
 
 
 

ACTA NÚM. 17 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 
EL DIA 29 D´ABRIL DE 2021. 

 
 

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 29 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. Estanis Vayreda i 
Puigvert, Montserrat Torras i Surroca, Immaculada Muñoz i Díaz i Maria 
Assumpció Camps i Bosch, presencialment al lloc on se celebra. 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 i Gemma Pujolar i Busquets de formà telemàtica. 
Adriana Francés i Planella presencialment. 
 
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, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera.  
 
La secretària fa constar que els regidors Sr. Güell, Sr. Sellabona, Sra. Canalias, Sr. 
Arbós, Sra. Pujolar i el 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 : X2021017982     
 
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 SG012021000031 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 
29 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, 
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 22 d’abril: 
 

- El dijous 22 d’abril va assistir a l’enterrament del Sr. Tomàs Costa Munteis, que 

va ser regidor de Cultura de l’Ajuntament d’Olot durant el mandat 1983-1987. A 

continuació, va presidir el Ple municipal que, com totes les sessions des de l’inici 

de la pandèmia, es va fer de forma telemàtica.  

- El divendres 23, Diada de Sant Jordi, va visitar les diferents parades de llibres i 

roses instal·lades al Firal. Seguidament va assistir a la Junta de Govern del 

Consorci SIGMA, que va mantenir el format telemàtic. A la tarda es va desplaçar 

al Torin per assistir al II concurs de Bibliotràilers que va organitzar la Biblioteca 

Marià Vayreda. 

- El dissabte 24 d’abril, va assistir a diferents espectacles del festival Sismògraf. 

Al vespre va saludar els responsables del Centre d’Iniciatives Turístiques durant 

l’exposició de les obres del concurs infantil i juvenil de dibuix del Dia de la Mare. 

https://twitter.com/hashtag/DiadelaMare?src=hashtag_click


 
 
 

S'hi van presentar gairebé 160 dibuixos que fins al 5 de maig es poden veure al 

local del Centre Excursionista Olot.  

- El dilluns 26 va presentar el cupó que la ONCE dedicat a Olot. La presentació es 

va fer a la Sala Gussinyé. A la tarda va participar a la Comissió Permanent 

d’Innovac. 

- El dimarts 27 va presentar el llibre que ha editat el Casal de la Gent Gran i Centre 

Cívic amb el recull de les obres premiades dels anys 2014-2019. Va ser l’acte de 

commemoració de la celebració de Sant Jordi, que va tenir lloc al Torín.  

 
    

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. - CULTURA: SUBVENCIÓ GENERALITAT FESTIVAL MOT OLOT 2021 
 
Núm. de referència : X2021017030     
 
En relació a l’expedient SCU12021000014 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.- Sol·licitar la subvenció: 
Organisme: GENERALITAT DE CATALUNYA. 

DEPARTAMENT DE CULTURA  
Programa: SUBVENCIONS PER A LA PROMOCIÓ D'ACTIVITATS 

LITERÀRIES 2021 
Referència: DOGC NÚM. 8390 DE 20/04/2021 
Núm disposició: CLT/1017/2021 
Import: 20.000,00 € 

 
Segon.- Presentar a l’esmentada convocatòria el projecte: FESTIVAL MOT OLOT 2021 
 
Tercer.- Facultar l’alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 



 

6.1. - CULTURA: SUBVENCIÓ PER COMPENSAR LES PÈRDUES REDUCCIÓ 
FORÇADA AFORAMENTS TEATRE PRINCIPAL D'OLOT I SALA EL TORÍN PER 

COVID-19 (GENER-MARÇ 2021) 
Núm. de referència : X2021017047     
 
En relació a l’expedient SCU12021000015 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.- Sol·licitar la subvenció: 
 
Organisme: GENERALITAT DE CATALUNYA. 

DEPARTAMENT DE CULTURA  
Programa: SUBVENCIONS PER COMPENSAR LES PÈRDUES PER LA 

REDUCCIÓ FORÇADA DELS AFORAMENTS EN ESPAIS 
ESCÈNICS I MUSICALS EN MOTIU DEL COVID-19 

Referència: DOGC NÚM. 8289 DE 07/12/2020 
Núm disposició: CLT/3161/2020 
  

Segon.- Presentar a l’esmentada convocatòria el projecte: SUBVENCIÓ PER 
COMPENSAR LES PÈRDUES REDUCCIÓ FORÇADA AFORAMENTS TEATRE 
PRINCIPAL D'OLOT I SALA EL TORÍN PER COVID-19 (GENER-MARÇ 2021) 
 
Tercer.- Facultar l’alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
7.1. - CULTURA: CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI DE MEDI 

AMBIENT I SALUT PÚBLICA DE LA GARROTXA (SIGMA), L’AJUNTAMENT 
D’OLOT I EL PATRONAT D’ESTUDIS HISTÒRICS D’OLOT I COMARCA (PEHOC) 

PER A L’ORGANITZACIÓ DEL CICLE DELS GRANS INTERROGANTS DE LA 
CIÈNCIA 

Núm. de referència : X2021015697     
 
 
Que el cicle dels Grans interrogants de la ciència és un cicle de conferències que neix 
l’any 2006 amb voluntat d’apropar a la població en general aquells temes de candent 
actualitat del món científic i tecnològic, que moltes vegades són temes que no són 
tractats amb un llenguatge assequible per a tothom.  
 
Que des de l’any 2012 i fins a l’actualitat l’Ajuntament d’Olot – Cultura i el Consorci de 
Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA) han col·laborat per a organitzar 
aquest cicle i que al llarg d’aquests anys el cicle s’ha dut a terme amb èxit i, en 
conseqüència, hi ha voluntat de continuar col·laborant. 
 
Que donada la situació actual per pandèmia deguda a la COVID-19, s’ha reduït 
considerablement l’aforament permès a les xerrades i des del mes de novembre de 2020 



 
 
 

el Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i comarca (PEHOC) col·labora retransmetent-les 
en directe a través del seu canal de Youtube. Que gràcies a aquest canal del PEHOC, 
les xerrades es poden veure a posteriori i s’ha comprovat que nombroses persones hi 
han accedit per a visualitzar-les, més enllà del dia que es fa la conferència. 
 
Que les despeses per dur a terme les actuacions previstes en el conveni estan 
vinculades amb el disseny i l’edició del programa de mà, la retransmissió en directe de 
la xerrada, la docència, les dietes i els quilometratges del ponent. 
 
Que es preveuen unes despeses de quatre mil euros (4.000,00 €), IVA inclòs, en 
concepte de disseny i edició del programa de mà, docència, dietes i quilometratges dels 
ponents que l’Ajuntament d’Olot tramitarà i pagarà als proveïdors. En acabar l’any el 
consorci SIGMA abonarà el 50% d’aquestes despeses a l’Ajuntament d’Olot. 
 
Que les despeses corresponent a les retransmissions en directe pel seu canal de 
Youtube estan valorades en dos mi set-cents cinquanta euros (2.750,00), IVA inclòs, i 
el PEHOC tramitarà i pagarà les factures directament als proveïdors que ho duguin a 
terme.  
 

Que per a regular el termes d’aquesta col·laboració, les tres entitats han acordat 

subscriure un conveni per quatre anys prorrogable anualment fins a quatre anys més, i 

que s’adjunta com a annex a la proposta. 

 

En relació a l’expedient CU012021000020 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, el Consorci de 
Medi Ambient i Salut Pública (SIGMA) i el Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca 
(PEHOC) per l’organització del cicle de conferències Els grans interrogants de la ciència. 

Segon.- Aprovar i Disposar la despesa per import de quatre mil euros (4.000,00 €), IVA 
inclòs, amb càrrec a la partida 21 499 333 226090 PRESTACIO SERVEIS EDUCATIUS 
MUSEU de l’Ajuntament d'Olot  
 
Tercer.-  Facultar l’alcalde d’Olot, Josep Berga com a representant legal de la 
corporació, per a la signatura del conveni entre les parts. 
 

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

200200  Despeses 21499  333  226090 4000.00 PRESTACIO SERVEIS EDUCATIUS MUSEU 400 999 999 099 000 000 

 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 



 

8.1. - CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA 
GARROTXA I L’AJUNTAMENT D’OLOT EN MATÈRIA DE PROJECTES 

EDUCATIUS 
 
Núm. de referència : X2021015745     
 
Atès que el Consell Comarcal de la Garrotxa l’any 2021 té previst destinar un import de 
19.362 € (aplicació 1032646203) al conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Olot en 
matèria de projectes educatius per al finançament de la Unitat d’Escolarització 
Compartida (UEC) i l’Aula d’Acollida per a nouvinguts de 16 a 18 anys (9.862€); de l’altra 
la col·laboració en la realització del dossier de recursos educatius per als centres de 
primària i secundària de la comarca (8.000€); i, en tercer lloc, un ajut per a les despeses 
d’organització de Cantànania (1.500€). 
 
Atès que existeix la necessitat de regular aquesta aportació del Consell Comarcal, convé 
signar un conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i 
l’Ajuntament d’Olot per al 2021. 
 
En relació a l’expedient ED012021000024 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d'Educació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar un conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i 
l’Ajuntament d’Olot en matèria de projectes educatius per l’any 2021. Per import de 
19.362€ 
 
Segon.- Facultar el president per signar tota la documentació necessària. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

9.1. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.- ADJUDICAR UN LLOC DE VENDA NO 
SEDENTÀRIA AL MERCAT SETMANAL, DESTINAT A LA VENDA D’EMBOTITS 

D’ELABORACIÓ PRÒPIA. 
 
Núm. de referència : X2021005159     
 
La Junta de Govern Local, en sessió de data 11 de febrer de 2021, va aprovar les bases 
i la convocatòria del procediment per a l’atorgament d’un lloc de venda no sedentària al 
mercat setmanal en règim de competència competitiva, destinat a productors per a la 
venda d’embotits d’elaboració pròpia. En l’acord s’assenyalava que l'ocupació efectiva 
d’aquest lloc de venda al mercat setmanal quedaria posposada fins al moment en què 
s'acabés l'estat d'alarma. 
 
L’anunci d’aquesta convocatòria va publicar-se al BOP, núm. 44, de 5 de març de 2021 
i al tauler d’anuncis (e-tauler) de l’Ajuntament.  
 



 
 
 

En el termini de presentació de propostes es va presentar una única oferta a nom de 
****: “EMBOTITS ARTESANALS GORI” 
 
Vistos els informes dels serveis generals de secretaria, de data 21 d’abril de 2021, i dels 
serveis tècnics de l’Institut Municipal de Promoció d’Olot, de data 21 d’abril de 2021, en 
els que, respectivament, es qualifica la documentació administrativa i es valoren les 
propostes presentades, d’acord amb el criteris fixats en les bases de la convocatòria. 
 
De conformitat amb la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires; el Decret 
162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercat de marxants; el Reglament 
del mercat municipal de venda no sedentària, 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, 29 d’agost de 2019 i 19 de novembre de 2020 (BOP, núms. 
200/17-10-2018 (text refós); 216/12-11-2019; i 39/26-02-2021); i les bases que regeixen 
aquest procediment per a l’atorgament d’un lloc vacant del mercat setmanal, destinat a 
productors d’embotits d’elaboració pròpia. 
 
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.- ADJUDICAR al Sr. ****: “EMBOTITS ARTESANALS GORI” **** una parada del 
mercat setmanal, de tres (3) metres, destinada a la venda d’embotits d’elaboració pròpia. 
 
