ACTA NÚM. 18
JUNTA DE GOVERN LOCAL
EL DIA 6 DE MAIG DE 2021.

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 6 de maig de 2021 es reuneix en aquesta Casa
Consistorial la Junta de Govern d’aquets Ajuntament sota la presidència del Sr. JOSEP
BERGA I VAYREDA, per tal de celebrar la sessió ordinària i de primera convocatòria
que s’escau al dia d’avui.
Hi assisteixen els membres de la Junta de Govern Local Srs./es. Estanis Vayreda i
Puigvert, Montserrat Torras i Surroca i Maria Assumpció Camps i Bosch,
presencialment al lloc on se celebra. Immaculada Muñoz i Díaz, Jordi Güell i Güell,
Aniol Sellabona i Aguilera i Gemma Canalias i Rafel de forma telemàtica.
També hi assisteixen com a regidors delegats expressament convidats per tal de
presentar els assumptes de la seva àrea, sense poder intervenir, en cap cas, en la part
resolutiva ni en la resta d’assumptes que no afectin a la seva àrea ni prendre part en la
votació, i segons informe dels Serveis de Secretaria del dia 1 de juliol de 2003, els
Srs./es: Agustí Arbós i Torrent, Gemma Pujolar i Busquets i Adriana Francés i
Planella de formà telemàtica..
Hi assisteix presencialment com a regidor de l’oposició: Josep Guix Feixas.
Hi assisteix telemàticament l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí.
Actua com a secretària, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera.
La secretària fa constar que els regidors Sra. Muñoz, Sr. Güell, Sr. Sellabona, Sra.
Canalias, Sr. Arbós, Sra. Pujolar i el Sra. Francès 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

: X2021020263

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 SG012021000033, 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 6
de maig 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 29 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.

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. - ESPORTS. PROPOSTA DE SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ PT15 DE
DIPSALUT
Núm. de referència : X2021016178
En relació a l’expedient SES12021000003, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor d’Esports i Lleure proposa a la Junta de Govern Local l’adopció
dels següents acords:
Primer.- Vista la convocatòria de subvencions de :
Organisme: DIPSALUT
Programa:
Subvenció per al finançament del servei de socorrisme a les piscines d’ús
públic de titularitat i/o gestió municipal (Pt15)
Referència: BOP Girona número 73 (19/4/2021)
Segon.- Sol·licitar una subvenció de 4.500,00€.
Tercer.- Facultar l’alcalde per signar tota la documentació necessària.
S’aprova per unanimitat.
6.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIÓ DE DESPESES
Núm. de referència

: X2021019909

En relació a l’expedient CPG22021000036 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:

Aprovar la relació de despeses annexada núm. 21/015 per un import total de 273.972,88
euros.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
273972.88

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

S’aprova per unanimitat.
7.1. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ
PRESENTADA PEL SR. ****, PER DANYS OCASIONATS PER UN ACCIDENT AMB
BICICLETA.
Núm. de referència

: X2020029375

Vist l’escrit presentat per l’advocat Sr. ****, en nom i representació del Sr. ****, en el que
es formula reclamació patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, per les lesions
ocasionades a la seva filla menor d’edat en un accident de bicicleta i atesos els següents
ANTECEDENTS DE FET
Primer.- La representació del Sr. **** va formular reclamació patrimonial contra
l’Ajuntament d’Olot, per les lesions que va partir la seva filla menor d’edat, ****, a
conseqüència d’un accident amb bicicleta, el dia 13 d’agost de 2019, quan circulava en
bicicleta per la carretera de Sant Joan de les Abadesses en el terme municipal d’Olot
(Registre General de l’Oficina de Correus de Tona, de data 10 d’agost de 2020 i Registre
General de l’Ajuntament d’Olot, núm. E2020011752/14-08-2020).
A l’escrit es diu que l’accident es va produir quan la menor **** circulava en bicicleta per
la carretera de Sant Joan de les Abadesses, provinent de l’Hostal del Sol i en direcció a
l’avinguda d’Europa, quan just després de passar el pont de sota la Variant Nord de la
N-260a, la roda del davant se li va posar a l’interior d’un forat que hi havia a la calçada i
va sortir projectada endavant, a conseqüència del mal estat de la calçada. A la petició
s’hi acompanya: còpia de l’atestat núm. 201900131 instruït per la Policia Municipal d’Olot
(Doc. núm. 1); informes mèdics (Doc. núm. 2); informe pericial mèdic emès pel Dr. ****
(Doc. núm. 3). La reclamació es concreta en 9.610,88 euros, que és la quantitat que es
demana.
Segon.- L’Alcaldia va admetre a tràmit la reclamació per responsabilitat patrimonial
contra l’Ajuntament d’Olot, per resolució de 4 de setembre de 2020 i en el termini atorgat
als interessats per comparèixer al procediment, formular al·legacions, aportar
documents i proposar proves, no es va formular cap nova al·legacions ni es van aportar
nous documents i ni es van proposar noves proves.
Tercer.- En informe del cap de la Policia Municipal de data 21 de setembre de 2020 es
remet l’informe de l’accident de trànsit núm. 201900131, que és el mateix que aporta la
part reclamant, com a doc. núm. 1, en el seu escrit de reclamació patrimonial.

Aquest informe de data 13 d’agost de 2019, a les 16:18 hores, assenyala, com a
probable evolució, que l’accident es va produir a la carretera de Sant Joan de les
Abadesses quan la bicicleta de la marca Genesis, model Beta XC, conduïda per ****,
circulava per la carretera de Sant Joan de les Abadesses, provinent de l’Hostal del Sol i
en direcció a l’avinguda d’Europa, quan just després de passar el pont de sota la Variant
Nord de la N-260a, la roda del davant se li va posar a l’interior d’un forat que hi havia a
la calçada i va sortir projectada endavant. Els agents en l’informe apunten la hipòtesi
que la caiguda es pogués produir degut al forat que hi havia a la calçada, de 80
centímetres d’amplada i 8 centímetres de fondària. També assenyalen que la densitat
del trànsit era fluïda; que s’estava arribant o sortint d’una intersecció que es trobava a
50 metres; que la calçada era seca i neta; que era un dia clar amb lluminositat; i que feia
bon temps.
Quart.- En informe dels serveis tècnics de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot, de
data 27 d’abril de 2021, en relació a l’estat de la carretera de Sant Joan les Abadesses,
s’assenyala que s’ha passat inspecció a la zona esmentada en l’escrit del Sr. **** i que,
arran d’aquesta inspecció, s’apunta: que la zona a l’entorn de la carretera de Sant Joan
de les Abadesses es troba en bon estat en tota la zona pavimentada i compleix els
estàndards que marquen les normatives de via pública; que no apareixen irregularitats
d’entitat suficient per a constituir un risc pels vehicles quan transiten per aquella via,
sobretot si tenim en compte que, en tractar-se d’una via amb molt de trànsit, la velocitat
ha de ser forçosament molt reduïda tal com s’estableixen en la senyalització vertical; i
que, d’acord amb els criteris de sentit comú o de consciència social del moment, la via
es trobava en condicions per a la seva utilització.
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”.
Aquest article determina que la responsabilitat patrimonial de les Administracions
Públiques sigui de caràcter objectiu i que, per tant, esdevingui imprescindible acreditar
que el dany o lesió sofert pel reclamant és conseqüència del funcionament normal o
anormal dels serveis públics, en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte,
sense intervenció estranya que pugui interferir alterant el nexe causal.
En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local i 174 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis causats
als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament dels serveis
públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents, en els termes establerts
per la legislació general sobre responsabilitat administrativa”
Segon.- La jurisprudència ha reiterat en nombroses sentències que, perquè es pugui
declarar la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques, és necessari

que qui la pretén acrediti i provi que es donen les circumstàncies següents: a) que el
dany o lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics
en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte sense intervenció estranya
que pogués interferir alterant el nexe causal; b) que el dany sigui efectiu, econòmicament
avaluable i individualitzat en relació a una persona o grups de persones; c) que el
particular afectat no tingui el deure jurídic de suportar el dany; d) que no hi hagi força
major; i e) que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons l’estat dels
coneixements o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la producció dels
danys.
En tractar-se d’una responsabilitat objectiva és necessària la concurrència de tots
aquests elements -que han de ser provats per qui els al·lega- i entre els que té una
especial rellevància, en tant que element essencial de la responsabilitat, la relació de
causalitat entre el dany i el funcionament del servei públic.
Tercer.- La determinació de si els danys que es reclamen són atribuïbles de forma
directa i exclusiva al funcionament dels serveis públics municipals no és gens clara. En
aquest sentit, el fet que ni la Policia Municipal ni cap altre servei de l’Ajuntament d’Olot
intervingués directament en l’accident dificulten esbrinar com i perquè es van produir els
danys que es reclamen, alhora que no permet acreditar la veracitat dels fets relatats per
la part reclamant.
En aquest cas, més enllà del que manifesta la part reclamant, no hi ha prova objectiva i
certa dels fets que es relaten. D’altra banda, l’atestat policial redactat pels agents de la
Policia Municipal una vegada ja s’havia produït l’accident -atès que els agent no van ser
pressents al moment dels fets- es limita a transcriure les declaracions de la part
reclamant,
En idèntic sentit, la inspecció ocular realitzada al lloc dels fets per agents de la Policia
Municipal, el mateix dia 13 d’agost de 2019, es limita a una descripció d’una part de la
carretera de Sant Joan de les Abadesses, sense cap valoració global de la mateixa. Els
desperfectes que assenyala la Policia Municipal en el seu informe són de poca entitat i
no desvirtuen les manifestacions que, en tant que especialistes en infraestructures
viàries, realitzen dels serveis tècnics municipals sobre l’estat de la via.
Als efectes de valorar l’estat real de la carreta de Sant Joan de les Abadesses és
remarcable l’informe dels serveis tècnics de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot, amb competències sobre les infraestructures de la ciutat-, quan assenyala que la zona
a l’entorn de la carreta de Sant Joan de les Abadesses es troba en bon estat en tota la
zona pavimentada i que no apareixen irregularitats d’entitat suficient per a constituir un
risc pels vehicles quan transiten per aquella via en la que, en tractar-se d’una via amb
molt de trànsit, la velocitat ha de ser forçosament molt reduïda, tal com s’estableixen en
la senyalització vertical. En qualsevol cas, l’informe posa en evidència que en aquesta
carretera (més enllà de quin sigui l’estat general de l’asfalt, per culpa del nombrós trànsit
de tota mena de vehicles inclosos camions pesats) no hi han desperfectes de gran
entitat que impliquin risc per a la circulació de vehicles.
Es tracta, per tant, d’una via suficientment uniforme, sense grans desperfectes i que
presenta un estat de conservació raonable, que s’adequa als estàndards exigibles a una

administració pública responsable del manteniment de la via pública, d’acord amb els
articles 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i 66 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d‘abril.
A més, l’Ajuntament d’Olot, en ús d’aquestes mateixes competències, aprova cada any
un pla de manteniment i asfaltat de carrers, per tal de donar resposta a l’afectació
negativa que l’excés de trànsit de vehicles de tota mena té sobre l’asfaltat dels carrers
de la ciutat.
Quart.- De conformitat amb l’annex I de Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre
en relació a l’article 2 del mateix text legal, la bicicleta té la consideració de vehicle. La
conducció de qualsevol vehicle per vies o terrenys aptes per a la circulació, tant urbans
com interurbans, requereix una especial atenció. En aquest sentit, els articles 10 del
Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre i 3 del Reial decret 1428/2003, de 21 de
novembre, assenyalen que els conductors han d’utilitzar el vehicle amb la diligència, la
precaució i l’atenció necessàries per evitar qualsevol dany, propi o aliè, i s’han de cuidar
de no posar en perill la seva persona ni els altres ocupants del vehicle i la resta d’usuaris
de la via. També l’article 13 del Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, quan
estableix que el conductor ha d’estar en tot moment en condicions de controlar el seu
vehicle.
La carreta de Sant Joan de les Abadesses és una de les vies de més trànsit d’Olot, atès
que és una de les entrades i sortides de la ciutat, alhora que dona accés a una zona
industrial (polígon Pla de Baix), a una zona esportiva (Camp Municipal de Futbol i camps
de futbol del Morrot) i a una zona comercial de grans supermercats (Aldi, Esclat i
Mercadona); així mateix és un dels accessos al Parc de Bombers i a l’Hospital Comarcal
de la Garrotxa.
En el nostre cas la diligència i la precaució normal exigible a qualsevol conductor havia
d’accentuar-se, no només pel fet de circular amb bicicleta, sinó també pel fet de circular
per una de les vies principals i de més trànsit d’Olot. La relació causal entre els danys
ocasionats al vehicle i el funcionament dels serveis municipals es trenca per la pròpia
actuació de la conductora del vehicle, en no prestar la suficient atenció en la conducció
ni en les circumstàncies de la via ni dels trànsit, que el dia de l’accident era fluït.
Cinquè.- La càrrega de provar la certesa dels fets dels que es desprèn la reclamació,
correspon a la part reclamant i, en aquest cas, no queda provada la relació causal entre
els danys que es reclamen i el funcionament dels serveis municipals. La pretensió de la
reclamant sobrepassa l’àmbit de la responsabilitat objectiva de les administracions
públiques i deriva cap a la conversió de l’Ajuntament d’Olot en una mena d’asseguradora
universal de qualsevol eventualitat que es produeixi a la ciutat amb independència de la
pròpia actuació administrativa.
Vist l’expedient administratiu SRP12020000017 i antecedents corresponents, que
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada de l’Àrea
d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:

