B 1
C D' ANTONI LLOPIS 9

Pastisseries
obrador
Productes
formatges

sense
làctics

PL DE L' HOSPITAL 3 B 12

Carnisseria-xarcuteria

PL DE L' HOSPITAL 3 B 3

Carnisseria-xarcuteria

PL DE L' HOSPITAL 3 -1

Supermercats
hipermercats

PL DE L' HOSPITAL 3 B 23

Peixateria

i

i

Primer Plat

C DE SANT ESTEVE 23 B

Punjabi Food Store
Ramisa Pujol, Tura
Restaurant bar 1900
Restaurant bar el Ginjoler
Restaurant bar Europa
Restaurant Bar Joei
Restaurant bar La Brasera
Restaurant Bar Monicar
Restaurant bar Norton
Restaurant Cal Fuster
Restaurant Can Ramon
Restaurant Hostal dels
Ossos

C DEL REI MARTÍ L'HUMÀ 9 B 9
C D' ANTONI MOLINS 33 B 1
C DE SANT RAFEL 18 B 1
C DEL BEÇ 18 B
PL MAJOR 2 B 1
CTRA DE LES TRIES 79 B
C MAJOR 29
AV DEL REI JAUME II 45 B 2
PL DE CATALUNYA 19 B
CTRA DE SANTA PAU 297
C DE BOLÒS 22

Establiments
d'elaboració i venda de
menjar per emportar
Establiments
d'elaboració i venda de
menjar per emportar
Queviures
Queviures
Bar-restaurant
Bar-restaurant
Bar-restaurant
Bar-restaurant
Bar-restaurant
Bar-restaurant
Bar-restaurant
Bar-restaurant
Restaurant

LLOC MAS HOSTAL DELS OSSOS 1

Restaurant

Plats
Cuinats
Mulleras

Can

C DEL POU DEL GLAÇ 37 B 2

Restaurant La Deu
Restaurant la Moixina

LLOC LA DEU 1
LLOC LA MOIXINA 1

Rostisseria-Plats Cuinats C
DEL
MOSSÈN
Anna
VERDAGUER 12 B 12
Sa Dragonera -Bar i
restaurantSF
Singh Govind Alimentació
Star Pizza
Star Pizza 2010
Supermercat Bon Preu
Supermercat Consum
Supermercat Harmet
Supermercat Olot 24H

Saló de banquets
Saló de banquets
Establiments
JACINT
d'elaboració i venda de
menjar per emportar

PL DE CATALUNYA 4 B 1

Bar-restaurant

C DE SANT FERRIOL 45 B
AV DE GIRONA 31 B 2
CTRA DE LES TRIES 19 B 3
CTRA DE LES TRIES 7 B

Bar-restaurant
Queviures
Bar-restaurant
Restaurant
Supermercats
hipermercats
Bar
Queviures
Queviures

C DE PERE LLOSAS 11 B

C D' IGNASI BUXÓ GOU 11
C DEL PARE ANTONI SOLER 4
C DEL CARME 9
C
DEL
MOSSÈN
JACINT
Supermercat Sant Miquel
VERDAGUER 5 B
Taverna la Gruta
PG DE BLAY 14
Trattoria Da Luiggi
C D' ANTONI LLOPIS 8 B 1
Vènding Flor de Neu
C DE JOSEP AYATS 3 B
Xurreria Jofre
C DEL PARE ROCA 2

i

Queviures
Bar-restaurant
Restaurant
Queviures
Xurreries

S’aprova per unanimitat.
6.1. - MERCAT SETMANAL.- APROVAR LES BASES I LA CONVOCATÒRIA DEL
PROCEDIMENT PER A L’ATORGAMENT D’UN LLOC DE VENDA D’EMBOTITS
D’ELABORACIÓ PRÒPIA.
Núm. de referència

: X2021005159

Atès que en el mercat setmanal d’Olot, en la part reservada a productes alimentaris i
planter, hi ha un lloc vacant apte per a productors d’embotits d’elaboració pròpia i atesa
la poca oferta que hi ha al mercat d’aquest tipus de producte artesanal i de proximitat
Considerant els articles 15 de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires i
5 del Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercat de marxants
que estableixen que l’atorgament de les autoritzacions per a la venda no sedentària en
mercats de marxants ha de realitzar-se en règim de concurrència competitiva; i
considerant que, en el mateix sentit, es manifesta l’article 11 del Reglament del mercat
municipal de venda no sedentària (RMVNS), aprovat pel ple de l’ajuntament, en sessió
de data 20 de juny de 2013 i modificat per acords del plenari de dates 19 de maig de
2016, 26 de juliol de 2018 i 29 d’agost de 2019 (BOP, núms. 200/17-10-2018 i 216/1211-2019).

Vist l'expedient administratiu IM022021000001 i antecedents corresponents, que
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de
Promoció de la Ciutat proposa a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents
acords:
Primer.- Aprovar les bases per a l’atorgament d’un lloc de venda no sedentària al mercat
setmanal en règim de competència competitiva, per a productors, destinat a la venda
d’embotits d’elaboració pròpia.
Segon.- Convocar el procediment per a l’atorgament d’aquest lloc de venda vacant i
publicar-ne un anunci al BOP i al tauler d’anuncis.
Tercer.- L'ocupació efectiva d’aquest lloc de venda al mercat setmanal queda
posposada fins al moment en què s'acabi l'estat d'alarma.
S’aprova per unanimitat.
7.1. - MERCAT SETMANAL.- APROVAR LES BASES I LA CONVOCATÒRIA DEL
PROCEDIMENT PER A L’ATORGAMENT D’UN LLOC DE VENDA DE CONSERVES
DE PEIX D’ELABORACIÓ PRÒPIA.
Núm. de referència

: X2021005163

Atès que en el mercat setmanal d’Olot, en la part reservada a productes alimentaris i
planter, hi ha un lloc vacant apte per a productors de conserves de peix d’elaboració
pròpia i atesa la poca oferta que hi ha al mercat d’aquest tipus de producte artesanal i
de proximitat
Considerant els articles 15 de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires i
5 del Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercat de marxants
que estableixen que l’atorgament de les autoritzacions per a la venda no sedentària en
mercats de marxants ha de realitzar-se en règim de concurrència competitiva; i
considerant que, en el mateix sentit, es manifesta l’article 11 del Reglament del mercat
municipal de venda no sedentària (RMVNS), aprovat pel ple de l’ajuntament, en sessió
de data 20 de juny de 2013 i modificat per acords del plenari de dates 19 de maig de
2016, 26 de juliol de 2018 i 29 d’agost de 2019 (BOP, núms. 200/17-10-2018 i 216/1211-2019).
Vist l'expedient administratiu IM022021000002 i antecedents corresponents, que
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de
Promoció de la Ciutat proposa a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents
acords:
Primer.- Aprovar les bases per a l’atorgament d’un lloc de venda no sedentària al mercat
setmanal en règim de competència competitiva, per a productors, destinat a la venda de
conserves de peix d’elaboració pròpia.

Segon.- Convocar el procediment per a l’atorgament d’aquest lloc de venda vacant i
publicar-ne un anunci al BOP i al tauler d’anuncis.
Tercer.- L'ocupació efectiva d’aquest lloc de venda al mercat setmanal queda
posposada fins al moment en què s'acabi l'estat d'alarma.
S’aprova per unanimitat.
8.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES
Núm. de referència

: X2021005177

En relació a l’expedient CPG22021000016 I vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Aprovar la relació d’ordenacions de despeses annexada número 21/004 per un import
de 368.214,73 euros.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
368214.73

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

S’aprova per unanimitat.
9.1. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE
RESPOSABILITAT PATRIMONIAL PELS DANYS I PERJUDICIS QUE ES PODEN
DERIVAR DE L’ENDERROC D’UNES OBRES.
Núm. de referència : X2019012125

Vist l’escrit presentat pel Sr. **** en el que es formula reclamació de responsabilitat
patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, pels danys i perjudicis que es poden derivar de
l’enderroc de les obres executades al Mas la Canova Petita, de Batet de la Serra i atesos
els següents
ANTECEDENTS DE FET
Primer.- En data 13 de desembre de 2018, el Sr. Joan Vidal Llobatera, actuant en nom
i representació del Sr. ****, va presentar davant d’aquest Ajuntament escrit de
reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys i perjudicis que es derivaran de
l’enderroc de les obres executades al Mas La Canova Petita, de Batet de la Serra, en

compliment de la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en
data 23 de novembre de 2017 (recurs d’apel·lació 261/2015), que estima en part el
recurs d’apel·lació interposat pel Sr. Coch Plana contra la sentència del Jutjat del
Contenciós administratiu número 1 de Girona, de data 22 d’abril de 2015, dictada en el
recurs contenciós administratiu número 355/2013.
Segon.- Per decret d’aquesta Alcaldia de data 28 de març de 2019 es va acordar incoar
expedient administratiu per reclamació de responsabilitat patrimonial formulada contra
l’Ajuntament d’Olot pel Sr. ****, pels danys i perjudicis que es derivaran de l’enderroc de
les obres executades al Mas la Canova Petita, de Batet de la Serra. Aquesta resolució
es va notificar a la companyia d’assegurances de l’Ajuntament d’Olot.
Tercer.- Per resolució de l’instructor de data 25 de juny de 2019, es va acordar l’obertura
de període de prova, admetent la totalitat de les proves proposades pel reclamant i
atorgant-li un termini per aportar la documentació justificativa que considerés pertinent,
segons sol·licitava en el propi escrit de reclamació. En data 24 de juliol de 2019, la
representació del Sr. **** va sol·licitar que s’ampliés el termini atorgat per a presentar
documentació fins el dia 30 de setembre; la qual cosa es va atorgar per resolució de
l’instructor de 25 de juliol de 2019.
Quart.- En data 2 d’agost de 2019, la representació del Sr. **** va presentar la
documentació que va estimar pertinent, concretant l’import de la indemnització que
reclama en la quantitat de 3.351.970,41€, sense perjudici que aquesta quantitat es pugui
veure incrementada per les despeses que es puguin anar produint.
Cinquè.- En data 1 d’octubre de 2019, l’instructor de l’expedient va requerir a l’interessat
la presentació de documentació justificativa d’algunes de les despeses reclamades i
justificants de pagament.
Sisè.- En data 8 de gener de 2020, l’instructor va emetre informe sobre la reclamació
presentada. Aquest informe es va trametre al representant del Sr. **** (8-1-2020) i a
l’asseguradora de l’Ajuntament d’Olot (13-1-2020) i, donant vista de l’expedient, se’ls va
atorgar termini per formular al·legacions.
Setè.- En data 5 de febrer de 2020 la representació del Sr. **** va presentar escrit
d’al·legacions a l’informe de l’instructor de l’expedient.
Vuitè.- En data 21 d’agost de 2020, l’instructor de l’expedient va dictar proposta de
resolució.
Novè.- En escrit de data 26 d’agost de 2020 es va demanar informe a la Comissió
Jurídica Assessora, de conformitat amb l’article 8 de la Llei 5/2005, de 2 de maig.

Aquesta petició es realitzava a l’empara del decret d’aquesta Alcaldia de data 15 de
juliol de 2020.
Desè.- La Comissió Jurídica Assessora, en sessió de data 10 de desembre de 2020, va
aprovar el Dictamen 300/2020, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial
instada pel Sr. ****, pels danys i perjudicis derivats de l’enderroc de les obres executades
en un mas, en compliment d’una sentència del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya de l’any 2017. A l’esmentat dictamen s’informa favorablement la reclamació
de responsabilitat patrimonial, si bé pel que fa als imports reclamats el dictamen rebutja
una sèrie de conceptes per considerar-los improcedents, tot determinant que
l’Administració haurà de fixar la reclamació en un expedient contradictori quan es pugui
determinar amb precisió el cost de l’enderroc.
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 tenen una
especial rellevància, en tant que element essencial de la responsabilitat, la relació de
causalitat entre el dany i el funcionament del servei públic, així com el fet que el dany
sigui antijurídic.
Tercer.- La proposta de resolució, que es dona per reproduïda en tots els seus termes,
acreditava de conformitat amb l’informe jurídic de l’instructor de data 8 de gener de 2020
la inexistència dels requisits necessaris perquè concorri la responsabilitat patrimonial
d’aquest Ajuntament, sense que haguessin restat desvirtuats per les al·legacions del
reclamant. Pel que fa concretament a les argumentacions del reclamant, les
consideracions de la proposta de resolució són plenament vigents, per la qual cosa és
procedent reproduir-les en aquesta resolució:
“2.1. Sobre la inexistència dels requisits perquè concorri la responsabilitat patrimonial
d’aquest ajuntament:
Reitera la reclamant que l’actuació municipal no ha estat raonable sinó antijurídica,
atemptant contra la confiança legítima de l’administrat.
Al respecte, cal significar que els al·legats de la reclamant no son més que una
reproducció dels anteriorment manifestats, no havent desvirtuat el més mínim l’informe
d’instrucció, que reflecteix la totalitat dels fets que de manera absolutament interessada
pretén ometre la reclamant, de la mateixa forma que la jurisprudència invocada resulta
plenament aplicable.
Abans de tot cal significar que, tal i com reconeix explícitament el reclamant en el nou
escrit d’al·legacions, la llicència contemplava pràcticament la totalitat de les actuacions
d’enderroc i reconstrucció efectuades; i aquesta llicència mai ha estat anul·lada per un
Tribunal. Precisament les actuacions d’enderroc i reconstrucció puntuals no
contemplades a la llicència les va realitzar la reclamant sense cap autorització prèvia
administrativa, tal i com ha quedat acreditat: no només són les obres de la cabanya 1,
sinó també obres que afectaven al mas segons va quedar demostrat als informes
tècnics.

