
 
 
 

ACTA NÚM. 19 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 
EL DIA 13 DE MAIG DE 2021. 

 
 

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 13 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, presencialment al lloc on se celebra. 
Immaculada Muñoz i Díaz, Jordi Güell i Güell, Maria Assumpció Camps i Bosch, 
Aniol Sellabona i Aguilera  i Gemma Canalias i Rafel de forma telemàtica.  
 
També hi assisteixen com a regidors delegats expressament convidats per tal de 
presentar els assumptes de la seva àrea, sense poder intervenir, en cap cas, en la part 
resolutiva ni en la resta d’assumptes que no afectin a la seva àrea ni prendre part en la 
votació, i segons informe dels Serveis de Secretaria del dia 1 de juliol de 2003, la Sra: 
Gemma Pujolar i Busquets de formà telemàtica. Sra. Adriana Francés i Planella 
presencialment. 
 
Hi assisteix presencialment com a regidor de l’oposició: Josep Guix Feixas.  
 
Hi assisteix telemàticament l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí.  
 
Actua com a secretària, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera.  
 
La secretària fa constar que els regidors Sra. Muñoz, Sr. Güell, Sra. Camps, Sr. 
Sellabona, Sra. Canalias, Sra. Pujolar 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 : X2021021659     
 
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 SG012021000034 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, l'Alcalde, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 

Únic.- Declarar justificada la concurrència i el manteniment de la situació que justifica 
excepcionalment que la sessió de la Junta de Govern de l’Ajuntament prevista pel dia 
13 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 6 de maig: 
 

- El dijous 6 de maig va presidir el Ple del Consell dels Infants que es va fer, per 

primera vegada, en format telemàtic.  

- El diumenge 9 de maig va seguir el partit entre la UE OLOT i el Valencia- Mestalla 

a l’Estadi Municipal. 

- El dilluns 10 de maig va presidir el Patronat de la Fundació d’Estudis Superiors 

que es va fer de forma telemàtica. Al vespre, acompanyat de la regidora de barri, 

Gemma Pujolar, i el regidor de Serveis Urbans, Aniol Sellabona, es va reunir 

amb representants de l’AV dels Desemparats. La trobada va consistir en una 

passejada pels diferents espais del barri per recollir les actuacions de millora a 

realitzar en una iniciativa que properament arribarà a la resta de barris de la 

ciutat.  



 
 
 

- El dimarts 11 va assistir a la Reunió del Gabinet Territorial de Coordinació 

d'Emergències per la Covid_19, a comarques gironines, que es fa setmanalment 

des de l’inici de la pandèmia. 

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

ELS BUTLLETINS OFICIALS 
 
Tot seguit la Secretària dona compte a la Junta de Govern dels edictes i anuncis de 
l'Ajuntament d'Olot apareguts als Butlletins Oficials BOE, BOP i DOGC, des de la darrera 
sessió. I se n'acorda l'assabentat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
 

5.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIÓ DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2021021657     
 
En relació a l’expedient CPG22021000037 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. 21/016 per un import total de 743.894,55 
euros. 
 

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

200240  Despeses 99999 743894.55 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
6.1. - LIQUIDACIO FINAL DE LES CEM PER LES OBRES D'URBANITZACIÓ D'UN 
TRAM DEL CARRER NARCIS PAULIS ( TRAM: C. HIPÒLIT LÀZARO - C. AMADEU 

VIVES ) FASE 1 - SANEJAMENT 
 
Núm. de referència : X2021020460     
 
El Ple de l’Ajuntament d’Olot, en sessió ordinària celebrada el dia 23 de juliol 2020, va 
aprovar l’acord d’imposició/ordenació de contribucions especials de milllores per les 
obres d’URBANITZACIÓ D’UN TRAM DEL CARRER NARCÍS PAULIS ( Tram. c Hipòlit 
Làzaro – c. Amadeu Vives) – FASE 1 Sanejament”.(elevat a definitiu i publicat al BOP 
amb data 22 de setembre de 2020)A l’expedient hi figurava la relació individualitzada de 
les quotes a satisfer per a cada un dels propietaris afectats. 
 
Al punt segon de l’ acord s’establia: “Ordenar les contribucions especials per a aquetes 
obres d’ acord a les dades següents: 
 
 
 



 

COST de 
L’OBRA 

SUBVENCIÓ  

O AJUDES 
(1) 

COST SUPORTAT 
PER 

L’AJUNTAMENT  

% CEM (2) 

(base imposable) 

Import C.E.M. 

28.962,03.-€ 0 0 90% 26.065,83.-€ 

  
(1) Subvencions de persones o entitats públiques o privades no subjectes 

passius de l’obra. 
 

(2) Atenent a la naturalesa específica de l’obra i a la ponderació de l’ interès 
públic i privat. El percentatge fixat està degudament justificat dins de 
l’expedient, amb l’informe tècnic corresponent. 

  
 El pressupost té caràcter merament preventiu i si el cost efectiu fos major o 

menor que el previst es farà la corresponent regularització amb la liquidació 
definitiva, una vegada feta la corresponent liquidació de les obres. 

 
L’article 33.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de març estableix que les contribucions 
especials de millores meriten en el moment d’ acabament de les obres. 
 
Segons acreditament tècnic les obres en qüestió han finalitzat. 
 
El cost certificat es correspon amb el pressupost previst inicialment i base dels càlculs 
de les Contribucions especials ( desviació ínfima). 
 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
 
Primer. Aprovar la liquidació definitiva de les contribucions especials de millores per les 

obres d’ URBANITZACIÓ D’UN TRAM DEL CARRER NARCÍS PAULIS ( Tram. 
c Hipòlit Làzaro – c. Amadeu Vives) – FASE 1 Sanejament. 

 
 
Segon. Ratificar les quotes a satisfer en concepte de contribucions especials de millores 

aprovades per l’Ajuntament Ple amb data 23 de juliol de 2020 (elevat a definitiu i 
publicat al BOP amb data 22 de setembre de 2020) . 

 
Tercer. Recordar als interessats que la darrera quarta part de les CEM cal ingressar-la 

amb data 05/08/2021. 
 

Quart. Que es traslladi aquest acord als interessats de l’expedient. 
 
 
 

S’aprova per unanimitat. 
 
 



 
 
 

7.1. - LIQUIDACIO DE LES CEM PER LES OBRES D?URBANITZACIÓ DE LA 
VORERA NORD DE L'AVINGUDA PAÏSOS CATALANS( TRAM: C. BARÓ DE 

COUBERTIN - C. LLUÍS COMPANYS - ÀMBIT 2: VORERA ESTRICTA) 
 
 
Núm. de referència : X2021020462     

 
El Ple de l’Ajuntament d’Olot, en sessió ordinària celebrada el dia 18 de juny de 2020, 
va aprovar l’acord d’imposició/ordenació de contribucions especials de millores per les 
obres URBANITZACIÓ DE LA VORERA NORD DE L’AV.PAÏSOS CATALANS. TRAM: 
Carrer Baró de Coubertin – Carrer Lluís Companys – Àmbit 2: Vorera estricta)”. (elevat 
a definitiu i publicat al BOP amb data 19 d’agost de 2020). A l’expedient hi figurava la 
relació individualitzada de les quotes a satisfer per a cada un dels propietaris afectats. 
 
Al punt segon de l’ acord s’establia: “Ordenar les contribucions especials per a aquetes 
obres d’ acord a les dades següents: 
 

COST de 
L’OBRA 

SUBVENCI
Ó  

O AJUDES 
(1) 

COST SUPORTAT 
PER 

L’AJUNTAMENT  

% CEM (2) 
(base 

imposable) 

Import 
C.E.M. 

43.664,69.-€ 0 0 90% 39.298,22.-€ 

  
(1) Subvencions de persones o entitats públiques o privades no subjectes 

passius de l’obra. 
 
(2)   Atenent a la naturalesa específica de l’obra i a la ponderació de l’ interès 

públic i privat. El percentatge fixat està degudament justificat dins de 
l’expedient, amb els informes tècnics corresponents. 

  
El pressupost té caràcter merament preventiu i si el cost efectiu fos major o 
menor que el previst es farà la corresponent regularització amb la liquidació 
definitiva, una vegada feta la corresponent liquidació de les obres. 

 
L’article 33.3 del Reial Decret Legislatiu estableix que les contribucions especials de 
millores meriten en el moment d’ acabament de les obres. 
 
Les obres en qüestió han finalitzat i s’ha practicat la liquidació definitiva de l’obra. En 
conseqüència cal procedir a la regularització de les seves contribucions especials de 
millores.  El cost definitiu de les obres, ha estat inferior al previst tal com es detalla 
seguidament: 
 

 

 

 

 

 

 



 

CONCEPTE 
(fase 1+2) 

COST 
PREVIST   

COST 
DEFINITIU DIFERÈNCIA DIF (%) %CEM 

IMPORT A 
REGULARITZAR 

        
(+) Cost de l' 

obra 60.480,36 (*) 50.820,00 -9.660,36 15,972722   
(-) Subvencions 0,00  0,00 0,00  90,00 -8.694,32 

COST 
SUPORTAT 60.480,36  50.820,00 -9.660,36 15,972722   

        
                

        

     IMPORT   
(*) Fase 1- 
Extensió de 
xarxes de serveis 
generals:  16.815,67       
Fase 2-
Urbanització de 
vorera 43.664,69   36.690,25 -6.974,44 15,972722 90,00 -6.277,00 

        

 60.480,36       

        
                

 

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
 
Cinquè. Aprovar la liquidació definitiva de les contribucions especials de millores 

per les obres d’ URBANITZACIÓ DE LA VORERA NORD DE L’AV.PAÏSOS 
CATALANS. TRAM: Carrer Baró de Coubertin – Carrer Lluís Companys – Àmbit 
2: Vorera estricta. 

 
Sisè. Procedir a la regularització de les quotes imputades als interessats en concepte 

de contribucions especials de millores per les obres “URBANITZACIÓ DE LA 
VORERA NORD DE L’AV.PAÏSOS CATALANS. TRAM: Carrer Baró de 
Coubertin – Carrer Lluís Companys – Àmbit 2: Vorera estricta”, reduint cada una 
d’elles amb un 15,972722%. 

 
Setè. És per això que correspon la baixa/devolució del 63,890888% dels rebuts 

generats i que estaven previstos per satisfer com a 4a PART el dia 05/08/2021. 
 

Vuitè. Que es traslladi aquest acord als interessats de l’expedient. 
 
 
 

S’aprova per unanimitat. 
 
 
 



 
 
 

8.1. - ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ OSIC ELABORACIÓ INSTRUMENTS DE 
DESCRIPCIÓ I DIGITALITZACIÓ 

 
Núm. de referència : X2021011232     

 
Vist l’expedient núm: SAX12021000002 d’acceptació de subvenció per l’elaboració i la 
millora d’instruments de descripció i al digitalització de fons del patrimoni documental de 
Catalunya custodiats en arxius, s’acorda:  
 
Primer- Acceptar la subvenció atorgada per GENERALITAT DE CATALUNYA. 
DEPARTAMENT DE CULTURA , amb destinació a l’elaboració i la millora d’instruments 
de descripció i al digitalització de fons del patrimoni documental de Catalunya custodiats 
en arxius, per un import de 6.000,00 euros. 
 
