
 
 
 

ACTA NÚM. 13 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 
EL DIA 1 D´ABRIL DE 2021. 

 
 

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia el dia 1 d’abril 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. Montserrat Torras i 
Surroca, Immaculada Muñoz i Díaz i Maria Assumpció Camps i Bosch 
presencialment al lloc on se celebra. Estanis Vayreda i Puigvert,  Jordi Güell i Güell, 
Aniol Sellabona i Aguilera  i Gemma Canalias i Rafel de forma telemàtica.  
 
També hi assisteixen com a regidors delegats expressament convidats per tal de 
presentar els assumptes de la seva àrea, sense poder intervenir, en cap cas, en la part 
resolutiva ni en la resta d’assumptes que no afectin a la seva àrea ni prendre part en la 
votació, i segons informe dels Serveis de Secretaria del dia 1 de juliol de 2003, els 
Srs./es: Agustí Arbós i Torrent, Gemma Pujolar i Busquets i Adriana Francés i 
Planella de formà telemàtica. 
 
Hi assisteix telemàticament 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, el Secretari Accidental, Sra. Miquel Torrent i Compte.  
 
El secretari accidental fa constar que els regidors Sr. Vayreda, Sr. Güell, Sr. Sellabona, 
Sra. Canalias, Sr. Arbós, Sra. Pujolar, Sra. Francès i Sr. Guix han estat autoritzats per 
l’alcalde a assistir telemàticament a la sessió. 
 
 

1.1. - AUTORITZANT LA CELEBRACIÓ D'AQUESTA SESSIÓ PER MITJANS 
TELEMÀTICS 

 
Núm. de referència : X2021012868     
 
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 SG012021000024 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, l'Alcalde  d' Acció Social i Cooperació, 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 1 
d’abril 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, 
el Secretari accidental 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 25 de març: 
 

- El dijous 25 de març va participar a la roda de premsa de presentació del projecte 

GiDomus. A continuació va assistir al Consell d’Administració de Ràdio Olot. Al 

vespre va presidir el Ple Municipal. 

- El divendres 26 de març es va desplaçar a la sala oberta del Museu per a la 

presentació de l’exposició “Situacions. Rusiñol Masramon”. Al vespre va assistir 

a dues xerrades del Festival MOT. 

- El dissabte 27 de març va seguir les activitats de la programació del Festival 

MOT.  

- El diumenge 28 va anar a saludar als participants i a l’organització del Campionat 

de Catalunya de patinatge al Pavelló d’esports. Al vespre va assistir al concert 

de Guillem Roma al Torín. 

- El dilluns 29 va participar a la roda de premsa de presentació de l’agenda d’Olot 

Cultura, que va tenir lloc a Can Trincheria. 



 
 
 

- El dimarts 30, acompanyat de la regidora de Seguretat, Mariona Camps, i de la 

regidora d’Organització, Adriana Francés, varen entregar una placa a en Miquel 

Cruañas que s’ha jubilat després de 37 anys a la Policia Municipal.  

- El dimarts 31 de març, acompanyat de la regidora Gemma Canalias, va mantenir 

una reunió amb representants del sector del comerç. La trobada forma part de 

les sessions telemàtiques amb representants de diferents sectors d’Olot per 

conèixer l’impacte de la COVID. 

 
4. - DISPOSICIONS.- ASSABENTATS DE LES DISPOSICIONS PUBLICADES EN 

ELS BUTLLETINS OFICIALS 
 
Tot seguit el Secretari accidental 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. - CULTURA: CONVENI DE COL.LABORACIÓ AMB LA FUNDACIÓ CASA DE 
CULTURA-DIPUTACIÓ DE GIRONA PEL FESTIVAL SISMÒGRAF 2021 

 
Núm. de referència : X2021012479     
 

Vist que l’Ajuntament d’Olot és l’entitat organitzadora del FESTIVAL SISMÒGRAF 2021, 

que tindrà lloc del 8 al 30 d’abril. 

 

Vist que SISMÒGRAF és un festival de dansa que té lloc a Olot al voltant del Dia 

Internacional de la Dansa i que vol treballar per mostrar el que està passant en aquest 

moments en l’àmbit del moviment, acompanyant als creadors més emergents i també 

recolzant els consolidats, al mateix temps que convida projectes estatals i internacionals 

per mostrar el pols de la dansa d’arreu.  

 
Vist que des de l’any 2017, el Festival Sismògraf incorpora l’Ona Expansiva, un projecte 
de col·laboració amb l’entorn més proper i una iniciativa participativa a través de la qual 
es vol expandir la programació del festival a la comarca de la Garrotxa per fomentar la 
cultura en qualsevol de les seves manifestacions. 

Vist que, en aquest marc, la programació del Festival Sismògraf 2021 inclourà aquest 
any el projecte Nodes de l’Ona Expansiva, que neix amb la voluntat de portar el Festival 
Sismògraf  als pobles i crear sinergies amb altres agents i projectes culturals de la 
Garrotxa. L’objectiu és treballar conjuntament projectes de dansa i moviment tenint 
present el paisatge, la sostenibilitat i la responsabilitat social. Els agents que formen part 
d’aquesta estructura nodal són: Mas Nyamnyam (Mieres), Associació Binari, Can Pixola 
(Cia. Toti Toronell), Cia. Anna Roca (Sant Feliu de Pallerols), Cia. Anna Confetti (Sales 
de Llierca), Biogènesis (Sant Jaume de Llierca), Humanhood (Sant Ferriol), Ü del Bac 
(Vall de Bianya), Can Trona -Centre de Cultura i Natura de la Vall d’en Bas, Ajuntament 
de Sant Joan les Fonts i Ajuntament de les Planes d’Hostoles. 