De la mateixa forma, és realment inaudit que s’afirmi que “no havia que interpretar cap
concepte jurídic indeterminat” quan de forma reiterada, directament a través dels seus
tècnics, el reclamant ha vingut defensant què és el que s’ha d’interpretar com obra de
rehabilitació, sostenint en tot moment la legalitat de la interpretació realitzada tant per la
llicència com desprès quan l’ajuntament va denegar la sol·licitud de la denunciant
d’adoptar mesures de protecció de la legalitat urbanística. Igualment, de forma
absolutament interessada, omet la recurrent que el recurs contenciós es va interposar a
l’any 2013, i que en el marc del mateix va defensar plenament l’adequació a dret de
l’actuació municipal en la mesura que les obres s’encabien dins del concepte de
rehabilitació.
De fet, més que parlar de “confiança legítima” en l’actuació municipal és molt més ajustat
a la veritat admetre la realitat dels fets: que l’Ajuntament (i no només ell, sinó també
l’Administració del Parc Natural, la de la Generalitat i el propi Jutjat) va fer una
interpretació absolutament raonable de la normativa pel que fa a l’abast que cal atorgar
a les obres de rehabilitació i que qui primer va sostenir l’absoluta raonabilitat d’aquesta
interpretació va ésser el propi reclamant tant en el projecte com al llarg de la totalitat
d’actuacions. És més, com es declara expressament a l’escrit d’al·legacions, el
reclamant encara continua pensant que l’obra s’ajusta a la legalitat, la qual cosa
demostra una vegada més que l’actuació municipal era absolutament raonable. No
s’entén, per tant, en què es fonamenta el reclamant per dir que l’instructor qüestiona “el
que va beneir el consistori”, ans al contrari, l’instructor ratifica la raonabilitat de l’actuació
i que conseqüentment no existeix cap lesió indemnitzable. D’altra banda, la sol·licitud
de llicència del projecte de “enderroc i reconstrucció dels elements substituïts al mas “la
Canova petita” presentat a la vista de la sentència, ha estat desestimat per silenci
administratiu, considerant-se precisament que s’aposa al compliment del pronunciament
judicial.
Precisats aquests extrems, segons va acreditar l’informe de l’instructor de 8 de gener de
2020 que ara es ratifica, son múltiples els elements que permeten sostenir que la
interpretació que va realitzar l’Ajuntament de la normativa aplicable era absolutament
raonable, com ho demostren les consideracions següents, perfectament
desenvolupades a l’informe:
1.- Pràcticament la totalitat de les actuacions d’enderroc i reconstrucció executades
(excepció feta precisament de les que va realitzar la reclamant pel seu compte i risc)
estaven contemplades a la llicència atorgada, que va comptar amb els informes
favorables tant del Parc Natural com de la Generalitat de Catalunya; administracions
aquestes la intervenció de les quals avala que la interpretació de la normativa era
absolutament raonable.

2.- El propi reclamant va sostenir, en el seu escrit de contestació a la demanda en el
recurs 335/2013, que la interpretació que va fer l’Ajuntament sobre la reconstrucció de
volums era totalment raonable.
3.- El reclamant va seguir entenent també posteriorment que les actuacions de
reconstrucció s’ajustaven perfectament a la normativa urbanística, com ho demostra el
fet que va presentar, com tràmit previ a instar un incident d’impossibilitat legal d’executar
la sentència, un “projecte d’enderroc i reconstrucció dels elements substituïts al Mas La
Canova Petita” tot sol·licitant l’atorgament de llicència.
4.- Ha quedat acreditat que els enderrocs que afectaven a les parets de la façana sud i
part de la nord de la casa pairal es van portar a terme per decisió de la direcció facultativa
sense complir la condició 3.11 de la llicència d’obres.
En cap cas l’arquitecte municipal va autoritzar prèviament aquests enderrocs no
previstos a la llicència. El que va considerar -i és molt diferent- és que la reconstrucció
no s’oposava a la condició 3.11 de la llicència, atès que derivaven de l’existència de
patologies estructurals i permetria formalitzar el Mas d’acord amb els volums a
reconstruir aprovats. Tampoc el Parc Natural va plantejar cap oposició en les seves
visites d’inspecció, precisament per aquesta raó.
I, pel que fa a la Cabanya 1 va ésser la direcció facultativa la que va decidir en primer
terme, unilateralment, l’enderroc total del volum afectat pel cop de la màquina
retroexcavadora i va començar la seva reconstrucció sense cap aval municipal. La qual
cosa va determinar que es suspenguessin les obres de reconstrucció fins que fossin
informades favorablement pel Parc Natural.
No és certa tampoc, per tant, l’al·legació del recurrent conforme sempre va actuar
seguint les instruccions de l’Ajuntament d’Olot.
De fet, la sentència per arribar al seu pronunciament es basa fonamentalment en
aquests enderrocs no previstos, tot significant la manca de diligència del redactor del
projecte i de la direcció facultativa.
5.- El propi reclamant ha entès en tot moment que no existia cap circumstància que
hagués pogut determinar la suspensió de les obres per part de l’Ajuntament, tal i com
sol·licitava el denunciant.
Així, a l’informe de la redactora del projecte i directora de les obres que es va presentar
en data 5 d’abril de 2013 se significa concretament que es tracta d’una actuació de
rehabilitació integral, i que les actuacions d’enderroc tenen la seva cobertura en el pla
especial del Catàleg de Masies Cases Rurals d’Olot.

Igualment, arran de la suspensió provisional de les obres de la Cabanya 1 acordada per
l’ajuntament (atès que s’havia procedit per decisió unilateral de la direcció facultativa a
la seva reconstrucció desprès de l’accident causat per la màquina retroexcavadora),
l’arquitecta directora de les obres va presentar en data 17 de setembre de 2013 un escrit
acompanyat d’un informe en el qual posava de manifest que no va sol·licitar llicència
perquè va entendre que no es tractava d’una modificació substancial del projecte.
També per escrit de data 1 d’octubre de 2013 la tècnica redactora del projecte i directora
de les obres va sol·licitar expressament l’aixecament de la suspensió provisional de les
obres, deixant sense efecte la resolució de data 3 de setembre de 2013.
6.- Igualment, el reclamant va comparèixer al recurs contenciós administratiu
nº335/2013 com part codemandada, defensant que l’actuació municipal consistent en
no suspendre les obres era correcta, i també es va oposar al recurs d’apel·lació
interposat per la denunciant contra la sentència de primera instància de data 22 d’abril
de 2015, desestimatòria del recurs per quant va declarar que l’Ajuntament havia actuat
conforme a dret no adoptant mesures de protecció de la legalitat urbanística; oposició
de la reclamant que és apreciada per la jurisprudència com una clara manifestació de la
raonabilitat de l’acte administratiu.
7.- La sentència d’instància dictada pel Jutjat del contenciós administratiu número 1 de
Girona, de data 22 d’abril de 2015, desestima la sol·licitud d’adopció de mesures de la
legalitat urbanística sol·licitades per la part denunciant, la qual cosa constitueix (com
declara, entre moltes altres, les sentències del Tribunal Suprem de data 26 de setembre
de 2011 i de 10 de març de 1998) una clara manifestació de que la actuació de
l’administració se situa dins dels marges de la raonabilitat.
8.- Si el reclamant ha vingut sostenint la legalitat de l’acte i va continuar assumint
despeses (moltes de les factures aportades són molt posteriors a la interposició del
recurs contenciós administratiu) no obstant el coneixement del recurs contenciós de
l’any 2013 (al qual a més a més es va oposar), difícilment desprès es pot defensar que
no té el deure de suportar el dany derivat de l’anul·lació de l’acte administratiu basantse en el principio de confiança legítima (entre d’altres, sentència de la Audiència
Nacional de 10 de juny de 2015 -RJ 2015/183142).
Per tant, la totalitat dels al·legats del reclamant -que no son més que una mera
reproducció dels anteriors- han d’ésser desestimats, sense que concorrin en aquest cas
els elements determinants de la responsabilitat de l’administració, això és, una lesió
antijurídica que es pugui imputar a l’actuació de l’Ajuntament d’Olot que l’interessat no
té el deure jurídic de suportar.”
Quart.- El Dictamen 300/2020, de data 10 de desembre de 2020, emès per la Comissió
Jurídica Assessora no pot ésser admès com fonament de l’acord.

Al dictamen, desprès de relatar els antecedents i motivar la temporalitat de la reclamació
i de la resolució de l’expedient, es resumeix les posicions mantingudes per les parts per,
a continuació, emetre l’òrgan consultiu el seu parer a partir de dos fonaments.
Pel que fa al primer fonament, el rúbrica “VII.1 La responsabilitat patrimonial de
l’administració en cas d’anul·lació d’actes administratius”, el dedica a significar la seva
doctrina i la doctrina jurisprudencial sobre la responsabilitat patrimonial derivada de
l’anul·lació de llicències urbanístiques i l’”actio doli” com a causa enervant d’una eventual
responsabilitat en cas de nul·litat de llicències. Ara bé, no té en compte l’òrgan consultiu
que aquesta doctrina no té res a veure amb el supòsit objecte de dictamen, atès que en
cap cas la llicència va ésser anul·lada, de la mateixa forma que tampoc la proposta de
resolució es fonamentava en aquest supòsit.
En el segon fonament, rúbrica “VII.2. La concurrència dels requisits de la responsabilitat
patrimonial de l’Administració en el cas examinat”, el dictamen de forma totalment
errònia afirma que les construccions realitzades anaven clarament molt més enllà del
que preveia la llicència. Contràriament, havia quedat demostrat que, excepte l’enderroc
de la cabana 1 i la continuació de les obres per a la seva reconstrucció que van ésser
unilateralment decidides pel reclamant (la menció que fa el dictamen a la comunicació
al mes d’agost a l’arquitecte municipal el que fa es ratificar la unilateralitat de l’actuació),
pràcticament la totalitat dels enderrocs ja estaven previstos en la llicència originària, de
tal forma que si l’Administració va autoritzar la continuïtat de les obres és en el marc de
la llicència atorgada. I pel que fa a l’aixecament de la suspensió de les obres de la
Cabana 1, si es va acordar va ésser precisament perquè el Parc Natural havia emès el
seu informe favorable. Així, no es té en compte que els orígens dels enderrocs del Mas
derivaven, pràcticament en la seva totalitat, del projecte autoritzat per la llicència; de tal
forma que no cabia presumir cap il·legalitat quan resulta que aquest projecte, presentat
pel reclamant, havia estat informat favorablement tant per la Generalitat com per el Parc
Natural. Erròniament motiva així el dictamen la seva decisió en la falta d’engany per part
del reclamant, quan aquest en cap moment va constituir el fonament de la proposta de
resolució. Finalment, i pel que fa al requisit de la antijuridicitat i judici de raonabilitat, el
dictamen resulta clarament improcedent, atès que la fonamenta en la presumpta
il·legalitat de la llicència quan en cap moment el reclamant, cap de les administracions
que van informar favorablement el projecte ni el propi Ajuntament podien posar en dubte
la legalitat del projecte autoritzat i que s’estava executant.
Cinquè.- Atès que el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora no és vinculant, de
conformitat amb allò que disposa l’article 13.2 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, cal fer
constar que aquest acord s’adopta vist l’informe de l’òrgan consultiu.
Igualment, en ésser la proposta desestimatòria resulta improcedent realitzar cap
consideració ni valoració dels danys invocats pel reclamant.