Segon.- Agrair a la Generalitat de Catalunya, la concessió de l’esmentada subvenció. 
 
 
Tercer.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la qual 
donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als 
efectes de fiscalització. 
 
Quart.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de 
Seguretat Social. 
 
Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari 
vinculat amb l’expedient. 
 
Sisè.- Que el departament de comptabilitat i pressupostos anoti el dret reconegut 
d’aquesta subvenció al pressupost d’Ingressos de l’Ajuntament a la partida 2021 450806 
SUB. GENERALITAT GESTIÓ DE DOCUMENTS I PATRIMONI DOCUMENTAL. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

8.2. - ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I 
CULTURAL 2021 

Núm. de referència : X2021009067     
 
En relació a l’expedient SUR12021000002 del FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA 
I CULTURAL 2021, vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
  
Primer.- Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Girona, Assistència i 
Cooperació als Municipis, amb destinació a Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 
any 2021, per un import de 555.656,00 €. 
 
 



 

• Fons de Cooperació econòmica ................... 463.807,60 € 

• Fons de despeses culturals ..........................   81.848,40 € 

• Fons noves tecnologies ................................     9.000,00 € 

• Fons camins .................................................     1.000,00 € 
 
Segon.- Agrair a la Diputació de Girona, Assistència i Cooperació als municipis la 
concessió de l’esmentada subvenció. 
 
Tercer.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la qual 
donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als 
efectes de fiscalització. 
 
El termini de justificació de la subvenció finalitzen:  
 

• Despeses d’inversió ............................... 30 de setembre de 2022 

• Despeses culturals ................................. 31 d’octubre de 2021 

• Accés a les noves tecnologies ............... 31 d’octubre de 2021 

• Actuacions en camins municipals .......... 31 d’octubre de 2021  
 

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

8.3. - ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ PER COMPENSAR LES PÈRDUES REDUCCIÓ 
FORÇADA AFORAMENTS TEATRE PRINCIPAL D’OLOT I SALA EL TORÍN PER 

COVID-19 (OCTUBRE-DESEMBRE 2020) 
 
Núm. de referència : X2021006640     
 
En relació a l’expedient SCU12021000005 d’acceptació de subvenció per compensar 
les pèrdues per la reducció forçada dels aforaments en espais escènics i musicals en 
motiu del COVID-19, s’acorda: 
 
Primer.- Acceptar la subvenció atorgada per a la GENERALITAT DE CATALUNYA. 
DEPARTAMENT DE CULTURA , amb destinació compensar les pèrdues per la reducció 
forçada dels aforaments en espais escènics i musicals amb motiu del COVID-19 
(octubre-desembre 2020), per un import de 10.555,00 euros. 
 

Segon.- Agrair a la Generalitat de Catalunya, la concessió de l’esmentada 
subvenció. 

 



 
 
 

Tercer.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la qual 
donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als 
efectes de fiscalització. 
 
Quart.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de 
Seguretat Social. 
 
Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari 
vinculat amb l’expedient. 
 
Sisè.- Que el departament de comptabilitat i pressupostos anoti el dret reconegut 
d’aquesta subvenció al pressupost d’Ingressos de l’Ajuntament a la partida 2021 400 
450802 SUB. GENERALITAT COMPENSACIÓ PÈRDUES AFOR. COVID. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

9.1. - APROVACIÓ LIQUIDACIONS TAXA OCUPACIÓ DOMINI PÚBLIC PER 
EMPRESES SUBMINISTRADORES 1R TRIMESTRE 2021 

 
Núm. de referència : X2021021268     
 

En relació a l’expedient IG192021000006 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar les liquidacions del 1r trimestre de 2021 de la taxa per ocupació del 
domini públic local per a les empreses explotadores de serveis, de conformitat amb el 
que disposa l’article 24-1-c del R.D. legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que importen les quantitats que 
es detallen: 
 
LOQUIDACIONS OSL-2021: 
 

• Gas ................................................................................................... 41.793,70 € 

• Telefonia (llevat de TELEFONICA DE ESPAÑA) .................................... 25,01 € 

• Electricitat ......................................................................................... 33.954,94 € 
 

 
TOTAL                  75.773,65 € 

 
Segon.- Donar compte dels ingressos que es detallen: 
 
 
 
 
 



 

NÚM LIQUIDACIÓ EMPRESA SUBMINISTRADORA TRIMESTRE QUANTITAT 
 

OSL-2021-800043 BASSOLS ENERGIA, SA 1T 22.275,69 € 

OSL-2021-800044 BASSOLS ENERGIA COMERCIAL, SL 1T 20.246,31 € 

OSL-2021-800045 
REGSITI COMERCIALIZADORA 
REGUALDA SL 

1T 0,58 € 

OSL-2021-800048 
CURENERGIA COMERCIALIZACION 
DE ÚLTIMO RECURSO, SAU 

1T 9,24 € 

OSL-2021-800064 IBERDROLA CLIENTES, SAU 1T 2.634,69 € 

OSL-2021-800065 
IBERDROLA SERVICIONS 
ENERGÈTICOS, SAU 

1T 9,48 € 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

10.1. - RESERVA DE CRÈDIT PER ADQUISICIÓ DE DRETS FUNERARIS 
 
Núm. de referència : X2021020853     
 
Atès que de conformitat amb l’article 35 del Reglament del cementiri, l’Ajuntament de la 
ciutat, a petició del titular d’un dret funerari a perpetuïtat podrà adquirir aquest dret 
mitjançant el pagament d’un preu prèviament establert per la pròpia Corporació, el qual 
anirà a càrrec d’una partida pressupostària especialment habilitada per a la compra de 
drets funeraris a perpetuïtat.  
Atès que diversos propietaris de drets funeraris a perpetuïtat han manifestat la seva 
voluntat de vendre aquests drets a l’Ajuntament de la ciutat.  
Atès que, per una part, l’Ajuntament d’Olot, en resolució de ple de data 17 de desembre 
de 2020, va establir quin havia de ser el preu màxim de compra d’aquest dret i que, 
d’altra banda ha previst en el seu pressupost municipal una partida específica per a la 
compra de drets funeraris a perpetuïtat. 
 
En relació a l’expedient CM022021000005 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: 
 
1.- Adquirir els drets funeraris a perpetuïtat del cementiri municipal a aquells titulars del 
mateixos que han manifestat la seva voluntat de vendre’ls. Aquesta adquisició es limitarà 
a la quantitat global de sis mil euros (5.000€). 
 
2.- La compra d’aquest dret funeraris anirà a càrrec de la partida número 
21.170.164.63207 

 
 

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

200200  Despeses 21170  164  63207 5000 R20 INVERSIONS CEMENTIRI 170 007 999 060 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 



 
 
 

11.1. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ 
PRESENTADA PER LA SRA. ****, PER DANYS OCASIONATS PER UNA CAIGUDA 

A LA VIA PÚBLICA. 
 
Núm. de referència : X2020029379     
 
Vist l’escrit presentat per la Sra. **** en el que es formula reclamació patrimonial contra 
l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats per una caiguda a la via pública i atesos els 
següents  
 

ANTECEDENTS DE FET 
 

Primer.- La Sra. **** va formular reclamació patrimonial pels danys que va patir a 
conseqüència d’una caiguda al carrer Fontanella, el dia 24 de febrer de 2020 (Registre 
General, núm. E20200111991/20-08-2020). A l’escrit s’assenyala que la caiguda es va 
produir quan, juntament amb la seva filla, caminava a l’alçada del núm. 7 del carrer 
Fontanella, a conseqüència del mal estat de la via pública i concretament per un forat 
que hi havia a la vorera. Arran de la caiguda va tenir molt dolor al colze esquerra i al 
maluc esquerra i, en no veure’s en condicions d’anar a l’Hospital amb el seu cotxe, li va 

acompanyar la persona que l’havia auxiliat desprès de la caiguda, la Sra. ****. A la 
petició s’hi acompanyen diversos documents (28): documentació identificativa de la 
reclamant i dels testimonis; fotografies (9) dels llocs dels fets; informe d’alta d’urgències 
de l’Hospital d’Olot, de data 24 febrer de 2020 (núm. assistència 1460852); informes i 
factures d’assistència mèdica a centres mèdics privats; comunicat mèdic de baixa 
d’incapacitat temporal, de data 2 de març de 2020 i comunicats de confirmació de la 
mateixa; i comunicat mèdic d’alta d’incapacitat temporal, de data 3 de juliol de 2020. La 
reclamació es fixa en la quantitat de 9.227 euros. 
 
Segon.- L’Alcaldia per resolució de data 4 de setembre de 2020 va admetre a tràmit la 
reclamació per responsabilitat patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot i en el termini 
atorgat als interessats per comparèixer al procediment, formular al·legacions, aportar 
documents i proposar proves, la Sra. ****, en escrit de 30 de setembre de 2020 (Registre 
General, núm. E2020013984/02-10-2017), va ratificar-se en la seva demanda de 
responsabilitat patrimonial i en el seu dret a ser indemnitzada pels del danys patits. 
 
Tercer. En informe del cap de la Policia Municipal de data 21 de setembre de 2020 
s’assenyala que consultats els arxius de la Policia Municipal no els consta haver 
intervingut en la caiguda que manifesta haver patit la Sra. ****, el dia 24 de febrer de 
2020, al carrer Joan Pere Fontanella. 
 
Quart.- En informe del cap de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot, de data 29 d’abril 
de 2021 s’assenyala que, una vegada inspeccionada la zona, es pot afirmar que al carrer 
Fontanella les voreres es troben en bon estat i que compleixen els estàndards que 
marquen les normatives de via pública. D’altra banda, s’apunta que no apareixen 
irregularitats d’entitat suficient per a constituir un risc pels vianants quan transiten per 
aquella via pública; per la qual cosa es pot concloure que, al moment de l’incident, 
aquella via pública 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”. 
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 patits per la Sra. **** 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 ni en tingués coneixement de manera immediata, 
no permet acreditar la veracitat dels fets relatats per la part reclamant, alhora que 
dificulta esbrinar el quan, el com i el perquè es va produir aquest accident.  
 



 
 
 

En aquest cas, no es posa en dubte que la Sra. **** pogués caure a la via pública; però, 
més enllà del que manifesta la part reclamant, no hi ha prova objectiva i certa que 
atribueixi la caiguda al mal estat de la vorera i no a una distracció de la persona 
accidentada, quan caminava per una vorera tant estreta i amb certa inclinació en 
determinats llocs, per facilitar l’accés als portals i garatges que hi ha en aquest estret 
carrer del centre de la ciutat d’Olot. 
 
Les testificals proposades, tant de la seva filla com de la Sra. ****, es consideren 
innecessàries atès que no van adreçades a l’obtenció de noves dades sobre quin era 
l’estat real de la vorera del carrer Fontanella, sinó que únicament pretenen apreciacions 
subjectives del perquè va caure la Sra. ****. En aquest sentit, és rellevant assenyalar 
que la Sra. **** no va ser present al mateix moment de produir-se de l’accident, sinó que 
va aparèixer amb posterioritat, una vegada l’accident ja s’havia produït, per tal d’auxiliar 
a la Sra. ****. 
 