RESOLC
Primer.- DENEGAR la indemnització reclamada pel Sr. **** , pels danys patits per la
seva filla en accident de bicicleta a la carreta de Sant Joan de les Abadesses, en
produir-se l’accident com a conseqüència de l’actuació de la conductora del vehicle
accidentat en no prestar la suficient atenció en la conducció ni en les circumstàncies de
la via; la qual cosa trenca el nexe causal entre els danys reclamats i el funcionament
dels serveis públics municipals.
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’entitat asseguradora de l’Ajuntament d’Olot.
S’aprova per unanimitat.
7.2. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- ESTIMAR LA INDEMNITZACIÓ
RECLAMADA PER “SEGUROS BILBAO” I PEL SR. QIUMEI CHEN PER DANYS
OCASIONATS A UN VEHICLE.
Núm. de referència : X2020047270

Vist l’escrit presentat per la representació de “Seguros Bilbao” i del Sr. **** en el que
formula reclamació patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats a un
vehicle i atesos els següents
ANTECEDENTS DE FET
Primer.- La representació de “Seguros Bilbao” i el Sr. **** va formular reclamació
patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, pels danys que va patir el vehicle propietat del
Sr. **** , marca Ford, model Fiesta, matrícula ****, el dia 7 d’octubre de 2020, al carrer
Ausiàs March, pels treballs de jardineria que realitzava personal adscrit a la Brigada
Municipal de l’Ajuntament d’Olot (Registre General, núm. E2020018069/11-12-2020). A
l’escrit s’assenyala que a conseqüència d’una pedra que va sortir disparada es va
trencar el vidre descendent del darrere del vehicle. A la petició s’hi acompanya
documentació acreditativa de la representació i de l’assegurança subscrita pel Sr. ****
amb “Seguros Bilbao”; informe pericial de data 10 d’octubre de 2020 (ref.
202000828060), emès per “Asistur Asistencia, S.A.”; i factures de reparació dels danys.
La quantitat total que es reclama és de 208,93 euros, d’acord amb el següent
desglossament: 154,48 euros per “Seguros Bilbao” i 54,45 euros pel Sr. ****.
Segon.- En informe del cap de secció de la Brigada Municipal de 18 de febrer de 2021
s’assenyala que s’ha comprovat que, efectivament, operaris de la brigada de jardineria
varen estar realitzant tasques de desbrossament en zones verdes, en el marc del “Pla
ocupacional de jardineria”, 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 18 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 parcs i jardins públics.
Vist l’expedient administratiu SRP12020000029 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 representació de
“SEGUROS BILBAO” i del Sr. **** , pels danys ocasionats al vehicle matrícula ****,

propietat del Sr. ****, pels treballs de jardineria (desbrossament d’herba) que realitzava
personal adscrit a la Brigada Municipal de l’Ajuntament d’Olot al carrer Ausiàs March.
Segon.- Efectuar un pagament de DOS-CENTS VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES
CÈNTIMS (208,93.- €) a favor de “SEGUROS BILBAO” i del Sr. **** . Aquest pagament
s’abonarà de la següent manera:
a.- Efectuar un pagament de CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTAVUIT CÈNTIMS (154,48.- €), a favor de “SEGUROS BILBAO”.
b.- Efectuar un pagament de CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC
CÈNTIMS (54,45.- €), a favor del Sr. ****.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 21130 920 224000

Import
208.93

Descripció
ASSEGURANCES

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
130 001 999 052 999 999

Aquests imports s’ingressaran en el número de compte bancari que les persones
interessades han de facilitar a les Oficines de Tresoreria.
S’aprova per unanimitat.
7.3. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ
PRESENTADA PEL SR. **** , PER DANYS OCASIONATS A UN NÍXOL DEL
CEMENTIRI.
Núm. de referència

: X2021014243

Vist l’escrit presentat pel Sr. **** en el que es formula reclamació patrimonial contra
l’Ajuntament d’Olot per danys i atesos els següents
ANTECEDENTS DE FET
Primer.- En escrit de data 18 de març de 2020 (Registre General, núm.
E2021004637/26-03-2021), el Sr. **** va formular reclamació patrimonial contra
l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats al nínxol núm. 162 de la via Sant Esteve del
cementiri d’Olot. En l’escrit assenyala que en una visita al cementeri es va trobar amb el
trencament i sostracció de la barana metàl·lica de coure i d’altres elements de la làpida,
així mateix va trobar-se amb la base de marbre trencada, a conseqüència de la
sostracció de la barana. A la petició s’hi acompanyen unes fotografies del nínxol i la
reclamació es fixa en 300 euros.
Segon.- En el Llibre Registre del Cementiri Municipal, el Sr. **** consta com a titular
d’un dret funerari sobre el nínxol, núm. 162 de la via Sant Esteve del cementiri d’Olot.
Tercer.- A requeriment de l’Ajuntament d’Olot, l’empresa BESORA, S.L., concessionària
del Cementiri Municipal, manifesta que es va produir un robatori d’una barana metàl·lica

al nínxol 162 de la via de Sant Esteve i que els danys que presenta la base de marbre
de l’esmentat nínxol van ser conseqüència d’aquest robatori. Aquests danys no van ser
provocats per les actuacions dels treballadors que l’empresa té destinats al cementiri i,
per tant, no poden ser inclosos en les assegurances contractades per l’empresa
(Registre General, núm. E2021007118/03-05-2021).
FONAMENTS DE DRET
Primer.- L’article 32.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic,
d’acord amb l’article 106.2 de la Constitució, assenyala que “els particulars tenen dret a
ser indemnitzats per les administracions públiques corresponents de tota lesió que
pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui conseqüència del
funcionament normal o anormal dels serveis públics, excepte en els casos de força
major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar d’acord amb la Llei”.
En igual sentit, l’article 81 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya. Aquests articles
determinen que la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques sigui de
caràcter objectiu i que, per tant, esdevingui imprescindible acreditar que el dany o lesió
sofert pel reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis
públics, en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense intervenció
estranya que pugui interferir alterant el nexe causal.
En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local i 174 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis causats
als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament dels serveis
públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents, en els termes establerts
per la legislació general sobre responsabilitat administrativa”
Segon.- La jurisprudència ha reiterat en nombroses sentències que, perquè es pugui
declarar la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques, és necessari
que qui la pretén acrediti i provi que es donen les circumstàncies següents: a) que el
dany o lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics
en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte sense intervenció estranya
que pogués interferir alterant el nexe causal; b) que el dany sigui efectiu, econòmicament
avaluable i individualitzat en relació a una persona o grups de persones; c) que el
particular afectat no tingui el deure jurídic de suportar el dany; d) que no hi hagi força
major; i e) que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons l’estat dels
coneixements o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la producció dels
danys.
En tractar-se d’una responsabilitat objectiva és necessària la concurrència de tots
aquests elements -que han de ser provats per qui els al·lega- i entre els que té una
especial rellevància, en tant que element essencial de la responsabilitat, la relació de
causalitat entre el dany i el funcionament del servei públic.
Tercer.- La determinació de si els danys que es reclamen són atribuïbles de forma
directa i exclusiva al funcionament dels serveis públics municipals no és gens clar.

La competència dels municipis en cementiris i activitats funeràries, d’acord amb els
articles 25 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i 66 i 67 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d‘abril, és inqüestionable; i, precisament, per donar compliment a aquesta competència
municipal l’Ajuntament d’Olot va atorgar una concessió per a la gestió del cementiri
municipal, a l’empresa “BESORA, SL”.
La gestió del servei de cementiri de forma indirecta, a través d’una empresa
concessionària, compleix sobradament els estàndards mínims exigibles a una
administració pública responsable de la prestació d’aquest servei públic. D’altra banda,
no podem oblidar que les mesures de vigilància i seguretat ordinàries previstes en el
cementiri, per quan aquest és obert al púbic, s’han reforçat amb la instal·lació de
càmeres de vigilància i gravació, que també funcionen quan el cementiri està tancat.
Els desperfectes al nínxol núm. 162 de la via Sant Esteve no són conseqüència d’una
actuació normal o anormal dels serveis municipals; sinó que són conseqüència d’actes
vandàlics i de pillatge provocats per desconeguts i dels que no se’n pot responsabilitzar
ni a l’Ajuntament d’Olot ni a l’empresa concessionària del servei del cementiri.
En aquest cas, els danys que es reclamen no són atribuïbles de forma directa i exclusiva
al funcionament dels serveis públics municipals. La pretensió de la part reclamant
sobrepassa l’àmbit de la responsabilitat objectiva de les administracions públiques i
deriva cap a la conversió de l’Ajuntament d’Olot en una mena d’asseguradora universal
de qualsevol eventualitat que es produeixi a la ciutat amb independència de la pròpia
actuació administrativa.
Vist l’expedient administratiu SRP12021000006 i antecedents corresponents, que
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada d’Hisenda,
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord:
Primer.- DENEGAR la indemnització reclamada pel Sr**** pels danys ocasionats al
nínxol núm. 162 de la via Sant Esteve, en no quedar provat el nexe causal entre els
danys reclamats i el funcionament dels serveis públics municipals.
Segon.- Notificar aquesta resolució a BESORA, S.L., concessionària de la gestió del
cementiri municipal.
S’aprova per unanimitat.
7.4. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- ESTIMAR LA INDEMNITZACIÓ
RECLAMADA PER “SEGUROS BILBAO” I EL SR. **** PER DANYS OCASIONATS
A UN VEHICLE.
Núm. de referència

: X2020047285

Vist l’escrit presentat per la representació de “Seguros Bilbao” i del Sr. **** en el que
formula reclamació patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats a un
vehicle i atesos els següents

ANTECEDENTS DE FET
Primer.- La representació de “Seguros Bilbao” i del Sr. **** va formular reclamació
patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, pels danys que va patir el vehicle propietat del
Sr. **** , marca Peugeot, model Rifter S 1.5, matrícula ****, el dia 19 de gener de 2020,
quan circulava per la ronda de les Mates, a conseqüència de la caiguda d’un arbre
(Registre General, núm. E2020019034/21-12-2020). A la petició s’hi acompanya
documentació acreditativa de la representació i de l’assegurança subscrita pel Sr. ****
amb “Seguros Bilbao”; acreditació de la titularitat del vehicle; informe accident de trànsit
de la Policia Municipal, de data 19 de gener de 2020 (núm. 202000010); informe pericial
de data 30 de gener de 2020 (ref. sinistre 25277334), emès per “Talleres Brillauto, S.L.”;
i factures de reparació dels danys. La quantitat total que es reclama és de 315,76 euros,
d’acord amb el següent desglossament: 65,76 euros per “Seguros Bilbao” i 250 euros
pel Sr. ****.
Segon.- En l’informe d’accident de trànsit de la Policia Municipal, de data 19 de gener
de 2020 (núm. 202000010) -que la part reclamant acompanya en el seu escrit de
reclamació de responsabilitat patrimonial- s’assenyala que l’accident es va produir a la
ronda de les Mates, quan el vehicle Peugeot Rifter, matrícula **** , conduït pel Sr. **** ,
circulava per la ronda de les Mates, provinent de la carretera de la Canya i en direcció
al carrer compositor Mestre Toldrà, moment en què va col·lidir amb la seva part
davantera contra les branques d’un arbre que estava caient al mig del carril de circulació
degut al fort vent. Els agents en l’informe apunten que el Sr. **** no va poder evitar la
col·lisió, ja que es va veure sorprès per la caiguda d’un arbre al mig de la via degut al
fort vent que bufava.
Tercer.- 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 jardineria
varen retirar un arbre que havia caigut a la via pública, en la data i ubicació que es
refereix l’interessat, alhora que es reconeix la responsabilitat dels danys ocasionats 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 d’accident de trànsit de la Policia Municipal, de
data 19 de gener de 2020 (núm. 202000010) i 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 parcs
i jardins públics.
Vist l’expedient administratiu SRP12020000031 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 representació de
“SEGUROS BILBAO” i del Sr. ****, pels danys ocasionats al vehicle matrícula 1565KXY,
propietat del Sr. ****, per la caiguda d’un arbre quan circulava per la ronda de les Mates.
Segon.- Efectuar un pagament de TRES-CENTS QUINZE EUROS AMB SETANTA-SIS
CÈNTIMS (315,76.- €) a favor de “SEGUROS BILBAO” i del Sr. **** . Aquest pagament
s’abonarà de la següent manera:
a.- Efectuar un pagament de SEIXANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS
(65,76.- €), a favor de “SEGUROS BILBAO”.
b.- Efectuar un pagament de DOS-CENTS CINQUANTA EUROS (250.- €), a favor del
Sr. ****
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 21130 920 224000