Vist l’expedient administratiu SRP12019000014 i antecedents corresponents, que
serveixen de motivació a la present resolució, i vist el Dictamen 300/2020 de la Comissió
Jurídica Assessora, la regidora delegada de l’Àrea d’Hisenda proposa a la Junta de
Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- DESESTIMAR la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la
representació del Sr. ****, pels danys i perjudicis que segons el reclamant es derivaran
de l’enderroc de les obres executades al Mas La Canova Petita, de Batet de la Serra.
Segon.- Notificar aquest acord a la part reclamant i a l’entitat asseguradora de
l’Ajuntament d’Olot.
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Comissió Jurídica Assessora.
S’aprova per unanimitat.
10.1. - PRORROGA CESSIÓ LOCAL CARRER GERANIS 50
Núm. de referència

: X2011005530

En data 14 de març de 1996, la Comissió de Govern va acordar, entre altres, cedir l’ús
de part de l’edifici de les antigues Escoles de Sant Pere Màrtir, a l’Escola de Dansa
Folklòrica de la Garrotxa. I en relació a l’entitat esmentada el citat acord fou modificat
per un altre de la Comissió de Govern del dia 17 d’octubre de 1996, establint el període
de cessió d’ús en quinze anys, termini que finalitza el dia 14 de març de 2011.
La Junta de Govern Local en sessió celebrada el día Prorrogar, amb efectes de 15 de
març de 2011 i per un període de 10 anys, la cessió d’ús que l’Escola de Dansa
Folklòrica de la Garrotxa té amb respecte a la part de l’edificació de les antigues Escoles
de Sant Pere Màrtir.
Atesa la sol·licitud presentada pel Sr. **** en representació de l’Escola de Dansa
Folklòrica de la Garrotxa, Registre d’Entrada núm E20200010757 de data 26 de juliol de
2021, en la qual sol·licita una pròrroga del termini de 10 anys de cessió d’ús del local
esmentat.
I vist l’expedient administratiu núm. CC012011000218 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords
Primer.- Prorrogar, amb efectes de 15 de març de 2021 i per un període de 10 anys, la
cessió d’ús que l’Escola de Dansa Folklòrica de la Garrotxa amb NIF núm. G17347972
té amb respecte a la part de l’edificació de les antigues Escoles de Sant Pere Màrtir.

Segon.- Mantenir, en el no regulat en el present acord, les condicions aprovades en la
Comissió de Govern del dia 14 de març de 1996.
Tercer.- Notificat els presents acords a l’Escola de Dansa Folklòrica de la Garrotxa.
S’aprova per unanimitat.
10.2. - APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT, APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS I DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES, PER A L'ADJUDICACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT
SENSE PUBLICITAT , DEL SERVEI DE MANTENIMENT I SUPORT TELEMÀTYIC
DE L'APLICACIÓ EPSILON; I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ.
Núm. de referència : X2021004941
Tipus contracte
Procediment
Criteris

SE
NE
SP

DE SERVEIS
PROCEDIMENT NEGOCIAT
SENSE PUBLICITAT

Antecedents:
Atesa la necessitat de contractar el servei de manteniment i suport telemàtic de
l’aplicació “Epsilon” amb l’empresa “Carlos Castilla Ingenieros SA”, d’acord amb
l’informe emès per la cap de l’àrea de Recursos Humans.
Atès que les tasques de manteniment únicament les pot realitzar l’empresa Carlos
Castilla Ingenieros SA, que és l’empresa propietària i desenvolupadora d’aquest
programari.
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 cap de l’àrea de Recursos Humans.
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. CCS12021000010 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 del servei de manteniment i suport
telemàtic de l’aplicació Epsilon, amb “Carlos Castilla Ingenieros SA“, NIF A43066299.
Segon.- APROVAR l’expedient de contractació administrativa del servei de
manteniment i suport telemàtic de l’aplicació Epsilon, 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 8.131,48 €, IVA inclòs. Aquest import es desglossa en 6.720,23 € de
pressupost net, més 1.411,25 € d’IVA calculat amb un tipus del 21%.
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 21 110 920 220021 “Manteniment
programa nòmines” del Pressupost Municipal.
Operació Referència
200200

Tipus
Partida
Despeses 21110 920 220021

Import
8134.48

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
MANTENIMENT PROGRAMA NOMINES
100 001 001 001 000 000

Cinquè.- CONVIDAR, en aplicació de l’article 168.a) 2n. i 170 de la LCSP, a l’empresa
“Carlos Castilla Ingenieros SA”, NIF A43066299, 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. Lídia Fernández Brugués, cap
de l’àrea de Recursos Humans, 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.
10.3. - 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" .
Núm. de referència
Tipus
Contracte
Procediment
Criteris

Antecedents

: X2021000850
SE

DE SERVEIS

NE
SP

PROCEDIMENT NEGOCIAT
SENSE PUBLICITAT

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 realització de
programes especials amb motiu d’esdeveniments de la ciutat amb Ràdio Olot, 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 “Ràdio Olot
SA“, amb NIF A28795631 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 Ràdio Olot 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, i
per donar cobertura als principals actes que se celebren a Olot i que es poden seguir en
directe gràcies a les retransmissions en directe; per tant és 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 “Ràdio Olot SA“, presentada en
data 15 de gener de 2021, proposant l’adjudicació a l’empresa “Ràdio Olot SA“.
En data 27 de gener de 2021 es va requerir a l’empresa “Ràdio Olot SA“, per tal que
presentés la documentació justificativa a què fa referència l’article 150.2 de la LCSP i
les clàusules 17 i 18 del PCAP 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. CCS12021000002 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
realització de programes especials amb motiu d’esdeveniments de la ciutat, a favor de
“Ràdio Olot SA“, amb NIF A28795631, per un import màxim de quinze mil euros (15.000
€) IVA inclòs, desglossat en 12.396,70 € de pressupost net, més 2.603,30 € 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:
-

Realització i emissió de falques: 4,96 € sense IVA (21 %)

-

Cobertura informativa de programes especials i/o cobertura informativa d’un
esdeveniment considerat d’interès: 413,22 € sense IVA (21 %)

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 15.000 € (IVA
inclòs) amb càrrec a la partida pressupostària 21.100.491.227.061 Insercions mitjans
comunicació.
Operació Referència
200300
2100130

Tipus
Partida
Despeses 21100 491 227061

Import
15000

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

Quart.- Notificar l’adjudicació a “Ràdio Olot SA“, 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.

10.4. - REGULARITZACIÓ CÀNON ANY 2020, CONCESSIÓ D'ÚS D'UN LOCAL
COMERCIAL AL CARRER SANT RAFAEL 23
Núm. de referència

: X2015006704

La Junta de Govern Local de data 23 de juliol de 2015 va acordar adjudicar la concessió
d’ús privatiu de domini públic per la ubicació d’un establiment comercial al local situat al
Carrer Sant Rafael núm. 23 a “OLOT COLORS, SL” amb NIF B17955337.
La durada de la concessió demanial és de quinze anys, amb una possible pròrroga per
mutu acord de 5 anys més.
La Junta de Govern Local de data 11 de juny de 2020, en relació al cànon de la
concessió va adoptar els següents acords:
a)

REGULARITZAR el cànon
corresponent a l’any 2020, tot fixant-lo en
1.087,51€/mes
b) CONDONAR el cobrament del cànon des del 14 de març fins el 17 de maig
ambdós inclosos amb motiu de la situació de crisis sanitària ocasionada per la
COVID-19. Aquest import, que puja a 2.315,31 euros, ja es va descomptar al seu
moment del cànon anual.
Ateses les Resolucions:
SLT 2546/2020 de 15 d’octubre
SLT 2700/2020 de 29 d’octubre
SLT 2875/2020 de 12 de novembre
SLT 2983/2020 de 21 de novembre
SLT 3177/2020 de 4 de desembre
SLT 3268/2020 de 12 de desembre
SLT 3354/2020 de 19 de desembre
Que limiten l’obertura al públic dels establiments i locals comercials minoristes a un
aforament reduït al 30 per 100, per tot tipus d’establiments.
Atès el Decret llei 34/2020 de 20 d’octubre de mesures urgents de suport a l’activitat
econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats, article 2.1.b)
“en cas de restricció parcial de l’aprofitament material de l’immoble, la renda i altres
quantitats degudes per a la part arrendatària s’han de reduir, mentre durin les mesures
de restricció, en una proporció igual a la meitat de la pèrdua d’aprofitament de l’immoble,
mesurada objectivament per la reducció d’aforament o d’horaris o per altres limitacions
imposades per la norma”. L’aplicació de la qual és amb efectes del dia 22 d’octubre del
2020.
Atès que la reducció aplicable atenent aquesta normativa és del 35 per 100 (aforament
reduït en un 70 per 100 i la meitat és 35)
Els descomptes a aplicar des del 22 d’octubre al 31 de desembre de 2020 és d’un total
de 888,14 euros corresponents a:

octubre: 126,88€
novembre: 380,63 €
desembre: 380,63 €
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12015000009 i antecedents corresponents, la
regidora-delegada d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local , l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Aprovar la reducció del 35 per 100 del cànon de concessió d’ús privatiu de
domini públic per la ubicació d’un establiment comercial al local situat al carrer Sant
Rafael, núm. 23 a favor de “OLOT COLORS, SL” amb NIF B17955337 , des del dia 22
d’octubre fins a 31 de desembre del 2020 amb import total de 888,14 euros.
SEGON.- Acordar que a amb efectes del dia 1 de gener del 2021, el cànon de la
concessió d’ús privatiu de domini públic per la ubicació d’un establiment comercial al
local situat al carrer Sant Rafael, núm. 23 a favor de “OLOT COLORS, SL” amb NIF
B17955337, es revisarà per trimestres vençuts amb l’adaptació de l’import del cànon
pagat durant el trimestre en qüestió a la normativa vigent a cada moment, procedint, si
escau, a la devolució que correspongui.
TERCER.- Comunicar a “OLOT COLORS, SL” que amb independència de la
regularització COVID esmentada a l’apartat anterior, com cada any es regularitzarà
l’import del cànon, d’acord amb allò establert al plec de clàusules administratives.
QUART.- Fixar la devolució de la part proporcional segons contracte d’ampliació de data
24 de maig del 2019, en que s’acordava l’anticipació de 15.072 euros corresponents a
24 mesos. L’import a retornar és de 512,87 €, corresponents a:
Octubre :
73,27 €
Novembre: 219,80 €
Desembre: 219,80 €
CINQUÈ.- Reclamar a la Fundació Antic Hospital Sant Jaume l’abonament dels cànons
d’imports: 888,14 € + 512,87 € que ja s’havien transferit.

S’aprova per unanimitat.
10.5. - REGULARITZACIÓ CÀNON ANY 2020 DE LA CONCESSIÓ D'ÚS D'UN
LOCAL COMERCIAL AL C/ DR. FÀBREGAS- PLAÇA HOSPITAL
Núm. de referència : X2015006706
La Junta de Govern Local de data 23 de juliol de 2015 va acordar adjudicar la concessió
d’ús privatiu de domini públic per la ubicació d’un establiment comercial al local situat al
Carrer Dr. Fàbrega – Pl. Hospital a “ABACUS SOCIETAT COOPERATIVA CATALANA
LIMITADA, SL” amb NIF F08226714.
La durada de la concessió demanial és de quinze anys, amb una possible pròrroga per
mutu acord de 5 anys més.

La Junta de Govern Local de data 11 de juny de 2020, en relació al cànon de la
concessió va adoptar els següents acords:
a)
b)

REGULARITZAR el cànon corresponent a l’any 2020 , tot fixant-lo en 1.987€/mes
CONDONAR el cobrament del cànon des del 14 de març fins el 17 de maig ambdós
inclosos amb motiu de la situació de crisis sanitària ocasionada per la COVID-19.
Aquest import, que puja a 4.231,65 euros, ja es va descomptar al seu moment, del
cànon anual.

Ateses les Resolucions :
SLT 2546/2020 de 15 d’octubre
SLT 2700/2020 de 29 d’octubre
SLT 2875/2020 de 12 de novembre
SLT 2983/2020 de 21 de novembre
SLT 3177/2020 de 4 de desembre
SLT 3268/2020 de 12 de desembre
SLT 3354/2020 de 19 de desembre
Que limiten l’obertura al públic dels establiments i locals comercials minoristes a un
aforament reduït al 30 per 100.
Atès el Decret llei 34/2020 de 20 d’octubre de mesures urgents de suport a l’activitat
econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats, article 2.1.b)
“en cas de restricció parcial de l’aprofitament material de l’immoble, la renda i altres
quantitats degudes per a la part arrendatària s’han de reduir, mentre durin les mesures
de restricció, en una proporció igual a la meitat de la pèrdua d’aprofitament de l’immoble,
mesurada objectivament per la reducció d’aforament o d’horaris o per altres limitacions
imposades per la norma”. L’aplicació de la qual és amb efectes del dia 22 d’octubre del
2020
Atès que la reducció aplicable atenent aquesta normativa és del 35 per 100 (aforament
reduït en un 70 per 100 i la meitat és 35)
Els descomptes a aplicar des del 22 d’octubre al 31 de desembre de 2020 és d’un total
de 1.623,22 € corresponents a:
Octubre: 231,90€
Novembre: 695,66 €
Desembre: 695,66 €
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12015000010 i antecedents corresponents , la
regidora -delegada d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local , l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Aprovar la reducció del 35 per 100 del cànon concessió d’ús privatiu de
domini públic per la ubicació d’un establiment comercial al local situat al Carrer Dr.
Fàbrega – Pl. Hospital a “ABACUS SOCIETAT COOPERATIVA CATALANA LIMITADA,
SL” amb NIF F08226714, des del dia 22 d’octubre fins a 31 de desembre del 2020 amb
import total de 1.623,22 euros.