Quart.- Les voreres del carrer Fontanella compleixen totes i cadascuna de les 
normatives sectorials específicament aplicables, tant pel que fa a la pavimentació com 
a la resta d’elements propis d’una zona de pas de vianants.  
 
Les fotografies aportades per la part reclamant, tant les que ofereixen una visió general 
de la vorera com les que ofereixen una visió de detall del panot de la vorera, permeten 
observar que les voreres del carrer Fontanella són suficientment uniformes, sense grans 
desperfectes ni desnivells i, per tant, són perfectament aptes pel pas de vianants. 
 
La fotografia de detall es limita a mostrar un petit espai sense panot, que únicament 
afecta a la zona inclinada de la vorera per facilitar l’accés a la portalada forjada del jardí 
del núm. 7 del carrer Fontanella. Aquesta manca de panot només comporta un petit 
desnivell de menys de cinc centímetres que, en estar en la zona inclinada d’accés a jardí 
des de la calçada, no afecta pròpiament a la zona de pas de vianants; en cap cas, però, 
no és una irregularitat que tingui la entitat suficient per a constituir un risc per a les 
persones quan caminen per aquella vorera. 
 
La vorera existent al carrer Fontanella és uniforme, sense desnivells ni grans 
desperfectes i 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.  
 
En aquest sentit cal assenyalar que, a les fotografies que s’acompanyen a l’escrit de 
reclamació patrimonial, no apareixen irregularitats d’entitat suficient per a constituir un 
risc pels vianants quan transiten per aquella zona. D’aquí que pugui afirmar-se que les 
voreres del carrer Fontanella són fàcilment transitables amb un nivell d’atenció mínim 
segons els cànons socials imperants, tal i com s’apunta en l’informe del cap de l’Àrea 
de Territori de l’Ajuntament d’Olot, de data 29 d’abril de 2021. 
 
Cinquè.- 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 SRP12020000018 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: 
 
DENEGAR la indemnització reclamada per la Sra. **** pels danys ocasionats per una 
caiguda a la via pública, en no quedar provat el nexe causal entre els danys reclamats i 
el funcionament dels serveis públics municipals. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
11.2. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ 

PRESENTADA PER LA SRA. ****, PER DANYS OCASIONATS PER UNA CAIGUDA 
A LA VIA PÚBLICA. 

 
Núm. de referència : X2020047258     
 
Vist l’escrit presentat per la representació de la Sra. **** en el que es formula reclamació 
patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats per una caiguda a la via 
pública i atesos els següents  
 

ANTECEDENTS DE FET 
 

Primer.- La Sra. ****, en nom i representació de la Sra. ****, va formular reclamació 

patrimonial de quantitat indeterminada, pels danys ocasionats a la Sra. **** per una 
caiguda al carrer Pere Llosas, el dia 9 de desembre de 2020 (Registre General, núm. 
E2020018250/12-12-2020). A l’escrit s’assenyala que la caiguda es va produir pel mal 
estat de manteniment i integritat d’una tapa de claveguera. A conseqüència de la 

caiguda la Sra. **** va patir lesions al genoll que li van afectar la seva vida diària. A la 
petició s’hi acompanya un informe d’alta d’urgències de l’Hospital d’Olot, de data 10 de 
de desembre de 2020 (núm. assistència 1507820). 
 
En escrit de data 9 de febrer de 2021 (Registre General, núm. S2021002827) es va 
requerir a la Sra. **** , per tal que aportés la documentació acreditativa de la valoració 
econòmica dels danys que es reclamen en la seva demanda. En resposta a aquest 
requeriment la part reclamant, en escrit de data 4 de març de 2021 (Registre General, 
núm. E2021003342/04-03-2021), ha aportat el mateix informe d’alta d’urgències de 
l’Hospital d’Olot, de data 10 de de desembre de 2020 (núm. assistència 1507820), que 
ja figurava a l’expedient, i un certificat de data 4 de març de 2021, emès pel Centre de 
fisioteràpia Ramon Vila. En aquest escrit no s’aporta cap valoració econòmica dels 
danys que es reclamen. 
 
Segon.- En informe del cap de la Policia Municipal de data 7 de gener de 2021, se’ns 
remet a l’expedient NI022020001765, d’11 de desembre de 2020, de remissió de l’acta 
de la Policia Municipal de 9 de desembre de 2020 (acta genèrica 202001854). En 
aquesta acta s’assenyala que, a les 11:54 hores del dia de la data, agents de la Policia 
Municipal van personar-se al carrer Pere Llosas, arran d’una trucada on s’informava que 



 
 
 

una persona havia caigut a la via pública i estava ferida. A l’acta s’assenyala que  hi 
havia una persona que s’havia entrebancat amb un esvoranc de la vorera i havia caigut 
i presentava ferides i contusions als genolls. A l’acta es diu que es va passar informe a 
la Brigada Municipal i es va marcar l’esvoranc amb un con senyalitzador. També 
s’assenyala que la persona accidentada va ser atesa pel SEM i va ser donada d’alta al 
mateix lloc. A l’acta s’hi adjunten dues fotografies del lloc de l’accident. 
 
Tercer.- En informe del cap de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot, de data 29 
d’abril de 2021 s’assenyala que una vegada inspeccionada es pot afirmar que, a la zona 
del carrer Pere Llosa, les tapes de clavegueram i el seu entorn es troben en bon estat i 
que compleixen els estàndards que marquen les normatives de via pública. D’altra 
banda, s’apunta que no apareixen irregularitats d’entitat suficient per a constituir un risc 
pels vianants quan transiten per aquella via pública; per la qual cosa es pot concloure 
que, al moment de l’incident, aquella via pública 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”. 
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 patits per la Sra. **** 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 ni en tingués coneixement de manera immediata, 
no permet acreditar la veracitat dels fets relatats per la part reclamant, alhora que 
dificulta esbrinar el quan, el com i el perquè es va produir aquest accident. En aquest 
cas, més enllà del que manifesta la part reclamant, no hi ha prova objectiva i certa dels 
fets que es relaten.  
 
El relat dels agents de la Policia Municipal (acta genèrica 202001854, de 9 de desembre 
de 2020) correspon a un moment posterior a l’accident. Els agents de la Policia 
Municipal, que van atendre la incidència amb posterioritat al moment en què es va 
produir, es limiten recollir les observacions realitzades desprès d’haver-se produït 
l’incident, així com el relat que del mateix fa la Sra. ****, però sense que, en cap cas, 
això els converteixi en testimonis directes de l’accident a afectes probatoris.  
 
Quart.- Les voreres del carrer Pere Llosas compleixen totes i cadascuna de les 
normatives sectorials específicament aplicables, tant pel que fa a la pavimentació com 
a la resta d’elements propis d’una zona de pas de vianants. Així mateix, cal assenyalar 
que les tapes de serveis que es col·loquen a la ciutat d’Olot, ja sigui el mateix Ajuntament 
o les empreses concessionàries de serveis municipals, estan dissenyades i construïdes 
per ser col·locades a la via pública, a les zones de pas dels vianants, com són les 
voreres. Es tracta per tant, d’elements homologats que han passat tots els controls 
requerits per poder estar disponibles al mercat i per ser col·locats a la via pública. 
 
Les fotografies de l’informe policial, tant la que ofereix una visió general de la vorera com 
la que ofereix una visió de detall de la vorera i de les tapes de serveis, permeten observar 
que les voreres del carrer Pere Llosas són suficientment uniformes, sense grans 
desperfectes ni desnivells i, per tant, són perfectament aptes pel pas de vianants. La 
fotografia de detall es limita a mostrar una tapa de serveis lleugerament moguda, sense 
poder determinar si ho estava abans de l’accident o ho estava a conseqüència de 
l’accident (que desprès de l’accident la tapa quedés mal col·locada); però, en cap cas, 
no és una irregularitat que tingui la entitat suficient per a constituir un risc per a les 
persones quan caminen per aquella vorera. 
 
A les fotografies no apareixen irregularitats d’entitat suficient per a constituir un risc pels 
vianants quan, a plena llum del dia, transiten per aquella zona. D’aquí que pugui afirmar-
se que les voreres del carrer Pere Llosa són fàcilment transitables amb un nivell 
d’atenció mínim segons els cànons socials imperants, tal i com s’apunta en l’informe del 
cap de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot, de data 29 d’abril de 2021. 
 



 
 
 

La vorera existent al carrer Pere Llosas és uniforme, sense desnivells ni grans 
desperfectes i 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.  
 
Cinquè.- La part reclamant, tot i els requeriments municipals, no ha acreditat la valoració 
econòmica dels danys que es reclamen. 
 
Sisè.- 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 SRP12020000028 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: 
 
DENEGAR la indemnització reclamada per la Sra. **** pels danys ocasionats per una 
caiguda a la via pública, en no quedar provat el nexe causal entre els danys reclamats i 
el funcionament dels serveis públics municipals. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

11.3. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ 
PRESENTADA PER LA SRA. ****, PER DANYS OCASIONATS PER UNA CAIGUDA 

A LA VIA PÚBLICA. 
Núm. de referència : X2021014244     
 
Vist l’escrit presentat per la representació de la Sra. **** en el que es formula reclamació 
patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats per una caiguda a la via 
pública i atesos els següents  
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
Primer.- En escrit de data 23 de març de 2021 (Registre General, núm. 

E2021004645/26-03-2021), el Sr. ****, en nom i representació de la Sra. ****, va 

formular reclamació patrimonial pels danys ocasionats a la Sra. ****, per una caiguda a 
la vorera de la carretera de Riudaura, el dia 22 de març de 2021. A  l’escrit s’assenyala 
que la caiguda es va produir pel mal estat del paviment de la vorera, de la qual cosa ja 
s’havia informat en una “Ciutat dels detalls” fa uns quants anys. A conseqüència de la 

caiguda la Sra. **** es va produir unes lesions a les mans i als genolls i se li van fer 
malbé les ulleres: la muntura va quedar torta i els vidres van sortir de la muntura. A la 
petició s’hi acompanyen unes fotografies (7) de les lesions, de les ulleres i de la vorera 
on es va produir l’accident; i un pressupost de data 25 de març de 2021, emès per 
“Opticalia Olot”, per un import de 1.210 euros, que és la quantitat que reclama. 
 



 

Segon.- En informe del cap de la Policia Municipal de data 28 d’abril de 2021 s’assenyala 
que consultats els arxius de la Policia Municipal no els consta haver intervingut en la 
caiguda que manifesta haver patit la Sra. ****, el dia 22 de març de 2021, a la carretera 
de Riudaura. 
 