Import
315.76

Descripció
ASSEGURANCES

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
130 001 999 052 999 999

Aquests imports s’ingressaran en el número de compte bancari que les persones
interessades han de facilitar a les Oficines de Tresoreria.
S’aprova per unanimitat.
8.1. - ACCEPTAR RENÚNCIA DE L’OFERTA PRESENTADA I DECLARAR
DESERTA LA LICITACIÓ DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE
LA TRIBUNA DE L’ESTADI MUNICIPAL D’OLOT.
Núm. de referència

: X2020046598

Antecedents
Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 30 de desembre de
2020, es va iniciar i aprovar l’expedient per a la contractació les obres de rehabilitació i
ampliació de la tribuna de l’estadi municipal d’Olot.
Les obres consistien en els treballs específics en l’àmbit de rehabilitació de la coberta
de la tribuna vella de la Unió Esportiva Olot, en base a la Memòria Valorada aprovada
per la Junta de Govern Local de data 22/08/2019 i els treballs específics en l’àmbit
d’ampliació de la tribuna, pel lateral sud-oest, a continuació de l’existent, en base al
projecte aprovat per la Junta de Govern Local de data 22/10/2020.
La Junta de Govern Local de data 11 de març de 2021 va acordar declarar deserta la
licitació de les obres de de rehabilitació i ampliació de la tribuna de l’estadi municipal
d’Olot, i donar de baixa la reserva que s’havia efectuat amb motiu de la licitació amb
càrrec a la partida 2020.140.933.63218 Cobertura tribuna i ampliació grades estadi
(IFS).
Vist que amb posterioritat a l’adopció d’aquest acord s’ha vist que dins el termini de
presentació d’ofertes es va rebre una oferta dins l’aplicació Sobre Digital d’aquesta
licitació, i que per tant no procedia declarar-la deserta.
La Junta de Govern Local de data 1 d’abril de 2021 va acordar deixar sense efecte
l’acord de declarar deserta la licitació de les obres de rehabilitació i ampliació de la
tribuna de l’estadi municipal d’Olot i la baixa de la reserva efectuada; i continuar la
tramitació de l’expedient. En aquest sentit la Mesa de Contractació va procedir a
l’obertura del Sobre A (Documentació administrativa) i del Sobre B (Criteris avaluables
de forma automàtica).
Vist que en l’oferta presentada per l’empresa GES TORELLÓ DE CONSTRUCCIONS
SL, en la documentació administrativa feien constar que recorrien a la integració de
mitjans per acreditar la solvència externa i que acudien a la subcontractació, se’ls va
requerir en data 14 d’abril de 2021 per tal que aportessin la documentació relativa a la
subcontractació i al compromís de disposició dels recursos durant l’execució del
contracte.

En data 21 d’abril de 2021 GES TORELLÓ DE CONSTRUCCIONS SL, va presentar
instància (Registre d’Entrada E2021006199) en què exposaven que retiraven l’oferta i
sol·licitaven que es desestimés l’oferta presentada.
Vist que l’oferta de GES TORELLÓ DE CONSTRUCCIONS SL era l’única presentada a
la licitació.
Per tot això, vist l’expedient administratiu CCS12020000045 i antecedents
corresponents, la regidora delegada d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local
l’adopció del següent acord:
ACCEPTAR la renúncia presentada per GES TORELLÓ DE CONSTRUCCIONS SL, i
declarar deserta la licitació de les obres de rehabilitació i ampliació de la tribuna de
l’estadi municipal d’Olot.

SEGON.- Donar de baixa la reserva que s’havia efectuat amb motiu de la licitació per
import de 128.414,47 € corresponent a la despesa prevista amb càrrec a la partida
2021.140.933.63218 “R 20 Coberta Tribuna i Ampliació Grades Estadi (IFS)”
Operació Referència
200210
2101017

Tipus
Partida
Despeses 21140 933 63218

Import
-128414.47

Descripció
R20 COBERTA TRIBUNA
GRADES ESTADI (IFS

I

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

S’aprova per unanimitat.

8.2. - SERVEI REALITZACIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER EDIFICI
PLURIFAMILIAR ENTREMITGERES SITUAT AL CARRER MONT CARMEL, NÚM. 6
D'OLOT
Núm. de referència : X2021017210
Tipus de Contracte:SE
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SERVEIS
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar el servei realització del projecte bàsic i executiu
per edifici plurifamiliar entre mitgeres situat al Carrer Mont Carmel, número 6,

com es

desprèn de l’informe de data 13 d’abril de 2021, emès per Carme Yeste i
Casado (Arquitecta Municipal) i Judit Reixach i Ferrés (responsable de la partida
econòmica ).

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
realització del projecte bàsic i executiu per edifici plurifamiliar entre mitgeres situat al Carrer Mont
Carmel, número 6

1.-Quim Gallart i Figueras, arquitecte, DNI ****.
2. Eduard Callís Freixas, arquitecte, DNI ****.
3. Anna López Alabert, arquitecta, DNI ****
Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, ha estat presentada una sola oferta subscrita
per l’empresa ANNA LOPEZ ALABERT, la qual s’informa favorablement
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 ANNA LOPEZ ALABERT 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: CC012021000268 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 Carme Yeste i Casado (Arquitecta Municipal) i
Judit Reixach i Ferrés (responsable de la partida econòmica) de data 13 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 ANNA LOPEZ ALABERT , amb NIF ****, el contracte menor del
servei realització del projecte bàsic i executiu per edifici plurifamiliar entre mitgeres situat
al Carrer Mont Carmel, número 6; pel preu de setze mil nou-cents quaranta euros
(16.940 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en catorze mil euros (14.000)de pressupost net i noucents quaranta euros (940 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21%
Tercer.- El termini per a l’execució dels serveis serà de 4 mesos a comptar des de la
data de recepció de la notificació de l’adjudicació del contracte.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 16.940 €, IVA inclòs, amb càrrec
a la partida núm. 21.140.1512.61090 “actuacions Nucli Antic (PIAM)” del Pressupost
municipal.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 21140 1512 61909

Import
16940

Descripció
ACTUACIONS NUCLI ANTIC (PIAM)

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
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
CC012021000268.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa ANNA LOPEZ ALABERT
S’aprova per unanimitat.
8.3. - SERVEIS DE DESPLAÇAMENT DE L'ACTUAL SISTEMA DE CONTROL
D'ACCÉS (PANELL +LPR) DE LA PORTA DEL CASAL MARIÀ
Núm. de referència : X2021018677
Tipus de Contracte: SE
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SERVEIS
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar els serveis de desplaçament de l’actual sistema
de control d’accés (panell+LPR) de la porta del Casal Marià, com es desprèn de l’informe
de data 27 d’abril de 2021, emès pel Sr. Ramon Prat Molas, cap 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.- Vist l’informe núm. NI022021001230 emès pel Sr. Ramon Prat Molas, Cap de
l’Àrea de Territori, en el qual es justifica la contractació dels serveis a l’empresa ETRA
BONAL, SA, adjudicatària del servei de conservació i manteniment de les instal·lacions
semafòriques i del control d’accessos al nucli antic de la ciutat d’Olot, amb efectes des
del dia 1 de gener de 2017; així com s’informa favorablement el pressupost presentat
núm. BI/000441-156 V1.
Quart.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals
de contractació.
Cinquè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa ETRA BONAL SA 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: CC012021000287 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 Prat Molas, cap de l’Àrea de Territori
de l’Ajuntament d’Olot de data 27 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 ETRA BONAL SA , amb NIF núm. A08522955.,el contracte menor
dels serveis de desplaçament de l’actual sistema de control d’accés (panell+LPR) de la
porta del Casal Marià; pel preu de setze mil vuit-cents vuitanta-vuit euros amb
quaranta-dos cèntims (16.888,42 €), IVA inclòs.

L’esmentat preu es desglossa en tretze mil nou-cents cinquanta-set euros amb trentaset cèntims (13.957,37 €) de pressupost net i dos mil nou-cents trenta-un euros amb
cinc cèntims (2.931,05 ) d’IVA calculat amb un tipus del 21%
Tercer.- El termini per a l’execució dels serveis serà de 30 dies, a partir de la data de
recepció de la notificació de l’adjudicació.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 16.888,42 €, IVA inclòs, amb càrrec
a la partida núm. 21.140.134.61916 “actuacions senyalització vies públiques” del
Pressupost municipal.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 21140 134 61916

Import
16888.42

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
ACTUACIONS SENYALITZACIO VIES 100 001 001 001 000 000
PUBLIQUES

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
CC012021000287.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa ETRA BONAL SA
S’aprova per unanimitat.
8.4. - ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT D'OLOT A L'ACORD MARC DE
SUBMINISTRAMENT D'UNIFORMITAT DE LA POLICIA LOCAL I VESTUARI DE
PROTECCIÓ CIVIL A TRAVÉS DE L'ACORD MARC DE L'ACM (EXP. 2017.03)
Núm. de referència : X2021019961
Tipus de Contracte: SU
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SUBMINISTRAMENT
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

ANTECEDENTS
1.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació
Catalana de Municipis (ACM), i prèvia tramitació del corresponent procediment
administratiu de licitació de conformitat amb els plecs de clàusules administratives
particulars i prescripcions tècniques aprovats per Resolució de Presidència del CCDL
de data 30 d’abril de 2020 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, va acordar
adjudicar l’Acord marc de subministrament d’uniformitat de policia local i vestuari de la
brigada municipal amb destinació a les entitats locals de Catalunya, per la Comissió
Executiva del CCDL, en la seva sessió de data 5 d’octubre de 2020, d’acord amb el

detall de les empreses que han resultat adjudicatàries en l’Acord marc i que,
seguidament, es relacionen:
1. CREA UNIFORMES SL – Lot 1.
2. DEXTRON INGENIERIA DE LA TELECOMUNICACIÓN SA – Lot 3.
3. INSIGNA UNIFORMES SL – Lots 1, 2 i 7.
4. MAC UNIFORMES SL – Lots 1 i 2.
5. SAGRES SL – Lots 1, i 2.
6. SATARA SEGURIDAD SL – Lots 1, 2 i 3.
7. SOLUCIONES TECNICAS 2000 SL. – Lots 1, 2 i 7.
8. SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC SL – Lots 1, 2 i 7.
9. USIS GUIRAO SL – Lots 1, 2 i 3
2.- En data 6 de novembre de 2020, es va formalitzar, entre el CCDL i les diferents
entitats mercantils seleccionades, el corresponent contracte com a adjudicatàries de
l’Acord marc d’uniformitat de policia local i vestuari de brigada municipal, licitat per part
del CCDL.
3.- En data 6 de maig de 2021, l’Ajuntament d’Olot mitjançant acord adoptat per la Junta
de Govern Local, es va adherir d’acord de subministrament d’uniformitat de policia local
i vestuari de protecció civil a través de l’Acord marc de l’ACM ( Exp. 2017.03) per un
termini d’un any .
De conformitat amb l’informe emès pel Sr Ignasi López Clevillé, sotsinspector en cap de
la Policia Municipal de l’Ajuntament d’Olot, de data 3 de Maig de 2021, vista la necessitat
d’adquisició de vestuari bàsic, calçat operatiu, eines i complements per la Policia
Municipal d’Olot per a l’any 2021, tant per als actuals components de la plantilla com per
als que previsiblement s’hi incorporaran durant l’any a través dels procediments de
selecció que estan previstos.
FONAMENTS DE DRET
Disposició addicional 3a. de la LCSP, en relació a la Disposició addicional 5a de la LBRL,
en la redacció donada per la LRSAL.
Articles 227 i ss. de la LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i
règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.

Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc.
Article 153 i 220 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius
mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents
contractuals.
L’Acord marc es licitarà i executarà en els termes de l’article 33.3 de la Directiva 2014/24
UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació
pública que deroga la Directiva 2004/18/CEE (en endavant, DN) i l’article 221.3 de la
LCSP.
L’Acord en qüestió i els seus contractes basats tenen caràcter administratiu i es regeixen
per aquest PCAP i pel PPT, els quals tenen caràcter contractual, així com per la resta
de normativa concordant aplicable que resulti d’aplicació en matèria de contractació dels
ens locals.
Per tot això, d’acord als antecedents abans esmentats , als fonaments de dret
assenyalats anteriorment, i vist l’expedient administratiu núm. CC012021000297 la
regidora delegada d’Hisenda, de l’Ajuntament d’Olot, proposa a la Junta de Govern
Local l’adopció dels següents acords:

Primer.- Disposar l’adhesió de l’Ajuntament d’Olot a l’Acord marc de subministrament
d’uniformitat de policia local i vestuari de brigada municipal amb destinació a les entitats
locals de Catalunya (Exp. 2017.03)
Segon.- Aprovar la contractació de les següent empreses adjudicatàries, i els
corresponents bens:
- INSIGNA UNIFORMES SL, 5.507,65 € més 1,156,61 € en concepte d’IVA calculat al
21%, amb un total de 6.664,26 €
LOT
1
1
1
2
2
2
2
2

TIPUS DE PEÇA DE ROBA
O COMPLEMENT
Pantalons operatius d’estiu
Pantalons operatius d’hivern
Samarreta interior d’estiu
Agulla de corbata
Funda portaguants de làtex
Manilles de xarnera d’alumini
Mitjons d’estiu Coolmax
Mitjons d’hivern Thermolite

QUANTITAT
35
26
9
7
6
7
54
57

IMPORT UNITAT
(SENSE IVA)
71,43 €
73,06 €
16,38 €
3,05 €
3,47 €
48,00 €
4,59 €
5,87 €

IMPORT TOTAL
(SENSE IVA)
2.500,05
1.899,56
147,42
21,35
20,82
336,00
247,86
334,59

€
€
€
€
€
€
€
€

- MAC UNIFORMES SL 654,50 € més 137,45 € en concepte d’IVA calculat al 21%, amb
un total de 791,95 €
LOT
2
2
2
2

TIPUS DE PEÇA DE ROBA
O COMPLEMENT
Cinturó interior/exterior MTP CDC
Eina multiús Leatherman
Funda de carregador
Llanterna Bayco USB-558XL

QUANTITAT

IMPORT UNITAT
(SENSE IVA)
14,00 €
47,00 €
5,00 €
83,50 €

11
5
3
3

IMPORT TOTAL
(SENSE IVA)
154,00 €
235,00 €
15,00 €
250,50 €

- SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC SL 7.797,99 € més 1.637,58 € en concepte
d’IVA calculat al 21%, amb un total de 9.435,57€
LOT

1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

TIPUS DE PEÇA DE ROBA
O COMPLEMENT

QTAT
.

