ACTA NÚM. 22
JUNTA DE GOVERN LOCAL
EL DIA 3 DE JUNY DE 2021.

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 3 de juny de 2021 es reuneix en aquesta Casa
Consistorial la Junta de Govern d’aquets Ajuntament sota la presidència del Sr. JOSEP
BERGA I VAYREDA, per tal de celebrar la sessió ordinària i de primera convocatòria
que s’escau al dia d’avui.
Hi assisteixen els membres de la Junta de Govern Local Srs./es: Estanis Vayreda i
Puigvert, Montserrat Torras i Surroca i Immaculada Muñoz i Díaz presencialment al
lloc on se celebra. 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 Srs./es:
Agustí Arbós i Torrent, 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 secretari, el Secretari Accidental, Sr. Miquel Torrent Compte.
La secretària fa constar que els regidors Sr. Güell, Sra. Camps, Sr. Sellabona, Sra.
Canalias, Sr. Arbós i Sra. Pujolar han estat autoritzats per l’alcalde a assistir
telemàticament a la sessió.
1.1. - AUTORITZANT LA CELEBRACIÓ D'AQUESTA SESSIÓ PER MITJANS
TELEMÀTICA
Núm. de referència : X2021025255
A Catalunya les dues normes que s’han volgut imposar són les restriccions pel que fa al
es trobades i reunions de persones que és manté la limitació d’un màxim de sis i també
l’aforament en actes religiosos del 50%.
Pel fet que aquesta modificació podia afectar drets fonamentals, requeria la ratificació
judicial del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya per aplicar-les un cop finalitzat
l’estat d’alarma i aquest Tribunal ha avalat questa modificació i ha donat el seu vist i plau
tenint en compte la molt lleu repercussió que aquestes mesures poden tenir en el dret
fonamental de reunió i en la llibertat religiosa.
Aquest Tribunal afirma que la Generalitat ha acreditat la legalitat, la necessitat, la
idoneïtat i la proporcionalitat de les dues mesures.

De conformitat amb l’article 46.3 de la LRBRL 7/1985 que permet les sessions
telemàtiques i l’article 8 bis del Reglament Orgànic Municipal que regula el procediment
de la celebració de les sessions telemàtiques.
En relació a l’expedient SG012021000040 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 3
de JUNY 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 article 8 bis) del ROM.
S’aprova per unanimitat.
2. - ACTA.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Essent l'hora assenyalada - les vuit del matí- l'Alcalde declara obert l'acte i del seu ordre,
el Secretari accidental llegeix l'acta de la sessió anterior, que s'aprova per unanimitat.
3. - DESPATX OFICIAL
El Sr. Alcalde dona compte als membres de la Junta de Govern dels actes i reunions a
les quals ha assistit, des de la sessió celebrada el dia 27 de maig:
- El divendres 28 de maig va anar a saludar als alumnes participants a la Fira
STEAMakers de Robolot que es va fer al Firalet. Seguidament va presidir la Junta del
Consorci SIGMA.
- El dissabte 29 va assistir a l’espectacle inaugural dels 30 anys del Cornamusam.
- El dimarts 1 de juny va participar 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, de forma telemàtica. A la tarda va signar el conveni entre
l’Ajuntament d’Olot, el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa i l’Associació de Veïns
de Pequín, per gestionar conjuntament el nou casal de barri. Després d’atendre als
mitjans es va reunir amb representants de l’Associació de veïns amb els que va fer
una passejada pel barri per recollir les accions de millora proposades. També van
assistir a l’acte, els regidors Estanis Vayreda, Imma Muñoz i Aniol Sellabona.
4. - DISPOSICIONS.- ASSABENTATS DE LES DISPOSICIONS PUBLICADES EN
ELS BUTLLETINS OFICIALS
Tot seguit el Secretari accidental dona compte a la Junta de Govern dels edictes i
anuncis de l'Ajuntament d'Olot apareguts als Butlletins Oficials BOE, BOP i DOGC, des
de la darrera sessió. I se n'acorda l'assabentat.

5.1. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.- DECLARAR EXTINGIDA L’AUTORITZACIÓ DE
VENDA DE LA PARADA DEL MERCAT SETMANAL NÚM. MS0031, DESTINADA A
LA VENDA DE LLENCERIA I COTILLERIA
Núm. de referència : X2021024619

Vista la instància de data 18 de maig de 2021 (Registre general de l’Ajuntament d’Olot
núm. E2021008672) presentada per la Sra. ****, adjudicatària de la parada del mercat
setmanal núm. MS0031, de 4 metres, destinada a la venda de llenceria i cotilleria, en la
que demana la baixa permanent de mercat setmanal d’Olot per jubilació.
Considerant que l’article 18 del Reglament del mercat municipal de venda no sedentària
(BOP, núms. 200/17-10-2018, 216/12-11-2019 i 39/26-02-2021) estableix que
l’autorització municipal per a l’exercici de la venda en el mercat d’Olot s’extingeix, entre
d’altres supòsits, per renúncia expressa de titular.
De conformitat amb els articles 4 i 18 del Reglament del mercat municipal de venda no
sedentària; la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires; el Decret 162/2015,
de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercat de marxants; i vist l'expedient
administratiu IM022021000006 i antecedents corresponents, que serveixen de
motivació a la present proposta, el regidor delegat de Promoció de la Ciutat, Comerç
i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent acord:
Únic.- ACCEPTAR la renúncia de la Sra. **** a la parada del mercat setmanal núm.
MS0031, de 4 metres, destinada a la venda de llenceria i cotilleria, amb efectes d’1
d’abril de 2021.
S’aprova per unanimitat.
5.2. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.- DENEGAR EL TRASPÀS DE LA PARADA DEL
MERCAT SETMANAL NÚM. MS0151, DESTINADA A LA VENDA DE FORMATGES I
ALTRES PRODUCTES LÀCTICS DE PRODUCCIÓ PRÒPIA
Núm. de referència : X2021024631
Vista la instància de data 5 de març de 2021 (Registre general de l’Ajuntament d’Olot
núm. E2021003395) presentada pel Sr. ****, en nom i representació de la mercantil
“MAS VIGATÀ, S.L.”, adjudicatària de la parada del mercat setmanal núm. MS0151, de
3 metres, destinada a la venda de formatges i altres productes làctics de producció
pròpia, en la que demana que s’autoritzi el traspàs de la parada a favor del Sr. ****.
Considerant que l’adjudicació a la mercantil “MAS VIGATÀ, S.L.” d’una parada del
mercat setmanal, de 3 metres, destinada a la venda de formatges i altres productes
làctics de producció pròpia, es va realitzar per acord de la Junta de Govern Local,
adoptat en sessió de data 19 de setembre de 2019, amb efectes d’1 d’octubre de 2019.

Considerant que el Reglament del mercat municipal de venda no sedentària assenyala,
en l’article 17.1.a), que l’autorització municipal de venda no sedentària en el mercat
setmanal és transmissible, entre d’altres, per cessament voluntari de l’activitat
professional de venda en tots els mercats, sempre que hagi transcorregut un mínim de
cinc anys des de la seva obtenció.
De conformitat amb el Reglament del mercat municipal de venda no sedentària; la Llei
18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires; el Decret 162/2015, de 14 de juliol, de
venda no sedentària en mercat de marxants; i vist l'expedient administratiu
IM022021000007 i antecedents corresponents, que serveixen de motivació a la present
proposta, el regidor delegat de Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a
la Junta de Govern Local l'adopció del següent acord:
Únic.- DENEGAR l’autorització demanada per la representació la mercantil “MAS
VIGATÀ, S.L.”, pel traspàs de la parada del mercat setmanal núm. MS0151, de 3 metres,
destinada a la venda de formatges i altres productes làctics de producció pròpia, a favor
del Sr. ****; atès que no han transcorregut cinc anys des de l’adjudicació d’aquesta
parada del mercat setmanal a la mercantil “MAS VIGATÀ, S.L.”
S’aprova per unanimitat.
6.1. - CONTRACTE ENTRE L'AJUNTAMENT D'OLOT I ESTER JAUME PUJOL PER
A LA DONACIÓ I CESSIÓ DELS DRETS D'EXPLOTACIÓ DEL FONS FRANCESC
JAUME COLL (MESTRES) I DEL FONS FAMÍLIA JAUME
Núm. de referència