SEGON.- Acordar que amb efectes del dia 1 de gener del 2021, el cànon de la
concessió d’ús privatiu de domini públic per la ubicació d’un establiment comercial al
local situat al Carrer Dr. Fàbrega – Pl. Hospital a “ABACUS SOCIETAT COOPERATIVA
CATALANA LIMITADA, SL” amb NIF F08226714 , es revisarà per trimestres vençuts
amb l’adaptació a l’import del cànon pagat durant el trimestre en qüestió a la normativa
vigent a cada moment, procedint, si escau, a la devolució que correspongui.
TERCER.- Comunicar a “ABACUS SOCIETAT COOPERATIVA CATALANA LIMITADA,
SL” que amb independència de la regularització COVID esmentada a l’apartat anterior,
com cada any es regularitzarà l’ import del cànon d’ acord amb allò establert al plec de
clàusules administratives.
QUART.- Reclamar a la Fundació Antic Hospital Sant Jaume l’abonament dels imports
d’aquests cànons de 1.623,22 euros que ja s’havien transferit.
Que es traslladi aquest acord a:
ABACUS SOCIETAT COOPERATIVA CATALANA LIMITADA, SL
AJUNTAMENT D’OLOT.- Departament Tresoreria
AJUNTAMENT D’OLOT .- Departament Ingressos
Fundació Antic Hospital Sant Jaume
S’aprova per unanimitat.
10.6. - APROVACIÓ EXPEDIENT, APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS I PLEC DE SUBSCRIPCIONS TÈCNIQUES,
PER A L'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT,
DEL SUBMINISTRAMENT DE PLANTA ARBUSTIVA, VIVAÇ I DE TEMPORADA
PER ALS CONJUNTS FLORALS, JARDINERES A PEU DE CARRER I
PARTERRES D’OLOT; I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ
Núm. de referència

: X2021004568

Tipus contracte
Procediment
Criteris

SU
AB
MU

DE SUBMINISTRAMENT
PROCEDIMENT OBERT
MULTIPLICITAT DE CRITERI

Atès que és necessari contractar el subministrament de planta arbustiva, vivaç i de
temporada per als conjunts florals, parterres i jardineres a peu de carrer de la ciutat
d’Olot
Vist l’informe emès pel Sr. Xevi Pujol Planella, Tècnic d’Espais Verds de l’Ajuntament
d’Olot, en el qual es proposa l’inici de l’expedient del contracte referit.
És objectiu de l’Ajuntament, és l’envelliment paisatgístic i floral de diversos espais verds
estratègics de la ciutat (Plaça Estrella, Pont de l’Ambulatori, Carrer Aigua, Carrer Pintor
Galwey, Plaça del Carme, Pont de Cal Russet, Carrer Sant Rafel, Plaça Rector Ferrer,

Plaça Mora, Plaça Sant Miquel amb plantes
s’adapten a les condicions climàtiques d’Olot.

que per les seves característiques

La durada del contracte s’estableix en dos anys amb possibilitat de dues pròrrogues d’un
any cada una d’elles.
El pressupost base de licitació que inclou el subministrament de planta vivaç i de
temporada i de coixins pre-cultivats, d’acord amb l’article 100 LCSP, comprèn l’import
total per als dos anys de durada del contracte , i és de trenta-nou mil sis-cents euros
(39.600,00€) , IVA inclòs, amb el desglossament següent: 36.000,00 € de pressupost
net sense IVA, i 3.600,00 € corresponent al 10% d’IVA.
Als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat subjecte a la
licitació, el valor estimat del contracte vuitanta-sis mil quatre-cents euros ( 86.400,00 €),
IVA exclòs.
Any

Contracte

Modificaci
ó (20%)

1r. any
2n. any
3r. any
4rt. any

18.000,00
18.000,00

3.600,00
3.600,00

Prorroga

18.000,00
18.000,00

Modificaci
ó (20%)
3.600,00
3.600,00

Total
21.600,00
21.600,00
21.600,00
21.600,00

86.400,00
Total:
De conformitat amb el que disposa l’article 116 de la LCSP, la celebració de contractes
per part de les administracions púbiques 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 LCSP.
Vist que a l’expedient s’han incorporat el Plec de clàusules administratives particulars i
el Plec de clàusules tècniques d’acord amb el que disposa l’article 116.3 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 ,
d’acord amb l’article 159 de la LCSP, i que la tramitació de l’expedient serà ordinària, de
conformitat amb l’article 116 i següents de la LCSP.
Vist que a l’expedient consta l’informe emès per la Secretària general de l’Ajuntament,
en compliment de la Disposició Addicional Tercera 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, i vist el decret de delegació de competències de
data 25 de juny de 2019.

I vist l’expedient administratiu núm. CCS12021000009 com a regidora delegada
d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer. INICIAR l’expedient de contractació administrativa que ha de regir la licitació pel
subministrament de planta arbustiva, vivaç i de temporada per als conjunts florals,
parterres i jardineres a peu de carrer de la ciutat d’Olot, incorporant-hi la documentació
que fa a què fa referència l’article 116 de la LCSP.
Segon. APROVAR, de conformitat amb l’article 117 de la LCSP, l’expedient de
contractació administrativa que ha de regir la licitació per al subministrament de
subministrament de planta arbustiva, vivaç i de temporada per als conjunts florals,
parterres i jardineres a peu de carrer de la ciutat d’Olot pel preu de trenta-nou mil siscents euros (39.600,00€) , IVA inclòs, amb el desglossament següent: 36.000,00 € de
pressupost net sense IVA, i 3.600,00 € corresponent al 10% d’IVA.

1r. Any
2n. Any
TOTAL

Pressup.Màx.
(Iva Exclòs)
18.000,00
18.000,00
36.000,00

10 % IVA
1.800,00
1.800,00
3.600,00

Pressup.Màx.
(Iva Inclòs)
19.800,00
19.800,00
39.600,00

La durada del contracte s’estableix en dos anys amb possibilitat de dues pròrrogues d’un
any cada una d’elles.
Tercer. APROVAR el Plec de clàusules administratives i el Plec de clàusules tècniques
que han de regir la contractació del subministrament abans esmentat, tal i com
determina l’article 122 i 124 de la LCSP.
Quart.- La despesa màxima prevista és de 18.000,00 € /any (IVA inclòs). Atès el
caràcter plurianual de la despesa pels anys posteriors, la seva autorització o realització
se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos.
La despesa és amb càrrec la partida: 2021.700.171.210000 Jardineria i Espais Verds
Operació Referència
200200
200200

Tipus
Partida
Despeses 21700 171 210000
Despeses 99999

Import
19800
19800

Descripció
JARDINERIA I ESPAIS VERDS
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

Cinquè.- DISPOSAR l’obertura del procediment d’adjudicació que es tramitarà de forma
ordinària, pel procediment obert simplificat , i es durà a terme atenent a diversos criteris
d’adjudicació; d’acord amb el que disposen els articles 145 i 146 de la LCSP, i procedir
a la seva publicació en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament d’Olot.
Sisè. NOMENAR, com a Responsable del Contracte, el Sr. Xevi Pujol Planella, Tècnic
d’Espais Verds 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.
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.
10.7. - CONVALIDAR DECRET D'ESTIMACIÓ PARCIAL RECURS EN RELACIÓ AL
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT, INSTAL.LACIÓ I MANTENIMENT
INTEGRAL D’UN CINEMÒMETRE I DUES CABINES ANTIVANDÀLIQUES EN EL
MUNICIPI D’OLOT
Núm. de referència : X2020041259
Antecedents
En data 26 de novembre de 2020, la Junta de Govern Local va aprovar l'expedient, el
plec de clàusules administratives i convocatòria de licitació per a la contractació del
subministrament, instal·lació i manteniment integral d’un cinemòmetre i dues cabines
antivandàliques en el municipi d’Olot.
En data 11 de desembre de 2020, l’empresa Alphanet Security Sistems, SL, va
presentar un recurs de reposició al Plec de clàusules administratives particulars per a la
contractació del subministrament, instal·lació i manteniment integral d’un cinemòmetre i
dues cabines antivandàliques en el municipi d’Olot.
En data 30 de desembre de 2020, la Junta de Govern Local va aprovar estimar
íntegrament el recurs de reposició presentat per l’empresa Alphanet Security Sistems,
SL; retrotreure les accions iniciades; suspendre la licitació del concurs i aprovar la
modificació del plec de clàusules administratives particulars.
L’empresa Sustainable Intelligent Transportation Systems SL, amb CIF: B87916383 va
presentar un recurs de reposició al Plec de clàusules administratives particulars per a la
contractació del subministrament, instal·lació i manteniment integral d’un cinemòmetre i
dues cabines antivandàliques en el municipi d’Olot, amb Registre d’Entrada número
E2021001391. En aquest recurs recorren el criteri d’adjudicació “1.3 Experiència en
instal·lacions d’equips similars en els últims 3 anys amb un mínim de 2 cinemòmetres i
2 cabines”, en considerar que s’està avaluant l’experiència de l’empresa, que no és
avaluable mitjançant un criteri d’adjudicació, sinó mitjançant solvència tècnica. En el
mateix recurs demanen que es declari la nul·litat de la clàusula 18.1.3 del PCAP, i la
retroacció del procediment de licitació a l’aprovació del Plec.

En data 3 de febrer de 2021 es va reunir en sessió privada la Mesa de Contractació per
donar compte de l’informe emès pel Cap de la Policia Municipal de l’Ajuntament d’Olot
en relació al recurs presentat. La Mesa va acordar subscriure íntegrament l’informe, i en
conseqüència, estimar parcialment el recurs de reposició interposat per Sustainable
Intelligent Transportation Systems SL; publicar una esmena als plecs i allargar el termini
de presentació d’ofertes. L’acta d’aquesta Mesa està publicada al Perfil del Contractant.
Vistos els antecedents i expedient corresponent, la regidora delegada d’Hisenda
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord:
CONVALIDAR el Decret número 2021LDEC000393 de 8 de febrer de 2021, pel qual es
resolia el recurs interposat per l’empresa “Sustainable Intelligent Transportation
Systems SL”, i s’adoptaven els acords que es transcriuen a continuació:
“Primer.- ESTIMAR parcialment el recurs de reposició presentat per l’empresa
“Sustainable Intelligent Transportation Systems SL” en relació al Plec de clàusules
administratives particulars per a la contractació del subministrament, instal·lació i
manteniment integral d’un cinemòmetre i dues cabines antivandàliques en el municipi
d’Olot.
Segon.- Publicar una esmena en aquesta licitació en el Perfil del Contractant, atès
que el redactat del Plec en relació al Criteri d’adjudicació relatiu a l’Experiència en
instal·lacions d’equips similars en els últims 3 anys amb un mínim de 2 cinemòmetres
i 2 cabines pot ser ambigu, i aclarir que l’experiència a què es fa referència no és a
la de l’empresa, sinó a la del personal de l’empresa o equip instal·lador. I en
conseqüència, prorrogar el termini de presentació de pliques en 5 dies hàbils.
Tercer.- Convalidar aquest Decret en la propera sessió de Junta de Govern Local.”
S’aprova per unanimitat.
10.8. - CULTURA: CONTRACTACIÓ SERVEI DE COORDINACIÓ FESTIVAL MOT
2021
Núm. de referència : X2021002138
Atès que és necessari contractar els serveis de coordinació i acompanyament en
diferents tasques del festival MOT, vinculades a la gestió cultural.
Codi CPV: 79952100-3 Servicios de organización de eventos culturales
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 pels serveis de coordinació
i acompanyament en diferents tasques del festival MOT, vinculades a la gestió cultural:
1. Caterina Capdevila Werning; ****
2. Patricia Salvadó Gil; ****
3. Àgata Losantos Viñolas; ****
Atès que segons l’informe de valoració, de les 3 ofertes sol·licitades, s’ha presentat
únicament 2 ofertes dins del termini establert a l’efecte.
La valoració tècnica de les ofertes presentades, en base als criteris establerts en la
sol·licitud (preu), és la següent:
•