 

 
Vist que, en aquest marc, la Fundació Casa de Cultura de la Diputació de Girona ha 
manifestat el seu interès en col·laborar en aquest projecte, amb una aportació 
econòmica a l’Ajuntament d’Olot de mil cinc-cents euros (1.500,00 €), impostos inclosos. 
 
Vist que per a regular el termes d’aquesta col·laboració, ambdues parts han acordat 
subscriure un conveni, que s’adjunta com a annex a la proposta. 
 
En relació a l’expedient CU012021000018 de Cultura, vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i la Fundació Casa 
de Cultura de la Diputació de Girona per al projecte Nodes de l’Ona Expansiva del 
Festival Sismògraf 2021. 
 
Segon._Acceptar l’aportació de mil cinc-cents euros ( 1.500,00 € ) de la Fundació Casa 
de Cultura de la Diputació de Girona i destinar aquest import al finançament del projecte 
Nodes de l’Ona Expansiva en el marc del Festival Sismògraf 2021. 
 
Tercer.- Facultar l’alcalde d’Olot i regidor de cultura, Josep Berga i Vayreda com a 
representant legal de la corporació, per a la signatura del conveni entre les parts. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

6.1. - CULTURA: ADDENDA CONVENI DIPÒSIT D'OBRA AL MUSEU DE LA 
GARROTXA ENTRE L’AJUNTAMENT D’OLOT I FRANCISCO JAVIER PALOMO 

FERRER 
Núm. de referència : X2021012493     
 
Vist que la Junta de Govern de l’Institut Municipal de Cultura d’Olot en sessió ordinària 
celebrada el 16 de maig de 2017 va aprovar un conveni de cessió temporal en dipòsit i 
en règim de comodat de diverses obres propietat del Sr. Francisco Javier Palomo Ferrer 
al Museu de la Garrotxa - l’Ajuntament d’Olot. 
 
Vist que per acord del Ple de l’Ajuntament d’Olot de 27 de desembre de 2020 es va 
acordar la dissolució definitiva de l’Institut Municipal de Cultura d’Olot i la subrogació de 
l’Ajuntament d’Olot en tots els seus drets i deures. 
 
Vist que per diverses circumstàncies, ambdues parts consideren necessari modificar el 
pacte primer del conveni que descriu les obres cedides en comodat, per la qual cosa 
pacten una addenda al conveni en el següents termes: 
 
El Museu de la Garrotxa retorna al seu propietari les següents obres : 

• Revista,  Full d’àlbums de Mir Mas de Xexàs  

• Llibret, La quietud del Pendís, Josep Munteis. Llibreria Catalonia, Olot, Impremta 
de Pere Aubert, 1926. 



 
 
 

 
El Sr.  Francisco Javier Palomo Ferrer cedeix temporalment en règim de comodat: 

• Pintura a l’oli, Natura, de Martí Casadevall Mombardó (OLOT, 1886-1968).  
 
En relació a l’expedient CU012021000019 de Cultura, vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l’addenda que modifica el conveni de cessió temporal en dipòsit i en 
règim de comodat entre l’Ajuntament d’Olot - Museu de la Garrotxa i el Sr. Francisco 
Javier Palomo Ferrer, en els termes descrits a l’addenda que acompanya aquesta 
proposta. 
 
Segon.- Facultar l’alcalde d’Olot i regidor de cultura, Josep Berga i Vayreda, com a 
representant legal de la corporació, per a la signatura de l’addenda al conveni entre les 
parts. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
7.1. - SOL·LICITUD SUBVENCIONS ESPORTIVES DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 
 
En relació a l’expedient SES12021000002, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor d’Esports i Lleure proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- Vista la convocatòria de subvencions de: 
 
Organisme: DIPUTACIÓ DE GIRONA 
Programa: Subvencions per al finançament de l’acció de promoció i foment de 

l’activitat física i l’esport a les comarques gironines. Anualitat 2021 
A2: Suport a les actuacions de condicionament i millora en equipaments 
esportius municipals. 
A3: Suport a la renovació del paviment esportiu dels equipaments 
esportius.  
 D1: Suport al Programa “Neda a l’escola”. 
 D2: Suport a l’activitat esportiva escolar. 

Referència:  BOP Girona 47 (10/3/2021) 
 
Segon.- Sol·licitar les subvencions pels imports següents: 
 A2: 10.000€ 
 A3: 25.000€ 
 D1: 12.000€ 
 D2: 10.000€ 
 
Tercer.- Facultar l’alcalde per signar tota la documentació de l’expedient. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 



 

 
 

8.1. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST 
 
Núm. de referència : X2021008824     
 
En relació a l’expedient SD012021000002 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Promoció de la ciutat, proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de SN, a l’ entitat ASSOCIACIO D'HOSTALATGE 
DE LA GARROTXA amb  NIF: G1715403-0 per un import de 15200 euros, amb càrrec 
a la partida 21.200.432.480041 Subv.Assoc.Host.Garrotxa. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

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

200220  Despeses 21200  432  480041 15200 SUBV. ASSOCIACIO HOSTALATGE 
GARROTXA 

100 001 001 001 000 000 

 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

9.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 
 
 

Núm. de referència : X2021013184     
 
En relació a l’expedient CPG22021000028 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar la relació d’ordenacions de despeses annexada núm. 21/010 per un import de 
524.434,13 euros. 
 

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

200240  Despeses 99999 524434.13 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

10.1. - DEIXAR SENSE EFECTE L’ACORD DE DECLARAR DESERTA LA 
LICITACIÓ DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA TRIBUNA 

DE L’ESTADI MUNICIPAL D’OLOT 
 
Núm. de referència : X2020046598     
 
Antecedents 
  
Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 30 de desembre de 
2020, es va iniciar i aprovar l’expedient per a la contractació les obres de rehabilitació i 
ampliació de la tribuna de l’estadi municipal d’Olot.  
 