: X2021025141

El 14 de desembre de 2006 es va signar un conveni entre l’Ajuntament d’Olot i la senyora
Ester Jaume Pujol per a la cessió en règim de comodat i la cessió dels drets d’explotació
del Fons Francesc Jaume Coll (Mestres). 775 imatges, datades entre 1920 i 1952, que
pertanyien el seu avi, Francesc Jaume Coll, conegut com Paco Mestres, un fotògraf que
va treballar a Olot als anys trenta i quaranta del segle XX, que comercialitzava les seves
fotografies i que va arribar a fer-ne edicions de postals. El conveni va caducar el dia 14
de desembre de 2016.
L’any 2008, Ester Jaume va ingressar a l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa el fons
documental de la seva família, format bàsicament per la documentació generada pels
germans Ramon, Vicenç i Joan Jaume Asperó durant la Guerra Civil, primer a Olot –la
seva ciutat natal– i més tard al front. Reflecteix la vida personal i política dels tres
germans durant la Guerra Civil a través de memòries, dietaris i correspondència creuada
entre ells i amb els seus pares. En menor mesura, el fons conté també alguns documents
pertanyents al pare i al germà petit, Estanislau. Cal destacar la col·lecció de fulls
impresos distribuïts a Olot durant la Guerra Civil, bona part dels quals són els únics
exemplars que s’han conservat.

L’Ajuntament d’Olot és coneixedor del valor cultural del “Fons Francesc Jaume Coll
(Mestres)” i del “Fons Família Jaume”, propietat d’Ester Jaume Pujol, alhora que
reconeix l’interès públic col·lectiu que té i la conveniència de garantir-ne la conservació
i la divulgació entre els investigadors i la societat en general.
L’Ajuntament d’Olot considera que pot garantir la conservació i difusió d’aquesta
documentació a través de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa.
Vist l’expedient AX032021000002 i els antecedents corresponents, que serveixen de
motivació per a la proposta presentada, l'Alcalde proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Acceptar la donació i cessió dels drets d’explotació del “Fons Francesc Jaume
Coll (Mestres)” i del “Fons Família Jaume”, amb destí a l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa.
Segon.- Facultar el Sr. Alcalde per fer les gestions per al compliment i desenvolupament
d’aquests acords i per a la signatura del contracte de donació i cessió dels drets
d’explotació del “Fons Francesc Jaume Coll (Mestres)” i del “Fons Família Jaume”.
S’aprova per unanimitat.
7.1. - (IC01) Activitats culturals
Núm. de referència

: X2021015116

En relació a l’expedient SIC22021000006 de , vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència
competitiva a favor de l’entitat ASSOCIACIO AULES DE DIFUSIO CULTURAL
GARROTXA - ACUGA, amb NIF:G1749713-2, inscrita en el Registre d’entitats de
l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12013000134, per un import de 1600 euros.
Disposar la despesa de 1600 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària:
21400334480020 - SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES (segons el conveni de
referència adjunt).
Operació Referència
200300
21/1249

Tipus
Partida
Despeses 21400 334 480020

Import
1600

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES
100 001 070 065 043 008

2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació

(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021.
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la
subvenció haurà de redactar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe
positiu, previ al pagament efectiu.
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni
subscrit.
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon
govern i sobre la protecció de dades.
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents
necessaris per a la seva efectivitat.
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada
electrònic, mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord.
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable
i a la secció de comptabilitat i pressupostos.
S’aprova per unanimitat.
8.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIÓ DE DESPESES
Núm. de referència

: X2021025343

En relació a l’expedient CPG22021000042 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Aprovar la relació de despeses annexada núm. 21/019 per un import total de 213.498,77
euros.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

S’aprova per unanimitat.

Import
213498.77

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

9.1. - APROVACIÓ LIQUIDACIONS IBL1
Núm. de referència

: X2021025236

En relació a l’expedient UR052021000008 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 de l’impost sobre béns immobles urbans,
RELACIÓ 2021001, d’acord a les següents quantitats:

ALTES
BAIXA/DEV
TOTAL

Any
2017

Any
2018

17,47
17,47

253,24
253,24

Any
2019
2.631,19
2.612,95
18,24

Any 2020

Any 2021

TOTAL

13.243,89 128.056,05 143.931,13
7.528,84
10.412,50
5.715,05 128.056,05 133.518,63

Segon.- El període de pagament en voluntària serà fins el dia 5 d’agost de 2021.
POSSIBILITAT D’AJORNAMENT DELS DEUTES.
Us informem de la possibilitat que disposeu de sol·licitar l’ajornament del deute, sempre
que s’acompleixin les condicions establertes a l’Ordenança General de Recaptació.
ACABAMENT DEL TERMINI VOLUNTARI.
El venciment del termini d’ingrés en període voluntari sense haver satisfet el deute
determinarà l’inici del procediment de constrenyiment amb l’aplicació del recàrrec i dels
interessos de demora corresponents, segons allò establert a la Llei General Tributària i
al Reglament General de Recaptació.
Tercer.- Notificar individualment les liquidacions i el termini de pagament a les persones
interessades.
S’aprova per unanimitat.
10.1. - ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ ARTS VISUALS CONTEMPORÀNIES 2021
Núm. de referència : X2021009958
En relació a l’expedient SCU12021000010 d’acceptació de subvenció per a la
programació estable d’activitats de caràcter professional en l’àmbit de les arts visuals,
s’acorda:
Primer- Acceptar la subvenció atorgada per GENERALITAT DE CATALUNYA , amb
destinació a la programació estable d’activitats de caràcter professional en l’àmbit de les
arts visuals, per un import de 14.633,00 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 499
450804 SUB. GENERALITAT DE CATALUNYA ARTS VISUALS CONTEMPORANI
2021.
S’aprova per unanimitat.
10.2. - ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER AJUTS A
NOVES TECNOLOGIES ARRAN DEL COVID-19
Núm. de referència : X2020037915
En relació a l’expedient SIN12020000001 d’acceptació de subvenció COVID-19 noves
tecnologies 2020, s’acorda:
Primer- Acceptar la subvenció atorgada per DIPUTACIO DE GIRONA , amb destinació
COVID-19 noves tecnologies 2020, per un import de 5.832,72 euros.
Segon.- Agrair a la Diputació de Girona, la concessió de l’esmentada subvenció.
Tercer.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la qual
donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als
efectes de fiscalització.
Quart.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions
tributàries amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de
Seguretat Social.
Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari
vinculat amb l’expedient.
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
76106SUB. DIPUTACIÓ DE GIRONA NOVES TECNOLOGIES COVID-19.
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

: X2021004545

Vist l’escrit presentat per l’advocada Sra. ****, en nom i 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 representació de la Sra. **** va formular reclamació patrimonial contra
l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats per una caiguda, el dia 7 de febrer de 2020,
al carrer notari Mateu Closell, aproximadament davant del núm. 20 (Registre General de
l’Oficina de Correus de Barcelona, de data 27 de gener de 2021 i Registre General de
l’Ajuntament d’Olot, núm. E2021001365/28-01-2021). A la petició s’hi acompanya:
informe de la Policia Municipal (servei núm. 55839), de 7 de febrer de 2021 (Doc. núm.
1); informe d’atenció d’emergències mèdiques de 7 de febrer de 2020 (Doc. núm. 2);
informes d’alta d’urgències de l’Hospital d’Olot, de 15 de febrer de 2020 (núm.
assistència 1457014), de 9 de setembre de 2020 (núm. assistència 1474395) i d’11 de
desembre de 2020 (núm. assistència 1457014) (Docs. núm. 3 a 5). La reclamació es
concreta en 18.500 euros, que és la quantitat que es demana.
Segon.- L’Alcaldia va admetre a tràmit la reclamació per responsabilitat patrimonial
contra l’Ajuntament d’Olot, per resolució de 10 de febrer de 2021 i en el termini atorgat
als interessats per comparèixer al procediment, formular al·legacions, aportar
documents i proposar proves, la representació de la Sra. ****, en escrit de 22 de febrer
de 2021 (Registre General, núm. E2021002796/24-02-2021), va donar per reproduïda
la petició formulada en el seu moment així com la sol·licitud de pràctica de les proves
proposades.
Tercer.- En informe del cap de la Policia Municipal de data 12 de febrer de 2021 es remet
a l’informe de constatació de fets (servei núm. 55839) de data 7 de febrer de 2020.
Aquest informe de constatació de fets és el mateix que aporta, com a doc. núm. 1, la
part reclamant en el seu escrit de reclamació patrimonial.
Quart.- En informe dels serveis tècnics de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot, de
data 30 d’abril de 2021, s’assenyala que la zona de voreres del carrer notari Mateu
Closells es troben en bon estat i compleixen els estàndards que marquen les normatives
de via pública i que no apareixen irregularitats d’entitat suficient per a constituir un risc
pels vianants quan transiten per aquella via. En aquest sentit es conclou afirmant que
les voreres es trobaven en condicions per a la seva utilització, d’acord amb els criteris
de sentit comú o de consciència social imperants.