Tercer.- En informe del cap de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot, de data 30 
d’abril de 2021 s’assenyala que una vegada passada inspecció es pot afirmar que, a la 
zona de la carretera de Riudaura, les voreres es troben en bon estat i que compleixen 
els estàndards que marquen les normatives de via pública. D’altra banda, s’apunta que 
no apareixen irregularitats d’entitat suficient per a constituir un risc pels vianants quan 
transiten per aquella via pública; per la qual cosa es pot concloure que, al moment de 
l’incident, també es trobaven 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”. 
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 patits per la Sra. **** 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 ni en tingués coneixement de manera immediata, 
no permet acreditar la veracitat dels fets relatats per la part reclamant, alhora que 
dificulta esbrinar el quan, el com i el perquè es va produir aquest accident. En aquest 
cas, més enllà del que manifesta la part reclamant, no hi ha prova objectiva i certa dels 
fets que es relaten.  
 
En primer lloc cal assenyalar que les voreres de la carretera de Riudaura compleixen 
totes i cadascuna de les normatives sectorials específicament aplicables, tant pel que fa 
a la pavimentació com a la resta d’elements propis d’una zona de pas de vianants.  
 
Les fotografies aportades en la reclamació per la Sra. **** ofereixen una visió de detall 
(dos fotos) del paviment de la vorera de la carretera de Riudaura. En aquestes 
fotografies s’observa que el paviment de la vorera és suficientment uniforme, sense 
desnivells ni grans desperfectes i 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 les fotografies no apareixen irregularitats 
d’entitat suficient per a constituir un risc pels vianants quan, a plena llum del dia, transiten 
per aquella zona.  
 
En conseqüència el paviment de la vorera de la carretera de Riudaura no sols no 
representa cap perill per al pas normal dels vianants, sinó que resulta fàcilment 
transitable amb un nivell d’atenció mínim segons els cànons socials imperants, tal i com 
s’apunta en l’informe del cap de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot, de data 30 
d’abril de 2021. 
 
Quart.- 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 SRP12021000007 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: 
 
DENEGAR la indemnització reclamada per la Sra. **** pels danys ocasionats per una 
caiguda a la via pública, en no quedar provat el nexe causal entre els danys reclamats i 
el funcionament dels serveis públics municipals. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 



 

12.1. - APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT, APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGIRAN L'ADJUDICACIÓ, 
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT  SIMPLIFICAT, DE LES OBRES 

D’AMPLIACIÓ DE LA TRIBUNA DE L’ESTADI MUNICIPAL D’OLOT SECTOR SUD-
OEST; I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ 

 
Núm. de referència : X2021021408    
 

Tipus contracte OB D'OBRES 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

  

Antecedents  

Vista que l’Estadi Municipal d’Olot, construït als anys 50, és un equipament de titularitat 
municipal, actualment seu de la Unió Esportiva Olot (UEO) com a concessionari que té 
com a activitat la pràctica del futbol  

Atenent a la petició de la UEO, es preveu realitzar l’ampliació de la tribuna per la 
necessitat que té el club d’ampliar l’oferta de localitats a cobert, a dia d’avui insuficients. 
Partint d’aquesta demanda, es planteja l’ampliació de la tribuna actual a través de la 
construcció d’una estructura independent d’uns 26 m lineals. 

Vist l’informe tècnic emès pel Sr. Albert Pons i Clutaró, arquitecte de la secció 
d’Urbanisme de l’Àrea del Territori de l’Ajuntament d’Olot de data 10 de maig de 2021. 

Vist el Projecte tècnic aprovat per Junta de govern Local de data 04/03/2021. 
 

El pressupost base de licitació ascendeix a 115.508,22 €  IVA inclòs. Aquest import es 
desglossa en 95.461,34 € de pressupost net i 20.046,88 € en concepte d’IVA calculat al 
tipus del 21%. 

Pel que fa a la durada del contracte, s'estableix un termini màxim de 100 dies naturals , 
a comptar del dia següent a la signatura de l’acta de comprovació de replanteig. 

Als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat del contracte 
subjecte a licitació, el valor estimat del mateix ascendeix a  95.461,34 €, IVA exclòs. 

Aquest contracte no està subjecte a regulació harmonitzada. 

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

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

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



 
 
 

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

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

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

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

I vist l’expedient administratiu núm. CCS12021000034 com a regidora delegada 
d’Hisenda, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 

Primer.- INICIAR l'expedient de contractació de les obres d’ampliació de la tribuna de 
l’Estadi Municipal d’Olot.. Sector Sud-Oest. 

Segon.- APROVAR l'expedient de contractació administrativa de les obres d’ampliació 
de la tribuna de l’Estadi Municipal d’Olot, sector Sud-Oest, amb un import màxim de 
licitació de noranta-cinc mil quatre-cents seixanta un euros amb trenta-quatre cèntims. 
(95.461,34 €), IVA exclòs.  

L'import total de la despesa ascendeix a 115.508,22 €  IVA inclòs. Aquest import es 
desglossa en 95.461,34 € de pressupost net i 20.046,88 € en concepte d’IVA calculat al 
tipus del 21%. 

La durada màxima del contracte és de 100 dies naturals , a comptar del dia següent a 
la signatura de l’acta de comprovació de replanteig. 

Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la 
contractació de les obres de obres d’ampliació de la tribuna de l’Estadi Municipal d’Olot. 
Sector Sud-Oest. 

Quart.- APROVAR la despesa de la present contractació que es finançarà amb càrrec a 
la següent partida del pressupost municipal:  

 

2021.140. 933.63218 R20 Cobertura tribuna i ampliació grades estadi (IFS)  
115.508,22 €. 

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

200200  Despeses 21140  933  63218 115508.22 R20 COBERTA TRIBUNA I AMPLIACIO 
GRADES ESTADI (IFS 

100 001 001 001 000 000 

 

Cinquè.- NOMENAR, com a Responsable del Contracte, el Sr. Sr. Albert Pons , 
arquitecte de la secció d’Urbanisme de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot, amb 
les facultats determinades a l’article 62 de la LCSP, i haurà de supervisar  la seva 
execució , adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat 



 

d’assegurar la correcta realització de la prestació pactada dins de l’àmbit de facultats 
que l’òrgan de contractació li atribueixi..  

Sisè.- CONVOCAR la licitació i tramitar l'expedient de contractació de les obres 
d’ampliació de la tribuna de l’Estadi Municipal d’Olot. Sector Sud-Oest, que es tramitarà 
pel procediment obert simplificat i procedir a la publicació de l’anunci de licitació en el 
Perfil del Contractant de conformitat amb els articles 117 i 135 de la LCSP. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

12.2. - APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT, APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS  I DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS 

TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT 
OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT, DEL SERVEI DE MANTENIMENT DELS GRUPS 
ELECTRÒGENS DE L'AJUNTAMENT D'OLOT; I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ. 

 
Núm. de referència : X2021021424    
 

Tipus contracte SE DE SERVEIS 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris UN ÚNIC CRITER 

  
Antecedents  
 
Atès que és necessari contractar el servei de manteniment dels grups electrògens de 
l’Ajuntament d’Olot. 
 
Vist l’informe emès pel Sr. Xavier Viñolas Boix, enginyer tècnic de l’Àrea de Territori de 
l’Ajuntament d’Olot, en el qual es proposa l’inici de l’expedient del contracte referit.  

 
No es preveu la divisió en lots del present contracte atès que dificultaria l’execució i 
coordinació tècnica, i que atesos els requisits per participar en la licitació la divisió en 
lots no revertiria en una major concurrència. 

 
El pressupost base de licitació ascendeix a 2.904 €, IVA inclòs, amb el desglossament 
següent: 2.400 € de pressupost net sense IVA, i 504  € corresponent al 21% d’IVA.  
  

Any Import IVA 21% TOTAL 

1r 1.200 € 252 € 1.452 € 

2n 1.200 € 252 € 1.452 € 

Total 2.400 € 504 € 2.904 € 

 
La durada del contracte s'estableix en dos (2) anys, a comptar des del dia 1 del mes 
següent a l’acceptació de l’adjudicació. No es preveuen pròrrogues. 
 

Als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat del contracte 

subjecte a licitació, el valor estimat del mateix ascendeix a (2.400 €), IVA exclòs.   



 
 
 

 

Any 1 
contracte 

Any 2 
contracte 

Modificació 
0% 

TOTAL 

1.200 € 1.200 € - 2.400 € 

 
Aquest contracte es tipifica com a contracte administratiu de serveis, de conformitat amb 
el que disposa l’article 17 de la LCSP. 
 
El procediment a seguir per a l'adjudicació del contracte és l’obert simplificat abreujat, 
de conformitat amb el que disposen els articles 145, 146, 159.6 i concordants de la LCSP 
i la tramitació de l’expedient serà l’ordinària. 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 116 de la LCSP, la celebració de contractes 
per part de les administracions públiques requerirà la prèvia tramitació de l’expedient 
que s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els 
termes previstos a l’article 28 de l’esmentada Llei. 
 
Vist que a l’expedient s’han incorporat el Plec de clàusules administratives particulars i 
el Plec de condicions tècniques, d’acord amb el que disposa l’article 116.3 de la LCSP. 
 
Atès que d’acord amb la informació d’Intervenció hi ha crèdit suficient a la partida 
consignada. 
 
Vist que a l’expedient hi consta l’informe emès per la Secretària general de l’Ajuntament, 
en compliment d’allò establert a la Disposició Addicional Segona de la LCSP. 
 
Vist el que disposa la Disposició Addicional Segona de la LCSP i atès que l’òrgan de 
contractació és la Junta de Govern Local per la delegació conferida per l’Alcaldia en data 
26 de juny de 2019. 

 
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12021000035 I antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 

 
Primer.- INICIAR l'expedient de contractació del servei de manteniment dels grups 
electrògens de l’Ajuntament d’Olot, incorporant-hi la documentació a què fa referència 
l'article 116 del LCSP. 

 
Segon.- APROVAR, de conformitat amb l’article 117 de la LCSP, l'expedient de 
contractació administrativa del servei de manteniment dels grups electrògens de 
l’Ajuntament d’Olot, amb un import màxim de licitació de 2.904 €, IVA inclòs, amb el 
desglossament següent: 2.400 € de pressupost net sense IVA, i 504  € corresponent al 
21% d’IVA 
 
La durada del contracte s'estableix en dos (2) anys, a comptar des del dia 1 del mes 
següent a l’acceptació de l’adjudicació. No es preveuen pròrrogues. 
 



 

Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el Plec de clàusules 
tècniques que han de regir la contractació del servei abans esmentat, tal i com 
determinen els articles 122 i 124 de la LCSP. 

 
Quart.- La despesa prevista per a l’any 2021 es pagarà amb càrrec a les següents 
partides, per assegurar l’existència de crèdit adequat i suficient per atendre la despesa: 
 
2021 144 342 212001 MANTENIMENT EDIFICIS ESPORTS I LLEURE (ALTRES) 
2021 144 920 212001 MANTENIMENT EDIFICIS CORPORACIO (ALTRES) 

 
 

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

200200  Despeses 21144  342  212001 726 MANTENIMENT EDIFICIS ESPORTS I LLEURE 
(ALTRES) 

100 001 001 001 000 000 

200200  Despeses 21144  920  212001 726 MANTENIMENT EDIFICIS CORPORACIO 
(ALTRES) 

100 001 001 001 000 000 

200200  Despeses 99999 726 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200200  Despeses 99999 726 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 

 

En tractar-se d’una despesa plurianual, queda subordinada a l’existència de  crèdit 
adequat i suficient en el pressupost dels exercicis respectius. 
 