Les obres consistien en els treballs específics en l’àmbit de rehabilitació de la coberta 
de la tribuna vella de la Unió Esportiva Olot, en base a la Memòria Valorada aprovada 
per la Junta de Govern Local de data 22/08/2019 i els treballs específics en l’àmbit 
d’ampliació de la tribuna, pel lateral sud-oest, a continuació de l’existent, en base al 
projecte aprovat per la Junta de Govern Local de data 22/10/2020.  
 
La Junta de Govern Local de data 11 de març de 2021 va acordar declarar deserta la 
licitació de les obres de de rehabilitació i ampliació de la tribuna de l’estadi municipal 
d’Olot, i donar de baixa la reserva que s’havia efectuat amb motiu de la licitació amb 
càrrec a la partida 2020.140.933.63218 Cobertura tribuna i ampliació grades estadi 
(IFS). 
 
Vist que amb posterioritat a l’adopció d’aquest acord s’ha vist que dins el termini de 
presentació d’ofertes es va rebre una oferta dins l’aplicació Sobre Digital d’aquesta 
licitació, i que per tant no procedeix declarar-la deserta.  
 
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12020000045, la regidora delegada 
d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  



 

 
Primer.- DEIXAR SENSE EFECTE l’acord de Junta de Govern Local de data 11 de març 
de 2021 en què es declarava deserta la licitació de les obres de rehabilitació i ampliació 
de la tribuna de l’estadi municipal d’Olot i la baixa de la reserva efectuada; i continuar la 
tramitació de l’expedient. 
 

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

200200  Despeses 21140  933  63218 128144.47 R20 COBERTA TRIBUNA I AMPLIACIO 
GRADES ESTADI (IFS 

100 001 001 001 000 000 

 

Segon.- Publicar aquest acord al Perfil del contractant. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

10.2. - SERVEIS DE NETEJA I DESINFECCIÓ EXTRAORDINARIS  PER 
NECESSITATS DERIVADES DE LA PREVENCIÓ DEL CONTAGI PER 

CORONAVIRUS COVID-19, PER AL SEGON TRIMESTRE DE 2021 
 
Núm. de referència : X2019041140     
 
Antecedents 
 
El Ple de l’Ajuntament d’Olot, en data 29 d’octubre de 2019, va acordar iniciar i aprovar 
l’expedient per a la contractació del servei de neteja dels edificis administratius, 
educatius, culturals, esportius i socials de l’Ajuntament d’Olot; aprovar el plec de 
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladores de 
la contractació, aprovar la despesa i convocar la corresponent licitació. 
 
El Ple de l’Ajuntament d’Olot, en sessió ordinària de 18 de juny de 2020, va aprovar 
l’adjudicació del servei de neteja dels edificis i equipaments municipals (Lots 1, 2, 3, 4 i 
5 (Edificis Administratius, Educatius, Culturals, Esportius i Socials) a l’oferta integradora 
presentada per la “UTE NETEJA OLOT II”, formada per OHL SERVICIOS INGESAN 
SAU i INSTAL·LACIONS, GESTIÓ, FORMACIÓ I ASSESSORAMENT SA (IGFA). El 
contracte es va formalitzar amb efectes a 1 de setembre de 2020. 
 
Vist que el mes de març de 2020 va esclatar la crisi sanitària provocada pel coronavirus 
Covid-19, que ha obligat a prendre mesures per prevenir i evitar el contagi. 
 
Atès que les mesures a adoptar per a la prevenció del contagi per coronavirus Covid-19 
s’han d’adaptar a les mesures que es dicten en funció de la situació epidemiològica i 
l’índex de risc de cada territori, per la qual cosa les necessitats de neteja i desinfecció 
poden variar ràpidament en el temps, en funció de la necessitat de reforçar la neteja i 
desinfecció i dels equipaments que puguin estar oberts al públic. 
 
Vist l’informe NI022021000995, emès en data 29 de març de 2021 pel Sr. Xavier Viñolas 
Boix, Enginyer Tècnic de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot i responsable del 
contracte, sobre la necessitat de contractar un servei de neteja i desinfecció 
extraordinària dels edificis i equipaments municipals de l’Ajuntament d’Olot, per prevenir 
el contagi de la Covid-19, per al segon trimestre de 2021. 



 
 
 

Fonaments jurídics 
 
Atès que en el moment en què es aprovar l’expedient per a la contractació, no havia 
esclatat encara la crisi sanitària provocada pel coronavirus Covid-19, i que es compleixin 
la resta de requisits establertes a l’article 205.b), de la LCSP, que regula les 
modificacions del contracte no previstes en el plec de clàusules administratives 
particulars: 
 

“b) Quan la necessitat de modificar un contracte vigent derivi de circumstàncies 
sobrevingudes i que siguin i imprevisibles en el moment en què va tenir lloc la licitació 
del contracte, sempre que es compleixin les tres condicions següents: 

1r  Que la necessitat de la modificació derivi de circumstàncies que una 
Administració diligent no hauria pogut preveure. 

2n Que la modificació no alteri la naturalesa global del contracte. 

3r  Que la modificació impliqui una alteració en la seva quantia que no excedeixi, 
aïlladament o conjuntament amb altres modificacions acordades de conformitat amb 
aquest article, el 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclòs.” 

 

Atès que d’acord amb l’article 205.c) de la LCSP, no es tracta d’una modificació 
substancial, i vist que l’article 206.1) de la LCSP estableix que en els supòsits de 
modificació del contracte que recull l’article 205, les modificacions acordades per l’òrgan 
de contractació són obligatòries per als contractistes quan impliquin, aïlladament o 
conjuntament, una alteració en la seva quantia que no excedeixi el 20 per cent del preu 
inicial del contracte, IVA exclòs.  