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. L’informe policial redactat pels agents de la Policia
Municipal una vegada ja s’havia produït l’accident -atès que els agents no van ser
pressents al moment dels fets- es limita, d’una part, a transcriure les declaracions de la
part reclamant i, d’altra, a assenyalar que s’estaven fent unes obres i just en aquestes
obres la vorera estava feta malbé.
En aquest punt es rellevant apuntar que la inspecció ocular realitzada al lloc dels fets
per agents de la Policia Municipal, el mateix dia 7 de febrer de 2020, no desvirtua les
manifestacions que, en tant que especialistes en infraestructures viàries, realitzen els
serveis tècnics municipals sobre l’estat de la via. Efectivament, l’informe policial no
manifesta que les voreres del carrer notari Mateu Closells estiguessin en mal estat
general, sinó que, a conseqüència d’unes obres que es realitzaven a l’alçada del núm.
20 del carrer notari Mateu Closells, la vorera estava en mal estat just en aquell punt i
només en aquell punt.
També es rellevant assenyalar que a les fotografies de l’informe de servei de la Policia
Municipal es mostra una vorera en la que és cert que hi falta el panot a conseqüència
d’unes obres particulars; però també és cert que no presenta desnivells remarcables,
sinó que es tracta d’una superfície que és plana -per bé que rugosa- i que és fàcilment
transitable amb un mínim de diligència.
La prova testifical dels agents de la Policia Municipal no és considera pertinent, atès que
no van presenciar directament l’accident i que en el seu informe de constatació de fets
del servei policial núm. 55839, ja es recull una descripció de l’espai físic on es van
produir l’accident.
Quart.- Les voreres del carrer del notari Mateu Closells 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.
D’acord amb l’informe dels serveis tècnics de l’Àrea de Territori, les voreres del carrer
del notari Mateu Closells es troben en condicions acceptables en quan a l’accessibilitat;
és a dir, que no sols no representen cap perill per al pas normal dels vianants, sinó que
resulten fàcilment transitables amb un nivell d’atenció mínim segons els cànons socials
imperants. En conseqüència, i sense perjudici que a causa d’unes obres particulars
s’hagi pogut trencar la uniformitat de la vorera en un petit tram (davant del núm. 20), es
tracta d’una vorera que presenta un estat de conservació raonable i 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.- Les obres de l’edifici situat al núm. 20 del carrer notari Mateu Closells
cantonada carrer Pou del Glaç no eren obres municipals, sinó privades.
La Junta de Govern local, en acord de data 10 d’agost de 2017, va atorgar llicència
d’obres per l’enderroc d’un edifici d’habitatges al carrer notari Mateu Closell, núm. 20 a
la mercantil “POUCANTO,S.L.”. Aquesta llicència va prorrogar-se per decret del regidor
delegat de Serveis urbans de data 20 de desembre de 2018 (2018LDEC002531). D’altra

banda, la Junta de Govern local, en acord de data 18 de gener de 2018, va atorgar
llicència d’obres per a la construcció d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres de 6
habitatges, 1 local, aparcament de 6 places i 6 trasters, al carrer notari Mateu Closell,
núm. 20 a la mercantil “POUCANTO,S.L.”
En relació a aquestes obres d’enderroc i construcció, també es van atorgar llicències
d’obres de línies amb rasa a la mercantil “ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA. SLU”,
per decrets del regidor delegat de Serveis urbans de dates 3 de setembre de 2018
(2018LDEC002427) i 24 d’octubre de 2018 (2018LDEC002821).
La intervenció d’aquests tercers trenca el nexe causal entre els danys reclamats i el
funcionament dels serveis públics municipals.
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 SRP12021000002 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 CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANA DE GIRONA, PER
PERJUDICIS ECONÒMICS OCASIONATS A UN SEU ASSOCIAT, PER
IMPAGAMENTS DE LLOGUER.
Núm. de referència

: X2021024195

Vist l’escrit presentat per l’advocada Sra. ****, en nom i representació de la Cambra de
la Propietat Urbana de Girona, en el que es formula reclamació patrimonial contra
l’Ajuntament d’Olot, pels perjudicis econòmics ocasionats a un seu associat, per
impagament de lloguers i atesos els següents
ANTECEDENTS DE FET
Primer.- La representació de la Cambra de la Propietat Urbana de Girona va formular
reclamació patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, pels danys econòmics causats a un
seu associat, el Sr. ****, per l’impagament de lloguers per part de la seva arrendatària,
la Sra. **** (Registre General de l’Ajuntament d’Olot, núm. E2020017793/04-12-2020).
Aquests impagaments són conseqüència de l’actuació de l’Oficina Local d’Habitatge de

l’Ajuntament d’Olot que, mitjançant diversos escrits de dates 3 de febrer de 2020 i 29 i
30 d’octubre de 2020, respectivament, adreçats al Jutjat de Primera Instància núm 1
d’Olot, va ocasionar la demora en el compliment de la sentència de 9 de desembre de
2019, recaiguda en el Judici verbal núm. 156/2019. A la petició s’hi acompanya una
relació del deute pendent corresponent als lloguers del període comprès entre l’1 de
setembre de 2018 i l’1 de novembre de 2020. La reclamació es concreta en 9.079,15
euros, que és la quantitat que es demana i que es desglossa de la següent manera:
7.579,15 euros, corresponents als lloguers dels mesos de setembre de 2018 a
novembre 2020 i 1.500 euros, corresponents a les despeses del procediment judicial.
Segon.- En informe de la responsable del l’Oficina Local d’Habitatge, de data 18 de maig
de 2020 (NI022021001390), s’assenyala que la suspensió del llançament va ser una
decisió adoptada per un òrgan judicial en el marc de les seves competències. En aquest
informe s’apunta que la intervenció de l’Ajuntament d’Olot, a través de l’Oficina Local
d’Habitatge, es limita a donar compliment de les obligacions establertes en el “Protocol
d’execució de les diligències de llançament als partits judicial de Catalunya”, formalitzat
en data 5 de juliol de 2013, al que s’hi va adherir l’Ajuntament d’Olot, per acord del
plenari adoptat en sessió de data 22 de maig de 2014.
FONAMENTS DE DRET
Primer.- L’article 32.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic,
d’acord amb l’article 106.2 de la Constitució, assenyala que “els particulars tenen dret a
ser indemnitzats per les administracions públiques corresponents de tota lesió que
pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui conseqüència del
funcionament normal o anormal dels serveis públics, excepte en els casos de força
major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar d’acord amb la Llei”.
En igual sentit, l’article 81 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya. Aquests articles
determinen que la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques sigui de
caràcter objectiu i que, per tant, esdevingui imprescindible acreditar que el dany o lesió
sofert pel reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis
públics, en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense intervenció
estranya que pugui interferir alterant el nexe causal.
En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local i 174 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis causats
als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament dels serveis
públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents, en els termes establerts
per la legislació general sobre responsabilitat administrativa”
Segon.- La jurisprudència ha reiterat en nombroses sentències que, perquè es pugui
declarar la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques, és necessari
que qui la pretén acrediti i provi que es donen les circumstàncies següents: a) que el
dany o lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics
en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte sense intervenció estranya
que pogués interferir alterant el nexe causal; b) que el dany sigui efectiu, econòmicament