Segon.- La data d’inici del termini de vigència de l’adjudicació, el moment d’inici de 
l’ocupació efectiva de l’espai al mercat setmanal i la taxa d’ocupació que correspongui 
es determinarà, per decret de l’Alcaldia, una vegada acabi l’estat d’alarma i de 
conformitat amb les previsions que determinin les autoritats sanitàries, pels mercats de 
venda no sedentària. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

10.1. - MERCAT SETMANAL.- DECLARAR DESERTA LA CONVOCATÒRIA DEL 
PROCEDIMENT PER A L’ATORGAMENT D’UN LLOC DE VENDA DE CONSERVES 

DE PEIX D’ELABORACIÓ PRÒPIA. 
 
Núm. de referència : X2021005163     
 
La Junta de Govern Local, en sessió de data 11 de febrer de 2021, va aprovar les bases 
i la convocatòria del procediment per a l’atorgament d’un lloc de venda no sedentària al 
mercat setmanal en règim de competència competitiva, destinat a la venda de conserves 
de peix d’elaboració pròpia. 
 
L’anunci d’aquesta convocatòria va publicar-se al BOP, núm. 44, de 5 de març de 2021 
i al tauler d’anuncis (e-tauler) de l’Ajuntament. En el termini de presentació de propostes 
no es va presentar cap oferta. 



 

 
Vist l’informe dels serveis generals de secretaria, de data 21 d’abril de 2012 i de 
conformitat amb la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires; el Decret 
162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercat de marxants; i el Reglament 
del mercat municipal de venda no sedentària, aprovat pel ple de l’ajuntament, en sessió 
de data 20 de juny de 2013 i les seves posteriors modificacions. 
 
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 del següent 
acord: 
 
Únic.- Declarar desert el procediment per a l’atorgament d’un lloc de venda no 
sedentària al mercat setmanal en règim de competència competitiva, destinat a la venda 
de conserves de peix d’elaboració pròpia, convocat per la Junta de Govern Local, en 
sessió d’11 de febrer de 2021. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

11.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2021018102     
 
En relació a l’expedient CPG22021000035 I vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
 
Aprovar relació d’ordenacions de despeses annexada número 21/014 per un import de 
390.932,03 euros. 
 

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

200240  Despeses 99999 390932.03 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

12.1. - APROVAR CERTIFICACIONS D'OBRA 
 
Núm. de referència : X2021018030     
 
En relació a l’expedient CPG22021000034 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 

 
 
Aprovar la certificació n.13 de CONSTRUCTORA DEL CARDONER SA 
corresponent a les obres de PROJECTE BÀSIC I EJECUTIU DE L’ESPAI 



 
 
 

CRÀTER D’OLOT, UBICAT AL CARRER MACARNAU Nº 55 D’OLOT  amb càrrec 
a la partida 21 140 333 63212 “R20 ACTUACIONS ESPAI CRATER (OBRA)” per 
un import de          325.256,13 euros. 
 
Aprovar la certificació n.5 de INDISSOLUBRE corresponent a l’ IMPLEMENTACIÓ 
DEL PROJECTE MUSEOGRÀFIC DE L’ESPAI CRÀTER  amb càrrec a la partida 
21 140 333 63213 “R20 ACTUACIONS ESPAI CRATER (ESPAI 
MUSEOGRÀFIC)” per un import de  98.490,60 euros. 

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

200240  Despeses 99999 423746.73 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

13.1. - APROVACIO LIQUIDACIONS ALTES ADDICIONALS TAXA 
ESCOMBRARIES EMPRESARIALS - EXERCICI 2019 I 2020 (1920ALTESAD) 

 
Núm. de referència : X2021017668     
 
 

Vist   l’expedient   administratiu  EE022021000036 i   antecedents corresponents,  la 
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
1. Aprovar les liquidacions corresponents a les ALTES ADDICIONALS de la TAXA PER 

PRESTACIÓ DEL  SERVEI DE RECOLLIDA I TRACTAMENT D’ESCOMBRARIES I 
RESIDUS exercicis 2019 i 2020 que importa la següent quantitat i notificar-les als 
titulars afectats: 

 

altes addicionals 
   

LIQUIDACIONS EE2019 . . . . . . . . . . . . . . . . .   7.742,18.-€ 
LIQUIDACIONS EE2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.736,95.-€ 
 

TOTAL 19.479,13.-€ 
 
2. El període de cobrament en voluntària serà fins el dia 20 de juny de 2021. 

Transcorregut aquest termini, els deutes que no s’hagin fet efectius, seran exigits en 
via de constrenyiment i acreditaran el recàrrec de constrenyiment, interessos de 
demora i, en el seu cas, les costes que es produeixin. 

 
 
3. Procedir a la notificació de la liquidació individual als interessats afectats. 
 
 
 

S’aprova per unanimitat. 
 

 
 



 

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

OFICINES JOVES 2021 – ARA, JOVES 
Núm. de referència : X2021003180     
 
 
En relació a l’expedient SED12021000001 d’acceptació de subvenció per al finançament 
de les activitats i projectes culturals de les oficines joves 2021 – ara Joves, s’acorda:  
 
Primer.- Acceptar  la subvenció otorgada per la DIPUTACIÓ DE GIRONA, amb 
destinació al finançament de les activitats i projectes culturals de les oficines joves 2021 
– Ara, joves, per un import de 5.000,00 €. 
 
Segon.- Agrair a la Diputació de Girona, la concessió de l’esmentada subvenció. 
 
Tercer.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la qual 
donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als 
efectes de fiscalització. 
 
Quart.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de 
Seguretat Social. 
 
Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari 
vinculat amb l’expedient. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
14.2. - ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ ADQUISICIÓ DE LLIBRES I DIARIS DESTINATS 

A LA BIBLIOTECA MARIÀ VAYREDA 2021 
 
Núm. de referència : X2021009966     
 
En relació a l’expedient SCU12021000011 d’acceptació de subvenció per l’adquisició de 
llibres i diaris destinats a la Biblioteca Marià Vayreda 2021, s’acorda:  
 
Primer.- Acceptar la subvenció otorgada per la GENERALITAT DE CATALUNYA, amb 
destinació a l’adquisició de llibres i diaris destinats a la Biblioteca Marià Vayreda 2021, 
per un import de 10.500,00 €.  
 
Segon.- Agrair a la Generalitat de Catalunya, la concessió de l’esmentada subvenció.  
 
Tercer.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la qual 
donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als 
efectes de fiscalització.  
 



 
 
 

Quart.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de 
Seguretat Social.  
 
Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari 
vinculat amb l’expedient. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
14.3. - ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ PROJECTES CULTURALS MUSEU DE LA 

GARROTXA 2021 
 
Núm. de referència : X2021006629     

 
Vist l’expedient núm: SCU12021000003 i antecedents corresponents, la regidora delegada  
d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Acceptar la subvenció atorgada per DIPUTACIO DE GIRONA , amb destinació 
a projectes culturals museu de la Garrotxa 2021, per un import de 16.562,47 euros. 
 
2.- Agrair a la Diputació de Girona , la concessió de l’esmentada subvenció. 

 
3.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la qual 
donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als 
efectes de fiscalització. 
 
4.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de 
Seguretat Social. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

15.1. - APROVACIÓ PADRÓ IBI RÚSTICA 2021 
Núm. de referència : X2021011189     
 
En relació a l’expedient UR052021000006 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: 
 
Primer.- Aprovar el Padró de l’Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica, 
exercici 2021, d’acord al següent detall: 
 
Número de rebuts:  271 
Import total:        16.160,33 € 
 



 

El període de pagament en voluntària serà del 01/05/2021 al 30/06/2021. 
 
Si els rebuts es troben domiciliats, es carregaran al banc a 30 de juny de 2021. 
 
Si no es troben domiciliats caldrà fer el pagament fins el 30 de juny mitjançant el tríptic 
de pagament que s’enviarà al contribuent, per algun dels següents sistemes: 
 

a. Per internet, accedint a www.olot.cat o www.caixabank.cat 
b. A qualsevol terminal SERVICAIXA 
c. En efectiu a qualsevol oficina de la Caixa que presti el servei de caixa 

 
Segon.- Exposar al públic el present acord en el termini d’un mes. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

16.1. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- ESTIMAR LA RECLAMACIÓ 
PRESENTADA PER LA SRA. ****  PER DANYS OCASIONATS A UN VEHICLE. 

 
Núm. de referència : X2019046530     
 
Vist l’escrit presentat per la Sra. **** en el que es formula reclamació patrimonial contra 
l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats a un vehicle de la seva propietat  i atesos els 
següents  
 

ANTECEDENTS DE FET 
 

Primer.- La Sra. **** va formular reclamació patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, pels 
danys que va patir el vehicle de la seva propietat marca Citroën, model Berlingo, 

matrícula ****, el dia 29 de novembre de 2019, quan estava estacionat al carrer volcà 
Croscat, pels treballs de pintura que realitzava personal adscrit a la Brigada Municipal 
de l’Ajuntament d’Olot (Registre General, núm. E2019022475/28-11-2019). A 
conseqüència d’aquests treballs de pintura de ratlles blanques a la via pública, els 

operaris municipals van ruixar de pintura blanca el vehicle propietat de la Sra. ****. A la 
petició s’hi acompanyen un reportatge fotogràfic (3 fotos) dels danys ocasionats al 
vehicle i un informe de valoració de danys de 28 de novembre de 2019 (NR 0140238), 
emès per “Grup Andreu”. 
 
En escrit de data 23 de febrer de 2021 (Registre General, núm. S2021003831) es va 
requerir a la Sra. ****, per tal que aportés la documentació acreditativa de la propietat 
del vehicle i la factura de la reparació dels danys que es reclamen. En resposta a aquest 
requeriment la part reclamant ha aportat a l’expedient el permís de circulació on consta 
la propietària del vehicle; per contra, no aporta cap factura acreditativa de la reparació 
dels danys causats al vehicle, sinó que acompanya l’escrit amb un informe de valoració 
de danys de 19 d’agost de 2019 (NR 04140293), emès per “Grup Andreu”. Aquest 
informe de valoració és de data anterior a la data de l’incident origen d’aquest expedient 
de responsabilitat patrimonial. 
 



 
 
 

En escrit de data 15 de març de 2021 (Registre General, núm. S2021005603) es va 
requerir a la Sra. ****, per segona vegada, per tal que aportés la factura de la reparació 
dels danys que es reclamen. En resposta a aquest requeriment la part reclamant ha 
aportat un nou pressupost de valoració danys amb una valoració diferent dels danys 
assenyalats inicialment, incrementant-los considerablement sense justificació. En 
aquest escrit no s’aporta cap factura de reparació dels danys. 
 
Segon.- En informe del cap de secció de la Brigada Municipal de 16 de febrer de 2021 
s’assenyala que s’ha comprovat que, efectivament, operaris de la brigada de pintors 
varen estar realitzant tasques de pintura (pintura de senyalització horitzontal de la via 
pública) en la data i ubicació que es refereix l’interessat, alhora que es reconeix la 
responsabilitat d’ocasionar danys al vehicle en qüestió. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- L’article 32.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
d’acord amb l’article 106.2 de la Constitució, assenyala que “els particulars tenen dret a 
ser indemnitzats per les administracions públiques corresponents de tota lesió que 
pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui conseqüència del 
funcionament normal o anormal dels serveis públics, excepte en els casos de força 
major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar d’acord amb la Llei”. 
En igual sentit, l’article 81 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. Aquests articles 
determinen que la  responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques sigui de 
caràcter objectiu i que, per tant, esdevingui imprescindible acreditar que el dany o lesió 
sofert pel reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis 
públics, en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense intervenció 
estranya que pugui interferir alterant el nexe causal. 
 