Patricia Salvadó Gil
Preu: 11.439,00 € + 2.402,19 € en concepte d’IVA

•

Àgata Losantos Viñolas
Preu: 11.400,00 € + 2.394,00 € en concepte d’IVA

Analitzades les ofertes, s’informa favorablement a la contractació de l’oferta presentada
per l’empresa Àgata Losantos Viñolas per haver presentat el pressupost més econòmic.
Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals de
contractació.
Atès que l’empresa Àgata Losantos Viñolas 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 Àgata Losantos Viñolas i atès que aquesta
compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del
contracte.
Tipus de Contracte: SE
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SERVEIS
ADJUDICACIÓ DIRECTA
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: CC012021000023 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 18 de gener de 2021 en el que es motiven les necessitats de contractar.
Segon.- S’adjudiqui el contracte menor dels serveis de coordinació i acompanyament en
diferents tasques del festival MOT, vinculades a la gestió cultural, a favor de l’empresa
Àgata Losantos Viñolas, amb NIF ****, pel preu de tretze mil set-cents noranta-quatre
euros (13.794,00 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en 11.400,00 € de pressupost net i 2.394,00 € en
concepte d’IVA calculat al 21%,
Tercer.- Els serveis es portaran a terme des de la data d’adjudicació del contracte fins a
30/06/2021.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 13.794,00 €, IVA inclòs, amb càrrec
a la partida 21 499 334 226090 FESTIVAL LITERARI MOT I XERRADES del pressupost
de l’Ajuntament d’Olot.
Cinquè.- ÀGATA LOSANTOS VIÑOLAS adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012021000023.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 21499 334 226090

Import
13794.00

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
FESTIVAL LITERARI MOT I XERRADES400 999 999 099 000 000

S’aprova per unanimitat.
10.9. - CULTURA: SUBMINISTRAMENT SISTEMA DE BUCLE MAGNÈTIC
INDIVIDUAL PEL TEATRE PRINCIPAL D'OLOT
Núm. de referència : X2021002565
Atès que és necessari contractar el Subministrament d’un sistema de bucle magnètic
individual per afavorir l’accessibilitat de les persones amb dificultats auditives a les
activitats del Teatre Principal d’Olot.
Codi CPV: 32342410-9

Equipo de sonido

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 pel Subministrament d’un
sistema de bucle magnètic individual per afavorir l’accessibilitat de les persones amb
dificultats auditives a les activitats del Teatre Principal d’Olot:
1. Aptent Soluciones SL; B86324258; info@aptent.es

2. Servicios Integrales de Lengua de Signos SL. B84632983. seinlesi@gmail.com
3. Geko Navsat S.L. B86229473. info@gekonavsat.com
Atès que segons l’informe de valoració, de les 3 ofertes sol·licitades, s’ha presentat
únicament 2 ofertes dins del termini establert a l’efecte.
La valoració tècnica de les ofertes presentades, en base als criteris establerts en la
sol·licitud (preu), és la següent:
•

Aptent Soluciones, SL
Preu: 7.362,40 € + 1.546,10 € en concepte d’IVA

•

Servicios Integrales de Lengua de Signos, SL
Preu: 7.620,70 € + 1.600,35 € en concepte d’IVA

Analitzades les ofertes, s’informa favorablement a la contractació de l’oferta presentada
per l’empresa Aptent Soluciones, SL per haver presentat el pressupost més econòmic.
Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals de
contractació.
Atès que l’empresa Aptent Soluciones, 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 Aptent Soluciones, SL i atès que aquesta
compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del
contracte.
Tipus de Contracte: SU
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SUBMINISTRAMENT
ADJUDICACIO DIRECTA
SENSE CRITERI

Fonament jurídic
Primer.- Atesa la definició que l’article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (LCSP) formula del contracte de subministres.
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: CC012021000033 de cultura i antecedents
corresponents, 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 22 de gener de 2021 en el que es motiven les necessitats de contractar.
Segon.- S’adjudiqui el contracte menor de subministrament d’un sistema de bucle
magnètic individual per afavorir l’accessibilitat de les persones amb dificultats auditives
a les activitats del Teatre Principal d’Olot, a favor de l’empresa Aptent Soluciones, SL,
amb NIF B86324258, pel preu de vuit mil nou-cents vuit euros amb cinquanta cèntims,
(8.908,50 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en 7.362,40 € de pressupost net i 1.546,10 € en concepte
d’IVA calculat al 21%.
Tercer.- El termini de lliurament serà de 15 dies a partir de la data d’adjudicació del
contracte.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 8.908,50 €, IVA inclòs, amb càrrec
a la partida 21 400 333 63206 INVERSIONS CULTURA del pressupost de l’Ajuntament
d’Olot.
Cinquè.- APTENT SOLUCIONES, SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012021000033.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 21400.333.63206

Import
8908,50

Descripció
INVERSIONS CULTURA

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
400 999 999 099 000 000

S’aprova per unanimitat.
11.1. - PAGAMENT DELS SERVEIS EXTRAORDINARIS A DIVERS PERSONAL DE
LES OFICINES PER LES HORES EXTRES REALITZADES DES DEL DIA 1 AL 15
DE GENER DE 2021 I ALGUNES PENDENTS DEL 2020
Núm. de referència : X2021004020
En relació a l’expedient RH132021000017 i antecedents corresponents, i atès l’informe
del cap d’ingressos amb número NI022021000127 de data 21 de gener de 2021,
l’informe de la cap de comptabilitat amb número NI022021000108 de data 20 de gener
de 2021, i l’informe del cap d’àrea de cultura amb número NI022021000144 de data 22
de gener de 2021, la regidora proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Pagament dels serveis extraordinaris a divers personal de l’Ajuntament que es relaciona
a continuació per les hores extres presentades el mes de gener de 2021:
Nom i Cognoms

Subàrea

****

Ingressos

Data

Serveis

9, 15, 19 i 22 de
Plataforma APLUS
desembre, 11 gener (gestió plusvàlues)

N.
hores
15

Import €
333,67 €

****
****

del 16 al 22 de

Ajudes concedides des
de Dinàmig als autònoms
Festival Lluèrnia:
tancament parc Nou

Comptabilitat desembre
Museu dels 20/10/20 i
novembre
Volcans

168,71 €

12
12

209,84 €

TOTAL

712,22 €

Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:
Operació Referència
0

Tipus
Partida
Despeses 21400 333 130011

Import
209.84

0
0

Despeses 21130 932 13001
Despeses 21130 920 13001

333.67
168.71

Descripció
CC1 CC2
HORES
EXTRAORDINARIES
CULTURA
400 036
MUSEU
HORES EXTRAORDINARIES INGRESSOS
131 001
HORES EXTRAORDINARIES ADMINISTRACIO
131 001
GENERAL

CC3 CC4 CC5 CC6
999 999 999 999
999
999

999
999

999
999

999
999

S’aprova per unanimitat.
12.1. - PAGAMENT DE SERVEIS EXTRAORDINARIS AL PERSONAL DE LA
POLICIA MUNICIPAL REALITZATS DES DEL DIA 1 AL 15 DE GENER DE 2021
Núm. de referència

: X2021003791

Atès l’informe del Sotsinspector de la Policia Municipal de data 18 de gener de 2021.
Vist l’expedient administratiu RH132021000015 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 des del dia 1 al 15 de gener de 2021:
Nom i Cognoms / Data / Servei

Hores

Import (€)

****– Agent
09/01/21 REFORÇ TORN – 963
10/01/21 REFORÇ TORN – 963

6
6

138,96 €
138,96 €

6

138,96 €

****– Agent
09/01/21 REFORÇ TORN – 963
TOTAL

18

416,88€

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

Tipus
Partida
Despeses 21180 132 13001

Import
416.88

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

S’aprova per unanimitat.
13.1. - PAGAMENT D'UNA RETRIBUCIÓ EXTRA AL PERSONAL DE LA POLICIA
MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS DURANT ELS DIES 1, 5 I 6 DE GENER
DE 2021
Núm. de referència : X2021003803
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 96,15€ bruts per cada efectiu
que tingui planificat per quadrant dies assenyalats, com són els dies 1, 5 i 6 de gener.
Atès l’informe del Sotsinspector en Cap de la Policia Municipal de data 11 de gener de
2021.
Vist l’expedient administratiu RH132021000016 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 1, 5 i 6 de gener de 2021:
Nom i Cognoms
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

Data
1 i 5 gener
6 gener
5 gener
5 gener
5 gener
5 gener
1 i 5 gener
5 gener
1 i 5 gener
6 gener
6 gener
1 i 5 gener
1 gener
1 i 5 gener
1 gener
1 gener
1 gener

TOTAL

Import (€)
192,30 €
96,15 €
96,15 €
96,15 €
96,15 €
96,15 €
192,30 €
96,15 €
192,30 €
96,15 €
96,15 €
192,30 €
96,15 €
192,30 €
96,15 €
96,15 €
96,15 €
2.115,30 €

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

Tipus
Partida
Despeses 21180 132 13001

S’aprova per unanimitat.

Import
2115.30

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

14.1. - PAGAMENT D'UN COMPLEMENT DE NOCTURNITAT AL PERSONAL DE
LA POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS DE L'1 AL 15 DE GENER
DE 2021
Núm. de referència

: X2021003501

Atès l’informe del Sotsinspector de la Policia Municipal de data 18 de gener de 2021.
Vist l’expedient administratiu RH132021000014 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 des del dia 1 al 15 de gener de
2021:
Nom i Cognoms

Data

Dies

Serveis

Import (€)

01-15/01/21

7

Nocturnitat

01-15/01/21

3

Nocturnitat

187,32 €
80,28 €

01-15/01/21

3

Nocturnitat

55,59 €
92,65 €

CAPORALS

****
****
AGENTS

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

01-15/01/21

5

Nocturnitat

01-15/01/21

5

Nocturnitat

92,65 €

01-15/01/21

5

Nocturnitat

92,65 €

01-15/01/21

7

Nocturnitat

129,71 €

01-15/01/21

7
7

Nocturnitat
Nocturnitat

129,71 €

01-15/01/21

3

Nocturnitat

55,59 €

3

Nocturnitat

55,59 €
55,59 €

01-15/01/21
01-15/01/21
01-15/01/21

129,71 €

3

Nocturnitat

01-15/01/21

3

Nocturnitat

55,59 €

01-15/01/21

7

Nocturnitat

129,71 €

01-15/01/21

7
5

Nocturnitat
Nocturnitat

129,71 €

01-15/01/21

4

Nocturnitat

74,12 €

01-15/01/21

92,65 €

01-15/01/21

****

1

Nocturnitat

18,54 €

TOTAL

1.657,35 €

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

Tipus
Partida
Despeses 21180 132 121031

Import
1657.35

Descripció
ALTRES
COMPLEMENTS
SEGURETAT

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

S’aprova per unanimitat.
15.1. - PAGAMENT DE SERVEIS EXTRAORDINARIS AL PERSONAL DE LA
BRIGADA MUNICIPAL PER LES HORES EXTRES REALITZADES DEL DIA 1 AL 15
DE GENER DE 2021
Núm. de referència

: X2021004409

Vist l’expedient administratiu RH132021000019 i antecedents corresponents i atès
l’informe del Director tècnic de la Brigada Municipal amb número NI022021000274 de
data 4 de febrer de 2021, 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 des el dia 1 al 15 de gener de
2021:
Cognoms i Nom

Data

****
Nadal. De 10:00 a 13:00 h. Reparació
llums Nadal a l'Avinguda de Girona i el
Reis. De 07:00 a 12:15 h. Muntatge del
Campament Reial

Tipus

Hores

Import

8,25

191,07 €

31/12/2020

S.Diürn Festiu

3

69,48 €

02/01/2021

S.Diürn Festiu

5,25

121,59 €

16,75

351,20 €

ELECTRICISTES Oficial 1º
04/01/2021

S. Diürn

0,5

9,88 €

11/01/2021

S. Diürn

4

79,04 €

12/01/2021

S. Diürn

4

79,04 €

13/01/2021

S. Diürn

2

39,52 €

04/01/2021

S. Nocturn

1

22,13 €

02/01/2021

S.Diürn Festiu

5,25

121,59 €

ELECTRICISTES Oficial 1º

5,25

121,59 €

S.Diürn Festiu

5,25

121,59 €

****
Reis. De 07:00 a 12:15 h. Muntatge del

/

ELECTRICISTES Oficial 1º

****
Nadal. De 21:30 a 22:00 h. Connectar
faroles del Campament Reial a la Plaça
Nadal. De 15:00 a 19:00 h. Desmuntatge
dels llums de Nadal del barri de Sant
Nadal. De 15:00 a 19:00 h. Desmuntatge
dels llums de Nadal del barri de Sant
Nadal. De 15:00 a 19:00 h. Desmuntatge
dels llums de Nadal del barri de Sant
Nadal. De 21:30 a 22:00 h. Connectar
faroles del Campament Reial a la Plaça
Reis. De 07:00 a 12:15 h. Muntatge del
Campament Reial