avaluable i individualitzat en relació a una persona o grups de persones; c) que el
particular afectat no tingui el deure jurídic de suportar el dany; d) que no hi hagi força
major; i e) que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons l’estat dels
coneixements o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la producció dels
danys.
En tractar-se d’una responsabilitat objectiva és necessària la concurrència de tots
aquests elements -que han de ser provats per qui els al·lega- i entre els que té una
especial rellevància, en tant que element essencial de la responsabilitat, la relació de
causalitat entre el dany i el funcionament del servei públic.
Tercer.- La determinació de si els danys que es reclamen són atribuïbles de forma
directa i exclusiva al funcionament dels serveis públics municipals no és gens clara.
L’actuació de l’Ajuntament d’Olot, a través de l’Oficina Local d’Habitatge, es limita a
donar compliment de les obligacions establertes en el “Protocol d’execució de les
diligències de llançament als partits judicial de Catalunya”, formalitzat en data 5 de juliol
de 2013, al que s’hi va adherir l’Ajuntament d’Olot, per acord del plenari adoptat en
sessió de data 22 de maig de 2014.
En aplicació d’aquest protocol, l’Ajuntament d’Olot va posar en coneixement de l’òrgan
judicial competent determinades circumstàncies a valorar; com ara, la vulnerabilitat de
la part arrendatària, segons informes emesos pel Consorci d’Acció Social de la Garrotxa,
o la possible consideració de gran tenidor de l’arrendador, segons definició establerta a
la Llei 24/2015, de 29 de juliol.
Es rellevant manifestar que l’Ajuntament d’Olot no és part en el Judici verbal núm.
156/2019, seguit al Jutjat de Primera Instància núm. 1 d’Olot; per la qual cosa la
documentació presentada per la Cambra de la Propietat Urbana de Girona, que
suposadament acredita la manca de condició de gran tenidor del Sr. ****, no es va
traslladar mai a l’Ajuntament d’Olot. En aquest sentit, la decisió del Jutjat de Primer
Instància núm. 1 d’Olot de no traslladar la documentació presentada per la Cambra de
la Propietat Urbana de Girona, a l’Ajuntament d’Olot és lògica i correcta des del punt de
vista processal. El que és del tot incomprensible -i fins i tot reprovable- és que la Cambra
de la Propietat Urbana de Girona no fes arribar a l’Ajuntament d’Olot la documentació
que suposadament acreditava la manca de condició de gran tenidor del Sr. ****.
Quart.- Les resolucions de suspensió de les diligències de llançament derivades del
Judici verbal núm. 156/2019 no van ser adoptades per l’Ajuntament d’Olot, sinó per un
òrgan judicial en ús de les seves competències jurisdiccionals.
Cinquè.- En relació a la quantitat que es pretén com a indemnització de danys cal
assenyalar que es reclamen lloguers corresponents al període comprès entre l’1 de
setembre de 2018 i l’1 de novembre de 2020; mentre que la sentència del Jutjat de
Primera Instància núm. 1 d’Olot és de data 9 de desembre de 2019 i les ordres de
llançament eren, respectivament, de febrer i octubre de 2020.
Vist l’expedient administratiu SRP12021000010 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 CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANA
DE GIRONA, pels danys econòmics causats a un seu associat per un impagament de
lloguers; atès que les resolucions de suspensió de les diligències de llançament
derivades del Judici verbal núm. 156/2019 no van ser adoptades per l’Ajuntament d’Olot,
sinó per un òrgan judicial en ús de les seves competències jurisdiccionals, la qual cosa
trenca el nexe causal entre els danys reclamats i el funcionament dels serveis públics
municipals.
S’aprova per unanimitat.
12.1. - OBRES D'ARRANJAMENT I PAVIMENTACIÓ AMB EL MÈTODE DE REG
ASFÀLTIC ALS CARRERS PUERTO RICO, PASSATGE HAITÍ, PASSATGE
JAMAICA I PASSATGE COSTA RICA DEL BARRI DE LA PLANA D'OLOT
Núm. de referència : X2021023336
Tipus de Contracte: OB
Procediment
Criteris

AD
NO

D'OBRES
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar les obres d’arranjament i pavimentació amb el
mètode de reg asfàltic als carrers: Puerto Rico, Passatge Haití, Passatge Jamaica i
Passatge Costa Rica del barri de la Plana d’Olot, com es desprèn de l’informe de data
14 de maig de 2021, emès pel Sr. Xevi Canal Molas, tècnic de l’Àrea de Territori de
l’Ajuntament d’Olot.
Segon.- Atès que es tracta d’una obra amb una unitat funcional.
Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per executar l’obra
d’arranjament i pavimentació amb el mètode de reg asfàltic als carrers: Puerto Rico,
Passatge Haití, Passatge Jamaica i Passatge Costa Rica del barri de la Plana d’Olot.
-Josep Vilanova, SA.
-Obres Meroca, SLU
-Excavacions i Canalitzacions Vilalta, SL
Quart.-De les 3 ofertes sol·licitades, s’ha presentat 1 dins el termini establert subscrita
per l’empresa “Josep Vilanova, SA” i una altra oferta fora de termini subscrita per
l’empresa “Excavacions i Canalitzacions Vilalta, SL”.
D’acord amb l’informe de valoració la millor proposta és la presentada per l’empresa
JOSEP VILANOVA, SA, per haver presentat l’oferta més econòmica i dins el termini
fixat.

Cinquè.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals
de contractació.
Sisè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa JOSEP VILANOVA SA i atès que aquesta
compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del
contracte.
Fonament jurídic
La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant
LCSP) i correspon a la modalitat d’obres regulada a l’article 13 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: CC012021000336 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. Xevi Canal Molas, tècnic de l’Àrea de Territori
de l’Ajuntament d’Olot, de data 14 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 de l’empresa JOSEP VILANOVA SA, amb NIF núm.A17444092, el contracte
menor de les obres d’arranjament i pavimentació amb el mètode de reg asfàltic als
carrers: Puerto Rico, Passatge Haití, Passatge Jamaica i Passatge Costa Rica del barri
de la Plana d’Olot; pel preu de disset mil nou-cents vuit euros (17.908 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en catorze mil vuit-cents euros (14.800 €) de pressupost
net i tres mil cent vuit euros (3.108 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21%
Tercer.- El termini d’execució de les obres serà de 20 dies a comptar de la data de
recepció de la notificació de l’adjudicació.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 17.908 €, IVA inclòs, amb càrrec
a la partida núm. 2021.140.1512.61908 “actuacions Barris (PR21)” del Pressupost
municipal.

Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 21140 1512 61908

Import
17908

Descripció
ACTUACIONS BARRIS (PR21)

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

Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació i adjuntarà
una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient
CC012021000336.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses “Josep Vilanova, SA”; “Excavacions i
Canalitzacions Vilalta, SL”.
S’aprova per unanimitat.
12.2. - SERVEI D’INVENTARI I CATALOGACIÓ DE BÉNS DEL FONS
PATRIMONIAL DE LA FAMÍLIA BOLÓS
Núm. de referència : X2021025163

Tipus de Contracte: SE
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SERVEIS
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar el servei d’inventari i catalogació de béns del
fons patrimonial de la Família Bolós, com es desprèn de l’informe de data 20 de maig
de 2021; emès per la Sra. Susanna Alsina Coll, director adjunta de l’Àrea de Cultura.
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 el pressupost presentat per l’empresa “Ababol, Gestió del Patrimomi
Cultural, SL” en data 20 de juny de 2020.
Tecer.- Atès l’informe favorable emès per la Sra. Susanna Alsina Coll, directora adjunta
de l’Àrea de Cultura de data 20 de maig de 2021.
Cinquè.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals
de contractació.
Sisè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa ABABOL GESTION DEL PATRIMONIO
CULTURAL SL i atès que aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per
realitzar la prestació objecte del contracte.
Fonament jurídic

La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant
LCSP) i correspon a la modalitat de serveis regulada a l’article 17 de la mateixa.
Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de
l’expedient administratiu i les modificacions introduïdes pel Reial Decret Llei 3/2020, de
4 de febrer.
Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació.
Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions
efectuades pel cartipàs municipal.
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics
Vist l’expedient administratiu núm: CC012021000358 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar l’informe emès per la Sra. Susanna Alsina Coll, director adjunta de
l’Àrea de Cultura de data 20 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 de l’empresa ABABOL GESTION DEL PATRIMONIO CULTURAL SL, amb NIF
núm. B64213978, el contracte menor del servei d’inventari i catalogació de béns del fons
patrimonial de la Família Bolós; pel preu de deu mil dos-cents vuitanta-cinc euros
(10.285 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en vuit mil cinc-cents euros (8.500 €) de pressupost net i
mil set-cens vuitanta-cinc euros (1.785 €) d’IVA calculat amb un tipus del21 %
Tercer.- El termini per a l’execució dels serveis serà de vuit mesos, a partir de la data
de recepció de la notificació de l’adjudicació
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 10.285 €, IVA inclòs, amb càrrec
a la partida núm. 21.499.334.226092 “projectes cultura” del Pressupost municipal.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 21499 334 226092

Import
10285

Descripció
PROJECTES CULTURA

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

Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació i adjuntarà
una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient
CC012021000358.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa ABABOL GESTION DEL PATRIMONIO
CULTURAL SL
S’aprova per unanimitat.