Cinquè.- CONVOCAR la licitació que es tramitarà de forma ordinària, pel procediment 
obert simplificat abreujat, de conformitat amb el que disposen els articles 145, 146, 159.6 
i concordants de la LCSP, i procedir a la seva publicació en el Perfil del Contractant de 
l’Ajuntament d’Olot.  
 
Sisè.- NOMENAR, com a Responsable del Contracte, Sr. Xavier Viñolas Boix, enginyer 
tècnic de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot,  amb les facultats determinades a 
l’article 62 de la LCSP, i haurà de supervisar  la seva execució, adoptar les decisions i 
dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta realització de 
la prestació pactada dins de l’àmbit de facultats que l’òrgan de contractació li atribueixi. 
 
Setè.- DELEGAR a l’Alcaldia la competència per aprovar tots els actes de tràmit que 
s’hagin de dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des del seu inici fins a 
la seva definitiva finalització o resolució.  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

12.3. - SERVEI D'ALLLOTJAMENT PER NECESSITATS SOCIALS MES D'ABRIL  
DE 2021 

Núm. de referència : X2021021123     

 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
El Consorci d’Acció Social de la Garrotxa presta els serveis socials a tota la comarca de 
la Garrotxa, inclosa la ciutat d’Olot.  



 
 
 

 
L’Ajuntament d’Olot té delegades les polítiques de benestar social al Consorci d’Acció 
Social de la Garrotxa.  
 
El Consorci d’Acció Social de la Garrotxa es considera mitjà propi personificat de 
l’Ajuntament d’Olot i del Consell Comarcal de la Garrotxa, als efectes del què s’estableix 
a l’art. 32.2 de la Llei, 9/2017 de 8 de novembre (LCSP).  
 
Degut a la situació provocada arrel del COVID19, ha estat necessari realitzar serveis 
d’allotjament a usuaris en risc d’exclusió social  
 
Atès que es valora favorablement la capacitat de l’empresa NARCIS VILA SOMS i atès 
que aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació 
del servei.  
 
I vist l’informe de la Directora del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, de data 4  de 
maig de 2021.  
.  
Fonaments jurídics  
 
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 el Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l’emergència sanitària 
provocada per la COVID-19 i d’inici de l’etapa de la represa al territori de Catalunya  
Atesa la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions efectuades pel 
cartipàs municipal. 
 
Per tot això, i vistos els antecedents corresponents,  
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012021000312 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords:  
 
Primer.- APROVAR l’informe tècnic emès per la Sra. Teia Fàbrega Pairó, com a 
directora del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, de data 4 de maig de 2021 en què 
es motiven les necessitats de contactar. 
  

Segon.- ADJUDICAR a favor de l’empresa NARCIS VILA SOMS , amb NIF núm. ****, 

el contracte pel servei d’allotjament per necessitats socials, amb motiu del COVID-19, 

durant el mes d’abril de 2021, per import de quinze mil set-cents seixanta-cinc euros 
(15.765 €), IVA inclòs.  



 

 
L’esmentat preu es desglossa en  catorze mil tres-cents trenta-un euros amb vuitanta-
dos cèntims (14.331,82 €) de base imposable i  mil quatre-cents trenta-un euros ambv 
divuit cèntims (1.431,18 €) d’IVA calculat al 10%.  
 
Tercer.- Aprovar, Disposar i Ordenar la despesa per import de 15.765€, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida 21.600.231.227999 “prestació servies COVID 19” 
 

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

200240  Despeses 21600  231  227999 15765 PRESTACIO SERVEIS I ALTRES COVID19 600 003 288 099 999 999 

 

 
 

S’aprova per unanimitat. 
 
 

 
12.4. - SERVEI DE REDACCIÓ DEL PROJECTE D'AMPLIACIÓ DE MILLORES A LA 

PLAÇA DEL CARME- FASE 3 I LA DIRECCIÓ D'OBRRA I COORDINACIÓ DE 
SEGURETAT I SALUT DE LES FASES 1,2 I 3 

 
Núm. de referència : X2021020297     
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
 
Antecedents 
 
Primer.- Atès que és necessari executar el servei de redacció del Projecte d’ampliació 
de millores a la Plaça del Carme – Fase 3 i la Direcció d’Obra i Coordinació de seguretat 
i Salut de les Fases 1, 2 i 3; com es desprèn de l’informe de data 3 de maig de 2021,  
emès pel Sr. Ramon Prat Molas, (Enginyer de Camins, Canals i Ports, Cap d'Àrea - Àrea 
de Territori) i  la Sra. Judith Reixach Ferrés (Tècnica àrea de promoció de la ciutat – 
gestora de la partida pressupostària)  

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.- Atès que a l’informe núm. NI02201001284 emès per pel Sr. Ramon Prat Molas, 
(Enginyer de Camins, Canals i Ports, Cap d'Àrea - Àrea de Territori) i  la Sra. Judith 
Reixach Ferrés (Tècnica àrea de promoció de la ciutat – gestora de la partida 
pressupostària), en data 3 de maig de 2021,  s’exposa  la necessitat de la contractació 
del servei esmentat,  per tal de donar compliment a les actuacions aprovades en el Pla 
Integral d’Actuacions de Millora del Nucli Antic (PIAM), i segons les directrius del Pla de 
places i placetes de proximitat al nucli antic d’Olot, la contractació del qual es va 
adjudicar als arquitectes l’Eduard Callís i en Guillem Moliner 
 



 
 
 

Atès que  es dona compte de les actuacions que s’han portat a terme fins ara  i que 
s’informa favorablement el pressupost núm 2104 de data 13 d’abril de 2021 presentat 
pels arquitectes. EDUARD CALLIS FREIXAS i  GUILLEM FREDERIC MOLINER 
MILHAU 

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

 
Cinquè.- Vista la capacitat d’obrar dels arquitectes EDUARD CALLIS FREIXAS i  
GUILLEM FREDERIC MOLINER MILHAU 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: CC012021000304 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, (Enginyer de Camins, 
Canals i Ports, Cap d'Àrea - Àrea de Territori) i la Sra. Judith Reixach Ferrés (Tècnica 

àrea de promoció de la ciutat – gestora de la partida pressupostària), de data 3 de maig 
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 dels arquitectes EDUARD CALLIS FREIXAS amb DNI núm.  **** i GUILLEM 
FREDERIC MOLINER MILHAU amb NIF ****, el contracte menor del servei (segons el 
següent detall, preu IVA exclòs): 
- Redacció Projecte d’ampliació de millores a la Plaça del Carme – Fase 3.:.........4.655,70 €  

- Direcció Obra Projecte millores Plaça del Carme – Fase 3.................................. 2.387,85 €  

- Direcció Obra Fase 1 i Fase 2.............................................................................. 2.463,30 €  

- Coordinació de Seguretat i Salut F1, F2 i F3. ..........................................................450,00 €  

 



 

L’import total del contracte és  d’onze mil nou-cents setanta-cinc euros amb divuit 
cèntims (11.975,18 €) IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en nou mil vuit-cents noranta-sis euros amb vuitanta-cinc 
cèntims (9.896,85 €) de pressupost net i dos mil setanta-vuit euros amb trenta-tres 
cèntims  (2.078,33 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 % 
 
Tercer.- El termini per a l’execució dels serveis serà de 2 mesos, a partir de la data de 
recepció de la notificació de l’adjudicació 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 11.975,18 € , IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida núm. 21.140.1512.61909 “Actuacions Nucli Antic PIAM” del 
Pressupost municipal. 
 

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

200220  Despeses 21140  1512 61909 5987.59 ACTUACIONS NUCLI ANTIC (PIAM) 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 21140  1512 61909 5987.59 ACTUACIONS NUCLI ANTIC (PIAM) 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 
CC012021000304. 
 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses que han presentat pressupost. 
EDUARD CALLIS FREIXAS  GUILLEM FREDERIC MOLINER MILHAU 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

12.5. - APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT, APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS I EL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT 
SENSE PUBLICITAT, DE SUBMINISTRAMENT DE LLICÈNCIES DE L’APLICACIÓ 

“ESCIO” PER A LA GESTIÓ DE LA BRIGADA MUNICIPAL, I SERVEIS DE 
MANTENIMENT, MILLORA I ADAPTACIÓ DE L’APLICACIÓ A LES NECESSITATS 

DE LA BRIGADA MUNICIPAL; I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ 
 
Núm. de referència : X2021021566    
 

Tipus contracte SU DE SUBMINISTRAMENT 

Procediment NE PROCEDIMENT NEGOCIAT 

Criteris SP SENSE PUBLICITAT 

  
Antecedents: 
 
Atesa la necessitat de contractar el subministrament de llicències de l’aplicació “Escio”  
per a la gestió de la brigada municipal, així com els serveis de manteniment, millora i 
adaptació de l’aplicació a les necessitats de la Brigada municipal, d’acord amb l’informe 
emès pel responsable del Departament d’Informàtica i Noves Tecnologies.  
 



 
 
 

Atès que l’aplicació “Escio”, ha estat desenvolupada per l’empresa Esolvo Global SL, i 
per aquest motiu és l’única que pot renovar les llicències d’ús i dur a terme el servei de 
manteniment, suport, millora i adaptació de l’aplicació a les necessitats de la Brigada 
Municipal. En conseqüència, l’empresa  Esolvo Global SL, serà l’única convidada. 
 

Vist que el procediment a seguir per a l’adjudicació és el negociat sense publicitat, en 
aplicació dels articles 166 i 168.a)2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (en endavant LCSP) 
 
Vist l’informe tècnic emès per pel responsable del Departament d’Informàtica i Noves 
Tecnologies. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern, en virtut 
de la delegació de la qual es va donar compte en la sessió extraordinària del Ple de 
l’Ajuntament d’Olot, celebrada el dia 27 de juny de 2019. 
 
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12021000036 i antecedents corresponent, la 
regidora delegada d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- INICIAR l’expedient de contractació del subministrament de llicències de 
l’aplicació “Escio” i els serveis de manteniment, millora i adaptació de l’aplicació, amb 
l’empresa “Esolvo Global SL“, NIF B55075758. 
  
Segon.- APROVAR l’expedient de contractació administrativa del subministrament de 
llicències de l’aplicació “Escio” i els serveis de manteniment, millora i adaptació de 
l’aplicació, d’acord amb el previst a l’article 117 de la LCSP. 
 
1. El pressupost màxim de licitació és de dinou mil tres cents seixanta-sis euros amb 
quatre cèntims (19.366,04 €) IVA inclòs. Aquest import es desglossa en setze mil cinc 
euros (16.005,00 €) de pressupost net, i tres mil tres-cents seixanta-un euros amb quatre 
cèntims (3.361,04 €) d’IVA calculat al 21%.  Aquest pressupost inclou tots els costos 
d’execució del contracte. 