Brigada
servei

02/01/2021

Campament Reial

****
Reis. De 06:00 a 07:30 h. Desmuntatge del
Campament Reial
Reis. De 07:00 a 12:15 h. Muntatge del
Campament Reial

ESCOLES Oficial 1º

S.Diürn Festiu

5,25

121,59 €

FUSTERS Oficial 1º

6,75

151,23 €

1,5

29,64 €

05/01/2021

S. Diürn

02/01/2021

S.Diürn Festiu

5,25

121,59 €

FUSTERS Supervisor

6,75

151,23 €

1,5

29,64 €

5,25

121,59 €

JARDINERS Oficial 1º

1,5

29,64 €

S. Diürn

1,5

29,64 €

JARDINERS Oficial 1º

5,25

121,59 €

S.Diürn Festiu

5,25

121,59 €

JARDINERS Oficial 1º

5,25

121,59 €

S.Diürn Festiu

5,25

121,59 €

JARDINERS Supervisor

5,25

121,59 €

S.Diürn Festiu

5,25

121,59 €

MAGATZEM Encarregat

6,75

169,38 €

1,5

33,20 €

05/01/2021

S. Diürn

02/01/2021

S.Diürn Festiu

05/01/2021

****
Reis. De 07:00 a 12:15 h. Muntatge del
Campament Reial

02/01/2021

****
Reis. De 07:00 a 12:15 h. Muntatge del
Campament Reial

02/01/2021

****
Reis. De 07:00 a 12:15 h. Muntatge del
Campament Reial

02/01/2021

****
Reis. De 06:00 a 07:30 h. Desmuntatge del
Campament Reial
Reis. De 07:00 a 12:15 h. Muntatge del
Campament Reial

29,64 €

02/01/2021

****
Reis. De 06:00 a 07:30 h. Desmuntatge del
Campament Reial

1,5

S. Diürn

****
Reis. De 06:00 a 07:30 h. Desmuntatge del
Campament Reial
Reis. De 07:00 a 12:15 h. Muntatge del
Campament Reial

151,23 €

05/01/2021

****
Reis. De 06:00 a 07:30 h. Desmuntatge del
Campament Reial
Reis. De 07:00 a 12:15 h. Muntatge del
Campament Reial

6,75

05/01/2021

S. Diürn

02/01/2021

S.Diürn Festiu

5,25

136,19 €

OPERATIVA Oficial 1º

6,75

151,23 €

1,5

29,64 €

****
Reis. De 06:00 a 07:30 h. Desmuntatge del
Campament Reial

05/01/2021

S. Diürn

Reis. De 07:00 a 12:15 h. Muntatge del
Campament Reial

02/01/2021

S.Diürn Festiu

5,25

121,59 €

OPERATIVA Oficial 1º

6,75

151,23 €

1,5

29,64 €

5,25

121,59 €

****
Reis. De 06:00 a 07:30 h. Desmuntatge del
Campament Reial
Reis. De 07:00 a 12:15 h. Muntatge del
Campament Reial

05/01/2021

S. Diürn

02/01/2021

S.Diürn Festiu

****

OPERATIVA Oficial 1º

Reis. De 06:00 a 07:30 h. Desmuntatge del
Campament Reial
Reis. De 07:00 a 12:15 h. Muntatge del
Campament Reial

1,5

29,64 €

S. Diürn

02/01/2021

S.Diürn Festiu

5,25

121,59 €

PALETES Oficial 1º

6,75

151,23 €

1,5

29,64 €

05/01/2021

S. Diürn

02/01/2021

S.Diürn Festiu

5,25

121,59 €

PINTORS Oficial 1º

6,75

151,23 €

1,5

29,64 €

****
Reis. De 06:00 a 07:30 h. Desmuntatge del
Campament Reial
Reis. De 07:00 a 12:15 h. Muntatge del
Campament Reial

151,23 €

05/01/2021

****
Reis. De 06:00 a 07:30 h. Desmuntatge del
Campament Reial
Reis. De 07:00 a 12:15 h. Muntatge del
Campament Reial

6,75

05/01/2021

S. Diürn

02/01/2021

S.Diürn Festiu

5,25

121,59 €

PINTORS Supervisor

6,75

151,23 €

1,5

29,64 €

5,25

121,59 €

115

2.588,72 €

****
Reis. De 06:00 a 07:30 h. Desmuntatge del
Campament Reial

05/01/2021

S. Diürn

Reis. De 07:00 a 12:15 h. Muntatge del
Campament Reial

02/01/2021

S.Diürn Festiu

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

Tipus
Partida
Despeses 21142 165 13001

Import
663.86

0

Despeses 21142 171 13001

394.41

0

Despeses 21142 1532 13001

623.07

0

Despeses 21142 1522 13001

907.38

Descripció
CC1 CC2
HORES
EXTRAORDINARIES
BRIGADA
142 002
ENLLUMENAT
HORES
EXTRAORDINARIES
BRIGADA
142 002
JARDINERS
HORES EXTRAORDINARIES BRIGADA
142 VIES
002
PUBLIQUES
HORES
EXTRAORDINARIES
BRIGADA
142 002
EDIFICIS

CC3 CC4 CC5 CC6
999 999 999 999
999

999

999

999

999

999

999

999

999

999

999

999

S’aprova per unanimitat.
16.1. - PAGAMENT DE SERVEIS EXTRAORDINARIS AL PERSONAL DE LA
BRIGADA MUNICIPAL PELS SERVEIS D’EMERGÈNCIA DEGUTS A LA NEVADA
DE GENER DE 2021
Núm. de referència

: X2021004622

Vist l’expedient administratiu RH132021000022 i antecedents corresponents i atès
l’informe del Director tècnic de la Brigada Municipal amb número NI022021000301 de
data 5 de febrer de 2021, la Regidora, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció
dels següents acords:
Pagament de serveis extraordinaris per sortides d’emergència degut a la nevada de
gener de 2021 al personal de la Brigada Municipal que es relaciona a continuació:

Cognoms i Nom

Data

****
Nevades. De 06:00 a 07:30 h. Treure neu
Nevades. De 14:00 a 18:00 h. Treure neu
Nevades. De 08:00 a 13:00 h. Treure neu
Nevades. De 14:00 a 17:00 h. Treure neu
Nevades. De 07:00 a 13:00 h. Treure neu
Nevades. De 07:00 a 08:00 h. Treure neu

11/01/2021
09/01/2021
09/01/2021
10/01/2021
10/01/2021
09/01/2021

****
Nevades. De 06:00 a 07:30 h. Treure neu

11/01/2021

****
Nevades. De 06:00 a 07:30 h. Treure neu
Nevades. De 14:00 a 18:00 h. Treure neu
Nevades. De 08:00 a 13:00 h. Treure neu
Nevades. De 14:00 a 17:00 h. Treure neu
Nevades. De 07:00 a 13:00 h. Treure neu
Nevades. De 07:00 a 08:00 h. Treure neu

11/01/2021
09/01/2021
09/01/2021
10/01/2021
10/01/2021
09/01/2021

****
Nevades. De 06:00 a 07:30 h. Treure neu
Nevades. De 14:00 a 18:00 h. Treure neu
Nevades. De 08:00 a 13:00 h. Treure neu
Nevades. De 07:00 a 08:00 h. Treure neu

/

Tipus

Hores

Import

ESCOLES Oficial 1º

20,5

646,52 €

S. Diürn
S.Diürn Festiu
S.Diürn Festiu
S.Diürn Festiu
S.Diürn Festiu
Sortida d'emergència

1,5
4
5
3
6
1

29,64
92,64
115,8
69,48
138,96
200

ESCOLES Supervisor

1,5

29,64 €

S. Diürn

1,5

29,64

FUSTERS Oficial 1º

20,5

646,52 €

S. Diürn
S.Diürn Festiu
S.Diürn Festiu
S.Diürn Festiu
S.Diürn Festiu
Sortida d'emergència

1,5
4
5
3
6
1

29,64
92,64
115,8
69,48
138,96
200

11,5

438,08 €

1,5
4
5
1

29,64
92,64
115,8
200

26,5

794,72 €

1,5
4
7
3
7
1
2
1

29,64
92,64
162,12
69,48
162,12
26,24
52,48
200

21,5

666,28 €

FUSTERS Supervisor
11/01/2021
09/01/2021
09/01/2021
09/01/2021

****
Nevades. De 06:00 a 07:30 h. Treure neu
Nevades. De 14:00 a 18:00 h. Treure neu
Nevades. De 06:00 a 13:00 h. Treure neu
Nevades. De 14:00 a 17:00 h. Treure neu
Nevades. De 06:00 a 13:00 h. Treure neu
Nevades. De 05:00 a 06:00 h. Treure neu
Nevades. De 04:00 a 06:00 h. Treure neu
Nevades. De 04:00 a 05:00 h. Treure neu

Brigada
servei

S. Diürn
S.Diürn Festiu
S.Diürn Festiu
Sortida d'emergència
JARDINERS Oficial 1º

11/01/2021
09/01/2021
09/01/2021
10/01/2021
10/01/2021
09/01/2021
10/01/2021
09/01/2021

****

S. Diürn
S.Diürn Festiu
S.Diürn Festiu
S.Diürn Festiu
S.Diürn Festiu
S.Nocturn Festiu
S.Nocturn Festiu
Sortida d'emergència
JARDINERS Oficial 1º

Nevades. De 06:00 a 07:30 h. Treure neu
Nevades. De 15:00 a 16:00 h. Descarregar
sal

11/01/2021

S. Diürn

1,5

29,64

13/01/2021

S. Diürn

1

19,76

Nevades. De 14:00 a 18:00 h. Treure neu

09/01/2021

S.Diürn Festiu

4

92,64

Nevades. De 08:00 a 13:00 h. Treure neu

09/01/2021

S.Diürn Festiu

5

115,8

Nevades. De 14:00 a 17:00 h. Treure neu

10/01/2021

S.Diürn Festiu

3

69,48

Nevades. De 07:00 a 13:00 h. Treure neu
Nevades. De 07:00 a 08:00 h. Treure neu

10/01/2021
09/01/2021

S.Diürn Festiu
Sortida d'emergència

6
1

138,96
200

30,5

876,13 €

****
Nevades. De 06:00 a 07:30 h. Treure neu
Nevades. De 06:00 a 07:30 h. Tirar
potassa
Nevades. De 06:00 a 07:30 h. Tirar
potassa
Nevades. De 05:00 a 06:00 h. Treure neu
Nevades. De 14:00 a 18:00 h. Treure neu
Nevades. De 06:00 a 13:00 h. Treure neu
Nevades. De 14:00 a 17:00 h. Treure neu

JARDINERS Oficial 1º
11/01/2021

S. Diürn

1,5

29,64

12/01/2021

S. Diürn

1,5

29,64

20/01/2021

S. Diürn

1,5

29,64

11/01/2021
09/01/2021
09/01/2021
10/01/2021

S. Nocturn
S.Diürn Festiu
S.Diürn Festiu
S.Diürn Festiu

1
4
7
3

22,13
92,64
162,12
69,48

Nevades. De 06:00 a 13:00 h. Treure neu
Nevades. De 05:00 a 06:00 h. Treure neu
Nevades. De 04:00 a 06:00 h. Treure neu
Nevades. De 04:00 a 05:00 h. Treure neu

10/01/2021
09/01/2021
10/01/2021
09/01/2021

****
Nevades. De 15:00 a 16:00 h. Descarregar
sal
Nevades. De 06:00 a 07:30 h. Tirar
potassa
Nevades. De 14:00 a 18:00 h. Treure neu
Nevades. De 06:00 a 13:00 h. Treure neu
Nevades. De 14:00 a 17:00 h. Treure neu
Nevades. De 06:00 a 13:00 h. Treure neu
Nevades. De 05:00 a 06:00 h. Treure neu
Nevades. De 04:00 a 06:00 h. Treure neu
Nevades. De 04:00 a 05:00 h. Treure neu

JARDINERS Oficial 1º

814,48 €
19,76

20/01/2021

S. Diürn

1,5

29,64

09/01/2021
09/01/2021
10/01/2021
10/01/2021
09/01/2021
10/01/2021
09/01/2021

S.Diürn Festiu
S.Diürn Festiu
S.Diürn Festiu
S.Diürn Festiu
S.Nocturn Festiu
S.Nocturn Festiu
Sortida d'emergència

4
7
3
7
1
2
1

92,64
162,12
69,48
162,12
26,24
52,48
200

30,5

876,13 €

JARDINERS Supervisor
11/01/2021

S. Diürn

1,5

29,64

12/01/2021

S. Diürn

1,5

29,64

20/01/2021

S. Diürn

1,5

29,64

11/01/2021
09/01/2021
09/01/2021
10/01/2021
10/01/2021
09/01/2021
10/01/2021
09/01/2021

S. Nocturn
S.Diürn Festiu
S.Diürn Festiu
S.Diürn Festiu
S.Diürn Festiu
S.Nocturn Festiu
S.Nocturn Festiu
Sortida d'emergència

1
4
7
3
7
1
2
1

22,13
92,64
162,12
69,48
162,12
26,24
52,48
200

30,5

957,30

MAGATZEM Encarregat
11/01/2021

S. Diürn

1,5

33,19

12/01/2021

S. Diürn

1,5

33,19

20/01/2021

S. Diürn

1,5

33,19

11/01/2021
09/01/2021
09/01/2021
10/01/2021
10/01/2021
09/01/2021
10/01/2021
09/01/2021