12.3. - SERVEI DE REDACCIÓ D'UN ESTUDI PREVI-AVANTPROJECTE,
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU I DIRECCIÓ D'OBRA DE LES OBRES DE
MILLORA DEL CAMÍ DE PUJADA AL VOLCÀ MONTSACOPA PEL CAMÍ DELS
HORTS
Núm. de referència : X2021024990
Tipus de Contracte: SE
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SERVEIS
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar el de realització d’un estudi previ-avantprojecte,
projecte bàsic i executiu i direcció d’obra, de les obres de millora del camí de pujada a
Volcà Montsacopa pel camí dels horts, com es desprèn de l’informe de data 24 de maig
de 2021, emès pel Sr. Albert Pons Clutaró, arquitecte municipal, amb el el vist-i-plau
del Sr. Ramon Prat Molas, Cap de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Brigada.
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.- Atesa la proposta d’honoraris presentada per la Sra. Mireia Torras Codinach de
data abril de 2021 per a la millora del camí de pujada al volcà Montsacopa pel camí dels
Horts, i atès que s’informa favorable pels Serveis Tècnics Municipals en data 24 de
maig de 2021
Cinquè.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals
de contractació.
Sisè.- Vista la capacitat d’obrar de la Sra. MIREIA TORRAS CODINACH i atès que
aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació
objecte del contracte.
Fonament jurídic
La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant
LCSP) i correspon a la modalitat de subministrament regulada a l’article 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: CC012021000353 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. Albert Pons Clutaró, arquitecte municipal, amb
el el vist-i-plau del Sr. Ramon Prat Molas, Cap de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme
i Brigada; de data 24 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 de la Sra.MIREIA TORRAS CODINACH, amb NIF núm. ****, el contracte menor
del servei de realització d’un estudi previ-avantprojecte, projecte bàsic i executiu i
direcció d’obra, de les obres de millora del camí de pujada a Volcà Montsacopa pel camí
dels horts; pel preu de set mil set-cents trenta-nou euros amb noranta-set cèntims
(7.739,97 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en sis mil tres-cents noranta-sis euros amb seixanta-set
cèntims (6.396,67 €) de pressupost net i mil tres-cents quaranta-tres euros amb trenta
cèntims (1.343,30 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 %
Tercer.- El termini per a l’execució dels serveis serà d’un mes, a partir de la data de
recepció de la notificació de l’adjudicació
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 7.739,97€, IVA inclòs, amb càrrec
a la partida núm. 21.140.151.64001 “plànols i projectes” del Pressupost municipal.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 21140 151 64001

Import
7739.97

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
PLANOLS I PROJECTES (PR21-20000)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
CC012021000353.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a la Sra. MIREIA TORRAS CODINACH
S’aprova per unanimitat.

12.4. - REVISIÓ PREUS DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT DELS
ESPAIS VERDS PÚBLICS D'OLOT I L'EXECUCIÓ D'UN PROJECTE D'INSERCIÓ
LABORAL
Núm. de referència

: X2016024751

Vistos els antecedents obrants a l’expedient núm. CCS12016000031, relatiu al contracte
de prestació del Servei de manteniment d’espais verds públics d’Olot i l’execució d’un
projecte d’inserció laboral, adjudicat a favor de “LA FAGEDA FUNDACIÓ”, amb NIF
G17808247, pel preu anual de 333.610,64 €, IVA exclòs (384.546,28 €, IVA inclòs), dels
quals:
- 173.841,67 €, IVA exclòs (191.225,83 €, 10% IVA inclòs), corresponen a la neteja de
zones verdes.
- 159.768,97 €, IVA exclòs (193.320,45 €, 21% IVA inclòs), corresponen al manteniment
específic de jardineria dels espais públics.
La durada del contracte és de quatre (4) anys, amb efectes a partir del dia 1 de gener
de 2017.
Atès que la clàusula 5 del Plec de clàusules administratives particulars reguladores del
contracte (PCAP) estableix el següent:
“Transcorregut el primer any, i amb periodicitat anual, l’adjudicatari podrà presentar una
proposta de revisió de preus justificant l’indexació de la variació a conceptes
objectivables mitjançant valor i repercussió sobre el preu final. Valors objectius són
increments de superfície verda pública a mantenir, preus de combustible, preus de
materials de jardineria, l’increment de salaris del conveni col·lectiu o altres d’aquesta
naturalesa.”
Vista la instància presentada per “LA FAGEDA FUNDACIÓ”, en data 8 de febrer de
2021, Registre d’Entrada núm. E2021001972, en relació a l’ampliació de treballs i a la
revisió de preus del servei aplicable a partir d’1 de gener de 2021, i en la qual fan constar
que per a l’any 2021 no aplica una revisió de preu per conceptes com l’IPC o l’evolució
del preu del gasoil.
Vist l’informe emès pel Sr. Francesc Xavier Pujol Planella, tècnic del Consorci de Medi
Ambient i Salut Pública SIGMA i responsable del contracte, favorable a mantenir el preu
del contracte per a l’any 2021.
Vist l’expedient administratiu CCS12016000031 i antecedents corresponents, la
regidora d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- ACCEPTAR la proposta presentada per “LA FAGEDA FUNDACIÓ”,
adjudicatària del contracte del Servei de manteniment d’espais verds públics d’Olot i
l’execució d’un projecte d’inserció laboral, pel que fa a la revisió de preus del contracte
en què fan constar que per a l’any 2021 no correspon aplicar revisió de preus.

Segon.- MANTENIR per a l’any 2021, el preu del contracte del Servei de manteniment
d’espais verds públics d’Olot i l’execució d’un projecte d’inserció laboral, subscrit amb
“LA FAGEDA FUNDACIÓ”, amb NIF G17808247. Després de la modificació del
contracte aprovada per Junta de Govern Local de data 25 de febrer de 2021, el preu del
contracte per a l’any 2021 és de quatre-cents seixanta-tres mil cinc-cents setanta-quatre
euros amb trenta-un cèntims (463.574,31 €), IVA inclòs, desglossat en:
- 230.331,61 €, IVA inclòs (209.392,37 € + IVA 10%: 20.939,24 €), corresponent a la
neteja de les zones verdes
- 233.242,70 IVA inclòs (192.762,57 € + IVA 21%: 40.480,13 €), corresponent al
manteniment específic de jardineria dels espais públics.
S’aprova per unanimitat.
12.5. - APROVAR L'EXPEDIENT, APROVAR EL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES I PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PER A LA
CONTRACTACIÓ PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT DEL
SERVEI DE MANTENIMENT DELS EQUIPS ESCÈNICS DEL TEATRE PRINCIPAL
D’OLOT; I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ
Núm. de referència

: X2021025397

Tipus contracte
Procediment
Criteris

SE
AB
MU

DE SERVEIS
PROCEDIMENT OBERT
MULTIPLICITAT DE CRITERI

Antecedents
Atès que és necessari contractar el servei de manteniment preventiu dels equips
escènics del Teatre Principal d’Olot.
Vist l’informe emès conjuntament pel Sr. Xavier Viñolas Boix, enginyer tècnic de l’Àrea
de Territori de l’Ajuntament d’Olot, i per la Sra. Susanna Alsina Coll, directora adjunta de
l’Àrea de Cultura 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 comprèn l’import total per als dos anys de durada del
contracte és de vuit mil set-cents dotze euros (8.712 €), IVA inclòs, amb el
desglossament següent: set mil dos-cents euros (7.200 €) de pressupost net sense IVA,
i mil cinc-cents dotze euros (1.512 €) corresponent al 21% d’IVA.