 
  Base 

imposable 
IVA 21% Total Total/any 

2021 
Subministraments 4.440,00 € 932,40 € 5.372,40 € 

9.683,02 € 
Serveis 3.562,50 € 748,12 € 4.310,62 € 

2022 
Subministraments 4.440,00 € 932,40 € 5.372,40 € 

9.683,02 € 
Serveis 3.562,50 € 748,12 € 4.310,62 € 

 Total  16.005,00 € 3.361,04 € 19.366,04 €  

 
Atès que actualment es disposa de 15 llicències d’usuaris, i es preveu que durant el 
contracte es podran ampliar fins a un total de 25, que només es facturaran si 
s’adquireixen, el preu anual indicat és la màxima despesa prevista, i per tant 
l’Ajuntament no està obligat a esgotar el pressupost màxim de licitació indicat. 

 
Tercer.- El contracte tindrà una durada de dos anys, amb efectes a partir del dia 1 de 
gener de 2021. 
 



 

Quart.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el plec de condicions 
tècniques, d’acord amb el previst als articles 122 i 124 de la LCSP.  
 
Cinquè.- APROVAR la despesa amb càrrec a la partida 2021 120 920 227994 - 
Manteniment i suport informàtic 
 

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

200200  Despeses 21120  920  227994 9683.02 MANTENIMENT I SUPORT INFORMATIC 100 001 001 001 000 000 
200200  Despeses 99999 9683.02 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

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

 

Sisè.- CONVIDAR, en aplicació de l’article 168.a) 2n. i 170 de la LCSP, a l’empresa 
“Esolvo Global SL”, NIF B55075758, de conformitat amb l’informe que consta a 
l’expedient, per tal que si ho desitja, presenti oferta en els termes recollits en el plec de 
clàusules administratives particulars i el plec de condicions tècniques. 
 
Setè.- NOMENAR responsable del contracte al Sr. Joan Prat Espuña, responsable del 
Departament d’Informàtica i Noves Tecnologies, d’acord amb l’article 62 de la LCSP. 
 
Vuitè.- DELEGAR a l’Alcalde la competència per aprovar tots els actes de tràmit que 
s’hagin de dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des del seu inici fins a 
la seva definitiva finalització o resolució, d’acord amb el previst als articles 9 i 12 de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i l’article 11 de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions 
Públiques de Catalunya. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
12.6. - PROPOSTA CONTRACTACIÓ SERVEI SEGURETAT PISCINA 

 
Núm. de referència : X2021020697     
 
En relació a l’expedient CC012021000306, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents acords: 

Antecedents: 

L’àrea d’Esports requereix contractar el servei de control d’accés de la piscina 
municipal. 

L’any 2019 va ser el primer que, atès a un increment dels usuaris de la piscina, es va 
optar per, en hores punta, disposar d’un servei de control d’accessos amb l’objectiu, 
d’informar i ajudar a les persones usuàries a utilitzar correctament els abonaments i 
tiquets, alhora que es mantenia l’odre per evitar possibles accessos irregulars. 
L’experiència va ser valorada positivament tant pels usuaris com pels tècnics 
municipals. 



 
 
 

Durant la temporada de l’any 2020 va caldre reforçar el servei ateses les noves 
exigències derivades de la pandèmia de COVID19. El reforç va repercutir tant les 
tasques a realitzar per part del personal (protocol d’ús d’instal·lacions esportives per fer 
front al COVID19), com en relació a les hores d’atenció a les persones usuàries, que va 
ser del 100% del temps d’obertura de la instal·lació. 

Amb la voluntat de seguir oferint aquest servei, l’obertura de la piscina durant l’estiu del 
2021 haurà de comptar amb un reforç similar al de la temporada de l’any 2020, tenint en 
compte la situació d’incertesa i les modificacions de la regulació de les instal·lacions 
esportives provocades per la COVID. 

Codi CPV: 79710000-4.- Serveis d’informació, atenció i control d’accés. 

Atès que la necessitat a satisfer s’integra dins les competències de la Corporació 
municipal i no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles 
generals de contractació. 

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. 

Vista la capacitat d’obrar de les empreses convidades i atès que aquestes compten amb 
l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del contracte. 

El valor estimat del contracte s’estableix en 15.000,00€ VA inclòs.  

Els serveis es portaran a terme durant el període del 14 de juny al 5 de setembre del 
2021.  

El responsable del contracte serà el Sr. Miquel Roca i Juan, director tècnic de l’àrea 
d’Esports de l’Ajuntament d’Olot. 

La partida del Pressupost municipal és la 2021 399 342 227990 CONTROL SEGURETAT 
PISCINA (COVID 19) 

 

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

200220  Despeses 21399  342  227990 15000.00 CONTROL SEGURETAT 
PISCINA (COVID19) 

330 021 167 107 000 000 

 

PROPOSO: 

 

Únic.- Que se sol·liciti a les empreses s egüen ts  per tal que presentin proposta per 
adjudicar el contracte menor del servei de control d’accés a la piscina municipal. 

 

1. Àngel Perez Sade; **** 
2. Protecta Vigilància Integral, SL; **** 
3. Gonber Events,S.L.; **** 

El termini de presentació de les ofertes serà de 5 dies a partir de la data d’enviament 
de la invitació. 



 

Juntament amb l’oferta econòmica, les empreses hauran de presentar la següent 
documentació: 
 

1. Nom del Responsable del Contracte que assignarà l’empresa al servei, 
així com la documentació acreditativa que aquest responsable disposi 
del títol  de Director de Seguretat. 

2. Protocol d’actuació: l’empresa ha de presentar un protocol escrit 
d’actuació dels controladors d’accés actualitzat amb les noves tasques 
derivades del  COVID19. 

3. L’empresa ha de presentar l’adhesió al protocol de seguretat contra les 
violències sexuals en entorns d'oci de la Generalitat de Catalunya. 

4. Escrit acceptant que a petició de l’àrea d’Esports de l’Ajuntament d’Olot 
es pugui suspendre el servei del dia següent avisant abans de les 20:00 
hores del dia anterior, sempre que aquesta suspensió temporal sigui 
motivada. 

5. Escrit acceptant que l’empresa es farà càrrec dels EPIS dels seus 
personal i que disposa de termòmetres frontals de no contacte 
homologats per ser utilitzats per les persones treballadores.  

6. Relació del personal que treballarà a la piscina municipal durant la 
durada del contracte amb el seu currículum. 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.1. - APROVAR LES BASES I LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU 
PER A LA COBERTURA DEFINITIVA DE DE SET PLACES D'EDUCADOR/A 

TUTOR/A I SIS PLACES D'EDUCADOR/A DE SUPORT D'ESCOLA BRESSOL. 
 
 

Núm. de referència: X2021021407     
 
Atès que la Junta de Govern Local en la sessió ordinària de 17 de gener de 2019 va 
acordar l’aprovació de l’oferta d’ocupació pública de l’Ajuntament d’Olot i els seus 
organismes autònoms per a l’any 2019 i en la sessió ordinària d’11 d’abril de 2019 va 
acordar la seva modificació segons la qual conté nou places vacants d’educador/a 
d’escoles bressol, personal laboral fix, grup C1, que s’han de convocar pel sistema de 
selecció de concurs oposició en torn lliure i pel procés de consolidació de l’ocupació 
temporal.  
 
Atès que la Junta de Govern Local en la sessió ordinària de 30 de gener de 2020 va 
acordar l’aprovació de l’oferta d’ocupació pública de l’Ajuntament d’Olot i els seus 
organismes autònoms per a l’any 2020, que conté quatre places vacants d’educador/a 
d’escoles bressol, personal laboral fix, grup C1, que s’han de convocar pel sistema de 
selecció de concurs oposició en torn lliure i pel procés de consolidació de l’ocupació 
temporal 
 
Atès que els acords esmentats es van publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona 
número 19 de 28/01/2019, número 81 de 26/04/2019 i número 31 de 14/02/2020; i al 



 
 
 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7797 de 28/01/2019, número 7861 
de 26/04/2019 i 8086 de 16/03/2020, respectivament.  
 
Atès que l’oferta d’ocupació pública s’ha d’executar en el termini de tres anys des de la 
seva publicació en els butlletins oficials. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’Organització i Atenció Ciutadana proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords:  
 
Primer.- Aprovar les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la cobertura 
definitiva de set places d’educador/a tutor/a d’escoles bressol i de sis places 
d’educador/a de suport d’escoles bressol, personal laboral fix, grup C1, pel sistema de 
selecció de concurs oposició en torn lliure i pel procés de consolidació de l’ocupació 
temporal, les quals consten com a vacants a la plantilla de personal de l’Ajuntament 
d’Olot i estan incloses a l’oferta d’ocupació pública per als anys 2019 i 2020.  
 
Segon.- Publicar el text íntegre de les bases i de la convocatòria en el Butlletí Oficial de 
la Província de Girona i en extracte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

14.1. - AUTORITZAR LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES A UN ALUMNE DE 
L'ESCOLA PIA D'OLOT A LA BRIGADA MUNICIPAL 

 
Núm. de referència : X2021021545     
 
 

Atès que a l’Escola Pia d’Olot es cursa el programa de formació i inserció (PFI) d’auxiliar 
d’activitats forestals, en el programa educatiu del qual s’estableix l’obligació dels 
estudiants de realitzar pràctiques en les empreses o administracions públiques.  
 
Atès que la Brigada Municipal de l’Ajuntament d’Olot està disposada a col·laborar amb 
l’Escola Pia per tal que el seu alumnat pugui adquirir coneixements relacionats amb 
tasques de jardineria i altres que se’n deriven del funcionament normal dels 
departaments.  
 
Vist l’expedient administratiu RH142021000002 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  d'Organització i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de Govern 
Local l’adopció dels següents acords: 
 

Primer.- Autoritzar la realització de pràctiques a la Brigada Municipal al senyor ****, 

alumne del programa de formació i inserció (PFI) d’auxiliar d’activitats forestals de 
l’Escola Pia d’Olot, durant el període comprès entre el 14/05/2021 i el 30/06/2021 i amb 
horari de dilluns a divendres de 10 a 15 hores, segons estableix el Conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’Escola Pia d’Olot, per realitzar tasques de 
jardineria i altres derivades del normal funcionament del departament, i sense percebre 
cap tipus de remuneració. 



 

 

Segon.- Incloure al senyor ****, estudiant de l’Escola Pia d’Olot, a l’assegurança de 
responsabilitat civil d’aquest Ajuntament el temps que estigui realitzant les pràctiques. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

15.1. - AUTORITZAR LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES A QUATRE ALUMNES 
DE L'INSTITUT MONTSACOPA A LES 4 LLARS MUNICIPALS 

 
Núm. de referència : X2021021563     
 
 
Vist que a l’Institut Montsacopa es cursa el Cicle formatiu de grau superior d’Educació 
infantil, en el programa educatiu del qual s’estableix l’obligació dels estudiants de 
realitzar pràctiques en les empreses o administracions públiques. 
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot col·labora amb diferents centres educatius per facilitar la 
realització de pràctiques als seus alumnes. 
 