En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i 174 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis causats 
als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament dels serveis 
públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents, en els termes establerts 
per la legislació general sobre responsabilitat administrativa” 
 
Segon.- La responsabilitat patrimonial de les administracions públiques es basa en un 
sistema de responsabilitat objectiva, la qual cosa implica que no cal que hi hagi culpa o 
negligència, sinó únicament un funcionament normal o anormal dels serveis públics, un 
dany avaluable econòmicament i una relació de causalitat entre un i altre. També que el 
ciutadà afectat no tingui el deure jurídic de suportar aquest dany, que no hi hagi força 
major i que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons l’estat dels coneixements 
o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la producció dels danys. 
 
Així doncs, esdevé imprescindible acreditar que el dany o lesió sofert per la part 
reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, en 
relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense intervenció estranya que 
pugui interferir alterant el nexe causal. 



 

 
En el present cas, a la vista de l’informe del cap de secció de la Brigada Municipal de 
data 16 de febrer de 2021, és raonable apreciar la relació causal entre els danys 
reclamats i el funcionament dels serveis municipals, d’acord amb els articles 25 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril i 66  del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d‘abril, pel que fa a les 
competències atorgades als municipis en matèria de trànsit, estacionament de vehicles 
i mobilitat; així com en el manteniment i conservació de la via pública. 
 
Tercer.- En relació a la quantitat reclamada cal assenyalar que la part reclamant no ha 
aportat cap factura de l’efectiva reparació dels danys, sinó només dos pressupostos del 
què podria valdre la reparació: el primer de 424,91 més IVA (21%) i el segon de 765,23 
euros més IVA (21%). Aquests dos pressupostos difereixen considerablement i de 
marea injustificada en el cost de la reparació i, en conseqüència, no permeten avaluar 
quin dels dos pressupostos reflecteix el perjudici econòmic efectivament causat. 
 
D’altra banda cal remarcar que la part reclamant -tot i els diversos requeriments 
efectuats en la tramitació de l’expedient- no ha aportat a l’expedient cap factura de 
reparació des danys, sinó només pressupostos del què costaria la reparació. En no 
quedar acreditada l’efectiva reparació del dany no és procedent el pagament de la 
quantitat corresponent a l’IVA, atès que en tractar-se d’un impost indirecte només merita 
en fer-se efectiu el pagament de la despesa a la qual es vincula. 
 
Vist l’expedient administratiu SRP12019000034 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada d’Hisenda, 
proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Acceptar la reclamació patrimonial formulada per la Sra. ****, pels danys 
ocasionats al vehicle de la seva propietat matrícula ****, quan estava estacionat al carrer 
volcà Croscat, pels treballs de pintura que realitzava personal adscrit a la Brigada 
Municipal de l’Ajuntament d’Olot . 
 
Segon.- Efectuar un pagament de QUATRE-CENTS VINT-I-QUATE EUROS AMB 
NORANTA-UN CÈNTIMS (424,91.- €) a favor de la Sra. ****, en concepte 
d’indemnització pels danys ocasionats a un seu vehicle.  
 

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

200240  Despeses 21130  920  224000 424.91 ASSEGURANCES 130 001 999 052 999 999 

 

Aquest import s’ingressarà en el número de compte bancari que la persona interessada 
ha de facilitar a les Oficines de Tresoreria; així mateix ha de passar per les esmentades 
oficines municipals per signar la conformitat amb la indemnització rebuda pels danys 
reclamants en aquest expedient administratiu. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 



 
 
 

17.1. - APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT I PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES 
D’URBANITZACIÓ DELS TRAMS DEL CARRERS ROSER, MACARNAU I PINTOR 
DOMENGE QUE CONFORMEN LA VIABILITAT PERMIETRAL A L’ENTORN DE 

L’ESPAI CRÀTER D’OLOT, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT; I 
CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ 

 
Núm. de referència : X2021017971    
 
 

Tipus contracte OB D'OBRES 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

  
 
Antecedents  
 

Atès que és necessari en el marc de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Règim Local, el qual estableix en l’article 25 les competències municipals en 
urbanització i pavimentació de les vies públiques i del Pla d’ordenació urbanística 
municipal (POUM) aprovat en data 25 de setembre de 2003 i publicat al DOGC amb 
data 2 de febrer de 2004, l’Ajuntament es planteja la necessitat d’executar les obres 
d’Urbanització dels trams dels carrers Roser, Macarnau i Pintor Domenge que 
conformen la viabilitat perimetral a l’entorn de l’Espai Cràter d’Olot, d’acord amb informe 
tècnic emès per Sr. Xevi Canal Molas, com a tècnic de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament 
d’Olot de data 27 d’abril de 2021. 
 

L’objecte del contracte són les obres d’Urbanització dels trams dels carrers Roser, 
Macarnau i Pintor Domenge que conformen la viabilitat perimetral a l’entorn de l’Espai 
Cràter d’Olot. 
 
No es preveu la divisió en lots del present contracte. 

 
El pressupost base de licitació ascendeix a set-cents quaranta-quatre mil tres-cents 
cinquanta-cinc euros amb vint-i-tres cèntims (744.355,23 €) €, IVA inclòs, amb el 
desglossament següent: 615.169,61 € de pressupost net i 129.185,62 € corresponent al 
21% d’IVA.   

 

La durada del contracte s'estableix en 5 mesos, a comptar del dia següent a la signatura 
de l’acta de comprovació de replanteig. No es preveuen pròrrogues. 

 
Als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat del contracte 
subjecte a licitació, el valor estimat del mateix ascendeix a sis-cents quinze mil cent-
seixanta-nou euros amb seixanta-un cèntims (615.169,61 €), IVA exclòs. 
 

Aquest contracte no està subjecte a regulació harmonitzada. 
 



 

Atès que aquest contracte es tipifica com a contracte administratiu d’obres d’acord amb 
el previst als articles 25 i 13 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic ( en endavant LCSP). 
 
Atès que el procediment a seguir per a  amb més d’un criteri d’adjudicació, de conformitat 
amb el que disposen els articles 145, 146, 156 i concordants de la LCSP, i que la 
tramitació de l’expedient serà l’ordinària. 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 116 de la LCSP, la celebració de contractes 
per part de les administracions públiques requerirà la prèvia tramitació de l’expedient 
que s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els 
termes previstos a l’article 28 de l’esmentada Llei. 
 
Vist que a l’expedient s’hi ha incorporat el Plec de clàusules administratives particulars, 
d’acord amb el que disposa l’article 116.3 de la LCSP. 
 
Atès que d’acord amb la informació d’Intervenció hi ha crèdit suficient a la partida 
consignada. 
 
Vist que a l’expedient hi consta l’informe emès per la Secretària general de l’Ajuntament, 
en compliment d’allò establert a la Disposició Addicional Segona de la LCSP. 
 
Vist el que disposa la Disposició Addicional Segona de la LCSP i atès que l’òrgan de 
contractació és la Junta de Govern Local per la delegació conferida per l’Alcaldia en data 
26 de juny de 2019. 

 
Vist l’expedient administratiu núm.  CCS12021000032 antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 

 
Primer.- INICIAR l'expedient de contractació de les obres d’Urbanització dels trams dels 
carrers Roser, Macarnau i Pintor Domenge que conformen la viabilitat perimetral a 
l’entorn de l’Espai Cràter d’Olot, incorporant-hi la documentació a què fa referència 
l'article 116 del LCSP. 

 
Segon.- APROVAR, de conformitat amb l’article 117 de la LCSP, l'expedient de 
contractació administrativa de les obres d’Urbanització dels trams dels carrers Roser, 
Macarnau i Pintor Domenge que conformen la viabilitat perimetral a l’entorn de l’Espai 
Cràter d’Olot, amb un import màxim de licitació de sis-cents quinze mil cent seixanta-
nou euros amb seixanta-un cèntims (615.169,61 €) IVA exclòs.  
 
L’import total de  la despesa ascendeix a 744.355,23 €, IVA inclòs. Aquest  import es 
desglossa en  615.169,61 € de pressupost net, i  129.185,62 € corresponent al 21% 
d’IVA. 
 
La durada del contracte s'estableix en 5 mesos, a comptar del dia següent a la signatura 
de l’acta de comprovació de replanteig.  No es preveuen pròrrogues. 
 



 
 
 

Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars de les obres abans 
esmentades, tal i com determina l’article 122 de la LCSP. 

 
Quart.- La despesa prevista es pagarà amb càrrec a la següent partida: 
 
 

2021.140.333.61901 ESPAI CRÀTER URBANITZACIÓ   504.355,23 € 
 2021.140.333.61902 URBANITZACIÓ ESPAI CRÀTER (IFS21)  240.000,00 € 

 
 

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

200200  Despeses 21140  333  61901 504355.23 ESPAI CRATER URBANITZACIO 100 001 001 001 000 000 
200200  Despeses 21140  333  61902 240000.00 URBANITZACIO ESPAI CRATER (IFS21) 100 001 001 001 000 000 

 

 

Cinquè.- CONVOCAR la licitació que es tramitarà de forma ordinària, pel procediment 
obert i es durà a terme atenent diversos criteris d’adjudicació; de conformitat amb el que 
disposen els articles 145, 146, 156 i concordants de la LCSP, i procedir a la seva 
publicació en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament d’Olot.  
 
Sisè.- NOMENAR, com a Responsable del Contracte, el Sr. Xevi Canal Molas, com a 
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. 
 

 
17.2. - APROVACIÓ EXPEDIENT, APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES 

ADMINISTRATIVES PER ADJUDICAR, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT 
SIMPLIFICAT ABREUJAT, LES OBRES DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER 

ROSER D’OLOT; I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ 
 
Núm. de referència : X2021017691    
 

Tipus contracte OB D'OBRES 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

  

Antecedents  

Vista la necessitat de contractar les obres de reurbanització del carrer Roser d’Olot, 
,d'acord amb l'informe tècnic emès pel Sr. Ramon Prat Molas, com a Cap de l’Àrea de 
Territori  de l’Ajuntament d’Olot de data 27 d’abril de 2021. 

 



 

L’objecte del contracte és la reurbanització de la superfície viària del carrer Roser, des 
de l’embocadura del carrer Pintor Domenge i el perímetre viari de la Plaça de Braus, la 
renovació del clavegueram del carrer, i la disposició de nous elements de recollida 
d’aigua de pluja i l’extensió de canalitzacions per a la posterior implantació d’un sistema 
automàtic de control d’accés de vehicles en la boca del carrer Pintor Domenge, estenent 
les limitacions d’accés i aparcament que ja existeixen en la part del Puig del Roser 
ocupada per l’edifici de l’arxiu. 

Segons projecte aprovat per Junta de Govern Local de data 11 de març de 2021. 

El pressupost base de licitació ascendeix a 71.025,57 € (IVA exclòs), més 14.915,37€ 
en concepte d’IVA, calculat al 21%.  

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

Als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat del contracte 
subjecte a licitació, el valor estimat del mateix ascendeix a  71.025,57 €, IVA exclòs. 

Aquest contracte no està subjecte a regulació harmonitzada. 