 

Per tot això, vist l’expedient  núm. CCS1201900037 i vistos els antecedents 
corresponents, la regidora d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció 
dels següents acords:  
 
Primer.- MODIFICAR el contracte vigent del servei de neteja dels edificis administratius, 
educatius, culturals, esportius i socials de l’Ajuntament d’Olot, amb la UTE NETEJA 
OLOT II, amb CIF núm. U01611425, ampliant-lo per al període comprès entre l’1 d’abril  
i el 30 de juny de 2021, pel preu de  quaranta-sis mil vuit-cents setanta-dos euros amb 
trenta-vuit cèntims (46.872,38 €), IVA inclòs. 
 
Aquest import es desglossa en 38.737,50 € de pressupost net, més 8.134,88 € en 
concepte d’IVA calculat al 21%.  
 
Segon.- Els serveis de neteja i desinfecció extraordinaris a realitzar durant aquest 
període, consisteix en les hores mensuals en els edificis i equipaments que es detallen 
a continuació: 
 
 
 
 



 

CENTRE 
Hores Hores  

 

Abril Maig Juny totals   

BLOC A       280,5  

Ajuntament 33 31,5 31,5 96  

Policia Municipal 49 51,5 45 145,5  

Arxiu 13 13 13 39  

BLOC B       1519,5  

IE Greda 19 21 17 57  

Escola Malagrida 85,5 94,5 76,5 256,5  

CEIP Morrot 85,5 94,5 76,5 256,5  

Escola Pla de Dalt 85,5 94,5 76,5 256,5  

Escola Sant Roc 47,5 52,5 42,5 142,5  

Escola Volcà Bisaroques 19 21 17 57  

Escola d’Adults - Estació 19 21 17 57  

Escola d’Expressió 18 21 17 56  

Escola d’Idiomes 15 18 14 47  

PTT 4 4 4 12  

IME 5 6,5 5 16,5  

Escola de Música 19 21 21 61  

Llar d’infants El Morrot 19 21 21 61  

Llar d’Infants Les Fonts 19 21 21 61  

Llar d’Infants Sant Miquel 19 21 21 61  

Llar d’Infants Sant Pere Màrtir 19 21 21 61  

BLOC C          ( * Activitats esporàdiques )        441  

Biblioteca Marià Vayreda 26 26 25 77  

Institut Municipal de Promoció de la Ciutat (DINAMIG) 7 6 5,5 18,5  

Oficina de Turisme    0 0 0  

Casal dels Volcans 8 10 8 26  

Casal Marià * 10 10 10 30  

Museu comarcal de la Garrotxa 22 21 22 65  

Museu dels Sants 8 10 8 26  

Sala “El Torin” * 8 8 8 24  

Teatre Principal * 20 20 20 60  

CO-WORKING 6,5 6,5 6 19  

Casa d’Oficis: Mas les Mates 22 21 21 64  

Can Monsà - FES  10 10,5 11 31,5  

BLOC D       30  

Camp de Futbol EL MORROT 8,5 10,5 11 30  

BLOC E       311,5  

Espai d'Entitats Proa 16 38 47 46 131  

Esplai Diari Garbuix 3 5 6 14  

Local Social St. Miquel 38 47 46 131  

Espai d'Entitats Blay 6 1,5 2 2,5 6  

Espai Bufadors 8,5 10,5 10,5 29,5  



 
 
 

  838 920,5 824 2582,5  

 

Tercer.- Cada vegada que les autoritats sanitàries dictin noves mesures per a la 
prevenció del contagi del coronavirus, s’estudiarà si es necessari modificar les 
necessitats de neteja extraordinària per motius de la Covid19, i es podrà reduir o 
augmentar. 
 

Quart.- Al final del període es regularitzarà la facturació amb el total de les hores 
realment realitzades. 
 
Cinquè.- El responsable del contracte és el Sr. Xavier Viñolas Boix, enginyer tècnic de 
l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Sisè.- Els serveis es pagaran amb càrrec a les següents partides del Pressupost 
municipal:  

 

Partida 2021 Import 

2021 144 323 227001 MANTENIMENT EDIFICIS EDUCACIO (NETEJA COVID19)  27.578,93 € 

2021 144 333 227001 MANTENIMENT EDIFICIS CULTURALS (NETEJA COVID19)  6.298,05 € 

2021 144 342 227001 MANTENIMENT EDIFICIS ESPORTS I LLEURE (NETEJA 
COVID19) 

544,50 € 

2021 144 920 227001 MANTENIMENT EDIFICIS CORPORACIO (NETEJA 
COVID19)  

12.450,90 € 

 46.872,38 € 

 
 

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

200220  Despeses 21144  323  227001 27578.93 MANTENIMENT EDIFICIS EDUCACIO (NETEJA 
COVID19) 

100 001 001 001 000 000 

200220  Despeses 21144  333  227001 6298.05 MANTENIMENT EDIFICIS CULTURALS 
(NETEJA COVID19) 

100 001 001 001 000 000 

200220  Despeses 21144  342  227001 544.50 MANTENIMENT EDIFICIS ESPORTS I 
LLE(NETEJA COVID19) 

100 001 001 001 000 000 

200220  Despeses 21144  920  227001 12450.90 MANTENIMENT EDIFICIS CORPORACIO ( 
NETEJA COVID19) 

100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10.3. - PRÒRROGA DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D’ÚS PRIVATIU DE LA 
VIA PÚBLICA, AMB UNA INSTAL·LACIÓ DESMUNTABLE AMB DESTINACIÓ A 

RESTAURANT A LA PLAÇA MAJOR 
Núm. de referència : X2013017072     
 
Antecedents 
 
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot, en sessió celebrada el dia 26 de juny 
de 2014, va acordar adjudicar la concessió administrativa d’ús privatiu de la via pública 
amb una instal·lació desmuntable amb destinació a restaurant a la plaça Major d’Olot, a 
l’empresa “Ca l’Amic SL”, amb NIF B17557505. 
 