S. Nocturn
S.Diürn Festiu
S.Diürn Festiu
S.Diürn Festiu
S.Diürn Festiu
S.Nocturn Festiu
S.Nocturn Festiu
Sortida d'emergència

1
4
7
3
7
1
2
1

24,90
103,72
181,51
77,79
181,51
29,43
58,86
200

16,5

556,96 €

1,5
4
7
2
1
1

29,64
92,64
162,12
46,32
26,24
200

20,5

646,52 €

1,5
4
5
3

29,64
92,64
115,8
69,48

OPERATIVA Oficial 1º
11/01/2021
09/01/2021
09/01/2021
10/01/2021
09/01/2021
09/01/2021

****
Nevades. De 06:00 a 07:30 h. Treure neu
Nevades. De 14:00 a 18:00 h. Treure neu
Nevades. De 08:00 a 13:00 h. Treure neu
Nevades. De 14:00 a 17:00 h. Treure neu

27,5
1

****
Nevades. De 06:00 a 07:30 h. Treure neu
Nevades. De 14:00 a 18:00 h. Treure neu
Nevades. De 06:00 a 13:00 h. Treure neu
Nevades. De 15:00 a 17:00 h. Treure neu
Nevades. De 05:00 a 06:00 h. Treure neu
Nevades. De 04:00 a 05:00 h. Treure neu

162,12
26,24
52,48
200

S. Diürn

****
Nevades. De 06:00 a 07:30 h. Treure neu
Nevades. De 06:00 a 07:30 h. Tirar
potassa
Nevades. De 06:00 a 07:30 h. Tirar
potassa
Nevades. De 05:00 a 06:00 h. Treure neu
Nevades. De 14:00 a 18:00 h. Treure neu
Nevades. De 06:00 a 13:00 h. Treure neu
Nevades. De 14:00 a 17:00 h. Treure neu
Nevades. De 06:00 a 13:00 h. Treure neu
Nevades. De 05:00 a 06:00 h. Treure neu
Nevades. De 04:00 a 06:00 h. Treure neu
Nevades. De 04:00 a 05:00 h. Treure neu

7
1
2
1

13/01/2021

****
Nevades. De 06:00 a 07:30 h. Treure neu
Nevades. De 06:00 a 07:30 h. Tirar
potassa
Nevades. De 06:00 a 07:30 h. Tirar
potassa
Nevades. De 05:00 a 06:00 h. Treure neu
Nevades. De 14:00 a 18:00 h. Treure neu
Nevades. De 06:00 a 13:00 h. Treure neu
Nevades. De 14:00 a 17:00 h. Treure neu
Nevades. De 06:00 a 13:00 h. Treure neu
Nevades. De 05:00 a 06:00 h. Treure neu
Nevades. De 04:00 a 06:00 h. Treure neu
Nevades. De 04:00 a 05:00 h. Treure neu

S.Diürn Festiu
S.Nocturn Festiu
S.Nocturn Festiu
Sortida d'emergència

S. Diürn
S.Diürn Festiu
S.Diürn Festiu
S.Diürn Festiu
S.Nocturn Festiu
Sortida d'emergència
OPERATIVA Oficial 1º

11/01/2021
09/01/2021
09/01/2021
10/01/2021

S. Diürn
S.Diürn Festiu
S.Diürn Festiu
S.Diürn Festiu

Nevades. De 07:00 a 13:00 h. Treure neu
Nevades. De 07:00 a 08:00 h. Treure neu

10/01/2021
09/01/2021

****

S.Diürn Festiu
Sortida d'emergència

6
1

138,96
200

26,5

794,72 €

S. Diürn
S.Diürn Festiu
S.Diürn Festiu
S.Diürn Festiu
S.Diürn Festiu
S.Nocturn Festiu
S.Nocturn Festiu
Sortida d'emergència

1,5
4
7
3
7
1
2
1

29,64
92,64
162,12
69,48
162,12
26,24
52,48
200

OPERATIVA Supervisor

19

616,88 €

S.Diürn Festiu
S.Diürn Festiu
S.Diürn Festiu
S.Diürn Festiu
Sortida d'emergència

4
5
3
6
1

92,64
115,8
69,48
138,96
200

PALETES Oficial 1º

25

765,08 €

S.Diürn Festiu
S.Diürn Festiu
S.Diürn Festiu
S.Diürn Festiu
S.Nocturn Festiu
S.Nocturn Festiu
Sortida d'emergència

4
7
3
7
1
2
1

92,64
162,12
69,48
162,12
26,24
52,48
200

PALETES Oficial 1º

20,5

646,52 €

S. Diürn
S.Diürn Festiu
S.Diürn Festiu
S.Diürn Festiu
S.Diürn Festiu
Sortida d'emergència

1,5
4
5
3
6
1

29,64
92,64
115,8
69,48
138,96
200

PINTORS Oficial 1º

20,5

646,52 €

S. Diürn
S.Diürn Festiu
S.Diürn Festiu
S.Diürn Festiu
S.Diürn Festiu
Sortida d'emergència

1,5
4
5
3
6
1

29,64
92,64
115,8
69,48
138,96
200

PINTORS Supervisor

20,5

646,52 €

S. Diürn
S.Diürn Festiu
S.Diürn Festiu
S.Diürn Festiu
S.Diürn Festiu
Sortida d'emergència

1,5
4
5
3
6
1

29,64
92,64
115,8
69,48
138,96
200

390

12.065,52 €

OPERATIVA Oficial 1º

Nevades. De 06:00 a 07:30 h. Treure neu
Nevades. De 14:00 a 18:00 h. Treure neu
Nevades. De 06:00 a 13:00 h. Treure neu
Nevades. De 14:00 a 17:00 h. Treure neu
Nevades. De 06:00 a 13:00 h. Treure neu
Nevades. De 05:00 a 06:00 h. Treure neu
Nevades. De 04:00 a 06:00 h. Treure neu
Nevades. De 04:00 a 05:00 h. Treure neu

11/01/2021
09/01/2021
09/01/2021
10/01/2021
10/01/2021
09/01/2021
10/01/2021
09/01/2021

****
Nevades. De 14:00 a 18:00 h. Treure neu
Nevades. De 08:00 a 13:00 h. Treure neu
Nevades. De 14:00 a 17:00 h. Treure neu
Nevades. De 07:00 a 13:00 h. Treure neu
Nevades. De 07:00 a 08:00 h. Treure neu

09/01/2021
09/01/2021
10/01/2021
10/01/2021
09/01/2021

****
Nevades. De 14:00 a 18:00 h. Treure neu
Nevades. De 06:00 a 13:00 h. Treure neu
Nevades. De 14:00 a 17:00 h. Treure neu
Nevades. De 06:00 a 13:00 h. Treure neu
Nevades. De 05:00 a 06:00 h. Treure neu
Nevades. De 04:00 a 06:00 h. Treure neu
Nevades. De 04:00 a 05:00 h. Treure neu

09/01/2021
09/01/2021
10/01/2021
10/01/2021
09/01/2021
10/01/2021
09/01/2021

****
Nevades. De 06:00 a 07:30 h. Treure neu
Nevades. De 14:00 a 18:00 h. Treure neu
Nevades. De 08:00 a 13:00 h. Treure neu
Nevades. De 14:00 a 17:00 h. Treure neu
Nevades. De 07:00 a 13:00 h. Treure neu
Nevades. De 07:00 a 08:00 h. Treure neu

11/01/2021
09/01/2021
09/01/2021
10/01/2021
10/01/2021
09/01/2021

****
Nevades. De 06:00 a 07:30 h. Treure neu
Nevades. De 14:00 a 18:00 h. Treure neu
Nevades. De 08:00 a 13:00 h. Treure neu
Nevades. De 14:00 a 17:00 h. Treure neu
Nevades. De 07:00 a 13:00 h. Treure neu
Nevades. De 07:00 a 08:00 h. Treure neu

11/01/2021
09/01/2021
09/01/2021
10/01/2021
10/01/2021
09/01/2021

****
Nevades. De 06:00 a 07:30 h. Treure neu
Nevades. De 14:00 a 18:00 h. Treure neu
Nevades. De 08:00 a 13:00 h. Treure neu
Nevades. De 14:00 a 17:00 h. Treure neu
Nevades. De 07:00 a 13:00 h. Treure neu
Nevades. De 07:00 a 08:00 h. Treure neu

11/01/2021
09/01/2021
09/01/2021
10/01/2021
10/01/2021
09/01/2021

TOTAL
Sección 1.01

Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:

Operació Referència
0

Tipus
Partida
Despeses 21142 171 13001

Import
4027.74

0

Despeses 21142 1532 13001

3572.38

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
HORES
EXTRAORDINARIES
BRIGADA
142 002 999 999 999 999
JARDINERS
HORES EXTRAORDINARIES BRIGADA
142 VIES
002 999 999 999 999
PUBLIQUES

0

Despeses 21142 1522 13001

4465.40

HORES
EDIFICIS

EXTRAORDINARIES

BRIGADA
142 002

999

999

S’aprova per unanimitat.
17.1. - PROPOSTA DE PAGAMENT DELS SERVEIS DE RETENS REALITZATS
DURANT EL MES DE DESEMBRE DE 2020 I EL GENER DE 2021
Núm. de referència

: X2021004396

Atès els informes del director de l’àrea d’Infraestructura i Urbanisme de data 2 de febrer
de 2021 amb número d’expedient NI022021000259, l’informe del cap d’àrea
d’Informàtica de data 1 de febrer de 2021 amb número d’expedient NI022021000252,
l’informe del director tècnic de la Brigada Municipal de data de 3 de febrer amb número
d’expedient NI022021000273 i els informes del cap d’àrea d’Esports de data 4 de gener
de 2021 amb número d’expedient NI022021000003 i de data 18 de gener de 2021 amb
número d’expedient NI022021000075.
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

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

Servei

Brigada
Brigada
Brigada
Brigada
Brigada
Brigada

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, dels serveis tècnics d’urbanisme i d’esports que es relaciona a
continuació pels serveis de reten realitzats durant els mesos de gener de 2021 i
desembre de 2020:

Import (€)

1
1
1
1

1
3
1
1

1
2
-

-

195,54 €
308,74€
102,92 €
138,94 €
262,44 €
195,54 €

999

999

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

Informàtica
Informàtica
Informàtica
Informàtica
Infra. i
Urbanisme
Infra. i
Urbanisme
Infra. i
Urbanisme
Infra. i
Urbanisme
Infra. i
Urbanisme
EsportsDesembre
EsportsDesembre
EsportsDesembre
Esports- Gener
Esports- Gener
Esports- Gener

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

1
1
1
1
1
1

1
-

-

-

195,54 €

-

138,94 €

1
2
1
1
1
2
2

138,94 €
138,94 €
138,94 €

138,94 €

1
1

138,94 €

1
1
1
1
1

-

TOTAL

-

138,94 €

-

138,94 €

-

331,50€

-

193,80€

-

193,80€

-

195,54€
277,88€
334,48€
4.038,18€

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

Tipus
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses

Partida
21142 165 15300
21142 1522 15300
21120 920 15300
21141 134 15300
21140 165 15300
21140 151 15300
21330 342 15300

Import
1065.18
138.94
612.36
138.94
138.94
416.82
1527

Descripció
RETENS BRIGADA ENLLUMENAT
RETENS BRIGADA EDIFICIS
RETENS INFORMATICA
RETENS MOBILITAT
RETENS ENLLUMENAT
RETENS URBANISME
RETENS
PERSONAL
INSTAL.LACIONS

CC1 CC2
142 002
142 002
120 001
140 001
140 001
140 001
ESPORTS
330 059

CC3
999
999
999
999
999
999
999

S’aprova per unanimitat.
18.1. - PROJECTE D’URBANITZACIÓ DELS TRAMS DEL CARRER ROSER,
MACARNAU I PINTOR DOMENGE QUE CONFORMEN LA VIABILITAT
PERIMETRAL A L’ENTORN DEL NOU EQUIPAMENT DE L’ESPAI CRÀTER.PROPOSANT APROVAR INICIALMENT.
: X2021004334
Vist el projecte d’urbanització dels trams del carrer Roser, Macarnau i Pintor Domenge
que conformen la viabilitat perimetral a l’entorn del nou equipament de l’Espai Cràter
redactat per ****- VOL Studio architecture SLP en data febrer de 2021.
Núm. de referència

CC4
999
999
999
999
999
999
999

CC5
999
999
999
999
999
999
999

CC6
999
999
999
999
999
999
999

Vist que el proejcte limita l’àmbit de reurbanització a el delimitat entre la coberta de
l’Arxiu Municipal en el carrer Roser i el carrer Macarnau entre la plaça Manel Marcillo i
el carrer Pintor Domenge incloguent també la pintura vial i senyalització del carrer Pintor
Domenge.
Vist l’informe de data 8 de febrer de 2021 emès pel tècnic de l’Àrea de Territori en sentit
favorable sobre l’aprovació inicial del projecte d’urbanització dels trams del carrer Roser,
Macarnau i Pintor Domenge que conformen la viabilitat perimetral a l’entorn del nou
equipament de l’Espai Cràter.
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 UPOM2021000004, 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 d’urbanització dels trams del carrer Roser,
Macarnau i Pintor Domenge que conformen la viabilitat perimetral a l’entorn del nou
equipament de l’Espai Cràter redactat per ****- VOL Studio architecture SLP en data
febrer 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.- En el supòsit de no presentar-se al·legacions en el termini esmentat,
l’expedient s’entendrà definitivament aprovat sense necessitat d’adoptar un nou acord.
QUART.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
S’aprova per unanimitat.
19.1. - PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ 03.04 EN
L'ENTORN DEL CARRER CARLES I A OLOT.- PROPOSANT APROVAR
INICIALMENT.
Núm. de referència

: X2021004346

Vist el projecte d’urbanització del polígon d’actuació 03.04 en l'entorn del carrer Carles
I a Olot redactat per ABM Consulting en data gener de 2021.
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals de data 8 de febrer de 2021
que figura a l’expedient.