Camisa de gala
Pantalons de gala
Corbata
Armilla antibales Rabintex-Gurdtex
Armilla reflectora groga/blava
Botes de 3 polzades Panter Z910 O3
Botes de canya alta 6 polzades
Panter FENIX 02
Botes de canya alta 6 polzades
Panter TACSSOS
Botes de mitja canya Robusta GTX TOPACIO
Funda d’armilla antibales
Guants de motorista Dragon Biket S
Guants tèrmics Dragon POL 1533
Sabata baixa Robusta Grafito GTX
Sabates de gala Panter Cívico
Sabates operatives Panter Civico 02
Sabates operatives Panter Z900

2
1
1
9
7
1
1

IMPORT
UNITAT
(SENSE IVA)
21,20 €
52,78 €
10,00 €
482,45 €
26,50 €
56,05 €
75,30 €

IMPORT
TOTAL
(SENSE IVA)
42,40 €
52,78 €
10,00 €
4.342,05
185,50
56,05
75,30

2

66,60 €

133,20

2
12
1
9
2
2
8
9

76,90
97,98
55,00
41,60
70,90
34,15
53,40
56,05

€
€
€
€
€
€
€
€

153,80
1.175,76
55,00
374,40
141,80
68,30
427,20
504,45

- SAGRES SL 338,30 € més 71,04 € en concepte d’IVA calculat al 21%, amb un total de
409,34 €
LOT
1
1
2

TIPUS DE PEÇA DE ROBA
O COMPLEMENT
Jaqueta de gala
Samarreta interior d’hivern
Xiulet amb mosquetó

QUANTITAT
1
5
17

IMPORT UNITAT
(SENSE IVA)
142,80 €
25,50 €
4,00 €

IMPORT TOTAL
(SENSE IVA)
142,80 €
127,50 €
68,00 €

- SATARA SEGURIDAD SL 682,00 € més 143,20 € en concepte d’IVA calculat al 21%,
amb un total de 825,22 €
LOT
2
2
2
2

TIPUS DE PEÇA DE ROBA
O COMPLEMENT
Botes de canya alta 8 polzades
FORCE 8
Cartera portaplaca
Funda portaguants antitall Akar
velcro AK
Motxilla negra assault Molle

QTAT
2

IMPORT UNITAT
(SENSE IVA)
79,00 €

IMPORT TOTAL
(SENSE IVA)
158,00 €

11
3

8,50 €
3,50 €

93,50 €
10,50 €

20

21,00 €

420,00 €

- SOLUCIONES TECNICAS 2000 SL 470,36 € més 98,78 € en concepte d’IVA calculat
al 21%, amb un total de 569,14 €
LOT

2

TIPUS DE PEÇA DE ROBA
O COMPLEMENT
Guants antitall Dragon POL31V

QUANTITAT

11

IMPORT UNITAT
(SENSE IVA)
42,76 €

IMPORT
TOTAL
(SENSE IVA)
470,36 €

- USIS GUIRAO SL 570,51 € més 119,81 € en concepte d’IVA calculat al 21%, amb un
total de 690,32 €
LOT

2
2
2
2

TIPUS DE PEÇA DE ROBA
O COMPLEMENT
Botes d’aigua
Funda de manilles King Cobra
Guants blancs de gala
Llanterna Fenix UC35V2

QUANTITAT

4
11
1
7

IMPORT UNITAT
(SENSE IVA)
8,20
10,52
2,90
59,87

€
€
€
€

IMPORT
TOTAL
(SENSE IVA)
32,80 €
115,72 €
2,90 €
419,09 €

Tercer.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import total de dinou mil
tres-cents vuitanta-cinc euros amb setanta-vuit cèntims (19.385,78€) IVA inclòs
que s'imputarà, dins del pressupost municipal de l'any 2021, a càrrec de l'aplicació
pressupostària 2021-180-132-221040 Vestuari Servei Seguretat
Partida

Nom

2021.180.132.221040

Vestuari Servei Seguretat

Despesa màxima anual
(IVA inclòs)
19.385,78 €

Operació Referència
200200

Tipus
Partida
Despeses 21180 132 221040

Import
19385.78

Descripció
VESTUARI SERVEI SEGURETAT

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

Aquest pressupost es distribuirà entre les següents empreses:
-

INSIGNA UNIFORMES SL, 5.507,65 € més 1,156,61 € en concepte d’IVA calculat
al 21%, amb un total de 6.664,26 €
MAC UNIFORMES SL 654,50 € més 137,45 € en concepte d’IVA calculat al 21%,
amb un total de 791,95 €
SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC SL 7.797,99 € més 1.637,58 € en concepte
d’IVA calculat al 21%, amb un total de 9.435,57€
SAGRES SL 338,30 € més 71,04 € en concepte d’IVA calculat al 21%, amb un total
de 409,34 €
SATARA SEGURIDAD SL 682,00 € més 143,22 € en concepte d’IVA calculat al
21%, amb un total de 825,22 €
SOLUCIONES TECNICAS 2000 SL 470,36 € més 98,78 € en concepte d’IVA
calculat al 21%, amb un total de 569,14 €
USIS GUIRAO SL 570,51 € més 119,81 € en concepte d’IVA calculat al 21%, amb
un total de 690,32 €

Quart.- Notificar l’adopció d’aquest acord a les empreses adjudicatàries que es
relacionen a continuació, al CCDL (Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona) i a
l’ACM (preferentment per e-Notum al NIF G66436064 i correu electrònic
centraldecompres@acm.cat) així com a la resta d’interessats que s’escaigui, i donant-li
els efectes de publicitat que siguin preceptius.
-

INSIGNA UNIFORMES SL, Polígon Industrial El Oliveral, parcela 14 A, A3 Madrid
– Primera Linea, 46394 (preferentment per e-Notum al NIF B97611164 i correu
electrònic insigna@insigna.es)

-

MAC UNIFORMES SL, carrer de les Flors, 12, 08001 Barcelona (preferentment per
e-Notum al NIF B66545963 i correu electrònic info@macuniformes.es);

-

SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC SL, carretera de Castellar, 352, 08226
Terrassa (preferentment per e-Notum al NIF B31930852 i correu electrònic
sebastia.ayats@miltec.es);

-

SAGRES SL, calle Prego de Montaos, 7, 36800 Redondela (Pontevedra)
(preferentment per e-Notum al NIF B36028991 i correu electrònic
partenon@partenon.net);

-

SATARA SEGURIDAD SL, carrer Mestral, 9, 46185 la Pobla de Vallbona (València)
(preferentment per e-Notum al NIF B98001282
i correu electrònic
ventas2@sataraseguridad.es);

-

SOLUCIONES TECNICAS 2000 SL, avenida Estaciones, 5, 28850 Torrejón de
Ardoz (Madrid) (preferentment per e-Notum al NIF B82300526 i correu electrònic
administracion@soltec2000.es);

-

USIS GUIRAO SL, carrer de Can Fenosa, 20. Polígon can Roca. 08107 Martorelles
(Barcelona) (preferentment per e-Notum al NIF B61515474 i correu electrònic
info@usisguirao.es)

Cinquè.- Nomenar responsable del contracte al Sr Ignasi López Clevillé, sotsinspector
en cap de la Policia Municipal de l’Ajuntament d’Olot.

S’aprova per unanimitat.
8.5. - ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, DEL
SUBMINISTRAMENT DE PLANTA ARBUSTIVA, VIVAÇ I DE TEMPORADA PER
ALS CONJUNTS FLORALS, JARDINERES A PEU DE CARRER I PARTERRES
D’OLOT
Núm. de referència : X2021004568
Tipus
Contracte
Procediment
Criteris

SU

DE SUBMINISTRAMENT

AB
MU

PROCEDIMENT OBERT
MULTIPLICITAT DE CRITERI

Antecedents
Per acord de la Junta de Govern Local de data 11 de febrer de 2021 s’inicià i aprovà
l’expedient de contractació administrativa del subministrament de planta arbustiva, vivaç
i de temporada per als conjunts florals, parterres i jardineres a peu de carrer de la ciutat
d’Olot, es va aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques, la despesa i es va convocar la licitació.
El termini de presentació de proposicions va finalitzar el dia 5 de març de 2021, havent
presentat oferta la següent empresa:

– CORMA, SCCL
D’acord amb els antecedents obrats a l’expedient, en data 18 de març de 2021
es va reunir la Mesa de Contractació per obrir el Sobre B, corresponent als criteris
d’adjudicació avaluables per judici de valor, i en data 25 de març es reuní
novament per donar compte de l’informe emès pel Sr. Xavier Pujol, Tècnic del
Consorci de Medi Ambient i Salut Pública SIGMA, de valoració dels criteris
d’adjudicació avaluables per judici de valor, i obrir el Sobre C, corresponent als
criteris avaluables automàticament o mitjançant fórmula.

En data 15 d’abril de 2021 la Mesa de Contractació es reuní per donar compte de
l’informe emès pel Sr. Xavier Pujol, de valoració dels criteris avaluables automàticament
i proposta d’adjudicació. El resum de les puntuacions obtingudes és el següent:

En la mateixa sessió, la Mesa va proposar l’adjudicació del subministrament a “CORMA
SCCL”.
En data 23 d’abril de 2021 es va requerir a l’empresa “CORMA SCCL”, per tal que
presentés tota la documentació necessària per procedir a l’adjudicació del contracte i
constituís la garantia definitiva, en els termes de l’article 150 de la LCSP.
Atès que l’empresa “CORMA SCCL”, va donar compliment al requeriment esmentat dins
el termini establert a l’efecte, ingressant la garantia definitiva i presentant la
documentació requerida.
De conformitat amb el punt 3 de l’article 150 de la LCSP i amb la Disposició Addicional
Segona de la LCSP.
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12021000009 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
Primer.- ADJUDICAR el contracte del subministrament de planta arbustiva, vivaç i de
temporada per als conjunts florals, parterres i jardineres a peu de carrer de la ciutat
d’Olot, a favor de l’empresa CORMA SCCL, amb NIF F08668824, pel preu de trentanou mil sis-cents euros (39.600,00€) , IVA inclòs, amb el desglossament següent:
36.000,00 € de pressupost net sense IVA, i 3.600,00 € corresponent al 10% d’IVA.
El subministrament consistirà en el lliurament successiu i per un preu unitari, sense que
la quantitat total es pugui definir amb exactitud en el moment del contracte, per estar
subordinats a les necessitats de l’administració contractant, i calculat en base a un
descompte ofert pel licitador pel què fa referència a la planta arbustiva, vivaç i de
temporada, aplicant el descompte del 7% que ofereix el licitador, amb un import màxim
de 33.227,04 € IVA inclòs, import que es desglossa en un total 30.206,40 € de base
imposable i 3.020,64€ d’IVA calculat al 10%.
I i un preu total de 6.372,96 € per els coixins pre-cultivats, import que es desglossa en

un total de 5.793,60 € de base imposable i 579,36 € d’IVA calculat al 10%.
Segon.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de
clàusules administratives particulars i el plec de clàusules tècniques reguladores de la
contractació, aprovats per la Junta de Govern Local de data 11 de febrer de 2021; així
com amb l’oferta presentada per l’adjudicatària.
Tercer.- Les característiques i avantatges de l’oferta, queden acreditades a l’informe de
la Mesa de Contractació celebrada el dia 15 d’abril de 2021
Tota la informació necessària que justifica la present adjudicació es troba publicada en
el Perfil del contractant de l’Ajuntament d’Olot.
Quart.- D’acord amb la clàusula 7 del PCAP, el preu del contracte per a l’any 2021 es
pagarà amb càrrec a la següent partida: 2021.700.171.210000 Jardineria i Espais
Verds.
Exercici
2021
2022

Operació Referència
200300
2100915
200300
2200040

Preu
18.000,00
18.000,00

Tipus
Partida
Despeses 21700 171 210000
Despeses 99999

Import
19800
19800

IVA 10%
1.800,00
1.800,00

TOTAL
19.800,00
19.800,00

Descripció
JARDINERIA I ESPAIS VERDS
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

En tractar-se d’una despesa plurianual, aquesta despesa queda subordinada a
l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost dels exercicis respectius.
Cinquè.- La durada del contracte s’estableix en dos (2) anys, a comptar des de la data
de la formalització del contracte, amb la possibilitat d’una pròrroga d’un any.
Sisè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i als candidats, de conformitat amb
l’article 151 de la LCSP.
Setè.- Publicar l’adjudicació del contracte mitjançant anunci en el Perfil del Contractant.
Vuitè.- Requerir a l’empresa CORMA SCCL, amb NIF F08668824, per tal que en el
termini màxim de quinze dies hàbils següents al dia en què s’efectuï la notificació de
l’adjudicació als licitadors i candidats formalitzi el contracte, d’acord amb el que estableix
l’article 153.3 de la LCSP, i vist que el contracte no és susceptible de recurs especial en
matèria de contractació d’acord amb el que disposa l’article 44.1 de la LCSP.
Novè.- PUBLICAR la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del
Contractant.
S’aprova per unanimitat.