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

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

De conformitat amb el que disposa l’article 116 de la LCSP, la celebració de contractes 
per part de les administracions públiques requerirà la prèvia tramitació de l’expedient 
que s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els 
termes previstos a l’article 28 de l’esmentada Llei. 

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

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

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

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

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

I vist l’expedient administratiu núm.CCS12021000031, la regidora delegada 
d’Hisenda, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 



 
 
 

 

Primer.- INICIAR l'expedient de contractació de les obres de reurbanització del carrer 
Roser d’Olot, incorporant-hi la documentació a què fa referència l'article 116 del LCSP. 

 

Segon.- APROVAR l'expedient de contractació administrativa de les obres de 
reurbanització del carrer Roser d’Olot, amb un import màxim de licitació de setanta-un 
mil vint-i-cinc euros amb cinquanta-set cèntims (71.025,57 €), IVA exclòs.  

L'import total de la despesa ascendeix a 85.940,94 €, IVA inclòs. Aquest import es 
desglossa en 71.025,57 € de pressupost net, més 14.915,37 € en concepte d'IVA 
calculat al tipus del 21%. 

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

 

Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la 
contractació de les obres de reurbanització del carrer Roser d’Olot 

 

Quart.- APROVAR la despesa de la present contractació que es finançarà amb càrrec a 
la següent partida del pressupost municipal: 2021 140 333 61901  ESPAI CRÀTER 

URBANITZACIÓ 

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

200200  Despeses 21140  333  61901 85940.94 ESPAI CRATER URBANITZACIO 100 001 001 001 000 000 

Cinquè.- NOMENAR, com a Responsable del Contracte, el Sr. Ramon Prat Molas, com 
a cap 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. 

 

Sisè.- CONVOCAR la licitació i tramitar l'expedient de contractació de les obres de 
reurbanització del carrer Roser d’Olot, que es tramitarà pel procediment obert simplificat 
abreujat i procedir a la publicació de l’anunci de licitació en el Perfil del Contractant de 
conformitat amb els articles 117 i 135 de la LCSP. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

17.3. - SERVEI PER AL TRACTAMENT ARXIVÍSTIC I LA DESCRIPCIÓ DE FONS 
TEXTUALS DE L'ARXIU COMARCAL DE LA GARROTXA 

 
Núm. de referència : X2021015161     

 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar el servei per al tractament arxivístic i la 
descripció de fons textuals de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa (ACGAX), com es desprèn 
de l’informe de data 9 d’abril de 2021,  emès per la Sra. Anna Bonfill Plana,  cap d’àrea 
de l’Arxiu Comarcal. 

Segon.-  Atès que es tracta d’un servei esporàdic i puntual, i que en cas que es valori 
que es repetirà aquesta mateixa necessitat, s’inclourà en la planificació de necessitats 
de contractació, d’acord amb el que estableix l’article 28 de la LCSP. 

Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar servei per al 
tractament arxivístic i la descripció de fons textuals de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa 
(ACGAX): 

-“Albert Martí Arau” 

-“Albert Reixach Sala” 

-“Nuri Faig Vila”. 

Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada per 
ALBERT MARTI ARAU,  per haver presentat l’oferta més econòmica. 

Cinquè.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals 
de contractació. 

Sisè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa ALBERT MARTI ARAU i atès que aquesta 
compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del 
contracte. 

Fonament jurídic 

La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article 
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant 
LCSP) i correspon a la modalitat de serveis regulada a l’article 17 de la mateixa. 

Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de 
l’expedient administratiu i les modificacions introduïdes pel Reial Decret Llei 3/2020, de 
4 de febrer. 

Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació. 



 
 
 

Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions 
efectuades pel cartipàs municipal. 

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012021000244 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 

Primer.-  Aprovar l’informe emès per la Sra. Anna Bonfill Plana,  cap d’àrea de l’Arxiu 
Comarca  de data  9 d’abril de 2021,  en el que es motiven les necessitats de contractar. 

Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a 
favor de l’empresa ALBERT MARTI ARAU, amb NIF núm. **** el contracte menor del 
servei per al tractament arxivístic i la descripció de fons textuals de l’Arxiu Comarcal de 
la Garrotxa (ACGAX);  pel preu de vuit mil euros (8.000€), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en  sis mil sis-cents onze euros amb cinquanta-set 
cèntims (6.611,57 €) de pressupost net i  mil tres-cents vuitanta-vuit euros amb 
quaranta-tres cèntims (14.388,43 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 % 
 
Tercer.- Els serveis es portaran a terme entre els mesos d’abril a desembre de 2021. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 8.000€, IVA inclòs, amb càrrec a 
la partida  núm. 21.400.3322.227790 “arxiu municipal” del Pressupost municipal. 

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

200230  Despeses 21400  3322 227990 8000 ARXIU MUNICIPAL D'OLOT 100 001 001 001 000 000 

 

Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació i adjuntarà 
una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient 
CC012021000244. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a: Albert Martí Arau; Nuri Faig  Vila; Albert Reixach 
Sala. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

17.4. - SERVEI DE DIRECCIÓ DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ DEL CARRER 
MACARNAU, ROSER I ENTORN DE L'ESPAI CRÀTER 

 
Núm. de referència : X2021015174     

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar el  servei tècnic de direcció de les obres 
d’urbanització dels carrers Roser, Macarnau i Pintor Domenge  a l’entorn del nou 
equipament de l’Espai Cràter,  com es desprèn de l’informe de data 9 d’abril de 202,  
emès pel Sr. Xavier Canal Molas, tècnic de l’Àrea de Territori  de l’Ajuntament d’Olot. 

Segon.-  Atès que es tracta d’un servei esporàdic i puntual, i que en cas que es valori 
que es repetirà aquesta mateixa necessitat, s’inclourà en la planificació de necessitats 
de contractació, d’acord amb el que estableix l’article 28 de la LCSP. 

Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar el servei tècnic 
de direcció de les obres d’urbanització dels carrers Roser, Macarnau i Pintor Domenge  
a l’entorn del nou equipament de l’Espai Cràter: 

-“Toni Casamor Anna Codina Vol Studio Architecture SLP” 
-“Josep Maria Girós Uribe” . 
-“Valeri Consultors Arquitectura i Urbanisme, SLP”.  

Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada per TONI 
CASAMOR ANNA CODINA VOL STUDIO ARCHITECTURE SLP  per haver presentat 
l’oferta més econòmica. 

Cinquè.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals 
de contractació. 

Sisè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa TONI CASAMOR ANNA CODINA VOL 
STUDIO ARCHITECTURE SLP i atès que aquesta compta amb l’habilitació professional 
necessària per realitzar la prestació objecte del contracte. 

Fonament jurídic 

La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article 
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant 
LCSP) i correspon a la modalitat de serveis regulada a l’article 17 de la mateixa. 

Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de 
l’expedient administratiu i les modificacions introduïdes pel Reial Decret Llei 3/2020, de 
4 de febrer. 

Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació. 



 
 
 

Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions 
efectuades pel cartipàs municipal.Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012021000245 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 pel Sr. Xavier Canal Molas, tècnic de l’Àrea de Territori  
de l’Ajuntament d’Olot,  de data 9 d’abril de 2021 en el que es motiven les necessitats 
de contractar. 

Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a 
favor de l’empresa TONI CASAMOR ANNA CODINA VOL STUDIO ARCHITECTURE 
SLP,  amb NIF núm. B64202443, el contracte menor de servei tècnic de direcció de les 
obres d’urbanització dels carrers Roser, Macarnau i Pintor Domenge  a l’entorn del nou 
equipament de l’Espai Cràter, pel preu de disset mil nou-cents noranta-dos euros 
amb setanta cèntims (17.992,70 €), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en catorze mil vuit-cents setanta euros (14.870 €) de 
pressupost net i tres mil cent vint-i-dos euros amb setanta cèntims (3.122,70 € d’IVA 
calculat amb un tipus del 21 % 
 
Tercer.- El termini per a l’execució dels serveis serà de 12  mesos, a partir de la data de 
recepció de la notificació de l’adjudicació. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 17.992,70 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida núm.  21.140.333.61901 “espai cràter urbanització” del Pressupost 
municipal. 
 

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

200220  Despeses 21140  333  61901 17992.70 ESPAI CRATER URBANITZACIO 100 001 001 001 000 000 

 

Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació i adjuntarà 
una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient 
CC012021000245. 
. 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses: “Toni Casamor Anna Codina Vol 
Studio Architecture SLP”; “Josep Maria Girós Uribe”; “Valeri Consultors Arquitectura i 
Urbanisme, SLP”.  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

17.5. - SERVEI DE SUPORT AL CIUTADÀ PER LA TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA 
 
Núm. de referència : X2021014248     
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar la prestació del servei  de suport al ciutadà en 
al tramitació electrònica, com es desprèn de l’informe de data  1 d’abril de 2021,  emès 
pel Sr. Ramon Faja Valentí, Cap de l’Àrea d’Organització i Processos.  

Segon.-  Atès que es tracta d’un servei esporàdic i puntual, i que en cas que es valori 
que es repetirà aquesta mateixa necessitat, s’inclourà en la planificació de necessitats 
de contractació, d’acord amb el que estableix l’article 28 de la LCSP. 

Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per la prestació del servei  
de suport al ciutadà en al tramitació electrònica : 

-Servicios  Microinformatica, SA 

-Adtende, SL 

-Audifilm Consulting, SLU 

Quart.- S’han presentat dues ofertes subscrites per les empreses “Servicios 
Micorinformatica ,SA” i “Adtende, SL” i d’acord amb l’informe de valoració, la millor 
proposta és la presentada per l’empresa ADTENDE, SL,  per haver presentat l’oferta 
més econòmica.   

Cinquè.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals 
de contractació. 

Sisè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa ADTENDE SL i atès que aquesta compta 
amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del contracte. 

Fonament jurídic 

La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article 
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant 
LCSP) i correspon a la modalitat de serveis regulada a l’article 17 de la mateixa. 

Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de 
l’expedient administratiu i les modificacions introduïdes pel Reial Decret Llei 3/2020, de 
4 de febrer. 

Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació. 



 
 
 

Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions 
efectuades pel cartipàs municipal. 

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012021000230 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 pel Sr. Ramon Faja Valentí, Cap de l’Àrea 
d’Organització i Processos de data 1 d’abril de 2021,  en el que es motiven les 
necessitats de contractar. 

Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a 
favor de l’empresa ADTENDE SL, amb NIF núm. B6750392-0 , el contracte menor de 
la prestació del servei de suport al ciutadà en la tramitació electrònica;  pel preu de 
disset mil cinc-cents quaranta-cinc euros (17.545 €), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en catorze mil cinc-cents euros (14.500 €) de pressupost 
net i  tres mil quaranta-cinc euros (3.045 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 % 
 
Tercer.- Els serveis es portaran a terme durant el període des de l’1 de maig de 2021 al 
30 d’abril de 2.022. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 17.545 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida núm. 21.120.920.227991 “administració electrònica” del Pressupost 
municipal. 
 