Atès que les escoles bressol municipals estan disposades a col·laborar amb l’Institut 
Montsacopa per tal que els seus alumnes puguin adquirir coneixements relacionats amb 
tasques que se’n deriven del funcionament normal del departament. 
 
Vist l’expedient administratiu RH142021000003 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  d'Organització i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de Govern 
Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- AUTORITZAR la realització de pràctiques a l’escola bressol de Sant Pere Màrtir 
a la senyora ****, estudiant del Cicle formatiu de grau superior d’Educació infantil de 
l’Institut Monstacopa, durant el període comprès entre el 17/05/2021 i el 30/06/2021 i 
amb l’horari de 9 a 13 hores de dilluns a divendres, segons estableix el Conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’Institut Montsacopa, i sense percebre cap 
remuneració. 
 
Segon.- AUTORITZAR la realització de pràctiques a l’escola bressol Les Fonts a la 
senyora ****, estudiant del Cicle formatiu de grau superior d’Educació infantil de l’Institut 
Monstacopa, durant el període comprès entre el 17/05/2021 i el 30/06/2021 i amb l’horari 
de 9 a 13 hores de dilluns a divendres, segons estableix el Conveni de col·laboració 
entre l’Ajuntament d’Olot i l’Institut Montsacopa, i sense percebre cap remuneració. 
 
Tercer.- AUTORITZAR la realització de pràctiques a l’escola bressol la Gradera del 
Morrot al senyor ****, estudiant del Cicle formatiu de grau superior d’Educació infantil de 
l’Institut Monstacopa, durant el període comprès entre el 17/05/2021 i el 30/06/2021 i 
amb l’horari de 9 a 13 hores de dilluns a dijous, segons estableix el Conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’Institut Montsacopa, i sense percebre cap 
remuneració. 
 



 
 
 

Quart.- AUTORITZAR la realització de pràctiques a l’escola bressol de Sant Miquel a la 
senyora ****, estudiant del Cicle formatiu de grau superior d’Educació infantil de l’Institut 
Monstacopa, durant el període comprès entre el 17/05/2021 i el 30/06/2021 i amb l’horari 
de 9 a 13 hores de dimarts a divendres, segons estableix el Conveni de col·laboració 
entre l’Ajuntament d’Olot i l’Institut Montsacopa, i sense percebre cap remuneració. 
 
Cinquè.- INCLOURE als alumnes ****, estudiants de l’Institut Montsacopa, a 
l’assegurança de responsabilitat civil d’aquest Ajuntament el temps que estiguin 
realitzant les pràctiques. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
16.1. - PROPOSTA APROVACIÓ SIGNATURA CONVENI MARC DE COOPERACIÓ 

EDUCATIVA ENTRE L'AJUNTAMENT D'OLOT I L'INSTITUT MONTSACOPA 
D'OLOT. 

Núm. de referència : X2021021606     
 
 
Atès que l’Institut Montsacopa d’Olot dins el seu pla educatiu hi ha inclosa la realització 
de pràctiques externes que permeten als estudiants aplicar els coneixements teòrics a 
la pràctica, incorporar els valors professionals i desenvolupar les competències 
essencials de la professió  
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot col·labora amb diversos centres educatius per a l’exercici 
de les seves funcions i competències en matèria de realització de pràctiques. 
 
Vist l’expedient administratiu RH142021000004 i antecedents corresponents, la regidora 
delegada  d'Organització i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
APROVAR SIGNATURA del Conveni marc de cooperació educativa entre l’Institut 
Montsacopa d’Olot i l’Ajuntament d’Olot. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

17.1. - PROPOSANT ADJUDICAR LA VENDA DE LA PARCEL·LA SITUADA A 
L’AVINGUDA DELS PAÏSOS CATALANS, 70 

 
Núm. de referència : X2021021904     
 
En data 19 de novembre de 2020, el Ple de l'Ajuntament d'Olot va aprovar encarregar a 

l'Institut Català del Sòl les tasques de gestió generals del procediment de 

comercialització del 51,00% indivís de la parcel·la 4-5 del Sector 12 la Guardiola d'Olot 

propietat de l'Ajuntament d'Olot i Acordar desenvolupar aquest encàrrec de gestió 



 

mitjançant el document de concreció que sigui necessari a signar entre les parts per 

l'exercici dels mitjans de control de l'encàrrec de referència. 

En data 21 de gener de 2021, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Olot va acordar 

aprovar el conveni en virtut del qual s'encomana a l’INCASOL la comercialització del 

51,00% proindivís propietat de l'Ajuntament d'Olot, de la parcel·la resultant número 4-5, 

del sector 12 la Guardiola d'Olot i facultar a l'Alcalde per signar la documentació 

necessària. 

En data 9 de febrer de 2021 es va signar el conveni de l'encàrrec a l'Institut Català del 

Sòl, per a l'inici de la comercialització de manera conjunta i unitària de les propietats 

indivises de la parcel·la número 4-5 del Sector 12 la Guardiola d'Olot. 

Per part de l’Institut Català de Sòl s’han efectuat els tràmits corresponents a la 

comercialització, havent convocat el consegüent procés de licitació pública a resultes 

del qual, s’ha presentat una única oferta de compravenda, resultant-ne adjudicatària la 

societat LIDL SUPERMERCADOS, SA segons resolució del Director de l’Institut Català 

del Sòl de data 11 de maig de 2021. 

Per tal de procedir a la signatura del contracte privat de compravenda, no superant 
’import de la venda el 10% del pressupost ordinari de la Corporació, vist el decret 21 de 
juny de 2019 de delegació de competències, de conformitat amb les atribucions 
conferides pels articles 21.3 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local i 53.3 i 54 del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel que s’aprova el 
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en relació a l’expedient 
SPT32021000001, 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 contracte privat de compravenda que s’adjunta, a signar amb 

l’Institut Català del Sòl (com a copropietària en l’indivís) i l’entitat mercantil adjudicatària 

LIDL SUPERMERCADOS SA, Sociedad Unipersonal, amb NIF. A-60.195.278, amb 

domicili social al carrer Beat Oriol, s/n Polígon Industrial “la Granja”, de Montcada i 

Reixach, (com a compradora), que conté, resumidament, les següents obligacions: 

El preu de compravenda de la Finca és de 2.200.000 € (dos milions dos-cents mil euros) 

més IVA, fent-se efectiu en el moment de la signatura del contracte privat l’import 

corresponent al 30% del preu, de la següent forma: 

L’Ajuntament d’Olot manifesta rebre en aquest acte, mitjançant xec bancari nominatiu 

l’import de 336.600 € (tres-cents trenta-sis mil sis-cents euros) en concepte del 30% del 

51% de la seva propietat indivisa, així com l’IVA corresponent al 21% del 51% de la seva 

propietat indivisa mitjançant xec bancari nominatiu. L’Ajuntament d’Olot entrega, en 

conseqüència, la corresponent factura a la Compradora. 

L’Institut Català del Sòl, manifesta rebre en aquest acte, mitjançant xec bancari 

nominatiu l’import de 323.400€ (tres-cents vint-i-tres mil quatre-cents euros), en 

concepte del 30% del 49% de la seva propietat indivisa, així com l’IVA corresponent al 



 
 
 

21% del 49% de la seva propietat indivisa. mitjançant xec bancari nominatiu.. L’Institut 

Català del Sòl entrega, en conseqüència, la corresponent factura a la Compradora. 

La present transmissió està subjecte a l'Impost sobre el Valor Afegit (21% d’IVA) en un 

import de 462.000 € (quatre-cents seixanta-dos mil euros). 

L’Ajuntament d’Olot rep en aquest acte l‘import de 235.620 € (dos-cents trenta-cinc mil 

sis-cents vint euros) en concepte del 21% del 51% de la seva propietat indivisa i l’Institut 

Català del Sòl rep en aquest acte l’import de 226.380 € (dos-cents vint-i-sis mil tres-

cents vuitanta euros), en concepte del 21% del 49 % de la seva propietat indivisa: 

Aquest dos imports de la quota meritada per l'esmentat impost que s’ingressarà en el 

tresor públic per cadascun dels venedors. 

La resta del preu, és a dir, 1.540.000 € (un milió cinc-cents quaranta mil euros) es farà 

efectiu en el moment de l’elevació a públic del Contracte, que s’efectuarà en el termini 

d’un mes, a comptar des del  compliment de les Condicions de compra establertes. 

 

SEGON.- FACULTAR el senyor alcalde per a la signatura del document de 

compravenda i  per a subscriure l’escriptura pública corresponent, per tal de portar a 

terme els presents acords. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

18.1. - REFORMA EN EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES AMB 
AUGMENT DEL NOMBRE D'HABITATGES C DE SANT TOMÀS N.0004 PIS.1 

 
 

Núm.- LLICENCIA D’OBRES 
****- C PINTOR JOSEP PUJOL N.0007 SANT PRIVAT DE BAS (LA VALL DE BAS) 

 
Núm. de referència : X2021005967 
 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per REFORMA EN EDIFICI 
PLURIFAMILIAR AÏLLAT AMB AUGMENT DEL NOMBRE D'HABITATGES (DE 5 A 
7), al C DE SANT TOMÀS N.0004 Pis.1, del municipi d’Olot.  

 
Identificació de l’expedient: OMA32021000013   
Situació: C DE SANT TOMÀS N.0004 Pis.1  
UTM: : 7802409 
 

1.- En data 5/02/2021, **** amb DNI **** , representada per ****, presenta projecte 
d’obres majors per REFORMA EN EDIFICI PLURIFAMILIAR AÏLLAT AMB AUGMENT 
DEL NOMBRE D'HABITATGES (DE 5 A 7), amb situació al carrer C DE SANT TOMÀS 
N.0004 Pis.1, d’Olot. 
 



 

2.- En data 26/04/2021 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 de rehabilitació de l’estructura 
urbana (6.2). 
 
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 ****, representada per ****, llicència d’obres 
(OMA32021000013), per REFORMA EN EDIFICI PLURIFAMILIAR AÏLLAT AMB 
AUGMENT DEL NOMBRE D'HABITATGES (DE 5 A 7), amb situació al C DE SANT 
TOMÀS N.0004 Pis.1, 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: CRA2021600027     
 
Liquidació de Drets i Garanties: 

Drets 
 
Per: Un pressupost de: 161593.56 euros  
2 Connexions desguassos habitatges 
 



 
 
 

Base liquidable 
(3) 

Drets % 
bonifica
ció 

Drets definitius Taxes Total Drets 

161593.56 6718.24 50% 3486.37 542.20 4028.57 

 
Garanties: 

       
   Garantia per reposició de paviments  300 euros 
   

Total Liquidació Euros 

Per Drets 4028.57 

Per Garanties  300.00 

 
CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats. 
 
Condicions Generals aprovades per la Comissió de Govern en sessió celebrada 
el dia 13 de febrer de 1988, modificades per acord de la Junta de Govern Local en 
sessió celebrada el dia 18 de juny de 2008 i modificades per la Junta de Govern 
Local en sessió celebrada el dia 17 de març de 2010. 
 