8.6. - ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, DEL
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT, INSTAL.LACIÓ I MANTENIMENT
INTEGRAL D’UN CINEMÒMETRE I DUES CABINES ANTIVANDÀLIQUES EN EL
MUNICIPI D’OLOT.
Núm. de referència
Tipus
Contracte
Procediment
Criteris

: X2020041259
SU

DE SUBMINISTRAMENT

AB
MU

PROCEDIMENT OBERT
MULTIPLICITAT DE CRITERI

Antecedents
Per acord de la Junta de Govern Local de data 26 de novembre de 2020 s’inicià i aprovà
l’expedient de contractació administrativa del subministrament, instal·lació i
manteniment integral d’un cinemòmetre i dues cabines antivandàliques en el municipi
d’Olot, es va aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques, la despesa i es va convocar la licitació.
Vist que el plec de clàusules administratives de la licitació fou objecte de recurs, en data
30 de desembre de 2020 la Junta de Govern Local va estimar íntegrament el recurs
presentat, va retrotreure les accions iniciades i suspendre la licitació, va aprovar la
modificació del plec de clàusules administratives particulars i l’inici d’una nova
convocatòria.
El termini de presentació de proposicions va finalitzar el dia 12 de febrer de 2021, havent
presentat oferta les següents empreses:

-

ALPHANET SECURITY SYSTEMS, SL
TRADESEGUR , SA

D’acord amb els antecedents obrats a l’expedient, en data 3 de març de 2021 es va
reunir la Mesa de Contractació per donar compte de l’informe tècnic emès pel Sr. Ferran
Arcas, Sergent de la Policia Municipal d’Olot, de valoració i proposta d’adjudicació de
les ofertes presentades.
El resum de les puntuacions obtingudes per les diferents empreses va ser el següent:

En la mateixa sessió, la Mesa va proposar l’adjudicació del servei a “Alphanet Security
Systems, SL”. En data 22 de març de 2021 se’ls va requerir la presentació de la
documentació prèvia a l’adjudicació i constitució de la garantia definitiva, en els termes
de l’article 150 de la LCSP. A la vista de la documentació presentada, se’ls va fer un nou
requeriment en data 8 d’abril. Vist que no van respondre a aquest segon requeriment en
el termini atorgat, en data 19 d’abril de 2021 es va requerir al segon classificat,
“Tradesegur SA”, perquè presentessin la documentació prèvia a l’adjudicació i
constituïssin garantia definitiva.
Atès que l’empresa “Tradesegur SA”, va donar compliment al requeriment esmentat dins
el termini establert a l’efecte, ingressant la garantia definitiva i presentant la
documentació requerida.
De conformitat amb el punt 3 de l’article 150 de la LCSP i amb la Disposició Addicional
Segona de la LCSP.
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12020000042 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
Primer.- ADJUDICAR el contracte del subministrament, instal·lació i manteniment
integral d’un cinemòmetre i dues cabines antivandàliques en el municipi d’Olot, a favor
de l’empresa “Tradesegur SA”, amb NIF A80015506, pel preu de seixanta-quatre mil
tres-cents cinquanta-nou euros amb noranta cèntims (64.359,90 €) IVA inclòs.
Aquest import es desglossa cinquanta-tres mil cent noranta euros (53.190,00 €) d’import
net i onze mil cent seixanta-nou euros amb noranta cèntims (11.169,90 €) en concepte
d’IVA calculat al 21 %.
Any
Cinemòmetre
Cabina (inclòs pal)
2021
Instal·lació
Verificacions
Subtotal

Preu
Qtat
36.200,00 €
1
3.150,00 €
2
1.000,00 €
2
1.500,00 €
2

Total s/iva
36.200,00 €
6.300,00 €
2.000,00 €
3.000,00 €
47.500,00 €

IVA
7.602,00 €
1.323,00 €
420,00 €
630,00 €
9.975,00 €

TOTAL
43.802,00 €
7.623,00 €
2.420,00 €
3.630,00 €
57.475,00 €

Manteniment des de
data
instal·lació
2022 (garantia)
Manteniment
2023 any (garantia)
Manteniment
2024 any

1.410,00 €

296,10 €

1.706,10 €

1.410,00 €

296,10 €

1.706,10 €

2.870,00 €
602,70 €
53.190,00 € 11.169,90 €

3.472,70 €
64.359,90 €

següent
següent
Total

Segon.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de
clàusules administratives particulars i el plec de clàusules tècniques reguladores de la
contractació, aprovats per la Junta de Govern Local de data 30 de desembre de 2020;
així com amb l’oferta presentada per l’adjudicatària.
Tercer.- Les característiques i avantatges de l’oferta, queden acreditades a l’informe de
la Mesa de Contractació celebrada el dia 3 de març de 2021.
Tota la informació necessària que justifica la present adjudicació es troba publicada en
el Perfil del contractant de l’Ajuntament d’Olot.
Quart.- D’acord amb els terminis establerts a la clàusula 6 del PCAP, el preu del
contracte per a l’any 2021 (adquisició de material) es pagarà amb càrrec a la partida
núm. 21.180.133.63905 “R20 Radars Avda.Sant Jordi”.
Pel que fa al manteniment de la instal·lació corresponent als anys 2022, 2023 i 2024
es pagarà amb càrrec a una partida del capítol 2 de cada exercici pressupostari.
En tractar-se d’una despesa plurianual, queda subordinada a l’existència de crèdit
adequat i suficient en el pressupost dels exercicis respectius i tindrà la següent
distribució:
Exercici Pressupost
2021 Compra de la unitat + cabina + poste

Preu
47.500,00 €

IVA 21%
Total
9.975,00 € 57.475,00 €

Manteniment des de data instal·lació
2022 (Garantia)
2023 Manteniment següent any (Garantia)
2024 Manteniment següent any
Totals de la inversió

1.410,00 €
1.410,00 €
2.870,00 €
53.190,00 €

296,10 € 1.706,10 €
296,10 € 1.706,10 €
602,70 € 3.472,70 €
11.169,90 € 64.359,90 €

Operació Referència
200300
2101016
200210
2101016

Tipus
Partida
Despeses 21180 133 63905
Despeses 21180 133 63905

Import
57475
-22203.50

Descripció
R20 RADARS AV. SANT JORDI (IFS)
R20 RADARS AV. SANT JORDI (IFS)

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

Cinquè.- La durada del contracte de manteniment s’estableix per tres (3) anys, a
comptar des del la formalització del contracte que inclou els dos primers contemplats

dins el període de garantia.
El període d’instal·lació serà com a màxim de 12 setmanes a comptar des de la data de
signatura del contracte, o la proposta reduïda presentada per l’empresa adjudicatària.
Sisè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i als candidats, de conformitat amb
l’article 151 de la LCSP.
Setè.- Publicar l’adjudicació del contracte mitjançant anunci en el Perfil del Contractant.
Vuitè.- Requerir a l’empresa Tradesegur SA”, amb NIF A80015506, per tal que en el
termini màxim de quinze dies hàbils següents al dia en què s’efectuï la notificació de
l’adjudicació als licitadors i candidats formalitzi el contracte, d’acord amb el que estableix
l’article 153.3 de la LCSP, i vist que el contracte no és susceptible de recurs especial en
matèria de contractació d’acord amb el que disposa l’article 44.1 de la LCSP.
Novè.- PUBLICAR la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del
Contractant.
S’aprova per unanimitat.
8.7. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ ACUMULADOR CEIP ST ROC
Núm. de referència : X2021015075
Tipus de Contracte: SU
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SUBMINISTRAMENT
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar el subministrament i la instal·lació d’un
acumulador de 1000 litres al CEIP St. Roc, com es desprèn de l’informe de data 13
d’abril de 2021, emès pel Sr. Xavier Viñolas Boix, enginyer tècnic de l’Àrea de Territori
de l’Ajuntament d’Olot i amb el vistiplau del Sr. Albert Pons, com a gestor de la partida
pressupostària.
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 d’un
tallagespes:
-

UTE GRAU SISTEMES TÈRMICS I MONTOLIVET INSTAL·LACIONS SLU
J.JUANOLA SL

-

ELÈCTRIC JOMI, SL

Quart.- Atès que de les 3 ofertes sol·licitades, s’han presentat 2 ofertes dins del termini
establert a l’efecte.
La valoració tècnica de les 2 ofertes presentades, en base als criteris establerts en la
sol·licitud, és la següent:
A) Oferta econòmica (90 punts): màxima puntuació a l’oferta que presenti la baixa
més econòmica sobre el valor estimat del contracte mitjançant l’aportació de cost
dels treballs sense IVA i 2 decimals i d’acord amb la formula:
On:

POi= 90 (Om/Oi)
POi és la puntuació de l’oferta econòmica a valorar
Om, és la oferta econòmica menor dels licitadors
Oi, és la oferta econòmica a valorar

-UTE GRAU SISTEMES TÈRMICS SL I MONTOLIVET INSTAL·LACIONS SLU
Preu: 3.860,00 € + 810.60 € en concepte d’IVA
Punts: Oferta superior al valor estimat del contracte
-J.JUANOLA,SL
Preu: 3.305,79 € + 694,22 € en concepte d’IVA
Punts: 90
B) Nombre d’anys de garantia de l’empresa l’instal·lador addicionals als 2 anys
mínims requerits (10 punts) màxima puntuació a l’oferta que presenti el major nombre
d’anys addicionals de garantia i d’acord amb la formula:
On:

Pi= 10(Xi/XM)
Pi és la puntuació anys garantia a valorar
Xi és el nombre d’anys de garantia a valorar
XM és el major nombre d’anys de garantia oferts

-UTE GRAU SISTEMES TÈRMICS SL I MONTOLIVET INSTAL·LACIONS SLU
Garantia addicional: no aporta
Punts: 0
-J.JUANOLA,SL
Garantia addicional: 0 anys
Punts: 0
Analitzades les ofertes,

1. L’empresa UTE GRAU SISTEMES TÈRMICS SL I MONTOLIVET INSTAL·LACIONS
SLU queda exclosa de la licitació per presentar una oferta amb import superior al valor
estimat del contracte.
2. S’informa favorablement a la contractació de l’oferta presentada per l’empresa
J.JUANOLA,SL , per haver obtingut la major puntuació, que ha estat: 90 punts
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 J.JUANOLA 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. CC012020000242 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 Viñolas Boix, enginyer tècnic de l’Àrea
de Territori de l’Ajuntament d’Olot i amb el vistiplau del Sr. Albert Pons, com a gestor de
la partida pressupostària, de data 13 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 J.JUANOLA SL, amb NIF núm. B17236613, el contracte menor de
subministrament i instal·lació d’un acumulador de 1000 litres al CEIP St. Roc, pel
preu de quatre mil euros (4.000,00 €), IVA inclòs.

L’esmentat preu es desglossa en tres mil tres-cents cinc euros amb setanta-nou cèntims
(3.305,79 €) de pressupost net i sis-cents noranta-quatre euros amb vint-i-dos cèntims
(694,22 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 %.
Tercer.- La instal·lació s’haurà d’executar durant el període de vacances estivals dels
centres i s’haurà de presentar el certificat final d’instal·lació abans del 30 de setembre
de 2021.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 4.000,00 €, IVA inclòs, amb càrrec
a la partida 2021 140 320 63202 “Actuacions edificis educació”:
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 21140 320 63202

Import
4000.00

Descripció
ACTUACIONS EDIFICIS EDUCACIO

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
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
CC012021000242.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa: J.JUANOLA SL.
S’aprova per unanimitat.
8.8. - CULTURA: CONTRACTACIÓ SERVEI D'ESTUDI I ELABORACIÓ DEL MAPA
DE LA INDÚSTRIA CULTURAL A OLOT
Núm. de referència : X2021017591
Primer.- Atès que és necessari la prestació del servei d'estudi i elaboració del mapa de
la indústria cultural a Olot com es desprèn de l’informe de data 21-04-2021, emès pel
SUSANNA ALSINA, DIRECTORA ADJUNTA DE L'ÀREA DE CULTURA amb el vistiplau
de RICARD SARGATAL, DIRECTOR DE L'ÀREA DE CULTURA de l’Ajuntament d'Olot
.
Codi CPV: 72221000-0 Servicios de consultoría en análisis empresarial
Segon.- Atès que la necessitat a satisfer s’integra dins les competències de l’Ajuntament
d'Olot .
Tercer.- Atès que es valora favorablement l’oferta presentada per ICC consultors SL
Quart.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals
de contractació.
Cinquè.- Atès que la finalitat del contracte és cobrir una necessitat puntual i no recurrent
o periòdica, 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.