La durada de la concessió era de 4 anys amb efectes del dia 1 de juliol de 2014, 
prorrogables de forma expressa, d’any en any fins a un màxim de 6 anys; de manera 
que la durada màxima prevista de la concessió és de 10 anys, d’acord amb el que 
estableix la clàusula 5 del plec de clàusules administratives. 
 
Per acords de la Junta de Govern Local de data 7 de juny de 2018, de 14 de març de 
2019 i de 5 de març de 2020 es va prorrogar anualment l’esmentada concessió. 
 
Vist que l’Ordenança municipal per a la instal·lació de terrasses a Olot (publicada al BOP 
de Girona número 182, de 20 de setembre de 2012) estableix a l’article 5.1 que les 
terrasses estaran situades davant la façana de l’establiment corresponent. 
 
Vist l’expedient administratiu núm.CCS12013000019 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- PRORROGAR pel termini d’un any, amb efectes del dia 1 de juliol de 2021, la 
concessió administrativa d’ús privatiu de la via pública, amb una instal·lació desmuntable 
amb destinació a restaurant a la plaça Major, adjudicada a l’empresa “CA L’AMIC SL”, 
amb NIF B17557505. 
 
Segon.- L’esmentada pròrroga quedarà sense efecte si es produeix oposició per part 
d’algun propietari dels edificis que donen façana en els llindars del restaurant, concedint 
un termini raonable per al seu desmantellament. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

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

PER UN CONTRACTE MIXT PEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D’UNA 
CALDERA DE BIOMASSA AL CEIP BISAROQUES, SERVEI DE MANTENIMENT I 

SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA TÈRMICA PER CALEFACCIÓ I AIGUA 
CALENTA SANITARIA; I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ. 

Núm. de referència : X2021011715    
 

Tipus contracte OT ALTRES 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

  

Atès que El CEIP Bisaroques d’Olot, actualment disposa d’unes calderes de gas natural 
que estan arribant al final de la seva vida útil, i que per tant, hauran de ser substituïdes 

Vist que el programa BEenerGi del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona, 
finançat pel programa marc de recerca i innovació de la Unió Europea Horitzó 2020, en 
virtut de l’acord de subvenció número 64978, i a la finalització d’aquest programa, el Pla 
de Serveis del Departament de Medi ambient dur a terme l’assistència tècnica en treballs 
qualificats que els ens locals de les comarques gironines encomanen en matèries 
d’eficiència energètica i energies renovables. 
 
Vist que el municipi d’Olot ha sol·licitat el Pla de Serveis per al Foment de l'Eficiència 
Energètica i les Energies Renovables i per a la Promoció de la Biomassa Forestal a les 
Comarques Gironines. 
 
Vist que l’Ajuntament d’Olot és adjudicatari d’una subvenció de calderes de biomassa 
de la Diputació de Girona del Programa Subvenció de calderes de biomassa 2019. El 
Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona ha subvencionat una caldera de 
biomassa que s’exploti mitjançant un contracte de serveis energètics. 

Vist l’informe NI022021000937 de data 19 de març de 2021, emès pel Sr. Ramon Prat 
Molas com a cap de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot, en el qual es proposa 
l’inici de l’expedient d’una contractació global i integrada que inclou el subministrament 
i instal.lació d’una caldera de biomassa, el subministrament d’energia tèrmica, el 
manteniment preventiu i el correctiu de la nova instal·lació i la gestió energètica de 
l’edifici. 

La durada del contracte s’estableix en un màxim de 4 mesos pel subministrament i 
instal·lació de la caldera i 3 anys per l’execució de la resta de prestacions. 

El pressupost base de licitació que inclou el subministrament i instal.lació  de la caldera 
de biomassa , gestió i subministrament energètic , manteniment preventiu i normatiu i la 
garantia total durant tres anys , d’acord amb l’article 100 LCSP, comprèn l’import total 
de cent noranta-un mil vuit-cents quaranta-quatre euros amb seixanta-quatre cèntims 
(191.844,64 €), IVA inclòs, amb el desglossament següent: cent cinquanta-vuit mil cinc-
cents quaranta-nou euros amb vint-i-nou cèntims (158.549,29 €)  de pressupost net 
sense IVA, i trenta-tres mil dos-cents noranta-cinc euros amb trenta-cinc cèntims ( 
33.295,35 €)  corresponent al 21% d’IVA.   



 

Als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat subjecte a la 
licitació, el valor estimat del contracte és de cent setanta-cinc mil cinc-cents trenta-quatre 
euros amb noranta-dos cèntims  (175.534,92 €)   Iva exclòs. 

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,  
el Plec de clàusules tècniques i Projecte Tècnic 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 , d’acord 
amb l’article 156 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. CCS12021000028 la 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 i instal·lació d’una  caldera de biomassa al CEIP Bisaroques, Servei 
de manteniment correctiu i preventiu i subministrament d’energia tèrmica per calefacció 
i aigua calenta sanitària,  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  i instal·lació d’una  caldera de biomassa al CEIP Bisaroques, Servei 
de manteniment correctiu i preventiu i subministrament d’energia tèrmica per calefacció 
i aigua calenta sanitària, pel preu de de cent noranta-un mil vuit-cents quaranta-quatre 
euros amb seixanta-dos (191.844,62 €), IVA inclòs, amb el desglossament següent: cent 
cinquanta-vuit mil cinc-cents quaranta-nou euros amb vint-i-set (158.549,27 €)  de 
pressupost net sense IVA, i trenta-tres mil dos-cents noranta-cinc euros amb trenta-sis 
( 33.295,36 €)  corresponent al 21% d’IVA. 
 
La durada del contracte s’estableix en 4 mesos pel subministrament i instal.lació de la 
caldera i 3 anys per la resta de prestacions.. 
 