Actualment els terrenys del polígon 03.04 estan ocupats per una zona d’aparcament
situada a l’extrem oest del carrer de Lope de Vega, un descampat de terrenys erms i
diverses zones de cultiu en actiu annexes al “Mas Serrat”.
D’aquesta manera, els carrers que hi conflueixen romanen interromputs, per una banda
el carrer de Carles I queda abruptament tallat una vegada ha travessat el Carrer de
Miguel de Cervantes i per l’altra el carrer de Lope de Vega que finalitza el seu traçat en
l’aparcament anteriorment citat.
Vistos els articles 89.6 i 119.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.
En relació a l’expedient UPL12021000001, 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 d’urbanització del polígon d’actuació
03.04 en l'entorn del carrer Carles I a Olot redactat per ABM Consulting en data gener
de 2021.
SEGON.- SOTMETRE’L a informació pública durant el termini d’un mes mitjançant la
publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província, a un dels diaris de
premsa periòdica de més divulgació al municipi, al tauler d’anuncis i al web de
l’Ajuntament.
TERCER.- SOL·LICITAR informe a les companyies de serveis afectades, si s’escau.
QUART.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
S’aprova per unanimitat.
20.1. - CONCEDIR LLICÈNCIA DE CONSTRUCCIÓ MURS DE CONTENCIÓ
PERIMETRALS I ANIVELLAMENT DE TERRENY C DELS GARGANTA N.0016
Núm.- LLICENCIA D’OBRES
JOSEP VILANOVA SA- RBLA ROSSINYOL SANT JOAN LES FONTS
Núm. de referència

: X2019025060

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de JOSEP VILANOVA SA per
CONSTRUCCIÓ MURS DE CONTENCIÓ PERIMETRALS I ANIVELLAMENT DE
TERRENY, al C DELS GARGANTA N.16 del municipi d’Olot.
Identificació de l’expedient: OMA32019000073
Situació: C DELS GARGANTA N.0016
UTM: 8322506

1.- En data 20/06/2019, JOSEP VILANOVA SA amb DNI: A1744409-2, presenta projecte
d’obres majors per CONSTRUCCIÓ MURS DE CONTENCIÓ PERIMETRALS I
ANIVELLAMENT DE TERRENY, amb situació al carrer C DELS GARGANTA N.16
d’Olot.
2.- En data 19/01/2021 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 d’indústria aïllada d’intensitat
3 (16.3).
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya,
estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les llicències d’obres.
És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme.
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local,
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, que va delegar
aquesta competència en aquest òrgan municipal.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Atorgar a JOSEP VILANOVA SA amb DNI A17444092, llicència d’obres
(OMA32019000073), per CONSTRUCCIÓ MURS DE CONTENCIÓ PERIMETRALS I
ANIVELLAMENT DE TERRENY, amb situació al C DELS GARGANTA N.16 del
municipi d’Olot.
SEGON. Informar que no podran inciar-se les obres en tant no es doni compliment als
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències d’Urbanisme
d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran les
corresponents actuacions sancionadores.
TERCER. El termini per començar les obres és de 2 mesos i el termini per acabar-les
és de 6 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: CRA2021600001

Liquidació de Drets i Garanties:
Drets
Per: Un pressupost de: 30423.49 euros
Base liquidable (3)

Drets

30423.49

%
bonificació
1003.98

Drets definitius
0

Taxes

1003.98

Total Drets
65.65

Garanties:
Garantia per reposició de paviments 600 euros
Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties

Euros
1069.48
600.00

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.

1069.48

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
• L’excavació prevista s’executarà d’acord amb les condicions determinades a la vigent
Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública.
• Aquesta llicència no autoritza l’ocupació de la via pública amb materials o altres
elements propis de l’obra.
• Aquesta llicència no autoritza la instal·lació de rètols comercials visibles des de la via
pública.
• S’imposa una fiança de 600,00 € 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.
S’aprova per unanimitat.
20.2. - CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA PER A LA CREACIÓ D’UN HABITATGE
UNIFAMILIAR A LA CABANA I REFORMA DEL VOLUM SECUNDARI DEL MAS EL
PERER
Núm.- LLICENCIA D’OBRES
EL PERER DE LES FONTS CB- LLOC MAS EL PERER N.0001 OLOT
Núm. de referència: X2020026438

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de EL PERER DE LES FONTS CB per
PROJECTE BÀSIC PER LA CREACIÓ D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR A LA CABANA
I REFORMA DEL VOLUM SECUNDARI DEL MAS EL PERER AMB SITUACIÓ A LA
CTRA. DE LA MOIXINA 11 del municipi d’Olot.
_____________________________________________________________________
Identificació de l’expedient: OMA32020000051
1.- En data 28/07/2020 EL PERER DE LES FONTS CB amb DNI ****, representat per
****, presenta projecte d’obres majors per la CREACIÓ D’UN HABITATGE
UNIFAMILIAR A LA CABANA I REFORMA DEL VOLUM SECUNDARI DEL MAS EL
PERER AMB SITUACIÓ A LA CTRA. DE LA MOIXINA 11 d’acord amb el projecte
redactat per Arnau Vergés i Tejero.
2.- En data 3/02/2021 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.
3.- En data 8/02/2021 el Lletrat d’Urbanisme ha emès informe favorable al respecte.
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 no urbanitzable. Espai agrícola de La Moixina – Pujou.
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 EL PERER DE LES FONTS CB amb DNI ****, representat per ****,
llicència d’obres (OMA32020000051), per CREACIÓ D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR
A LA CABANA I REFORMA DEL VOLUM SECUNDARI DEL MAS EL PERER AMB
SITUACIÓ A LA CTRA. DE LA MOIXINA 11, del municipi d’Olot, d’acord amb el projecte
redactat per Arnau Vergés i Tejero.
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: CRA2021600005
Liquidació de Drets i Garanties:
Drets
Per: Un pressupost de: 244337 euros
Base liquidable (3)
244337

Drets

%
Drets definitius
Taxes
bonificació
9773.47
-95%
488.67

Total Drets
542.20

Garanties:
Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties

Euros
1030.87
358.79

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

1030.87

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. L’àmbit autoritzat per portar a terme obres de rehabilitació i adequació es limita
exclusivament a la cabana i el volum secundari del Mas El Perer. S’exclou
qualsevol actuació en espais exteriors, els qual hauran d’ésser objecte d’una
autorització a part, prèvia supervisió i autorització del Parc Natural de la Zona
Volcànica de la Garrotxa.
2. A l’aportació de document acreditatiu de l’estat d’alta del contractista (model 36)
i comunicació d’aquest assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra, de
l’assumeix de l’arquitecte i de l’arquitecte tècnic signat i visats, i la designació del
coordinador de seguretat i salut, abans de l’inici de les obres.
3. A l’aportació del projecte executiu signat i visat abans de l’inici de les obres. El
projecte executiu haurà d’incorporar la informació complementaria requerida en
l’informe del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Així mateix,
projecte executiu s’acompanyarà d’un certificat tècnic en relació a l’adequació i
concordança del mateix al projecte bàsic autoritzat.
4. Abans de l’inici de les obres, i atès el que disposa l’article 11.c del Reial Decret
210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa de prevenció i gestió de
residus i recursos de Catalunya (PRECAT20), caldrà presentar davant
l’Ajuntament un document d’acceptació que sigui signat per un gestor de residus
autoritzat per tal de garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus.
En aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de l’obra i
l’import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió. L’import del dipòsit
és de 358,79€.
5. A la sol·licitud de la Primera utilització i ocupació, segons estableix l’article 75.1
del Decret 64/2014 del Reglament de Protecció de la legalitat urbanística, un cop
estiguin totalment finalitzades les obres. Simultàniament, s’iniciarà la tramitació
d’alta de l’immoble rehabilitat i reformat a l’Àrea d’Urbana d’aquest Ajuntament.

6. Al compliment amb caràcter general de les disposicions generals del Pla
Especial del Catàleg de Masies i Cases rurals d’Olot.
7. Al compliment del condicionant de l’informe emès per SIGMA en data 13/01/2021
i que a continuació es transcriu:

8. Al compliment dels condicionants de l’informe favorable Natural de la Zona
Volcànica de la Garrotxa, Demarcació Territorial de Girona, de data 04/12/2020
que segueix continuació:

S’aprova per unanimitat.

20.3. - ATORGAR LLICÈNCIA D’OBRES PER SUBSTITUCIÓ DE COBERTA EN
EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES, AL C DEL NOTARI CLOSELLS N.8
Núm.- LLICENCIA D’OBRES
****- C D'ANDREA N.0017 OLOT
Núm. de referència

: X2020039239

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de ****per SUBSTITUCIÓ DE COBERTA
EN EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES, al C DEL NOTARI CLOSELLS N.8,
del municipi d’Olot.
Identificació de l’expedient: OMA32020000079
Situació: C DEL NOTARI CLOSELLS N.8
UTM: 7301711
1.- En data 10/11/2020, **** amb DNI ****, representada per ****, presenta projecte
d’obres majors per SUBSTITUCIÓ DE COBERTA EN EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE
MITGERES, amb situació al carrer C DEL NOTARI CLOSELLS N.8, d’Olot.
2.- En data 19/01/2021 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 d’eixampla urbà d’intensitat 2
(10.2).
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya,
estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les llicències d’obres.
És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme.
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local,
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, que va delegar
aquesta competència en aquest òrgan municipal.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Atorgar a ****amb DNI ****, representat per ****, llicència d’obres
(OMA32020000079), per SUBSTITUCIÓ DE COBERTA EN EDIFICI PLURIFAMILIAR
ENTRE MITGERES, amb situació al C DEL NOTARI CLOSELLS N.8, del municipi
d’Olot.

SEGON. Informar que no podran inciar-se les obres en tant no es doni compliment als
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències d’Urbanisme
d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran les
corresponents actuacions sancionadores.
TERCER. El termini per començar les obres és de 2 mesos i el termini per acabar-les
és de 12 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: CRA2021600004
Liquidació de Drets i Garanties:
Drets
Per:Un pressupost de: 39088.61 euros
1 Tanca provisional
Base liquidable Drets
(3)
39088.61

%
Drets definitius Taxes
bonifica
ció
1563.54
0
1563.54

Total Drets
66.15

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

Euros
1629.69
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.

1629.69

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:
Abans de l’inici de les obres caldrà aportar:
• Un 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).
• Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar el 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”.
1. Els responsables de l’obra es faran càrrec de comunicar amb antelació l’inici de l’obra
a la Policia Municipal i s’observaran les indicacions que pugui disposar en relació a les
condicions de seguretat i senyalització de l’ocupació de la via pública prevista, que
correrà a càrrec del promotor i contractista de l’obra. Es compliran les normes de
l’Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública aprovada el 27/04/95.
2. La bastida de protecció a instal·lar davant l’edifici permetrà un pas de vianants de
0,90 m d’amplada mínima que haurà d’estar exempt d’obstacles permanentment, de
forma que asseguri el pas de qualsevol persona, especialment d’aquelles amb mobilitat
reduïda
3. Els responsables de l’obra es faran càrrec de col·locar discs de prohibició
d’estacionament davant l’edifici i senyalitzar amb punts de llum de color vermell la
bastida de protecció i la ocupació a col·locar al carrer.
4. Al finalitzar les obres que afectin la façana de carrer de l’edifici, o part davantera de
la coberta, caldrà retirar l’ocupació de la via pública. Amb antelació, es comunicarà la
data a l’Ajuntament d’Olot, que procedirà a establir la taxa per ocupació que
correspongui segons superfície i dies de l’ocupació d’acord amb el previst a les
Ordenances fiscals.
5. Els elements per protecció de vistes a instal·lar als laterals del balcó de la façana
posterior seran desmuntables
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.
.
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 un quart 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