Sisè.- Vista la capacitat d’obrar de ICC consultors SL i atès que 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.
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.
Atès
el
Reial
Decret
Llei
3/2020
de
4
de
febrer
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics
Tipus de Contracte: SE
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SERVEIS
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Vist l’expedient administratiu núm: CC012021000276 i antecedents corresponents, el
regidor delegat d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Aprovar l’informe emès per SUSANNA ALSINA, DIRECTORA ADJUNTA DE
L'ÀREA DE CULTURA, amb el vistiplau de RICARD SARGATAL, DIRECTOR DE
L'ÀREA DE CULTURA de l’Ajuntament d'Olot de data 21-04-2021 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 ICC consultors, SL de BARCELONA (BARCELONA), amb NIF núm.
B62536909, el contracte menor dels serveis de servei d'estudi i elaboració del mapa de
la indústria cultural a Olot pel preu de SET MIL CINC-CENTS VINT-I-VUIT AMB
VUITANTA-NOU (7.528,89 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en SIS MIL DOS-CENTS VINT-I-DOS, AMB VINT-I-DOS
(6.222,22 €) de pressupost net i MIL TRES-CENTS SIS AMB SEIXANTA-SET (1.306,67
€) d’IVA calculat amb un tipus del 21 %
Tercer.- El termini per a l’execució dels serveis serà de 10 mesos, a partir de la data de
recepció de la notificació de l’adjudicació .
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 7.528.89 €, IVA inclòs, amb càrrec
a la partida 21 499 334 226092 PROJECTES CULTURA de l’Ajuntament d'Olot .
Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació.

Sisè.- CONSULTORS CULTURALS, SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012021000276.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 21499 334 226092

Import
7528.89

Descripció
PROJECTES CULTURA

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

S’aprova per unanimitat.
9.1. - PROPOSTA DE PAGAMENT DELS SERVEIS DE RETENS REALITZATS DE
L'16 DE MARÇ AL 15 D'ABRIL DE 2021
Núm. de referència

: X2021017287

Atès els informes del director de l’àrea d’Infraestructura i Urbanisme de data 22 d’abril
de 2021 amb número d’expedient NI022021001202, l’informe del cap d’àrea
d’Informàtica de data 16 d’abril de 2021 amb número d’expedient NI022021001105,
l’informe del director tècnic de la Brigada Municipal de data 19 d’abril de 2021 amb
número d’expedient NI022021001137 i els informes del cap d’àrea d’Esports de data 19
d’abril de 2021 amb número d’expedient NI022021001137.
D’acord amb el que estableix el punt 7 de l’acta de la Comissió de seguiment del conveni
número 66, de data 14 de maig de 2018, i la seva ratificació per la Mesa General de
Negociació de l’Ajuntament d’Olot en data 12 de juny de 2018 sobre els retens de
Brigada Municipal, Informàtica i tècnics d’Urbanisme.
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot de data 13/02/2020 amb
número d’expedient RH132020000013 en la qual signava l’import unitari de les hores de
serveis extraordinaris i altres conceptes de personal de l’Ajuntament d’Olot i organismes
autònoms per a l’any 2020.
Vist l’expedient administratiu RH132021000006 i antecedents corresponents, la
regidora, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:

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

Brigada
Brigada
Brigada
Brigada

1
1
1
1

-

-

Sortida
reten acte
programat
Hores
excedent
sortida

Servei

Sortida
reten
laborable
Sortida
reten festiu

Nom i Cognoms

Reten
setmana

Primer.- Pagament d’un complement en concepte de reten al personal de la Brigada
Municipal, d’informàtica, dels serveis tècnics d’urbanisme i d’esports que es relaciona a
continuació pels serveis de reten realitzats del 16 de març al 15 d’abril de 2021:

-

-

Import
(€)
138,94 €
138,94 €
138,94 €
138,94 €

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

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

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1

1
1
-

-

-

TOTAL

-

138,94 €
138,94 €
195,54 €
138,94 €
138,94 €
138,94 €
138,94 €
138,94 €
138,94 €
277,88 €
334,48 €
138,94 €
2.614,12€

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

Tipus
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses

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

Import
555.76
138.94
612.36
138.94
416.82
751.30

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

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

CC3
999
999
999
999
999
999

CC4
999
999
999
999
999
999

CC5
999
999
999
999
999
999

CC6
999
999
999
999
999
999

S’aprova per unanimitat.
10.1. - PAGAMENT DELS SERVEIS EXTRAORDINARIS A DIVERS PERSONAL DE
LES OFICINES PER LES HORES EXTRES REALITZADES DEL 16 DE MARÇ AL 15
D'ABRIL DE 2021
Núm. de referència : X2021018031
En relació a l’expedient RH132021000062 i antecedents corresponents, la regidora
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Pagament dels serveis extraordinaris a divers personal de l’Ajuntament que es relaciona
a continuació per les hores extres realitzades des del 16 de març al 15 d’abril de 2021:
Nom i Cognoms

Subàrea

****
****

Brigada
Educació

TOTAL

Data

Serveis

10/04/2021 Casament
27/03/2021 Casament.

Núm/
hores
1
1

Import €
43,69€
43,69€

87,38€

Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:
Operació Referència
0

Tipus
Partida
Despeses 21142 150 13001

Import
43.69

0

Despeses 21500 320 13001

43.69

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
HORES EXTRAORDINARIES BRIGADA
142ADM.
002 999 999 999 999
GRAL.
HORES EXTRAORDINARIES EDUCACIO
500ADM.
999 999 999 999 999
GRAL

S’aprova per unanimitat.
11.1. - PAGAMENT D'UN COMPLEMENT DE NOCTURNITAT AL PERSONAL DE
LA POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS DEL 16 DE MARÇ AL 15
D'ABRIL DE 2021
Atès l’informe del Sotsinspector de la Policia Municipal PS052021000004 de data 16
d’abril de 2021.
Vist l’expedient administratiu RH132021000056 i antecedents corresponents, la
regidora, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
D’acord amb el que estableix l’annex 1, aprovat pel Ple d’aquesta Corporació en la
sessió celebrada el dia 26 de març de 1992, sobre els serveis de nocturnitat de la Policia
Municipal.
D’acord amb l’acta número 1/2018 de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament
d’Olot de data 12 de juny de 2018, sobre la modificació del import de les hores
extraordinàries i les condicions laborals de la Policia Municipal.
Primer.- Pagament d’un complement de nocturnitat al personal de la Policia Municipal
que es relaciona a continuació pels serveis realitzats des del dia 16 de març al 15 d’abril
de 2021:
Nom i Cognoms

Data

Dies

Serveis

Import (€)

****
****

16/03-21/03/21

6

Nocturnitat

160,56 €

29/03-04/04/21

7

Nocturnitat

187,32 €

****

14/04-15/04/21

2

Nocturnitat

53,52 €

****

05/04-11/04/21

7

Nocturnitat

187,32 €

AGENTS
****

24/03-27/03/21

4

Nocturnitat

74,12 €

****

16/02-15/03/21

6

Nocturnitat

111,18 €

****

22/03-28/03/21

7

Nocturnitat

129,71 €

****

22/03-28/03/21

14

Nocturnitat

259,42 €

CAPORALS

05/04-11/04/21
****

16/03-20/03/21

5

Nocturnitat

92,65 €

****

16/03-21/03/21

6

Nocturnitat

111,18 €

****

20/03/21

1

18,53 €

****

16/03-21/03/21

6

Nocturnitat
Nocturnitat

111,18 €

****

16/03-21/03/21

6

Nocturnitat

111,18 €

****

12/04-15/04/21

4

Nocturnitat

74,12 €

****

12/04-15/04/21

4

Nocturnitat

74,12 €

****

12/04-15/04/21

4

Nocturnitat

74,12 €

****

12/04-15/04/21

4

05/04-11/04/21

7

Nocturnitat
Nocturnitat

74,12 €

****

129,71 €

****

05/04-11/04/21

7

Nocturnitat

129,71 €

****

05/04-11/04/21

7

Nocturnitat

129,71 €

****

29/03-04/04/21

7

Nocturnitat

129,71 €

****

11

****

22/03-25/03/21
29/03-04/04/21
25/03-28/03/21

****

29/03-04/04/21

****

01/04-04/04/21

****

26/03-28/03/21

Nocturnitat

203,83 €

4

Nocturnitat

74,12 €

7

Nocturnitat

129,71 €

4

Nocturnitat

74,12 €

3

Nocturnitat

55,59 €

TOTAL

2.960,56€

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

Tipus
Partida
Despeses 21180 132 121031

Import
2960.56

Descripció
ALTRES
COMPLEMENTS
SEGURETAT

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

S’aprova per unanimitat.
12.1. - PAGAMENT DE SERVEIS EXTRAORDINARIS AL PERSONAL DE LA
BRIGADA MUNICIPAL PER LES HORES EXTRES REALITZADES DEL DIA 16 DE
MARÇ AL 15 D'ABRIL DE 2021
Núm. de referència

: X2021017905

Vist l’expedient administratiu RH132021000061 i antecedents corresponents i atès
l’informe del Director tècnic de la Brigada Municipal amb número NI022021001163 de
data 20 d’abril de 2021, la Regidora, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:

Pagament de serveis extraordinaris al personal de la Brigada Municipal que es relaciona
a continuació, per les hores extres realitzades des el dia 16 de març al 15 d’abril 2021:
Brigada
servei

Data

Cognoms i Nom

Import

ELECTRICISTES Oficial 1º

1,50

29,64 €

S. Diürn

1,50

29,64 €

ELECTRICISTES Oficial 1º

8,00

193,92 €

09/04/2021

S.Diürn

1,00

19,76 €

09/04/2021

S.Diürn

1,00

19,76 €

02/04/2021

S. Mínim

1,00

30,88 €

04/04/2021

S. Mínim

1,00

30,88 €

10/04/2021

S.Diürn Festiu

1,00

23,16 €

10/04/2021

S.Diürn Festiu

1,00

23,16 €

11/04/2021

S.Diürn Festiu

1,00

23,16 €

11/04/2021

S.Diürn Festiu

1,00

23,16 €

ESCOLES Oficial 1º

1,50

34,74 €

S.Diürn Festiu

1,50

34,74 €

ESCOLES Supervisor

2,50

65,62 €

09/04/2021

S. Minim

1,00

30,88 €

10/04/2021

S.Diürn Festiu

1,50

34,74 €

13,50

323,92 €

15/04/2021

****
Sismògraf - De 15:00 h a 16:00 h - Connexió
corrent espectacle Plaça de Braus
Sismògraf - De 16:00 h a 17:00 h - Connexió
corrent espectacle Hospici
Dia mundial autisme - De 13:00 h a 14:00 h Il·luminar Can Joanetes color blau
Acte - De 18:20 h a 19:20 h - Posar focus façana
Can Joanetes color blanc
Sismògraf - De 07:00 h a 08:00 h - Connexió
corrent espectacle Fonts de Sant
Sismògraf - De 20:00 h a 21:00 h Desconnexió corrent espectacle Fonts de Sant
Sismògraf - De 08:00 h a 09:00 h - Connexió
corrent espectacle Parc Nou
Sismògraf - De 13:00 h a 14:00 h Desconnexió corrent espectacle Parc Nou

****
Llar d'infants del Morrot - De 06:30 h a 08:00
h - Treure els vidres trencats i

10/04/2021

****
Llar d'infants del Morrot - De 21:00 h a 22:00
h - Protegir amb tanques uns
Llar d'infants del Morrot - De 06:30 h a 08:00
h - Treure els vidres trencats i

Tipus

Hores

****
Sismògraf - De 18:15 h a 19:45 h - Connexió i
desconnexió corrent espectacle

/

TOTAL

Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:
Operació Referència
0

Tipus
Partida
Despeses 21142 165 13001

Import
29.64

0

Despeses 21142 1522 13001

294.28

S’aprova per unanimitat.