 
 
 

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 191.844,62 € amb càrrec a la partida:    

Seguit la següent distribució anual: 

 

Anualitat  Preu IVA Import total 

2021 
2021.140.1721.63222  
Act. Escola Bisaroques. Caldera 
Biomassa 124.239,89 26.090,38 150.330,27 

2021 

2021.144.323.221020  
Subministrament gas edificis  Educació. 
2021.144.323.212001 
Manteniment edificis Educació. 

9.436,46 
 

2.000,00 

1.981,66 
 

420,00 

11.418,12 
 

2.420,00 

2022 

2022.144.323.221020  
Subministrament gas edificis  Educació. 
2022.144.323.212001 
Manteniment edificis Educació. 

9.436,46 
 

2.000,00 

1.981,66 
 

420,00 

11.418,12 
 

2.420,00 

2023 

2023.144.323.221020  
Subministrament gas edificis  Educació. 
2023.144.323.212001 
Manteniment edificis Educació. 

9.436,46 
 

2.000,00 

1.981,66 
 

420,00 

11.418,12 
 

2.420,00 

Total  158.549,27 33.295,36 191.844,62 

 
 
D’acord amb l’article 174.1 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 

s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’autorització o 

realització de les despeses de caràcter plurianual, es subordinarà al crèdit que per a 

cada exercici autoritzin els respectius pressupostos. Pel que cal condicionar la despesa 

a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost per a les anualitats que 

correspongui. 

 
 

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

200200  Despeses 21144  323  221020 11418.12 SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS 
EDUCACIO 

100 001 001 001 000 000 

200200  Despeses 21144  323  212001 2420 MANTENIMENT EDIFICIS EDUCACIO 
(ALTRES) 

100 001 001 001 000 000 

200200  Despeses 21140  1721 63222 150330.27 ACT. ESCOLA BISAROQUES - CALDERA 
BIOMASSA 

100 001 001 001 000 000 

 

 
Cinquè.- DISPOSAR l’obertura del procediment d’adjudicació que es tramitarà de forma 
ordinària, pel procediment obert , 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. Manel Serrat Juanola, tècnic  
de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot, amb les facultats determinades a l’article 62 
de la LCSP, i haurà de supervisar  la seva execució, adoptar les decisions i dictar les 
instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta realització de la 
prestació pactada dins de l’àmbit de facultats que l’òrgan de contractació li atribueixi. 



 

 
Setè. DELEGAR a l’Alcaldia la competència per aprovar tots els actes de tràmit que 
s’hagin de dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des del seu inici fins a 
la seva definitiva finalització o resolució. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
11.1. - APROVAR LES BASES I LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ 

PER A LA COBERTURA DEFINITIVA D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A MITJÀ/NA 
D'EDUCACIÓ. 

 
Núm. de referència: X2021012599     
 
Atès que la Junta de Govern Local en la sessió ordinària de 17 de gener de 2019 va 
acordar l’aprovació de l’oferta d’ocupació pública de l’Ajuntament d’Olot per a l’any 2019 
que conté una plaça vacant de tècnic/a mitjà/na d’educació, personal laboral fix, grup 
A2, pel sistema de selecció de concurs oposició en torn lliure i pel procés d’estabilització 
de l’ocupació temporal. 
 
Atès que l’acord esmentat es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona 
número 19 de 28 de gener de 2019 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
número 7797 de 28 de gener de 2019.  
 
Atès que l’oferta d’ocupació pública s’ha d’executar en el termini de tres anys des de la 
seva publicació en els butlletins oficials. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’Organització i Atenció Ciutadana proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords:  
 
Primer.- Aprovar les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la cobertura 
definitiva d’una plaça de tècnic/a mitjà/na d’educació, personal laboral fix, grup A2, pel 
sistema de selecció de concurs oposició en torn lliure i pel procés d’estabilització de 
l’ocupació temporal, vacant a la plantilla de personal de l’Ajuntament d’Olot i inclosa a 
l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2019.  
 
Segon.- Publicar el text íntegre de les bases i de la convocatòria en el Butlletí Oficial de 
la Província de Girona i en extracte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 

 



 
 
 

12.1. - 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 DEFINITIVAMENT 

 
Núm. de referència : X2021004334     
 
Vist  que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot, en la sessió celebrada el dia 
11 de febrer de 2021 va adoptar, entre d’altres, l’acord d’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 Toni 
Casamor i Anna Codina - VOL Studio architecture SLP en data febrer de 2021. 
 
Vist que el referit projecte es va exposar al públic pel termini de trenta dies en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona núm. 29 de data 12 de febrer de 2021. 
 
Vist que durant el termini en el qual ha estat exposat al públic s’ha presentat un escrit 
d’al·legacions en data 19 de març de 2021 i amb número de registre d’entrada 
E2021004171, per part del senyor **** en qualitat de President i representant de 
l’Associació de veïns de Sant Francesc.  
 
Vist l’informe emès pel redactor del Projecte, senyor Toni Casamor, en data 24 de març 
de 2021, que s’adjunta a l’expedient. 
 
Vist l’informe emès pel cap de l’Àrea de Territori, Ramon Prat Molas en data 25 de març 
de 2021, que s’adjunta a l’expedient, conforme al qual informa favorablement l’aprovació 
definitiva del projecte, amb la incorporació dels següents condicionants: 
 

- S’ha posat de manifest que el projecte en la seva versió definitiva haurà 
d’incorporar una banda continua d’ample suficient a la banda del Cementiri per 
la mateixa funció entre Marcillo i Domenge, i que aquest podrà ser indistintament 
en vorera elevada o plataforma única protegida amb pilones. 

 
- Així mateix, que el projecte haurà d’incorporar un tractament cromàtic al 

paviment en els passos de vianants similar al marcatge de senyalítica 
reglamentari. 