1.- La llicència s’atorga fent excepció del dret de propietat i sense perjudici de tercers. 
 
2.- L’execució de les obres que empara la present llicència, en tot allò no regulat 
expressament en aquestes condicions generals i a les particulars, s’haurà d’adaptar al 
que estableixen la Llei i les Ordenances Municipals. Aquesta llicència no eximeix el 
sol·licitant d’obtenir d’altres administracions les llicències que legalment corresponguin. 
 
3.- El termini de vigència de la llicència es comptarà a partir de la notificació a l’interessat 
de l’acord de concessió adoptat per la Junta de Govern Local, llevat que el propi 
interessat sol·licités per escrit el contrari i es resolgués favorablement aquesta petició. 
 
4.- Les obres hauran de concloure’s abans que s’esgoti el termini de vigència de la 
llicència, que s’assenyalarà en concedir-se, almenys en la seva part exterior. Si no fos 
així, l’Autoritat Municipal adoptarà les disposicions que calguin per posar-hi remei, i 
podrà ordenar que se n’executin les indispensables pel personal al servei de 
l’Ajuntament, amb càrrec a l’interessat. 
 
5.- La Junta de Govern Local podrà autoritzar, una pròrroga del termini d’inici i/o final de 
l’obra, sempre que l’interessat ho sol·liciti abans de finir el termini que correspongui. De 
no existir pròrroga, la llicència restarà caducada en acabar el termini de vigència 
assenyalat a l’esmentada llicència i caldrà sol·licitar una nova llicència per a finalitzar les 
obres. 
 
6.- L’obertura de portes i finestres de la planta baixa, tret d’una disposició en contra, no 
podran envair l’espai públic. 
 
7.- Els desguassos interiors de l’edifici hauran de contenir el corresponent sifó inodor. 
 



 

8.- Es prohibeix practicar als soterranis qualsevol obra que afecti la via pública o terrenys 
del seu domini. 
 
9.- No es permet que com a conseqüència de l’execució de les obres, s’embrutin els 
embornals de la via pública, essent obligació del promotor l’adopció de les mesures 
adequades per evitar-ho. L’incompliment d’aquesta condició comportarà la retenció de 
la fiança dipositada en concepte de moviment de terres o runes i reposició de paviments. 
 
10.- El titular de la llicència haurà de construir al seu càrrec la vorera, segons el model, 
rasant i amplada que figurin a les condicions particulars de la llicència o a la 
corresponent ordenança reguladora. Per construir un gual per a l’entrada i sortida de 
vehicles, s’haurà de disposar de l’oportuna llicència. 
 
11.- Quan per causes imperioses de l’obra emparada per la present llicència, s’hagi 
d’ocupar la via pública amb materials, grues, instal·lacions, etc, així com interrompre la 
normal circulació pel carrer o vorera, s’haurà de sol·licitar el corresponent permís, 
quedant el contractista sotmès a la legislació vigent en la matèria i a les ordres que en 
aquest sentit li transmeti la Policia Municipal. 
 
12.- El davant de l’edifici o del solar on es realitzin les obres de nova construcció, o que 
afectin la façana o part anterior de la coberta, es tancaran sempre amb un clos de 
protecció d’acord amb les condicions de l’Ordenança d’obres a la via pública. Les 
bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació 
vigent. 
 
13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les 
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà 
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les 
prestacions de la Seguretat Social. 
 
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la corresponent 
llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals que causi. 
 
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li 
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En cas 
d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les sancions 
que corresponguin. 
 
Condicions particulars 
 
Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar:  
1. Document signat per arquitecte assumint la direcció de l’obra.  
2. Document signat per arquitecte tècnic assumint la direcció de l’execució de l’obra.  
3. 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.  



 
 
 

4. 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”.  
5. 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.  
6. S’autoritza la ocupació de la via pública amb la implantació d’una plataforma en alçada 
per un termini màxim de 6 mesos, segons memòria complementària presentada pel 
promotor, i únicament quan sigui imprescindible per la normal execució de l’obra. 
7. Els responsables de l’obra es faran càrrec de garantir en tot moment l’accés als 
habitatges i comerços del carrer Sant Tomàs. En períodes puntuals que sigui necessari 
limitar l’accés als vianants, caldrà col·locar un cartell indicatiu, als dos extrems del carrer, 
amb el text: “Per la seva seguretat, carrer tancat als vianants”.  
8. 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.  
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

18.2. - CONCEDIR LLICÈNCIA DE MODIFICACIÓ DE PROJECTE DE 
REHABILITACIÓ D'EDIFICI AÏLLAT PER A CENTRE DE DIVULGACIÓ DE 

SISTEMES D’ECO-EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN ESPAIS NATURALS I RURALS 
CTRA DE LA MOIXINA N.0016 

 
 

Núm.- LLICENCIA D’OBRES 
ENERGY TOOLS CONSULTING SL- PL DE VAYREDA N.0005 Pis.B Pta.1 OLOT 

 
Núm. de referència : X2020035068 
 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de ENERGY TOOLS CONSULTING SL 
per MODIFICACIÓ DE PROJECTE DE REHABILITACIÓ D'EDIFICI AÏLLAT PER A 
CENTRE DE DIVULGACIÓ DE SISTEMES D’ECO-EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN 
ESPAIS NATURALS I RURALS, al : CTRA DE LA MOIXINA N.0016 , del municipi 
d’Olot.  

 
Identificació de l’expedient: OMA32020000072   
Situació: CTRA DE LA MOIXINA N.0016  
UTM: 001300300DG56H0001OW 
 
1.- En data 2/09/2020, ENERGY TOOLS CONSULTING SL, B55108914, representat 

per **** , presenta projecte d’obres majors per MODIFICACIÓ DE PROJECTE DE 
REHABILITACIÓ D'EDIFICI AÏLLAT PER A CENTRE DE DIVULGACIÓ DE SISTEMES 
D’ECO-EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN ESPAIS NATURALS I RURALS, amb situació 
al carrer CTRA DE LA MOIXINA N.0016, d’Olot. 
 
2.- En data 29/04/2021 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 NO URBANITZABLE Espai agrícola. 
 
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 ENERGY TOOLS CONSULTING SL, B55108914, representat per 
****, llicència d’obres (OMA32020000072), per MODIFICACIÓ DE PROJECTE DE 
REHABILITACIÓ D'EDIFICI AÏLLAT PER A CENTRE DE DIVULGACIÓ DE 
SISTEMES D’ECO-EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN ESPAIS NATURALS I RURALS, 
amb situació al CTRA DE LA MOIXINA N.16. 
 
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 3 mesos i el termini per acabar-les 
és de 6 mesos. La llicència urbanística caducarà a tots els efectes si, en finir qualsevol 
d’aquests terminis o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no s’han acabat 
les obres, essent necessari sol·licitar nova llicència ajustada a l’ordenament urbanístic 
vigent.  
 
QUART.Donar compte de l’ingrès de les liquidació/ns que es detalla/en 
seguidament: CRA2021600029     
 
Liquidació de Drets i Garanties: 

Drets 
 
Per: Un pressupost de: 13437.13 euros  
  

Base liquidable 
(3) 

Drets % 
bonifica
ció 

Drets definitius Taxes Total Drets 

13437.13 537.49 0 537.49 66.15 603.64 

 
Garanties: 

 

Total Liquidació Euros 

Per Drets 603.64 

Per Garanties  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 
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. Es condiciona aquesta llicència al que s’estableix a l’article 4.1 de l’Ordenança solar, 
aprovada el 21/05/2020: els captadors solars estaran integrats i recolzats a la coberta, 
coincidint amb l’angle d’inclinació del captador amb el del pla de la coberta. Igualment, 
els captadors tindran la mateixa orientació. Aquests es poden separar del pla inclinat de 
coberta un màxim de 0,20 m i es situaran separats com a mínim 1,00 m dels plans de 
façana i 1,00 m del carener de coberta. En cobertes planes o terrasses no es permet la 
instal·lació de captadors solars si no resten completament ocults.  
2. Es mantenen les condicions particulars de la llicència d’obres concedida per acord de 
la Junta de Govern Local el dia 08/11/2018 per rehabilitació d'edifici aïllat per a centre 
de divulgació de sistemes d’eco-eficiència energètica en espais naturals i rurals. 

 

 

S’aprova per unanimitat. 

 

 

19.1. - PROPOSANT APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
DIPSALUT I L'AJUNTAMENT D'OLOT PER A L'EXECUCIÓ DE PROGRAMES DE 

SALUT PÚBLICA DEL CATÀLEG DE SERVEIS DE DIPSALUT 
 
Núm. de referència : X2021016976     
 
Des de l’any 2013 que l’Ajuntament d’Olot i el DIPSALUT han signat els convenis de 
col·laboració corresponents per a l’execució i control de programes de salut pública dels 
Catàlegs de Serveis de Dipsalut. En data 2020 va finalitzar el període de vigència del 
darrer conveni signat.  
 
El Catàleg de Serveis de Dipsalut per a l’any 2021 dona continuïtat a una oferta de 
serveis que donen resposta a les necessitats que els ajuntaments han de cobrir en 
matèria de salut pública.  
 
Atès que l’ajuntament d’Olot té la capacitat pròpia necessària per executar i gestionar 
determinades accions relatives a la salut pública del municipi, es considera oportú seguir 
treballant en la mateixa línia que fins ara, de manera que cal formalitzar un nou conveni 
de col·laboració entre ambdós organismes.  



 

 
En data 13 d’abril de 2021 el Consell Rector de Dipsalut va acordar aprovar el text del 
Conveni de col·laboració entre Dipsalut i l’Ajuntament d’Olot, en matèria de salut pública 
amb el fi comú que les competències en salut pública en aquest municipi es puguin 
prestar amb la major qualitat possible, de manera que es millori l’eficiència de la gestió 
pública i es faciliti la utilització conjunta dels mitjans i serveis públics.  
 
La vigència d’aquest Conveni serà de 4 anys des de la data de la seva signatura. En 
qualsevol moment previ a la finalització del termini previst, els signants podran acordar 
de forma unànime la seva pròrroga d’any a any per un termini màxim de 4 anys 
addicionals, sense perjudici que perdurin les obligacions de cadascuna de les parts 
nascudes en aplicació de les previsions d’aquest conveni.  
 
Les parts que intervenen, mitjançant la Comissió tècnica, formalitzaran el Pla Anual 
d’Actuació com una addenda al Conveni, on s’establirà el detall dels programes inclosos 
amb la previsió per a cada anualitat. Cadascun dels Plans inclourà els compromisos 
econòmics derivats del conveni. 
 
En relació a l’expedient SICO2021000004, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Medi ambient, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i el Dipsalut, per 
al període 2021-2025, per a l’execució i control de programes de salut pública dels 
Catàlegs de Serveis de Dipsalut. 
 
Segon.- Facultar el Sr. Alcalde per signar tota la documentació necessària.  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
i no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a dos quarts de nou i per constància del que s’hi ha tractat i 
dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura 
 
VIST I PLAU 
L’ALCALDE 

LA SECRETÀRIA 

 