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

200220  Despeses 21120  920  227991 17545 ADMINISTRACIO ELECTRONICA 100 001 001 001 000 000 

 

Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació adjuntarà 
una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient 
CC012021000230 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses: “Adtende, SL” i “Servicios 
Microinformatica, SA” 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 



 

17.6. - SERVEIS DE REDACCIÓ DE L'ESTUDI PER A REDUIR L'IMPACTE DELS 
SOBREEIXIMENTS AL RIU FLUVIÀ DEL SOBREEIXIDOR SOTA EL PONT DE 

SANT ROC 
 
Núm. de referència : X2021015511     

 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar el servei  de redacció de l’estudi per a reduir 
l’impacte dels sobreeiximents al riu Fluvià del sobreeixidor sota el pont de Sant Roc;  
com es desprèn de l’informe de data 6 d’abril de 2021, emès pel Sr. Xavier Canal Molas, 
tècnic de l’Àrea de Territori. l  

Segon.-  Atès que es tracta d’un servei esporàdic i puntual, i que en cas que es valori 
que es repetirà aquesta mateixa necessitat, s’inclourà en la planificació de necessitats 
de contractació, d’acord amb el que estableix l’article 28 de la LCSP. 

Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar el de redacció 
de l’estudi per a reduir l’impacte dels sobreeiximents al riu Fluvià del sobreeixidor sota 
el pont de Sant Roc : 
ABM SERVEIS D´ENGINYERIA I CONSULTING SLU 
A7DI, ENGINYERIA I MEDI AMBIENT 
SERGIO PEQUEÑO DELGADO 
 
Quart.-  S’ha presentat una sola oferta subscrita per l’empresa ABM SERVEIS 
D´ENGINYERIA I CONSULTING SLU, la qual s’informa favorablement pels Serveis 
Tècnics Municipals en data 26 d’abril de 2021. 

Cinquè.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals 
de contractació. 

Sisè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa ABM SERVEIS D´ENGINYERIA I 
CONSULTING SLU i atès que aquesta compta amb l’habilitació professional necessària 
per realitzar la prestació objecte del contracte. 

Fonament jurídic 

La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article 
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant 
LCSP) i correspon a la modalitat de serveis regulada a l’article 17 de la mateixa. 

Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de 
l’expedient administratiu i les modificacions introduïdes pel Reial Decret Llei 3/2020, de 
4 de febrer. 

Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació. 



 
 
 

Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions 
efectuades pel cartipàs municipal. 

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012021000254 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 pel Sr. Xavier Canal Molas,  tècnic de l’Àrea de Territori 
de  data 6 d’abril de 2021,  en el que es motiven les necessitats de contractar. 

Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a 
favor de l’empresa ABM SERVEIS D´ENGINYERIA I CONSULTING SLU, amb 
NIFB17646563, el contracte menor de  redacció de l’estudi per a reduir l’impacte dels 
sobreeiximents al riu Fluvià del sobreeixidor sota el pont de Sant Roc ; pel preu de 
quinze mil nou-cents setanta-dos euros (15.972 €), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en tretze mil dos-cents euros (13.200 €) de pressupost 
net i dos mil set-cents setanta-dos euros (2.772 €) d’IVA calculat amb un tipus del .21 % 
 
Tercer.-  El termini per a l’execució dels serveis serà de 30 die,  a partir de la data de 
recepció de la notificació de l’adjudicació 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 15.972€, IVA inclòs, amb càrrec a 
la partida núm. 21.140.160.210002  “clavegueram i sanejament” del Pressupost 
municipal. 
 

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

200220  Despeses 21140  160  210002 15972 CLAVEGUERAM I SANEJAMENT 100 001 001 001 000 000 

 

Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació i adjuntarà 
una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient 
CC012021000254 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa  “ABM Serveis d’Enginyeria i 
Consulting,SLU” 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

17.7. - ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE 
PUBLICITAT, DEL SUBMINISTRAMENT DE 3 LLICÈNCIES DE L'APLICACIÓ 

GEOMEDIA PROFESSIONAL. 
 
Núm. de referència : X2021006553     
 

Tipus 
Contracte 

SU DE SUBMINISTRAMENT 

Procediment NE PROCEDIMENT NEGOCIAT 

Criteris SP SENSE PUBLICITAT 

 
Antecedents 
  
Per acord de la Junta de Govern Local de 25 de febrer de 2021,  es va iniciar l’expedient 
del subministrament de la llicència de l’aplicació GEOMEDIA PROFESIONAL  amb 
Integraph España, SA, es va aprovar l’expedient i el plec de clàusules administratives 
particulars (PCAP) i el plec de condicions tècniques (PPT), es va aprovar la despesa i 
es va convidar a l’empresa Integraph España, SA 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 “Integraph España, SA” propietària 
d’aquestes aplicacions i, en conseqüència, l’únic proveïdor que les pot realitzar.  
 
En data 17 de març de 2021, finalitzava el termini de presentació d’ofertes, i l’empresa 

“Integraph España, SA”, amb NIF A28768380 va presentar oferta pels esmentats 
serveis dins el termini establert. 
 
En data 30 de març de 2021, el Sr. Joan Prat Espuña, responsable del Departament 
d’Informàtica i Noves Tecnologies de l’Ajuntament d’Olot va emetre informe de valoració 
de l’oferta, proposant l’adjudicació a l’empresa “Integraph España, SA” 
 

En data 8 d’abril de 2021 es va requerir a l’empresa “Integraph España, SA” 
(S2021007892) per tal que presentés la documentació justificativa a què fa referència 
l’article 150.2 de la LCSP i la clàusula 17 del PCAP. 
 
Vist que la documentació requerida ha estat presentada . 
 
De conformitat amb el punt 3 de l’article 150 de la LCSP i amb la Disposició Addicional 
Segona de la LCSP. 
 
Per tot això, en exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la 
delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia de 
25 de juny de 2019.  

I vist l’expedient administratiu núm. CCS12021000013, i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següent acord: 
 
 



 
 
 

Primer.-  ADJUDICAR el contracte pel subministrament de la llicència de l’aplicació 

GEOMEDIA PROFESIONAL , a favor de l’empresa “Integraph España, SA”, amb NIF 
A28768380, per un import de dotze mil nou-cents noranta-tres euros amb vint-i-tres 
cèntims (12.993,23 €)  IVA inclòs.  
 
Aquest import es desglossa en deu mil set-cents trenta-vuit euros amb vint-i-un cèntims 
(10.738,21 €) més dos mil dos-cents cinquanta-cinc euros amb dos cèntims (2.255,02 
€)  d’IVA calculat al 21%, per quinze mesos de durada del contracte. 
 
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  25 de febrer de 2021. 
 
 
Segon.- El contracte tindrà una durada de 15 mesos , amb efectes a partir del dia 1 de 
gener de 2021, fins a 31 de març de 2022. 
 
Tercer .- Aprovar i disposar el pagament de la despesa per import de 12.993,23 € (IVA 
inclòs) amb càrrec a la partida núm. 120.920.227994 “manteniment i suport informàtic” 
 

Anualitat Proporció Import màxim. 
IVA inclòs 

2021 80% de l’import d’adjudicació .  10.394,58 € iva inclòs 

2022 20% de l’import d’adjudicació . 2.598,65 € iva inclòs 

 
 

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

200300 2101286 Despeses 21120  920  227994 10394.51 MANTENIMENT I SUPORT INFORMATIC 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 99999 2598.65 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

En tractar-se d’una despesa plurianual, queda subordinada a l’existència de crèdit 
adequat i suficient en el pressupost dels exercicis respectius.  
 
 

Quart.- Notificar l’adjudicació a l’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 es 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. 
 



 

17.8. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ESTRUCTURES PORTANTS PER 
COL·LOCAR RÈTOLS 

Núm. de referència : X2021016400     

 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012021000263 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 

Tipus de Contracte: SU DE SUBMINISTRAMENT 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
 
Antecedents 
Primer.- Atès que és necessari executar el subministrament i instal·lació de 10 
estructures portants amb tub, per col·locar rètols informatius per una campanya 
informativa de l’àrea de residus i la fabricació de 30 baines de tub, per col·locar i 
subjectar les estructures en el terra, com es desprèn de l’informe de data 20 d’abril de 
2021, emès per la Sra. Isabel Barluenga Rojas, tècnic de l’àrea de Residus del Sigma, i 
del Sr. Francesc Canalias Farres, director del Sigma. 
 
Segon.-  Atès que es tracta d’un subministrament esporàdic i puntual, i que en cas que 
es valori que es repetirà aquesta mateixa necessitat, s’inclourà en la planificació de 
necessitats de contractació, d’acord amb el que estableix l’article 28 de la LCSP. 
 
Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per el subministrament i 
instal·lació d’unes estructures portants per col·locar rètols: 
 

- CIMMETALL SL 
- BELLAPART SAU 
- MECANICAS GARROTXA SA 

 
Quart.-  Atès que de les 3 ofertes sol·licitades, només CIMETALL SL ha presentat una 
oferta dins del termini establert i aquesta compleix els criteris establerts segons informe 
de valoració favorable.  
 
Cinquè.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les 
regles generals de contractació. 

Sisè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa CIMETALL SL i atès que aquesta compta 
amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del contracte. 
 

Fonament jurídic 

La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article 
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant 



 
 
 

LCSP) i correspon a la modalitat de subministrament regulada a l’article 16 de la 
mateixa. 

Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de 
l’expedient administratiu i les modificacions introduïdes pel Reial Decret Llei 3/2020, de 
4 de febrer. 

Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació. 

Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions 
efectuades pel cartipàs municipal. 

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics 
 
Vist l’expedient administratiu núm. CC012021000263 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 

Primer.-  Aprovar l’informe emès per la Sra. Isabel Barluenga Rojas, tècnic de l’àrea de 
Residus del Sigma, i del Sr. Francesc Canalias Farres, director del Sigma, de data 20 
d’abril de 2021, en el que es motiven les necessitats de contractar. 

Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a 
favor de l’empresa CIMETALL SL, amb NIF núm. B17231986, el contracte menor de 
subministrament i instal·lació d’unes estructures portants per col·locar rètols, pel 
preu de quinze mil set-cents quaranta-dos euros amb deu cèntims (15.742,10 €), 
IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en tretze mil deu euros (13.010,00 €) de pressupost net i 
dos mil set-cents trenta-dos euros amb deu cèntims (2.732,10 €) d’IVA calculat amb un 
tipus del 21 %. 
 
Tercer.- El termini de lliurament serà de un mes, a partir de la data de recepció de la 
notificació de l’adjudicació 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 15.742,10 €, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida 21 700 1721 227004 “Campanya de sensibilització reciclatge”: 
 

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

200220  Despeses 21700  1721 227004 15742.10 CAMPANYA SENSIBILITZACIO RECICLATGE 100 001 001 001 000 000 

 

Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació i adjuntarà 
una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient 
CC012021000263. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa: CIMETALL SL. 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 



 

17.9. - ARRENDAMENT  11 PLACES DE PÀRQUING DE L'APARCAMENT 
SUBTERRANI DEL FIRALET  AMB DESTÍ A DIPÒSIT MUNICIPAL DE VEHICLES 

 

Núm. de referència : X2009004252     
 
El Ple de l’Ajutament en sessió de 16 de març de 2006 va acordar l’adjudicació del 
contracte de concessió d’obra pública per la construcció i explotació del servei 
d’aparcament soterrat al Firalet i zones blaves de tot el municipi a la UTE RUBAU 
TARRÉS S.A. I DESTER INVEST S.L, amb NIF U17902685 
 
Vist  l’informe emès pel Sr. Ignasi López Clveillé, sotstinspector en cap de la Policia 
Municipal, en data  22 d’abril de 2021 en el qual exposa la necessitat de disposar d’onze 
places de pàrquing a l’aparcament soterrat del Passeig  Ramon Guillamet per destinar-
les  a les funcions de dipòsit municipal de vehicles.  
 