 
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.- ESTIMAR PARCIALMENT l’al·legació presentada per part del senyor **** en 
qualitat de President i representant de l’Associació de veïns de Sant Francesc, en el 
sentit de l’informe emès pel cap de l’Àrea de Territori, Ramon Prat Molas en data 25 de 
març de 2021, que s’adjunta a l’expedient i que s’aprova a efectes de motivació.  



 

 
SEGON.- APROVAR DEFINITIVAMENT 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, amb la incorporació dels condicionats recollits en 
l’informe emès pel cap de l’Àrea de Territori, Ramon Prat Molas en data 25 de març de 
2021. 
 
TERCER.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província i al web de 
l’ajuntament. 
 
QUART.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
13.1. - SUBVENCIÓ PER DANYS EN INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS I XARXA 

VIÀRIA.- PROPOSANT SOL·LICITAR-NE UNA 
 
 

Núm. de referència : X2021011412     
 
Vist que el Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya aprova les 
bases reguladores de les subvencions per danys en infraestructures municipals i xarxa 
viària previstes al Reial decret 778/2020, de 25 d’agost, pel qual es declara l’aplicació 
de les mesures previstes a l’article 9 del Reial decret llei 11/2019, de 20 de setembre, a 
diverses situacions catastròfiques esdevingudes entre l’1 d’abril de 2019 i el 31 de març 
de 2020, d’acord amb l’ordre PRE/38/2021, de 15 de febrer, publicada al DOGC 8344 
de data 18 de febrer de 2021. 
 
Vist que s’ha publicat al DOGC núm. 8354, de 2 de març de 2021, la Resolució 
PRE/544/2021, de 22 de febrer, de convocatòria de subvencions per danys en 
infraestructures municipals i xarxa viària. 
 
Vist el text refós de la Memòria valorada per la reconstrucció del gual de l’Esperança a 
la riera de Riudaura, T.M. d’Olot i de la Vall de Bianya” redactat per ABM, serveis 
d’enginyeria i consulting, SL en data setembre de 2020 i aprovat per la Junta de Govern 
Local de data 17 de setembre de 2020. 
 
Vist que l’Ajuntament d’Olot té interès en concórrer a la convocatòria d’ajuts abans 
esmentada amb la memòria valorada esmentada en l’apartat anterior. 
 
en virtut de l’exposat, vist l’expedient SUR12021000003, el Regidor Delegat 
d’Urbanisme, 
 
RESOLC  
 
PRIMER.- SOL·LICITAR al Departament de la Presidència de la Generalitat de 
Catalunya un ajut per l’actuació corresponent a la reconstrucció del gual de l’Esperança 



 
 
 

a la riera de Riudaura, T.M. d’Olot i de la Vall de Bianya, d’acord amb el text  refós de la 
memòria valorada redactada per ABM, serveis d’enginyeria i consulting, SL en data 
setembre de 2020 i aprovat per la Junta de Govern Local de data 17 de setembre de 
2020. 
 
SEGON.- FACULTAR l’Alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
TERCER.- TRASLLADAR aquest acord a la Generalitat de Catalunya, amb tota la 
documentació necessària per a la seva sol·licitud. 
 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

14.1. - CONCEDIR LLICÈNCIA ENDERROC 
 
 

Núm.- LLICENCIA D’OBRES 
EXCAVACIONS SALAVEDRA SL- C DEL GINEBRE N.0063 OLOT 

 
Núm. de referència : X2020034083 

 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de EXCAVACIONS SALAVEDRA SL per 
ENDERROC HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES, a l’AV DE SANTA 
COLOMA N.0072 , del municipi d’Olot.  

 
Identificació de l’expedient: OMA32020000071   
Situació: AV DE SANTA COLOMA N.0072  
UTM: 6890414 
 
1.- En data 6/10/2020, EXCAVACIONS SALAVEDRA SL amb DNI: B17755091, 
representat per ****, presenta projecte d’obres majors per ENDERROC HABITATGE 
UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES, amb situació al carrer AV DE SANTA COLOMA 
N.72, d’Olot. 
 
2.- En data 22/03/2021 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 no consolidat – Edifici en situació de fora 
d’ordenació afectat per vialitat. Zona d’eixampla urbà d’intensitat 1 (10.1). 
 



 

2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, 
estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les llicències d’obres. 
És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme. 
 
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local, 
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, que va delegar 
aquesta competència en aquest òrgan municipal. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Atorgar a EXCAVACIONS SALAVEDRA SL amb DNI: B1775509-1, 
representat per ****, llicència d’obres (OMA32020000071), per ENDERROC 
HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES, amb situació al AV DE SANTA 
COLOMA N.72. 
 
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 1 mes i el termini per acabar-les és 
de 2 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: CRA2021600014     
 
Liquidació de Drets i Garanties: 

Drets 
Per: Un pressupost de: 14462.80 euros  
  
1 Tanca provisional 
 
Base liquidable (3) Drets % 

bonificació 
Drets definitius Taxes Total Drets 

14462.80 578.51 0 578.51 66.15 644.66 

 
Garanties: 

    
   Garantia per reposició de paviments  764.20 euros 

 

Total Liquidació Euros 

Per Drets 644.66 

Per Garanties  764.20 

 
CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats. 



 
 
 

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



 

normal circulació pel carrer o vorera, s’haurà de sol·licitar el corresponent permís, 
quedant el contractista sotmès a la legislació vigent en la matèria i a les ordres que en 
aquest sentit li transmeti la Policia Municipal. 
 
12.- El davant de l’edifici o del solar on es realitzin les obres de nova construcció, o que 
afectin la façana o part anterior de la coberta, es tancaran sempre amb un clos de 
protecció d’acord amb les condicions de l’Ordenança d’obres a la via pública. Les 
bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació 
vigent. 
 
13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les 
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà 
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les 
prestacions de la Seguretat Social. 
 