Descripció
HORES
EXTRAORDINARIES
ENLLUMENAT
HORES
EXTRAORDINARIES
EDIFICIS

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

999

999

999

999

13.1. - PAGAMENT DE SERVEIS EXTRAORDINARIS AL PERSONAL DE LA
POLICIA MUNICIPAL REALITZATS DES DEL 16 DE MARÇ AL 15 D'ABRIL DE
2021
Núm. de referència

: X2021019118

Atès l’informe del Sotsinspector de la Policia Municipal de data 16 d’abril de 2021.
Vist l’expedient administratiu RH132021000029 i antecedents corresponents, la
regidora, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord:
D’acord amb l’acta número 1/2018 de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament
d’Olot de data 12 de juny de 2018, sobre la modificació del import de les hores
extraordinàries i les condicions laborals de la Policia Municipal.
Primer.- Pagament de serveis extraordinaris al personal de la Policia Municipal que es
relaciona a continuació realitzats des del 16 de març al 15 d’abril de 2021:
Nom i Cognoms / Data / Servei

Hores

Import (€)

****– Agent
20/03/21 ACTE ESPORTIU – 963

5

115,80 €

****– Agent
20/03/21 ACTE ESPORTIU – 963

5

115,80 €

****- Agent
19/03/2021 REFORÇ TORN – 951

8

158,08 €

****– Caporal
20/03/21 ACTE ESPORTIU – 963

5

127,10 €

****– Agent
20/03/21 ACTE ESPORTIU – 963

7

162,12 €

****- Agent
19/03/2021 REFORÇ TORN – 951

8

158,08 €

****– Agent
20/03/2021 ACTE ESPORTIU – 963

5

115,80 €

****– Agent
06/04/2021 REFORÇ TORN – 951

13

256,88 €

****- Agent
06/04/2021 REFORÇ TORN – 951

13

256,88 €

TOTAL

69

1.466,54€

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

Tipus
Partida
Despeses 21180 132 13001

Import
1466.54

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

S’aprova per unanimitat.
14.1. - CONVENI DE REHABILITACIÓ I MANTENIMENT DEL SISTEMA DE
VISUALITZACIÓ EN LA VIA PÚBLICA DE LES PLACES LLIURES ALS
APARCAMENTS OBERTS AL PÚBLIC-PROPOSANT APROVAR
Núm. de referència

: X2021017208

Vist el conveni de rehabilitació i manteniment del sistema de visualització en la via
pública de les places lliures als aparcaments oberts al públic subscrit entre l’Ajuntament
d’Olot i Recreatius Costa Brava, SL, Rubau Tarres SA, Dester Invest SL, UTE i Gumin,
SL, que té per objecte fixar les obligacions i la participació econòmica de les parts per
executar la fase d’obres de rehabilitació del sistema de visualització de places lliures i,
un cop posat en servei, les obligacions que regiran en la fase d’explotació posterior, que
requerirà continuïtat en els subministraments i periodicitat de manteniment.
Vist l’informe emès pel director de l’Àrea de Territori en data 5 de maig de 2021, que
s’adjunta a l’expedient, conforme al qual s’informa favorablement l’aprovació del referit
conveni.
Vist que el contingut de les obres de rehabilitació tenen un pressupost de 29.042,09
euros (IVA inclòs), dels quals una part serà a càrrec de l’ajuntament (50%), i l’altra part
(50%) de les empreses gestores dels aparcaments.
La part d’obres a càrrec de l’ajuntament tenen un pressupost de 14.521,04 euros (IVA
inclòs), les quals es finançaran amb càrrec a la partida 21.140.133.61918 “Panells
aparcaments Olot” del pressupost municipal.
Vist que s’han emès les liquidacions corresponents al pagament de les despeses de
rehabilitació i posada en marxa del sistema.
En relació a l’expedient URG42021000003, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d' Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR el conveni de rehabilitació i manteniment del sistema de
visualització en la via pública de les places lliures als aparcaments oberts al públic
subscrit entre l’Ajuntament d’Olot i Recreatius Costa Brava, SL, Rubau Tarres SA,
Dester Invest SL, UTE i Gumin, SL.

SEGON.- APROVAR la despesa corresponent a la part d’obres i que tenen un
pressupost de 29.042,09 euros (IVA inclòs), les quals es finançaran amb càrrec a la
partida 21.140.133.61918 “Panells aparcaments Olot” del pressupost municipal, amb el
benentès que una part serà a càrrec de l’ajuntament (50%), i l’altra part (50%) de les
empreses gestores dels aparcaments, d’acord amb les liquidacions generades al
respecte.
Operació Referència
200200

Tipus
Partida
Despeses 21140 133 61918

Import
29042.09

Descripció
PANELLS APARCAMENTS OLOT

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
140 999 999 065 999 999

TERCER.- FACULTAR l'alcaldia perquè subscrigui tots els documents que siguin
necessaris per a la formalització dels precedents acords.
QUART.- NOTIFICAR el present acord als interessats i als serveis econòmics de
l’Ajuntament.
S’aprova per unanimitat.
15.1. - CONCEDIR LLICÈNCIA PER A SUBSTITUCIÓ DE COBERTA EN EDIFICI EN
TESTER – fase II-III-IV, al PG DE BLAY N.6
Núm.- LLICENCIA D’OBRES
CASINO OLOTI- PG DE BLAY N.0006 Pis.1 OLOT
Núm. de referència

: X2021000814

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de CASINO OLOTI per SUBSTITUCIÓ DE
COBERTA EN EDIFICI EN TESTER – fase II-III-IV, al PG DE BLAY N.6, del municipi
d’Olot.
Identificació de l’expedient: OMA32021000001
Situació: PG DE BLAY N.0006
UTM: 7703201
1.- En data 30/12/2020, CASINO OLOTI amb DNI: G17054180, representat per ****,
presenta projecte d’obres majors per SUBSTITUCIÓ DE COBERTA EN EDIFICI EN
TESTER – fase II-III-IV, amb situació al carrer PG DE BLAY N.6, d’Olot.
2.- En data 23/04/2021 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 SUBSTITUCIÓ DE COBERTA EN
EDIFICI EN TESTER – fase II-III-IV al PG DE BLAY N.6.
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya,
estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les llicències d’obres.
És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme.
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local,
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, que va delegar
aquesta competència en aquest òrgan municipal.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Atorgar a CASINO OLOTI amb DNI G17054180, representat per ****,
llicència d’obres (OMA32021000001), per SUBSTITUCIÓ DE COBERTA EN EDIFICI
EN TESTER – fase II-III-IV, amb situació al PG DE BLAY N.6, del municipi d’Olot.
SEGON. Informar que no podran inciar-se les obres en tant no es doni compliment als
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències d’Urbanisme
d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran les
corresponents actuacions sancionadores.
TERCER. El termini per començar les obres és de 8 MESOS i el termini per acabar-les
és de 18 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: CRA2021600024
Liquidació de Drets i Garanties:
Drets
Per:Un pressupost de: 80118.95 euros
Base liquidable (3)

Drets

80118.95

%
bonificació
3204.76

Drets definitius
0

Taxes

3204.76

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

Euros
3525.81
300.00

Total Drets
321.05

3525.81

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

11.- Quan per causes imperioses de l’obra emparada per la present llicència, s’hagi
d’ocupar la via pública amb materials, grues, instal·lacions, etc, així com interrompre la
normal circulació pel carrer o vorera, s’haurà de sol·licitar el corresponent permís,
quedant el contractista sotmès a la legislació vigent en la matèria i a les ordres que en
aquest sentit li transmeti la Policia Municipal.
12.- El davant de l’edifici o del solar on es realitzin les obres de nova construcció, o que
afectin la façana o part anterior de la coberta, es tancaran sempre amb un clos de
protecció d’acord amb les condicions de l’Ordenança d’obres a la via pública. Les
bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació
vigent.
13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les
prestacions de la Seguretat Social.
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la corresponent
llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals que causi.
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En cas
d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les sancions
que corresponguin.
Condicions particulars
1. Abans de l’inici de les obres caldrà presentar:
• Document signat per contractista assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra i
document que l’acrediti (model 36, certificat d’alta a l’epígraf corresponent o altra
documentació equivalent).
• Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar el Pla de seguretat de l’obra subscrit pel
contractista i aprovat per la direcció facultativa de l’obra, que haurà de contenir la
documentació referida a les prescripcions que dimanen de la normativa del Ministeri de
Sanitat que s’estableixen al document anomenat “PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN
PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES FRENTE A LA
EXPOSICIÓN AL SARS-CoV-2”.
2. L’estructura de la coberta ha de garantir una resistència al foc R90
3. Com a mínim 48 hores abans de qualsevol operació de càrrega o de descàrrega que
impliqui ocupació de la via pública caldrà comunicar-ho a la Policia Municipal per tal de
preveure la senyalització necessària.
4. Aquesta llicència no autoritza l’ocupació de la via pública amb materials o altres
elements propis de l’obra.
5. Caldrà garantir en tot moment el pas i la seguretat dels vianants per l’espai públic.

6. L’enderroc s’executarà d’acord amb les condicions determinades a la vigent
Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública.
7. S’imposa una fiança de 300€ per garantir la neteja i/o reposició de paviments de la
via pública que puguin afectar-se per l’execució de l’obra, especialment pels treballs de
càrrega i descàrrega de material previstos. La fiança s’haurà de dipositar en el termini
màxim de 15 dies naturals a comptar des de la data de notificació de la concessió de la
llicència d’obres. L’efectivitat d’aquesta llicència queda supeditada a l’ingrés de la fiança
en el termini esmentat.
S’aprova per unanimitat.
15.2. - CONCEDIR LLICÈNCIA DE REFORMA I AMPLIACIÓ D'HABITATGE
UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES AMB CONSTRUCCIÓ DE PISCINA C DE
LEONCI QUERA N.0052
Núm.- LLICENCIA D’OBRES
****- C BAIX DE LA MADUIXA N.0008 Pis.2 Pta.2 OLOT
Núm. de referència : X2020031502
AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per REFORMA I AMPLIACIÓ
D'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES AMB CONSTRUCCIÓ DE
PISCINA, al C DE LEONCI QUERA N.52, del municipi d’Olot.
Identificació de l’expedient: OMA32020000061
Situació: C DE LEONCI QUERA N.0052
UTM: 8501807
1.- En data 17/09/2020, **** amb DNI: **** , representat per **** , presenta projecte
d’obres majors per REFORMA I AMPLIACIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE
MITGERES AMB CONSTRUCCIÓ DE PISCINA, amb situació al carrer C DE LEONCI
QUERA N.0052, d’Olot.
2.- En data 22/04/2021 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.
FONAMENT DE DRET
1. Vist el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per
acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 18 de juny de
2003 i quin Text Refós fou aprovat pel mateix òrgan en sessió de data 25 de setembre
de 2003, havent estat publicada la seva normativa al Diari Oficial de la Generalitat de
data 2 de febrer de 2004, i posteriors modificacions, qualifica la finca on es situa
l’edificació existent de sòl URBÀ CONSOLIDAT Zona suburbana d’intensitat 2 (11.2).
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya,
estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les llicències d’obres.

És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme.
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local,
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, que va delegar
aquesta competència en aquest òrgan municipal.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Atorgar a **** amb DNI: **** , representat per ****, llicència d’obres
(OMA32020000061), per REFORMA I AMPLIACIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR
ENTRE MITGERES AMB CONSTRUCCIÓ DE PISCINA, amb situació al C DE LEONCI
QUERA N.0052 , 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: CRA2021600023
Liquidació de Drets i Garanties:
Drets
Per:Un pressupost de: 179481.26 euros
1 Tanca provisional
Base liquidable (3)

Drets

179481.26

%
bonificació
7179.25

Drets definitius
0

Taxes

7179.25

Total Drets
542.20

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

Euros
7721.45
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

7721.45

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

12.- El davant de l’edifici o del solar on es realitzin les obres de nova construcció, o que
afectin la façana o part anterior de la coberta, es tancaran sempre amb un clos de
protecció d’acord amb les condicions de l’Ordenança d’obres a la via pública. Les
bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació
vigent.
13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les
prestacions de la Seguretat Social.
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la corresponent
llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals que causi.
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En cas
d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les sancions
que corresponguin.
Condicions particulars
1. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar:
• Document signat per arquitecte assumint la direcció de l’obra.
• Document signat per arquitecte tècnic assumint la direcció de l’execució de l’obra.
• Document signat per contractista assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra i
document que l’acrediti (model 36, certificat d’alta a l’epígraf corresponent o altra
documentació equivalent).
• El Pla de seguretat de l’obra subscrit pel contractista i aprovat per la direcció facultativa
de l’obra, que haurà de contenir la documentació referida a les prescripcions que
dimanen de la normativa del Ministeri de Sanitat que s’estableixen al document
anomenat “PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL
SARSCoV-2”.
2. Els responsables de l’obra es faran càrrec de senyalitzar amb punts de llum de color
vermell la bastida de protecció a col·locar al carrer que s’ajustarà a les condicions que
determina l’Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública aprovada el 27/04/1995.
Caldrà respectar l’entrada i sortida de vehicles de la finca situada a la vorera oposada.
3. Com a mínim 24 hores abans de qualsevol operació de càrrega o de descàrrega que
impliqui ocupació de la via pública caldrà comunicar-ho a la Policia Municipal (972 279
133) i col·locar la senyalització de prohibit estacionar a tot el carrer.
4. Al finalitzar les obres que afectin la façana de carrer de l’edifici, o part davantera de
la coberta, caldrà retirar l’ocupació de la via pública. Amb antelació, es comunicarà la
data a l’Ajuntament d’Olot, que procedirà a establir la taxa per ocupació que
correspongui segons superfície i dies de l’ocupació d’acord amb el previst a les
Ordenances fiscals.
5. El cantell dels ràfecs de coberta no tindrà un gruix superior a 0,20 m ni la seva volada
ultrapassarà els 0,60 m del pla de façana (art. 153 POUM).