Vista la proposta de preus d’arrendament de les places esmentades presentada per 
l’empresa UTE RUBAU TARRÉS S.A. I DESTER INVEST S.L en data 20 d’abril de 2021. 
 
Atès que la necessitat es concreta en onze places que estaran ubicades a la primera 
planta d’acord amb el plànol que figura com annex a l’expedient.  
 
I vist l’expedient administratiu núm.  CCS12009000025  i antecedents corresponents,  la 
regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
PRIMER.- Arrendar  onze (11) places del pàrquing de l’aparcament  soterrat al Passeig 
Ramon Guillament (Firalet ) el concessionària del qual és la UTE_”Rubau Tarrés, SAU- 
Dester Invest, SA” NIF. U17902685; situades a la primera planta  (places 124 a 134), 
segons les següents condicions: 

a) El preu de l’arrendament es fixa en  45 €+ IVA per  cada plaça 
b) L’ús d’aquest arrendament és de dilluns a diumenge i durant les 24 hores  
c) L’accés  a l’aparcament per la grua municipal  es farà mitjançant comandament  

i la retirada del vehicle mitjançant targeta. 
 
SEGON.- La durada de l’arrendament es fixa en vuit mesos, des del dia 1 de maig de 
2021 i fins el 31 de desembre de 2021. 
 
TERCER.- L’import total de la despesa és de quatre mil set-cents noranta-un euros amb 
seixanta cèntims  (4.791,60€), IVA inclòs. 
 
QUART.- Determinar que el preu  (4.791,60 €) es compensarà amb el cànon anual que 
paga el concessionari.  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 



 
 
 

17.10. - PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL CÀNON DEL BAR DEL MORROT 
 

Núm. de referència : X2021017272     
 
Antecedents:  
 
La Junta de Govern de l’IMELO de data 11 d’abril de 2017 va acordar adjudicar la 
concessió administrativa d’ús privatiu de del domini públic mitjançant l’explotació del bar 
restaurant situat als camps de futbol del Morrot a la senyora Yolanda Pujiula Guardiola, 

amb NIF ****. 
 
La durada de la concessió era de quatre anys, prorrogables de forma expressa, d’any 
en any amb un màxim de 6 anys; de manera que la durada màxima prevista de la 
concessió és de 10 anys. 
 
El regidor delegat d’Esports va decretar en data 19 de juny condonar el cobrament del 
cànon des del 14 de març fins el 17 de maig, ambdós inclosos, en motiu de la crisis 
sanitària ocasionada per la COVID 19. 
 
El regidor delegat d’Esports va decretar en data 18 de febrer del 2021 la modificació -
reducció- del cànon de concessió administrativa d’ús privatiu de domini públic mitjançant 
l’explotació del bar restaurant de l’estadi del Morrot des del dia 22 d’octubre fins a 31 de 
desembre de 2020, essent l’import total de la despesa de base tres-cents seixanta-cinc 
euros amb cinquanta-cinc cèntims més IVA (365,55€).  
 
En tant que persisteix l’estat t d’alarma i ateses les Resolucions:  
 
SLT 3354/2020 de 19 de desembre  
SLT 1/2021 d’1 de gener  
SLT 67/2021 de 16 de gener  
SLT 133/2021 de 22 de gener  
SLT 516/2021 de 26 de febrer  
SLT 612/2021 de 5 de març  
SLT 716/2021 de 12 de març 
SLT 845/2021 de  26 de març 
  
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”.  
 
Atès que la reducció aplicable atenent aquestes resolucions és del 35 per 100 
(aforament reduït en un 70 per 100 i la meitat és 35).  



 

El descompte a aplicar d’es de l’1 de gener al 31 de març de 2021 és d’un total de 393,75 
euros.  
 
Vist l’expedient administratiu núm. SL012017000034 i antecedents corresponents, la 
regidora-delegada d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords:  
 
PROPOSO: 
 
Únic.- Aprovar la reducció del 35 per 100 del cànon de concessió administrativa d’ús 
privatiu de del domini públic mitjançant l’explotació del bar restaurant situat als camps 

de futbol del Morrot a la senyora Yolanda Pujiula Guardiola amb NIF ****, des del dia 1 

de gener al 31 de març de 2021 amb import total de 393,75 euros.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
17.11. - ACTUALITZACIÓ CÀNON CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D'ÚS PRIVATIU 
DEL DOMINI PÚBLIC PER A LA UBICACIÓ D'UN ESTABLIMENT COMERCIAL AL 

CARRER SANT RAFAEL,NÚM. 23. (AMPLIACIÓ). PRIMER TRIMESTRE 2021 
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 del dia  4 d’abril de 2019 va autoritzar l’ampliació del sostre 
comercial de l ‘esmentada  concessió administrativa en 49 m2 pel que fa a la planta i 51 
m2 pel que fa al soterrani, essent el sostre total d’ús de 1.192 m2 equivalent al 9,57 % 
de l’àmbit; i va fixar el preu de l’ampliació en 7€ m2/mes pel que fa a la planta i 5€ 
m2/mes pel que fa a la planta soterrani a pagar durant 24 mesos. L’import inicial anticipat 
de l’ampliació (24 mesos) es fixa en 15.072 €  i es va realitzar en un sol pagament 
anticipat en el moment de l’obertura al públic. El preu mensual d’aquesta ampliació es 
fixa en 628 euros. 
 
La Junta de Govern Local de data 11 de  febrer de 2021  va acordar : 
 

a) 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 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 

b) Va adoptar  l’acord relatiu a la reducció del 35 per 100 del cànon de concessió, 
des del dia 22 d’octubre fins a 31 de desembre del 2020   

 
En tant que persisteix l’estat t d’alarma i ateses les Resolucions:  



 
 
 

 
SLT 3354/2020 de 19 de desembre  
SLT 1/2021 d’1 de gener  
SLT 67/2021 de 16 de gener  
SLT 133/2021 de 22 de gener  
SLT 516/2021 de 26 de febrer  
SLT 612/2021 de 5 de març  
SLT 716/2021 de 12 de març 
SLT 845/2021 de  26 de març 
  
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”.  
 
Atès que la reducció aplicable pel que fa a l’ampliació de la concessió administrativa  
aprovada en data 4 d’abril de 2019,  atenent aquestes resolucions és: 
 
-des de l’1 de gener al 7 de febrer de 2021 (38 dies) és del 50% per un import total de 
397,73 euros 
-des del  8 de febrer al 31 de març de 2021 ( 52 dies) la reducció és del 35% per un 
import total de 380,99 euros.  
 
I   vist  l’expedient administratiu núm.  CCS12015000009  administratiu 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 cànon de l’ampliació 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 1 de 

gener al 31 de març de 2021 amb import total de 778,72 euros, corresponents a: 
 
-des de l’1 de gener al 7 de febrer de 2021 (38 dies) és del 50% per un import total de 
397,73 euros 
-des del  8 de febrer al 31 de març de 2021 ( 52 dies) la reducció és del 35% per un 
import total de 380,99 euros.  
 
SEGON.- Reclamar a la Fundació Antic Hospital Sant Jaume l’abonament dels cànons 
d’imports: 397,73 € + 380,99 € que ja s’havien transferit. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 



 

PROPOSTA DE PRÒRROGA DE LA CONCESSIÓ DEL BAR RESTAURANT DELS 
CAMPS DE FUTBOL DEL MORROT 

 
Núm. de referència : X2021017178     
 
Antecedents: 
 
La Junta de Govern Local de l’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot, en sessió 
ordinària celebrada el dia 18 d’abril de 2017, va adjudicar a l’empresa Yolanda Pujiula 
Guardiola, la concessió per a l’explotació del bar restaurant situat  en els camps del 
Morrot, per un import de tres-cents setanta-cinc euros mensuals ( 375,00€ ) 
 
Atès que la durada de la concessió és de quatre anys a comptar des del dia 1 de maig 
del 2017, el qual pot ser prorrogat d’any en any fins a un màxim de sis. 
 
En relació a l’expedient SP032021000005, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
 
PROPOSO: 
 
Únic.- Prorrogar pel termini d’un any la concessió d’ús privatiu del domini públic la 
concessió per a l’explotació del bar restaurant situat en els camps del Morrot, adjudicada 

a l’empresa Yolanda Pujiula Guardiola **** per acord de la Junta de Govern Local de 
l’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot, en sessió ordinària celebrada el dia 18 d’abril 
de 2017. 
 

 
S’aprova per unanimitat. 
  
 
17.13. - APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT, APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES 

ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGEIRÀ LA  CONCESSIÓ 
ADMINISTRATIVA PER A L’EXPLOTACIÓ D’UNA GUINGUETA SITUADA A LA 

PISICINA MUNICIPAL D’OLOT; I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ 
 

Núm. de referència : X2021018053    
 
 

Tipus contracte SE DE SERVEIS 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

  
 

Atès que a l’avinguda Sant Jordi, 209 d’Olot hi consta ubicada la piscina municipal d’Olot 
i a les mateixes instal·lacions hi ha un espai reservat per a l’habilitació d’una guingueta 
i una terrassa, els serveis de les quals són els de bar. 
 



 
 
 

Atès que és convenient aprovar la contractació per a l’ocupació privativa del domini 
públic del bé esmentat per a la seva utilització i explotació per particulars, mitjançant 
concessió administrativa. 
 
Atès que aquesta guingueta dona servei als usuaris de la piscina municipal, per tal que 
puguin adquirir i consumir productes alimentaris en una zona habilitada per al consum 
segur. 
 
Vist l’informe de necessitats subscrit pel cap de l’àrea d’esports de l’Ajuntament d’Olot 
el 6 d’abril de 2021. 
 
Considerant el  que preveuen els articles 217 i següents 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 i els 59 i següents del Decret 336/1988, de 18 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament del Patrimoni dels ens locals i la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes 
del Sector Públic i en particular els seus articles 119 i 137. 
 
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12021000033 i antecedents corresponents, la 
regidora-delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- INICIAR i APROVAR  l’expedient de concessió del servei d’explotació de la 
guingueta de la piscina municipal. 
 
Segon.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars que regiran el 
contracte de concessió administrativa per a l’explotació de la guingueta de la piscina 
municipal d’Olot. 
 
Tercer.- CONVOCAR la licitació i tramitar l’expedient de concessió del domini públic per  
al servei de l’explotació de la guingueta de la piscina municipal d’Olot. 
 
Quart.- Publicar la present resolució al PERFIL DEL CONTRACTANT. 
 
Cinquè.- Delegar a l’Alcaldia la competència per aprovar tots els actes 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

17.14. - APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT, APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS I EL PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES QUE 
REGIRAN EL CONTRACTE DEL SERVEI DE CONSERGERIA I MANTENIMENT DE 

LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS (IEMS) 2021-2023; I 
CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ 

 
Núm. de referència : X2021010422    
 
 

Tipus contracte SE DE SERVEIS 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

  
Vista la necessitat de portar a terme el contracte de serveis de consergeria i 
manteniment de les instal·lacions esportives municipals (IEMS) 2021-2023, atès que l’ 
Ajuntament d’Olot no disposa de serveis interns per a l’execució del mateix. 
 
Vist que el pressupost base de licitació/curs del servei s'estableix en CENT TRENTA-
TRES MIL SIS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS I QUARANTA-VUIT CÈNTIMS per dos 
anys, Iva exclòs 
  
En aquest sentit, el valor estimat del contracte (VEC) és de CENT SEIXANTA MIL 
QUATRE-CENTS VINT-I-NOU EUROS I DISSET CÈNTIMS (160.429,17.- €), IVA 
exclòs, als efectes de determinar el procediment d'adjudicació i la publicitat. 
 