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la corresponent 
llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals que causi. 
 
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li 
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En cas 
d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les sancions 
que corresponguin. 
 
Condicions particulars 
 
Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: 

• 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).  

• 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 
SARSCoV-2”. 
 
Atès que l’edifici està en situació urbanística de fora d’ordenació, afectat per vialitat, 
caldrà subscriure la corresponent acta de cessió de vial. A aquests efectes, cal presentar 
la fotocòpia del corresponent títol de propietat per tal de poder confeccionar els serveis 
jurídics el dit document.  
El solar es tancarà amb una paret d’obra d’1.80m tractada amb material d’acabat de 
façana, admetent-se la col·locació d’una porta d’accés.  
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.  



 
 
 

Mentre s’executin obres caldrà disposar d’una tanca de protecció a la via pública que 
permeti un pas de vianants de 0,90 m d’amplada mínima.  
Els responsables de l’obra es faran càrrec de senyalitzar amb punts de llum de color 
vermell la tanca de protecció a col·locar al carrer. La tanca s’ajustarà a les condicions 
que determina l’Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública aprovada el 27/04/1995. 
Els responsables de l’obra es faran càrrec de col·locar, en el sentit de circulació en 
direcció a Les Preses, discs de limitació de la velocitat a 30 km/h.  
Les operacions de càrrega o de descàrrega de material no podran implicar ocupació 
dels carrils de circulació.  
L’enderroc s’executarà d’acord amb les condicions determinades a la vigent Ordenança 
Municipal d’Obres a la Via Pública.  
S’imposa una fiança de 764,20 € 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. 
El termini per declarar les obres davant el Cadastre, és de 2 mesos a partir de la data 
de l’acabament que consta en el Certificat Final d’Obra. Cal presentar el formulari 900D 
disponible a la seu electrònica de la Direcció General de Cadastre on trobareu també 
l’assistent de declaracions cadastrals. Les persones jurídiques, personal tècnic col·legiat 
o gestors, estan obligats a presentar la declaració per mitjans telemàtics. Si no es 
disposa de mitjans informàtics es pot tramitar a l’oficina del cadastre de l’Ajuntament 
d’Olot. 
. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
15.1. - CONTRACTE ENCÀRREC TRACTAMENT-ASSOCIACIÓ PER AL FOMENT 

DEL CONSUM LOCAL DE LA GARROTXA 
 
Núm. de referència : X2021012717     
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot i Novostrom Software i Tecnologia SLU, es troben 
vinculades per una relació contractual realitzada a través de DINÀMIG (consorci adscrit 
a l’Ajuntament d’Olot) per al desenvolupament de l’Aplicació Garrotxa Approp i el suport 
informàtic i allotjament de dades per a lar realització del programa “Foment de l’activitat 
econòmica a la Garrotxa”. 
 
Atès que la responsabilitat de les dades que recull el consorci DINÀMIG és de 
l’Ajuntament d’Olot segons està previst en el Registre d’Activitats de Tractament (RAT 
d’aquest últim aprovat per Ple el dia 29 d’octubre de 2020. 
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot forma part de l’Associació per al foment del consum local 
de la Garrotxa i que s’ha acordat que sigui aquesta associació qui realitzi la gestió del 
sistema de compensació i abonaments d’imports del programa “Foment de l’activitat 
econòmica” en substitució de l’Associació la Garrotxa Terra d’Acolliment Turístic amb 



 

qui es va subscriure un contracte de tractament de dades aprovat per Junta de Govern 
Local de 26 de novembre de 2020. 
 
Atès que per a la prestació d’aquests serveis és necessari que el responsable de les 
dades personals que es recullin (Ajuntament d’Olot) les posi a disposició de l’encarregat 
del tractament (Associació per al foment del consum local de la Garrotxa) amb la finalitat 
de gestió del sistema de compensació i abonament d’imports del programa “Foment de 
l’activitat econòmica de la Garrotxa”. 
 
Atès el que disposen els articles 28 i 33 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre 
de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 
 
En relació a l’expedient LPD22021000002 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d'Innovació i tecnologia, proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
 Primer.- Aprovar el contracte entre l’Ajuntament d’Olot (responsable de les dades) i 
l’Associació per al foment del consum local de la Garrotxa (encarregat del tractament) 
que regula el tractament amb accés a dades de caràcter personal. 
 
Segon.- Facultar a l’alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
16.1. - CONTRACTE ENCÀRREC DE TRACTAMENT DE DADES 

 
Núm. de referència : X2021012712     
 
Atès que l’ AJUNTAMENT D’OLOT i Miquel Roig Cava es vincularan per una relació 

contractual per a la gestió de la Plataforma informàtica de suport al projecte de 

pressupostos participatius de l’Ajuntament d’Olot que afecta al fitxer “Padró d’Habitants” 

regulat a l’Ordenança reguladora de fitxers de dades de caràcter personal de 

l’Ajuntament d’Olot. 

 
Atès que per a la prestació d’aquest servei, és necessari que el responsable del fitxer 
(AJUNTAMENT D’OLOT)  posi a disposició de l’encarregat del tractament (Miquel Roig 
Cava), dades de caràcter personal. 
 
Atès el que disposen els articles 28 i 33 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, 
de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. 
 
En relació a l’expedient LPD22021000001 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d'Innovació i tecnologia, proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 



 
 
 

Primer.- Aprovar el contracte que regula el tractament amb accés a dades de caràcter 
personal entre l’Ajuntament d’Olot (responsable del fitxer) i  Miquel Roig Cava 
(encarregat del tractament) i que afecta al fitxer Padró d’Habitants. 
 
Segon.- Facultar l’Alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
i no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a dos quarts de nou i per constància del que s’hi ha tractat i 
dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura 
 
VIST I PLAU 
L’ALCALDE 

EL SECRETARI ACCIDTENAL 

 