Any
1r
2n

Import
3.600 €
3.600 €

IVA 21%
756 €
756 €

TOTAL
4.356 €
4.356 €

Total

7.200 €

1.512 €

8.712 €

La durada del contracte s'estableix en dos (2) anys, a partir de l’acceptació de
l’adjudicació. Es preveuen dues pròrrogues d’un any cadascuna.
Als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat del contracte
subjecte a licitació, el valor estimat del mateix ascendeix a catorze mil quatre-cents
euros (14.400 €), IVA exclòs.
Any 1
contracte
3.600 €

Any 2
contracte
3.600 €

Any 1
Pròrroga
3.600 €

Any 2
Pròrroga
3.600 €

TOTAL
14.400 €

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. CCS12021000044 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 preventiu dels
equips escènics del Teatre Principal 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 preventiu dels equips escènics
del Teatre Principal d’Olot, amb un import màxim de licitació de vuit mil set-cents dotze
euros (8.712 €), IVA inclòs, amb el desglossament següent: set mil dos-cents euros
(7.200 €) de pressupost net sense IVA, i mil cinc-cents dotze euros (1.512 €)
corresponent al 21% d’IVA.
La durada del contracte s'estableix en dos (2) anys, a partir de l’acceptació de
l’adjudicació. Es preveuen dues pròrrogues d’un any cadascuna.
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 (4.356 €), es pagarà amb càrrec a la
següent partida, per assegurar l’existència de crèdit adequat i suficient per atendre la
despesa:
2021 144 333 212001 MANTENIMENT EDIFICIS CULTURALS (ALTRES)
Operació Referència
200200

Tipus
Partida
Despeses 21144 333 212001

Import
4356

200200

Despeses 99999

4356

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
MANTENIMENT EDIFICIS CULTURALS100 001 001 001 000 000
(ALTRES)
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, el Sr. Sadurní Costa Municoy,
tècnic de l’Àrea de Cultura 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.

12.6. - ADJUDICAR, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERTS SIMPLIFICAT, EL
SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE LA ZONA DE JOCS INFANTILS DEL
FIRAL PETIT D’OLOT
Núm. de referència
Tipus
Contracte
Procediment
Criteris

: X2021008837
SU

DE SUBMINISTRAMENT

AB
MU

PROCEDIMENT OBERT
MULTIPLICITAT DE CRITERI

Antecedents
Per Acord de Junta de Govern Local de data 11 de març de 2021 , es va aprovar
l’expedient de contractació administrativa del “Subministrament i instal·lació de la zona
de jocs infantils del Firal Petit d’Olot” mitjançant procediment obert simplificat, amb un
pressupost de seixanta nou mil nou-cents cinquanta-dos euros amb trenta-cinc cèntims
(69.952,35 €) IVA inclòs. Aquest import es desglossa en cinquanta-set mil vuit-cents
onze euros amb vuitanta-sis cèntims (57.811,86 €) de pressupost net i dotze mil centquaranta euros amb quaranta-nou cèntims (12.140,49 €) en concepte d’IVA calculat al
tipus del 21%.
En data 6 d’abril de 2021 finalitzà el termini de presentació de proposicions, havent
participat en la licitació, per haver presentat la seva oferta dins el termini fixat i en la
forma pertinent, les següents empreses:
-

JUEGOS KOMPAN, SA (A58178161)
LA CARRASCA, SL (B0324956)

En data 13 d’abril de 2021 es reuneix la Mesa de Contractació , procedint a l’obertura
del sobre A, documentació administrativa, declarant admeses totes les empreses
participants .
En data 15 d’abril de 2021 es reuneix la Mesa de Contractació , procedint a l’obertura
del sobre amb criteris automàtics i procedint a la sol.licitud de l’informe de valoració als
serveis tècnics.
En data 13 de maig de 2021 es reuneix la Mesa de Contractació , per donar compte de
l’informe de valoració de les ofertes presentades emès pel Sr. Manel Serrat Juanola, tècnic
de l’Àrea d’Infraestructures, Obra Pública i Brigada de l’Ajuntament d’Olot i la Mesa acorda
elevar a la Junta de Govern Local la proposta d’adjudicació del contracte de
“Subministrament i instal·lació de la zona de jocs infantils de Firal Petit d’Olot” a
l’empresa JUEGOS KOMPAN, SA
En data 19 de maig de 2021 es requereix a l’empresa JUEGOS KOMPAN, SA, la
presentació de la documentació justificativa d’haver constituït la garantia definitiva
d’import 2.482,38 €.

Atès que l’empresa JUEGOS KOMPAN, SA, presentà la documentació requerida dins
del termini atorgat a l’efecte (Registre d’Entrada núm.E2021009404 de data 27 de maig
de 2021.
De conformitat amb l’article 151 de la LCSP
D’acord amb els antecedents i de conformitat amb el punt 1 de la Disposició Addicional
2a.
Atès que la competència per a l’adopció del present acord és de Junta de Govern Local,
en virtut de les delegacions efectuades per Decret de l’Alcaldia de dates 25 i 26 de juny
de 2019.
Per tot això, en exercici de les competències 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. CCS12021000021 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d’Hisenda, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següent acord:
Primer.- ADJUDICAR el contracte “Subministrament i instal·lació de la zona de jocs
infantils de Firal Petit d’Olot”, a favor de l’empresa JUEGOS KOMPAN, SA, amb NIF.
A58178161 pel preu de SEIXANTA MIL SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTASET CÈNTIMS (60.073,67 €) Iva Inclòs , que es desglossa en:
QUARANTA NOU MIL SIS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS
CÈNTIMS (49.647,66 €) MÉS DEU MIL QUATRE-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB UN
CÈNTIM (10.426,01 €) corresponents a l’IVA calculat al 21%.
Segon.- L’empresa JUEGOS KOMPAN, SA es compromet a realitzar la millora
consistent en el desmuntatge i muntatge posterior dels jocs infantils en el període de les
festes del Tura del primer any que es portin a terme després de la seva instal·lació.
Tercer.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de
clàusules administratives particulars reguladores de la contractació, aprovat per Acord
de Junta de Govern Local de data 4 de febrer de 2021 i al Projecte Tècnic aprovat per
Acord de Junta de Govern Local de data 11 de març de 2021, així com amb l’oferta
presentada per l’adjudicatari.
Les característiques i avantatges de l’oferta adjudicatària respecte de l’altra oferta
presentada, queden acreditades e l’acta valoració efectuada per la Mesa de
Contractació, en sessió celebrada en data 13 de maig de 2021.
Tota la informació necessària que justifica la present adjudicació es troba publicada en
el Perfil del contractant de l’Ajuntament d’Olot.
Quart.- Aprovar i disposar la despesa per import de 60.073,67 € amb càrrec a la següent
partida:2020 140 171 61923 ACTUACIONS FIRAL (ZONA JOCS INFANTILS) IFS

Operació Referència
200300
2101520

Tipus
Partida
Despeses 21140 171 61923

Import
60073.67

200210

Despeses 21140 171 61923

-9878.68

2101520

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
R20 ACTUACIONS FIRAL (ZONA JOCS100 001 001 001 000 000
INFANTILS) (IFS)
R20 ACTUACIONS FIRAL (ZONA JOCS100 001 001 001 000 000
INFANTILS) (IFS)

Cinquè.- El termini d’execució del subministrament i instal.lació de la zona de jocs serà
de màxim 7 setmanes.
Sisè.- NOMENAR, com a Responsable del Contracte, el Sr. Ramon Prat Molas cap de l’Àrea
de territori de l’Ajuntament d’Olot, amb les facultats determinades a l’article 62 de la LCSP.
Setè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a la resta de licitadors que han participat
a la licitació i es publicarà en el Perfil del Contractant, de conformitat amb l’article 151.1 de la
LCSP.
Vuitè.- La formalització del contracte haurà d’efectuar-se en el termini màxim de 15 dies hàbils
següents a aquell en què es realitzi la notificació de l’adjudicació als licitadors.
Novè.- Publicar la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del Contractant de
l’Ajuntament d’Olot, de conformitat amb l’article 154 de la LCSP.
S’aprova per unanimitat.
12.7. - APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT, APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS I EL PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES QUE
REGIRAN L'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT
ABREUJAT, DEL SUBMINISTRAMENT D'UNA PART DE LA UNIFORMITAT I
COMPLEMENTS DE VESTUARI DE LA POLICIA MUNICIPAL D'OLOT; I
CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ
Núm. de referència

: X2021025298

Tipus contracte
Procediment
Criteris

SU
AB
MU

DE SUBMINISTRAMENT
PROCEDIMENT OBERT
MULTIPLICITAT DE CRITERI

Atès que és necessari contractar el subministrament de roba de treball i complements
per a la Policia Municipal d’Olot tant per la plantilla actual, com a les possibles noves
incorporacions durant el termini contractual, i per a aquells agents que canviïn de secció
o torn i que això impliqui modificacions de la seva uniformitat.
Vist l’informe emès pel Sr. Ignasi López Clevillé, sotsinspector en cap de la Policia
Municipal d’Olot, en el qual es proposa l’inici de l’expedient del contracte referit.
L’objecte del contracte és el Subministrament de vestuari i complements , en aquells
components que no és possible adquirir a través de l’Acord Marc signat amb l’ACM.
El contracte es divideix en dos Lots. Lot 1: Vestuari Bàsic i Lot 2: Complements.