 La durada del contracte s’estableix en dos anys a partir de l’endemà de la formalització 
del contracte, sense possibilitat de pròrroga. 

A l'expedient hi consta el plec de clàusules administratives particulars i prescripcions 
tècniques i demés documentació prevista a l’article 116 de la llei 9/2017, de 8 de 
novembre del 2017 (LCSP). 

Atès que aquest contracte es tipifica com a contracte administratiu de serveis d’acord 
amb el previst a l’article 17 de la LCSP. 

Tenint en compte el valor estimat del contracte i atès que el procediment a seguir per a 
l'adjudicació del contracte és l'obert en virtut dels articles 131 i 156 de la LCSP.  
  
De conformitat amb els articles 116 i 117 de la LCSP. 
 

 
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12021000023 vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
Primer.- INICIAR l'expedient del contracte de serveis de consergeria i manteniment de 
les instal·lacions esportives municipals (IEMS) 2021-2023, incorporant-hi la 
documentació a què fa referència l'article 116 del LCSP. 
  



 
 
 

 Segon.- APROVAR l'expedient de contractació administrativa de serveis de consergeria 
i manteniment de les instal·lacions esportives municipals (IEMS) 2021-2023, amb un 
import de licitació per DOS ANYS de CENT TRENTA-TRES MIL SIS-CENTS 
VUITANTA-NOU EURS I QUARANTA-VUIT CÈNTIMS (133.689,48) i VINT-I-VUIT MIL 
SETANTA-QUATRE EUROS I SETANTA-VUIT CÈNTIMS en concepte d’ IVA calculat 
al tipus del 21%. 
 
El termini d'execució del contracte serà de dos anys a comptar de l’endemà de la 
formalització del contracte, una vegada emès l’informe  preceptiu del secretari, d'acord 
amb el previst al punt 8 de la Disposició Addicional Tercera de la LCSP.  
  
Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions 
tècniques particulars que ha de regir la contractació. 
   
Quart.- APROVAR la despesa de la present contractació que es finançarà amb càrrec a 
la següent partida del pressupost municipal:  
 
2021 399 341 227990 Prestació serveis IEMS   
 

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

200200  Despeses 21399  341  227990 30045.76 PRESTACIO SERVEIS IEM'S 100 001 001 001 000 000 

 
  
Atès el caràcter plurianual de la despesa, la seva autorització o realització se subordina 
al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos municipals. 
 
Cinquè.- CONVOCAR la licitació i tramitar l'expedient de contractació dels serveis de de 
consergeria i manteniment de les instal·lacions esportives municipals (IEMS) 2021-
2023, que es tramitarà pel procediment obert i procedir a la seva publicació, així com de 
la present resolució en el Perfil del Contractant de conformitat amb els articles 117 i 135 
de la LCSP. 
 
Sisè.- Facultar a l’alcalde per efectuar tots els requeriments necessaris. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

18.1. - APROVAR LES BASES I LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU 
PER A LA PROVISIÓ DE TRES PLACES D'AGENT DE LA POLICIA MUNICIPAL 

MITJANÇANT OPOSICIÓ EN TORN LLIURE 
 
Núm. de referència : X2021017630     
 
Atès que la Junta de Govern Local en la sessió ordinària del 18 de març de 2021 va 
acordar l’aprovació de l’oferta d’ocupació pública de l’Ajuntament d’Olot per a l’any 2021, 
que conté tres places vacants de personal funcionari de carrera, escala d’administració 
especial, subescala de serveis especials, policia local, categoria agent, grup C2, pel 
sistema de selecció d’oposició en torn lliure.  



 

 
Atès que l’acord esmentat es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona 
número 62 de 31 de març de 2021 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 
8385 de 13 d’abril de 2021.  
 
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 provisió de tres 
places de personal funcionari de carrera, escala d’administració especial, subescala de 
serveis especials, policia local, categoria agent, grup C2, pel sistema de selecció 
d’oposició en torn lliure, vacants a la plantilla de personal de l’Ajuntament d’Olot i 
incloses a l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2021.  
 
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. 
 
 

 
19.1. - APROVAR LES BASES I LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU 
PER A LA PROVISIÓ D'UNA PLAÇA DE CAPORAL DE LA POLICIA MUNICIPAL 

MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ PER PROMOCIÓ INTERNA 
 
Núm. de referència : X2021017634     
 
Atès que la Junta de Govern Local en la sessió ordinària del 18 de març de 2021 va 
acordar l’aprovació de l’oferta d’ocupació pública de l’Ajuntament d’Olot per a l’any 2021, 
que conté una plaça vacant de personal funcionari de carrera, escala d’administració 
especial, subescala de serveis especials, policia local, categoria caporal, grup C2, pel 
sistema de selecció de concurs oposició per promoció interna.  
 
Atès que l’acord esmentat es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona 
número 62 de 31 de març de 2021 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 
8385 de 13 d’abril de 2021.  
 
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 provisió d’una 
plaça de personal funcionari de carrera, escala d’administració especial, subescala de 
serveis especials, policia local, categoria caporal, grup C1, pel sistema de selecció de 
concurs oposició per promoció interna, vacant a la plantilla de personal de l’Ajuntament 
d’Olot i inclosa a l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2021.  
 
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. 
 

 
 

20.1. - AUTORITZAR UNA BESTRETA A UN TREBALLADOR ADSCRIT A 
L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA 

Núm. de referència : X2021017640     
 

Vista la sol·licitud presentada pel senyor ****, professor adscrit a l’Escola Municipal de 
Música d’aquest Ajuntament, en data 20 d’abril de 2021 amb número de registre 
d’entrada E2021006045, demanant una bestreta de dues mensualitats a retornar en 2 
anys. 
 
Vist l’informe emès per la cap de Recursos humans de data 20 d’abril de 2021. 
 
D’acord amb l’article 21 del Conveni de condicions de treball del personal funcionari de 
l’Ajuntament d’Olot pel qual s’estableix que el personal que ho necessiti pot demanar 
una bestreta de les seves retribucions fins a un màxim de dues mensualitats íntegres a 
retornar amb descomptes a la nòmina, en un màxim de 24 mensualitats improrrogables. 
L’avançament s’atorgarà si respon, entre altres especificades en el conveni, a les 
necessitats de: 

▪ Qüestions mèdiques no cobertes per la Seguretat Social. 
▪ Trasllat, compra, rehabilitació o desnonament de l’habitatge. 
▪ Pagaments improrrogables de la unitat familiar o situacions de necessitat 

anàlogues. 
 
Aquestes circumstàncies s’hauran de justificar prèviament i es tindrà en compte: 

▪ Si es demana per primera vegada. 
▪ La situació econòmica de la unitat familiar. 
▪ Si entre la cancel·lació d’una bestreta i la sol·licitud d’una altra han passat 3 

mesos. 
 
Atès que la bestreta sol·licitada respon a la necessitat de pagaments improrrogables de 
la unitat familiar o situacions de necessitat anàlogues i que l’empleat no té cap bestreta 
activa. 
 
D’acord amb l’article 47.1.c) del Reial decret legislatiu 3/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la llei del impost sobre la renda de les persones físiques i la 
Disposició addicional quaranta-nou de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de 



 

Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2021 per la qual s’estableix el tipus d’interès 
legal del diner queda establert en el 3,00 per cent durant la vigència d’aquesta llei. 
 
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.- Autoritzar una bestreta de 4.755,70 euros al senyor ****, professor adscrit a 
l’Escola Municipal de Música. 
 

Segon.- Abonar la quantitat de 4.755,70 euros al senyor **** la qual s’haurà retornar 
amb descomptes a la nòmina en el període de 24 mesos, essent el primer mes el que 
es faci efectiva la bestreta. 
 
Aquesta quantitat es pagarà amb càrrec a la partida NP 310 050 “avançaments i 
préstecs concedits”. 
 
Tercer.- Aplicar el tipus d’interès legal del diner que estableix la normativa vigent. 
 
Quart.- En qualsevol cas, si l’empleat causa baixa a l’empresa per qualsevol motiu, 
vindrà obligat ell o, si escau, les persones a qui legalment els correspongui, a retornar 
la totalitat de la bestreta pendent en el mateix mes que es produeixi la baixa a l’empresa. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

21.1. - APROVAR L'IMPORT UNITARI DE LES HORES DE SERVEIS 
EXTRAORDINARIS I ALTRES CONCEPTES DEL PERSONAL DE L'AJUNTAMENT 

D'OLOT PER A L'ANY 2021 
 
Núm. de referència : X2021017714     
 
Vista l’acta número 67 de data 11 de juny de 2018 de la Comissió de Seguiment i 
Interpretació del Conveni de l’Ajuntament d’Olot en la qual s’acorda aprovar els preus 
de les hores extres per als anys 2018 i 2019, i atès que els preus per a l’any 2019 
continuen vigents en l’actualitat. 
 
La Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2021, 
estableix el següent: 
 

1. L’article 18.Dos estableix que a l’any 2021, les retribucions del personal al servei 
del sector públic no podran experimentar un increment global superior al 0,9 per 
cent respecte les vigents a 31 de desembre de 2020, en termes d’homogeneïtat 
per als dos períodes de la comparació, tan pel que respecta a efectius de 
personal com a l’antiguitat del mateix. 

2. L’article 22.Ú.F) estableix que les gratificacions per serveis extraordinaris 
experimentaran l’increment màxim previst en l’article 18.Dos, en termes anuals, 
respecte als assignats a 31 de desembre de 2020. 



 
 
 

3. Els increments retributius contemplats en la norma tindran efectes econòmics 
des de l’1 de gener de 2021. 

 
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 
acords següents: 
 
Primer.- Aprovar l’import unitari de les hores de serveis extraordinaris i altres conceptes 
del personal de l’Ajuntament d’Olot per a l’any 2021 d’acord amb l’increment que 
estableix la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per 
l’any 2021 pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del 
sector públic: 

       
HORES EXTRES 2021       

       

Grup Diürn Nit 
Diürn 
festiu Nit festiu   

A1 30,65 35,04 35,04 35,04   

A2 27,89 31,90 31,90 33,96   

C1 - Sotsinspector 27,89 31,90 31,90 33,96   

C1 - Sergent / C1 - 20 26,56 29,64 30,98 33,03   

C1 - Caporal / C1 - 18 21,71 24,29 25,42 28,72   

C1 - Agent 19,76 22,13 23,16 26,24   

C2 - 18 Brigada 22,13 24,90 25,93 29,43   

C2  19,76 22,13 23,16 26,24   

   
DIES D'ESPECIAL RELLEVÀNCIA 2021   

     

Grup Diürn Nit Diürn festiu 
Nit 

festiu 

A1 36,78 42,05 42,05 42,05 

A2 33,47 38,29 38,29 40,76 

C1 - Sotsinspector 33,47 38,28 38,28 40,75 

C1 - Sergent / C1 - 20 31,86 35,57 37,17 39,64 

C1 - Caporal / C1 - 18 26,06 29,15 30,50 34,46 

C1 - Agent 23,71 26,56 27,79 31,49 

C2 - 18 Brigada 26,56 29,89 31,12 35,32 

C2  23,71 26,55 27,79 31,49 

AP 20,87 23,47 24,45 27,66 

 

RETENS 2021    

    
IMPORT BASE RETEN SETMANAL 138,94 



 

SORTIDA DE RETEN 56,60 

SORTIDA DE RETEN DURANT ACTE 
PROGRAMAT 30,88 

SORTIDA DE RETEN EN DIA FESTIU 
ESPECIAL 102,92 

 
 

SERVEI MÍNIM BRIGADA 2021 30,88 

 

NOCTURNITAT POLICIA 2021 

  

C1 - Caporal / C1 - 18 26,76 

C1 - Agent 18,53 

 
COMPLEMENT NOCTURNITAT PAGA EXTRAORDINÀRIA 2021 (PER NIT 
TREBALLADA) 

      

C1 - Caporal / C1 - 18 2,08     

C1 - Agent 1,39     
 

CASAMENTS 2021 43,69 

 

SORTIDA EMERGÈNCIA 
BRIGADA 200 

 

FESTIU ESPECIAL RELLEVÀNCIA DINS 
TORN 96,15 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
22.1. - PROPOSANT APROVAR FINALITZACIÓ PRECARI DIPÒSIT MUNICIPAL DE 

VEHICLES CARRER EIXIMENIS-REIS CATÒLICS 
 
Núm. de referència : X2021018427     
 
En data 18 de febrer de 2009 es va signar un contracte de precari amb l’entitat mercantil 
FIRALET HABITATGES SL, per tal de poder utilitzar com a dipòsit municipal de vehicles 
el solar situat al xamfrà del carrer Eiximenis i avinguda Reis Catòlics. 
 