6. El rebaix de la vorera per a la formació del gual d’accés de vehicles a la finca s’haurà
d’executar segons les condicions de l’Ordenança Municipal Reguladora de Guals,
aprovada pel Ple Municipal el dia 21 de juny de 2018.
7. S’imposa una fiança de 300,00 € per garantir la neteja i/o reposició de paviments de
la via pública que puguin afectar-se per l’execució de l’obra, especialment pels treballs
de moviment i transport de terres o runes previstos. La fiança s’haurà de dipositar en el
termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de la data de notificació de la concessió
de la llicència d’obres. L’efectivitat d’aquesta llicència queda supeditada a l’ingrés de la
fiança en el termini esmentat.
8. Es recorda el que estableix l’article 546.7 del capítol VI, llibre V del Codi Civil Català,
on indica que “Ningú no pot, sens perjudici del que estableix la normativa urbanística,
excavar piscines, cisternes, rampes, soterranis o altres sots a menys de seixanta
centímetres del límit d'una finca veïna o d'una paret mitgera. Els propietaris que facin
l'excavació han de proporcionar al sòl, en tots els casos, una consolidació suficient
perquè la finca veïna tingui el suport tècnicament adequat per a les edificacions que hi
hagi o que permeti construir la normativa urbanística”
9. 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.
10. El termini per declarar les obres davant el Cadastre, és de 2 mesos a partir de la
data de l’acabament que consta en el Certificat Final d’Obra. Cal presentar el formulari
900D disponible a la seu electrònica de la Direcció General de Cadastre on trobareu
també l’assistent de declaracions cadastrals. Les persones jurídiques, personal tècnic
col·legiat o gestors, estan obligats a presentar la declaració per mitjans telemàtics. Si no
es disposa de mitjans informàtics es pot tramitar a l’oficina del cadastre de l’Ajuntament
d’Olot.
S’aprova per unanimitat.
15.3. - CONCEDIR LLICÈNCIA DE REFORMA EN EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE
MITGERES AMB AUGMENT DEL NOMBRE D'HABITATGES (DE 3 A 4) AL C DE
CONCEPCIÓ VAYREDA N.0007 PIS.2
Núm.- LLICENCIA D’OBRES
**** - C PUIGSACALM N.0005 PRESES, LES

Núm. de referència : X2021005924
AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per REFORMA EN EDIFICI
PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES AMB AUGMENT DEL NOMBRE

D'HABITATGES (de 3 a 4 per divisió de planta segona), al C DE CONCEPCIÓ
VAYREDA N.7 Pis.2 , del municipi d’Olot.
Identificació de l’expedient: OMA32021000012
Situació: C DE CONCEPCIÓ VAYREDA N.0007 Pis.2
UTM: 7600911
1.- En data 5/02/2021, **** amb DNI: ****, representat per **** , presenta projecte
d’obres majors per REFORMA EN EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES AMB
AUGMENT DEL NOMBRE D'HABITATGES (de 3 a 4 per divisió de planta segona), amb
situació al carrer C DE CONCEPCIÓ VAYREDA N.0007 Pis.2, d’Olot.
2.- En data 22/04/2021 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.
FONAMENT DE DRET
1. Vist el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per
acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 18 de juny de
2003 i quin Text Refós fou aprovat pel mateix òrgan en sessió de data 25 de setembre
de 2003, havent estat publicada la seva normativa al Diari Oficial de la Generalitat de
data 2 de febrer de 2004, i posteriors modificacions, qualifica la finca on es situa
l’edificació existent de sòl URBÀ CONSOLIDAT Zona suburbana d’intensitat 3 (11.3).
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya,
estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les llicències d’obres.
És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme.
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local,
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, que va delegar
aquesta competència en aquest òrgan municipal.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Atorgar a **** amb DNI: **** , representat per **** , llicència d’obres
(OMA32021000012), per REFORMA EN EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES
AMB AUGMENT DEL NOMBRE D'HABITATGES (de 3 a 4 per divisió de planta
segona), amb situació al C DE CONCEPCIÓ VAYREDA N.7 Pis.2, 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: CRA2021600026
Liquidació de Drets i Garanties:
Drets
Per:Un pressupost de: 62567.94 euros
1 Connexions desguassos habitatges
Base liquidable (3)
62567.94

Drets

%
bonificació
2440.57

Drets definitius
0

2440.57

Taxes

Total Drets
66.15

Garanties:
Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties

Euros
2506.72
0

CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats.
Condicions Generals aprovades per la Comissió de Govern en sessió celebrada
el dia 13 de febrer de 1988, modificades per acord de la Junta de Govern Local en
sessió celebrada el dia 18 de juny de 2008 i modificades per la Junta de Govern
Local en sessió celebrada el dia 17 de març de 2010.
1.- La llicència s’atorga fent excepció del dret de propietat i sense perjudici de tercers.
2.- L’execució de les obres que empara la present llicència, en tot allò no regulat
expressament en aquestes condicions generals i a les particulars, s’haurà d’adaptar al
que estableixen la Llei i les Ordenances Municipals. Aquesta llicència no eximeix el
sol·licitant d’obtenir d’altres administracions les llicències que legalment corresponguin.
3.- El termini de vigència de la llicència es comptarà a partir de la notificació a l’interessat
de l’acord de concessió adoptat per la Junta de Govern Local, llevat que el propi
interessat sol·licités per escrit el contrari i es resolgués favorablement aquesta petició.
4.- Les obres hauran de concloure’s abans que s’esgoti el termini de vigència de la
llicència, que s’assenyalarà en concedir-se, almenys en la seva part exterior. Si no fos
així, l’Autoritat Municipal adoptarà les disposicions que calguin per posar-hi remei, i
podrà ordenar que se n’executin les indispensables pel personal al servei de
l’Ajuntament, amb càrrec a l’interessat.
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

2506.72

assenyalat a l’esmentada llicència i caldrà sol·licitar una nova llicència per a finalitzar les
obres.
6.- L’obertura de portes i finestres de la planta baixa, tret d’una disposició en contra, no
podran envair l’espai públic.
7.- Els desguassos interiors de l’edifici hauran de contenir el corresponent sifó inodor.
8.- Es prohibeix practicar als soterranis qualsevol obra que afecti la via pública o terrenys
del seu domini.
9.- No es permet que com a conseqüència de l’execució de les obres, s’embrutin els
embornals de la via pública, essent obligació del promotor l’adopció de les mesures
adequades per evitar-ho. L’incompliment d’aquesta condició comportarà la retenció de
la fiança dipositada en concepte de moviment de terres o runes i reposició de paviments.
10.- El titular de la llicència haurà de construir al seu càrrec la vorera, segons el model,
rasant i amplada que figurin a les condicions particulars de la llicència o a la
corresponent ordenança reguladora. Per construir un gual per a l’entrada i sortida de
vehicles, s’haurà de disposar de l’oportuna llicència.
11.- Quan per causes imperioses de l’obra emparada per la present llicència, s’hagi
d’ocupar la via pública amb materials, grues, instal·lacions, etc, així com interrompre la
normal circulació pel carrer o vorera, s’haurà de sol·licitar el corresponent permís,
quedant el contractista sotmès a la legislació vigent en la matèria i a les ordres que en
aquest sentit li transmeti la Policia Municipal.
12.- El davant de l’edifici o del solar on es realitzin les obres de nova construcció, o que
afectin la façana o part anterior de la coberta, es tancaran sempre amb un clos de
protecció d’acord amb les condicions de l’Ordenança d’obres a la via pública. Les
bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació
vigent.
13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les
prestacions de la Seguretat Social.
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la corresponent
llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals que causi.
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En cas
d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les sancions
que corresponguin.
Condicions particulars
1. Abans de l’inici de les obres caldrà aportar:

• Document signat per arquitecte tècnic assumint la direcció de l’execució de l’obra.
• 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.
• Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar el Pla de seguretat de l’obra subscrit pel
contractista i aprovat per la direcció facultativa de l’obra, que haurà de contenir la
documentació referida a les prescripcions que dimanen de la normativa del Ministeri de
Sanitat que s’estableixen al document anomenat “PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN
PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES FRENTE A LA
EXPOSICIÓN AL SARS-CoV-2”
2. Tot i tractar-se d'una edificació en volum disconforme amb el Pla d’ordenació
urbanística municipal (POUM), s'autoritza l'obra considerada de consolidació i
rehabilitació, cas admès segons article 125 del POUM i article 108.4 de la Llei
d’urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010).
3. Els materials, textures i colors d’acabat de façana hauran de coincidir amb els
característics del conjunt edificat d’acord amb el criteri determinat a l’article 128 del Pla
d’ordenació urbanística municipal.
4. Aquesta llicència no autoritza l’ocupació de la via pública amb materials o altres
elements propis de l’obra.
5. Com a mínim 48 hores abans de qualsevol operació de càrrega o de descàrrega que
impliqui ocupació de la via pública caldrà comunicar-ho a la Policia Municipal per tal de
preveure la senyalització necessària.
6. 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.
7. 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.

16.1. - PROPOSANT DONAR COMPTE DE LES COMUNICACIONS D'INICI
D'ACTIVITAT I DELS DECRETS DICTATS ENTRE ELS DIES 29 DE MARÇ I 28
D'ABRIL, RELATIUS A L'ÀREA DE MEDI AMBIENT
Núm. de referència

: X2021018755

En relació a l’expedient AG012021000015, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Prevenció i control ambiental de les activitats,
proposa a la Junta de Govern Local, adoptar el següent acord:
Únic.- Donar compte de les comunicacions d’inici d’activitat i dels decrets dictats entre
els dies 29 de març i 28 d’abril, relatius a l’Àrea de Medi Ambient, que es relacionen a
continuació:
Tràmit
Activitats

Nom / comercial

Concepte

Adreça

Decret

Comunicació
inici activitat

M.T.Sánchez
Palomeras

Taller de costura

C/Sant Roc 6

29/03/2021

Assabentat inici

Judit
Hortalà

Centre de ioga

Pg. Bisbe Guillamet 20 B 1

14/04/2021

Assabentat inici

M.Noèlia
Sánchez

Copisteria

C/Mulleras 28 B 1

19/04/2021

Assabentat inici

Geofutura
Consultors SL

Habitatge
turístic

C/Bisbe Vilanova 5Bis B 1

20/04/2021

Assabentat inici

Miquel
Sánchez

Venda de minerals

C/Sant Pere Màrtir 31-33

26/04/2021

(Trasllat des del c/Sant Ignasi 5
B)

Casas
Nicolau

Masó

d’ús

(Trasllat des del c/Antoni Llopis
10 B 2)

Assabentat inici

Ana Maria Moreno
Boira

Venda de roba i
complements

C/Fontfreda 5 B

26/04/2021

Assabentat inici

Eduardo
Martín

Missatgeria

C/Joaquim Marsillach 21 B

27/04/2021

Assabentat inici

Ramon
Pujolar

Mas Pujou

27/04/2021

Assabentat inici

Xavier Font Gusó

Mas la Bernadella

28/04/2021

Assabentat
canvi
titularitat
Assabentat
canvi
titularitat
Assabentat
canvi
titularitat
Assabentat
canvi
titularitat

C/Pic del Bac 5 B 2

12/04/2021

de

Joan
Marchante
Juanola

Explotació
ramadera
autoconsum
Carnisseria

Meenakshi
Meenakshi

Comestibles

C/dels Remences 32 B 1

12/04/2021

de
de
de

Vallbas 80 SL

Bar

Ctra. Vella les Preses 35C/Rocamora 48

12/04/2021

de
de

Sergi
Mateos

Bar

Av. Xile 3 B 1

14/04/2021

Blanco
Pujol

Privat

Habitatge
turístic

d’ús

Assabentat de
canvi
de
titularitat
Assabentat de
canvi de raó
social
Assabentat de
canvi
de
titularitat
Assabentat de
canvi
de
titularitat
DENEGACIÓ
canvi
de
titularitat

Building
San
Antonio 24 SL

Bugaderia en règim
d’autoservei

Av. Xile 5 B 2

19/04/2021

Quirón Prevención
SLU

Centre
d’assistència
sanitària
Restaurant i bar

Av. Reis Catòlics 21B B

19/04/2021

C/Sant Rafel 18 B 1

20/04/2021

La Família SC

Bar musical-bar i
restaurant

C/del Roser 10 B

27/04/2021

Food
and
Beverage
Management SL

Pl. del Carme 3

28/04/2021

Baixa

Eudald
Servan

Bar
(no
es
mantenen
les
condicions
de
l’activitat anterior)
Taller mecànic de
fabricació d’estufes
i xemeneies

C/Juli Garreta 1

12/04/2021

Llista
d’espera
horts municipals

Horts Parc Nou

09/04/2021

Fani
Marixa
Velasquez Elvir

Horts municipals
Correcció error ****
decret de baixa
per desistiment

Alba

Llicències per a la tinença i conducció de gossos de raça potencialment perillosa
Renovació
Dòberman
C/Josep Olivet Legares 46
****
llicència
Concessió
llicència

****

Dòberman

Mas Bufador

26/04/2021
26/04/2021

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