La durada del contracte s’estableix en dos anys amb possibilitat de dues pròrrogues d’un
any cada una .
El pressupost base de licitació corresponent al Lot 1 Vestuari Bàsic, ascendeix a
21.927,62 € IVA inclòs. Aquest import es desglossa en 18.122,00 € de pressupost net
i 3.805,64 € en concepte d’IVA calculat al tipus del 21%, i correspon al Lot 2:
Complements ascendeix a un total de 873,62 € Iva inclòs. Aquest import es desglossa
en 722,00 € de pressupost net i 151,62 € € en concepte d’IVA calculat al tipus del 21%,
El Valor Estimat (VE), és de 41.456,80 € , sense incloure l’Impost sobre el Valor Afegit
inclou les dues pròrrogues i una modificació màxim del 10%.
ANYS
Any 2021
Any 2022
Any 2023
(pròrroga)
Any 2024
(pròrroga)

LOTS
Lot 1: vestuari bàsic
Lot 2: complements
Lot 1: vestuari bàsic
Lot 2: complements
Lot 1: vestuari bàsic
Lot 2: complements
Lot 1: vestuari bàsic
Lot 2: complements
TOTAL

Pressup.
9.061,00 €
361,00 €
9.061,00 €
361,00 €
9.061,00 €
361,00 €
9.061,00 €
361,00 €
37.688,00 €

Modif.10%
906,10 €
36,10 €
906,10 €
36,10 €
906,10 €
36,10 €
906,10 €
36,10 €
3.768,80 €

Total (Iva exclòs)
9.967,10 €
397,10 €
9.967,10 €
397,10 €
9.967,10 €
397,10 €
9.967,10 €
397,10 €
41.456,80 €

De conformitat amb el que disposa l’article 116 de la LCSP, la celebració de contractes
per part de les administracions púbiques requerirà la prèvia tramitació de l’expedient,
que s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els
termes previstos a l’article 28 de l’esmentada LCSP.
Vist que a l’expedient s’han incorporat el Plec de clàusules administratives particulars i
el Plec de clàusules tècniques d’acord amb el que disposa l’article 116.3 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP).
Atès que el procediment a seguir per a l’adjudicació del contracte és l’obert simplificat
abreujat, d’acord amb l’article 159 de la LCSP, i que la tramitació de l’expedient serà
ordinària, de conformitat amb l’article 116 i següents de la LCSP.
Vist que a l’expedient consta l’informe emès pel Secretari accidental de l’Ajuntament, en
compliment de la Disposició Addicional Tercera de la LCSP.
Vist el que disposa l’apartat 1 de la Disposició Addicional Segona de la LCSP i atès que
l’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local per la delegació conferida per
l’Alcaldia en data 26 de juny de 2019, i vist el decret de delegació de competències de
data 25 de juny de 2019.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12021000043 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 administrativa que ha de regir la licitació pel
subministrament de roba de treball i complements per a la Policia Municipal d’Olot;,
incorporant-hi la documentació que fa a què fa referència l’article 116 de la LCSP.
Segon. APROVAR, de conformitat amb l’article 117 de la LCSP, l’expedient de
contractació administrativa que ha de regir la licitació per al subministrament de roba de
treball i complements per a la Policia Municipal d’Olot; pel preu de Lot 1: 21.927,62 €
IVA inclòs. Aquest import es desglossa en 18.122,00 € de pressupost net i 3.805,62 €
en concepte d’IVA calculat al tipus del 21% i pel preu de Lot 2: 873,62 € IVA inclòs.
Aquest import es desglossa en 722,00 € de pressupost net i 151,62 € en concepte d’IVA
calculat al tipus del 21%
La durada del contracte s’estableix en dos anys amb possibilitat de dues pròrrogues d’un
any cada una d’elles.
Tercer. APROVAR el Plec de clàusules administratives i el Plec de clàusules tècniques
que han de regir la contractació del subministrament abans esmentat, tal i com
determina l’article 122 i 124 de la LCSP.
Quart.- La despesa màxima prevista és de 22.801,24 € per la durada del contracte que
corresponen a 11.400,00 € /any (IVA inclòs). Atès el caràcter plurianual de la despesa
pels anys posteriors, la seva autorització o realització se subordina al crèdit que per a
cada exercici autoritzin els respectius pressupostos.
La despesa és amb càrrec
Seguretat.

la partida:

2021.180.132.221040 Vestuari Servei de

Partida

Nom

2021.180.132.221040
2022.180.132.221040

Vestuari Servei Seguretat 2021
Vestuari Servei Seguretat 2022

Operació Referència
200200
200200
200200
200200

Tipus
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses

Partida
21180 132 221040
21180 132 221040
99999
99999

Import
10963.81
436.81
10963.81
436.81

Desp. màx. anual
(IVA inclòs)
11.400,62 €
11.400,62 €

Descripció
VESTUARI SERVEI SEGURETAT
VESTUARI SERVEI SEGURETAT
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

CC1
100
100
100
100

CC2
001
001
001
001

CC3
001
001
001
001

CC4
001
001
001
001

S’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de crèdit adequat
i suficient per atendre la despesa.
En tractar-se d’una despesa plurianual, queda subordinada a l’existència de crèdit
adequat i suficient en el pressupost dels exercicis respectius.
Cinquè.- DISPOSAR l’obertura del procediment d’adjudicació que es tramitarà de forma
ordinària, pel procediment obert simplificat abreujat, i es durà a terme atenent a diversos
criteris d’adjudicació; d’acord amb el que disposen els articles 145 i 146 de la LCSP, i
procedir a la seva publicació en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament d’Olot.

CC5
000
000
000
000

CC6
000
000
000
000

Sisè. NOMENAR, com a Responsable del Contracte, el Sr. Ignasi López Clevillé,
sotsinspector en cap de la Policia Municipal 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.
13.1. - PAGAMENT DELS SERVEIS EXTRAORDINARIS AL PERSONAL DE LA
BRIGADA MUNICIPAL PER LES HORES EXTRES REALITZADES DEL DIA 16
D'ABRIL AL 15 DE MAIG DE DE 2021
Núm. de referència

: X2021024803

Vist l’expedient administratiu RH132021000076 i antecedents corresponents i atès
l’informe del Director tècnic de la Brigada Municipal amb número NI022021001378 de
data 18 de maig de 2021, la Regidora, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció
dels següents acords:
Pagament de serveis extraordinaris al personal de la Brigada Municipal que es relaciona
a continuació, per les hores extres realitzades des el dia 16 d’abril al 15 de maig de
2021:
Cognoms i Nom