Per part de la propietat ha estat comunicada la fi del precari, per tenir la intenció 
d’edificar-hi segons la corresponent llicència municipal d’obres, per la qual cosa  
 
En relació a l’expedient URG32021000003, 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.- DONAR PER FINALITZAT el termini de durada del citat precari, amb efectes 
de 30 d’abril de 2021. 
 
SEGON.- NOTIFICAR la present resolució a l’entitat mercantil FIRALET HABITATGES 
SL i a la policia municipal 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

23.1. - SUBVENCIÓ PUOSC.- PROPOSANT SOL·LICITAR PRÒRROGA DE LA 
JUSTIFICACIÓ 

 
Núm. de referència : X2019040764     
 
 
Per Junta de Govern Local de data 24 d’octubre de 2019, es va adoptar, entre d’altres, 
l’acord de sol·licitar al Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya un 
ajut del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC), pel projecte d’obres bàsic i 
executiu del nou Espai Cràter.  
 
La referida sol·licitud es va presentar a la Generalitat de Catalunya en data 25 d’octubre 
de 2019 amb registre d’entrada 9056/54994/2019. 
 
D’acord amb l’edicte de data 27 de novembre de 2020 de Resolució definitiva de 
concessió de les subvencions del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 
2020-2024, l’Ajuntament d’Olot és beneficiari d’una subvenció per import de 250.000 
euros (expedient PRE082/19/00005). 
 
D’acord amb el punt 15 de les bases reguladores de la subvenció, d'ofici o prèvia 
sol·licitud de l'ens local, com a molt tard un mes abans de finalitzar el termini d'execució 
de l'actuació i per causes degudament motivades, es podran concedir pròrrogues 
d'execució del projecte subvencionat fins a un màxim de tres mesos. En aquest cas, 
caldrà justificar en el termini màxim d'1 mes des de la finalització de la pròrroga. 
 
Vist l’informe emès pel director de l’Espai cràter en data 28 d’abril de 2021, que s’adjunta 
a l’expedient conforme al qual és necessari una sol·licitud de pròrroga  de la justificació 
de la subvenció atès que les obres de construcció s’allargaran fins el mes de juliol de 
2021 degut a l’afectació del Covid durant l’execució de les obres. 
 
En relació a l’expedient SUR12019000010, 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.- SOL·LICITAR al Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya, 
una pròrroga pel termini màxim permès per a l’execució i justificació del projecte d’obres 
bàsic i executiu del nou Espai Cràter, subvencionat pel Pla únic d’obres i serveis de 



 

Catalunya (PUOSC), d’acord amb l’informe emès pel director de l’Espai cràter en data 
28 d’abril de 2021. 
 
SEGON.- NOTIFICAR la present resolució a la Generalitat de Catalunya 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

24.1. - CONCEDIR LLICÈNCIA PER A CONSTRUCCIÓ DE 2 HABITATGES 
UNIFAMILIARS APARELLATS, AMB SITUACIÓ AL CARRER C DE LA FAJA N.1 I 3 
 
 

Núm.- LLICENCIA D’OBRES 
ALOU INVERSIONS SL- PG DE BLAY N.0021 Pis.B Pta.2 OLOT 

 
Núm. de referència : X2020032079 

 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de ALOU INVERSIONS SL per 
CONSTRUCCIÓ DE 2 HABITATGES UNIFAMILIARS APARELLATS, al C DE LA 
FAJA N. 1 i 3, del municipi d’Olot.  

 
Identificació de l’expedient: OMA32020000065   
Situació: C DE LA FAJA N.0001  
               C DE LA FAJA N.0003 
UTM: : 5704601 
 
1.- En data 22/09/2020, ALOU INVERSIONS SL amb DNI B17971235, representat per 

****, presenta projecte d’obres majors per CONSTRUCCIÓ DE 2 HABITATGES 
UNIFAMILIARS APARELLATS, amb situació al carrer C DE LA FAJA N.1 i C DE LA 
FAJA N.3, d’Olot. 
 
2.- En data 10/02/2021 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’habitatges aparellats (A). 
 
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 ALOU INVERSIONS SL amb DNI: B1797123-5, representat per 
****, llicència d’obres (OMA32020000065), per CONSTRUCCIÓ DE 2 HABITATGES 
UNIFAMILIARS APARELLATS, amb situació al C DE LA FAJA N.1 i C DE LA FAJA N.3, 
del municipi d’Olot. 
 
SEGON. Informar que no podran inciar-se les obres en tant no es doni compliment als 
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències d’Urbanisme 
d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran les 
corresponents actuacions sancionadores.  
 
TERCER. El termini per començar les obres és de 12 mesos i el termini per acabar-les 
és de 24 mesos. La llicència urbanística caducarà a tots els efectes si, en finir qualsevol 
d’aquests terminis o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no s’han acabat 
les obres, essent necessari sol·licitar nova llicència ajustada a l’ordenament urbanístic 
vigent.  
 
QUART.Donar compte de l’ingrès de les liquidació/ns que es detalla/en 
seguidament: CRA2021600008     
 
Liquidació de Drets i Garanties: 

Drets 
 
Per: Un pressupost de: 274081.74 euros  
2 Connexions desguassos habitatges 
2 Guals 
 

Base liquidable 
(3) 

Drets % 
bonifica
ció 

Drets definitius Taxes Total Drets 

274081.74 11217.77 0 11217.77 542.20 11759.97 

 
Garanties: 

   
   Garantia per reposició de paviments  300.00 euros 
    

Total Liquidació Euros 

Per Drets 11759.97 

Per Garanties  300.00 

 
CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats. 
 
Condicions Generals aprovades per la Comissió de Govern en sessió celebrada 
el dia 13 de febrer de 1988, modificades per acord de la Junta de Govern Local en 



 

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



 
 
 

 
12.- El davant de l’edifici o del solar on es realitzin les obres de nova construcció, o que 
afectin la façana o part anterior de la coberta, es tancaran sempre amb un clos de 
protecció d’acord amb les condicions de l’Ordenança d’obres a la via pública. Les 
bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació 
vigent. 
 
13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les 
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà 
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les 
prestacions de la Seguretat Social. 
 
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la corresponent 
llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals que causi. 
 
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li 
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En cas 
d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les sancions 
que corresponguin. 
 
Condicions particulars 
 
1. D'acord amb l'establert a l'art. 1 del Decret 282/1991, no es poden iniciar les obres de 
construcció si no s'ha presentat prèviament a l'Ajuntament el corresponent projecte 
executiu i el programa de control de qualitat. El projecte executiu haurà d’estar visat pel 
col·legi d’arquitectes en aplicació del Reial Decret 1000/2010, sobre visat col·legial 
obligatori. També caldrà presentar informe subscrit pel redactor del projecte sobre 
l’adequació del projecte executiu al projecte bàsic autoritzat, o de modificació del 
projecte en el seu cas.  
2. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar document signat per arquitecte tècnic assumint 
la direcció de l’execució de l’obra.  
3. Aquesta llicència no autoritza l’ocupació de la via pública amb materials o altres 
elements propis de l’obra. 
4. Aquesta llicència no autoritza la instal·lació de rètols comercials visibles des de la via 
pública.  
5. Les tanques de parcel·la s’han d’ajustar a les condicions de l’apartat 2.2.5 del Pla 
parcial Mas la Faja i a les característiques unitàries del conjunt edificat de les parcel·les 
veïnes del carrer Sembrador. Hauran de preservar vistes als predis veïns, a excepció 
d’establir acord mutu entre propietaris.  
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. La fiança s’haurà de 
dipositar en el termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de la data de notificació 
de la concessió de la llicència d’obres. L’efectivitat d’aquesta llicència queda supeditada 
a l’ingrés de la fiança en el termini esmentat.  
7. D’acord amb l’article 75.1 del Decret 64/2014 pel qual s’aprova el Reglament sobre la 
protecció de la legalitat urbanística, per a la primera utilització i ocupació de l’edifici, la 
persona promotora ha de comunicar prèviament la finalització de les obres a 
l’ajuntament. La comunicació ha d’anar acompanyada del certificat final d’ obra expedit 
per la direcció facultativa de les obres en què han de constar els fets següents: a) Data 



 

de finiment de les obres. b) Que les obres han estat executades de conformitat amb el 
projecte tècnic autoritzat i, si s’escau, les seves modificacions i les condicions de la 
llicència urbanística atorgada. c) Que l’edificació està en condicions de ser utilitzada de 
conformitat amb l’ús autoritzat.  
8. El termini per declarar les obres davant el Cadastre, és de 2 mesos a partir de la data 
de l’acabament que consta en el Certificat Final d’Obra. Cal presentar el formulari 900D 
disponible a la seu electrònica de la Direcció General de Cadastre on trobareu també 
l’assistent de declaracions cadastrals. Les persones jurídiques, personal tècnic col·legiat 
o gestors, estan obligats a presentar la declaració per mitjans telemàtics. Si no es 
disposa de mitjans informàtics es pot tramitar a l’oficina del cadastre de l’Ajuntament 
d’Olot. 

 

 

S’aprova per unanimitat. 
 
 

25.1. - APROVAR EL CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ ENTRE EL CONSELL 
COMARCAL DE LA GARROTXA I L’AJUNTAMENT D’OLOT PER A 

L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ CIVIL I EMERGÈNCIES 
 
Núm. de referència : X2021018009     
 
En relació a l’expedient CON12021000004 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Seguretat, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 

1. Aprovar el conveni d’encàrrec de gestió entre el consell comarcal de la garrotxa 
i l’ajuntament d’Olot per a l’assistència tècnica en matèria de protecció civil i 
emergències. 
 

2. Atès el caràcter plurianual de la despesa ( any 2020, 2021 i 2022), la seva 
autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici s’autoritzin 
els respectius pressupostos. 
 

3. Convalidar el conveni esmentat al proper Ple municipal. 
 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
i no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a dos quarts de nou i per constància del que s’hi ha tractat i 
dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura 
 
VIST I PLAU 
L’ALCALDE 

LA SECRETÀRIA 

 