Data

ELECTRICISTES Oficial 1º

4,00

92,64 €

S. Diürn Festiu

4,00

92,64€

ELECTRICISTES Oficial 1º

3,00

69,48 €

S.Diürn Festiu

3,00

69,48€

FUSTERES Supervisor

6,25

144,75 €

24/04/2021

S.Diürn Festiu

3,00

69,48 €

02/05/2021

S.Diürn Festiu

3,25

75,27 €

JARDINERS Oficial 1ª

3,25

75,27 €

S.Diürn Festiu

3,25

75,27 €

17/04/2021

02/05/2021

****
Diada de Sant Jordi – De 07:30 h a 10:30 h –
Recollida material i transport
Fira 1 de maig – De 07:00 h a 10:15 h

****
Fira 1 de maig – De 07:00 h a 10:15 h – Treure
tanques del Firal i del Firalet

Tipus

Import

****
Diada de la Mare - De 10:00 h a 13:00 h –
Muntatge i desmuntatge equip de so

/

Hores

****
Sismògraf – De 16:00 h a 20:00 h – Connexió i
desconnexió corrent espectacle

Brigada
servei

02/05/2021

****
Fira 1 de maig – De 07:00 h a 10:15 h – Treure
tanques del Firal i del Firalet

MAGATZEM Encarregat

3,25

84,27 €

S.Diürn Festiu

3,25

84,27 €

OPERATIVA Supervisor

6,25

144,75 €

24/04/2021

S.Diürn Festiu

3,00

69,48 €

02/05/2021

S.Diürn Festiu

3,25

75,27 €

26,00

611,16 €

02/05/2021

****
Diada de Sant Jordi - De 07:30 h a 10:30 h Recollida del material i transport
Fira 1 de maig – De 07:00 h a 10:15 h – Treure
tanques del Firal i del Firalet

TOTAL
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:

Operació Referència
0

Tipus
Partida
Despeses 21142 165 13001

Import
162.12

0

Despeses 21142 1522 13001

144.75

0

Despeses 21142 171 13001

75.27

0

Despeses 21142 1532 13001

229.02

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

CC3 CC4 CC5 CC6
999 999 999 999
999

999

999

999

999

999

999

999

999

999

999

999

S’aprova per unanimitat.
14.1. - PAGAMENT DELS SERVEIS EXTRAORDINARIS A DIVERS PERSONAL DE
LES OFICINES PER LES HORES EXTRES REALITZADES DEL 16 D'ABRIL AL 15
DE MAIG DE 2021
Núm. de referència

: X2021024820

En relació a l’expedient RH132021000077 i antecedents corresponents, i atès el vist-iplau de la cap de Progrés Econòmic i del cap d’Urbanisme, la regidora proposa a la
Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Pagament dels serveis extraordinaris a divers personal de l’Ajuntament que es relaciona
a continuació per les hores extres realitzades des del 16 de d’abril al 15 de maig de
2021:

Nom i Cognoms

****

Subàrea

Urbanisme

Data

Serveis

14/04/2021
15/04/2021 Tasques de suport a l’oficina
19/04/2021 d’habitatge d’edificis en mal
06/05/2021 estat al Barri Vell
12/05/2021

Núm/
hores
12

Import €

260,52€

****
Urbanisme

****

Dinamig

****

Dinamig

****

OAC

20/04/2021
22/04/2021
26/04/2021
06/05/2021
18/05/2021
23/04/2021

Tasques de suport a l’oficina
d’habitatge d’edificis en mal
estat al Barri Vell

Muntatge i desmuntatge Sant
Jordi
23/04/2021 Muntatge i desmuntatge Sant
Jordi
22/05/2021 Casament

8

158,08€
55,78€

2

32,57€

1,50
1

43,69€

TOTAL

550,64€

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

Tipus
Partida
Despeses 21200 4311 13001
Despeses 21200 4313 13001

Import
55.78
32.57

0
0

Despeses 21140 150 13001
Despeses 21121 925 13001

418.60
43.69

Descripció
CC1 CC2
HORES EXTRAORDINARIES DINAMIG200
FIRES009
HORES
EXTRAORDINARIES
DINAMIG
200 009
MERCAT
HORES EXTRAORDINARIES URB. ADM.
140
GRAL.
001
HORES EXTRAORDINARIES OAC
121 001

CC3 CC4 CC5 CC6
999 999 999 999
999 999 999 999
999
999

999
999

999
999

S’aprova per unanimitat.
15.1. - PAGAMENT DE SERVEIS EXTRAORDINARIS AL PERSONAL DE LA
POLICIA MUNICIPAL REALITZATS DES DEL 16 D'ABRIL AL 15 DE MAIG DE
2021.
Núm. de referència : X2021024763
Atès l’informe del Sotsinspector de la Policia Municipal de data 17 de maig de 2021.
Vist l’expedient administratiu RH132021000074 i antecedents corresponents, la
regidora, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord:
D’acord amb l’acta número 1/2018 de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament
d’Olot de data 12 de juny de 2018, sobre la modificació del import de les hores
extraordinàries i les condicions laborals de la Policia Municipal.
Primer.- Pagament de serveis extraordinaris al personal de la Policia Municipal que es
relaciona a continuació realitzats des del 16 d’abril al 15 de maig de 2021:
Nom i Cognoms / Data / Servei

Hores

Import (€)

****– Agent
08/05/21 REFORÇ TORN – 964
15/05/21 REFORÇ TORN - 963
16/05/21 REFORÇ TORN - 964

8
4
8

209,92 €
92,64 €
209,92 €

999
999

****– Agent
25/04/21 MANIFESTACIÓ – 963
08/05/21 REFORÇ TORN - 964

4
8

92,64 €
209,92 €

2
6

44,26 €
157,44 €

4
8

92,64 €
209,92 €

4

92,64 €

2
6

44,26 €
157,44 €

4

92,64 €

****- Agent
14/05/2021 REFORÇ TORN – 952
15/05/2021 REFORÇ TORN - 964

****- Agent
15/05/2021 REFORÇ TORN – 963
16/05/2021 REFORÇ TORN - 964

****– Agent
25/04/2021 MANIFESTACIÓ - 963

****- Agent
14/05/2021 REFORÇ TORN – 952
15/05/2021 REFORÇ TORN - 964

****- Agent
25/04/2021 MANIFESTACIÓ – 963
TOTAL

68

1.706,28€

Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:

Operació Referència
0

Tipus
Partida
Despeses 21180 132 13001

Import
1706.28

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

S’aprova per unanimitat.
16.1. - PAGAMENT D'UN COMPLEMENT DE NOCTURNITAT AL PERSONAL DE
LA POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS DEL 16 D'ABRIL AL 15 DE
MAIG DE 2021
Núm. de referència

: X2021024749

Atès l’informe del Sotsinspector de la Policia Municipal PS052021000005 de data 17 de
maig de 2021.
Vist l’expedient administratiu RH132021000073 i antecedents corresponents, la
regidora, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:

D’acord amb el que estableix l’annex 1, aprovat pel Ple d’aquesta Corporació en la
sessió celebrada el dia 26 de març de 1992, sobre els serveis de nocturnitat de la Policia
Municipal.
D’acord amb l’acta número 1/2018 de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament
d’Olot de data 12 de juny de 2018, sobre la modificació del import de les hores
extraordinàries i les condicions laborals de la Policia Municipal.
Primer.- Pagament d’un complement de nocturnitat al personal de la Policia Municipal
que es relaciona a continuació pels serveis realitzats des del dia 16 d’abril al 15 de maig
de 2021:
Nom i Cognoms

Data

Dies

Serveis

Import (€)

19/04-25/04/21

7

Nocturnitat

187,32 €

03/05-09/05/21

187,32 €

CAPORALS

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

7

Nocturnitat

16/04-18/04/21

3

Nocturnitat

80,28 €

10/05-15/05/21

6

Nocturnitat

160,56 €

30/04-02/05/21

3

Nocturnitat

55,59 €

7

Nocturnitat

129,71 €

AGENTS

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
TOTAL

22/04-02/05/21
26-27/04/21
01-02/05/21
26/04-02/05/21
10/05-15/05/21
19/04-25/04/21
19/04-25/04/21

4
13

Nocturnitat
Nocturnitat

74,12 €
240,89 €

7

Nocturnitat

129,71 €
129,71 €
37,06 €

7

Nocturnitat

23-24/04/21

2

19/04-25/04/21

7

Nocturnitat
Nocturnitat

129,71 €

19/04-25/04/21

7

Nocturnitat

129,71 €

16/04-18/04/21

3

Nocturnitat

55,59 €

16/04-18/04/21

3

Nocturnitat

55,59 €

16/04-18/04/21

3

Nocturnitat

55,59 €

16/04-18/04/21

3
6

Nocturnitat
Nocturnitat

55,59 €

10/05-15/05/21

111,18 €
129,71 €

03/05-09/05/21

7

Nocturnitat

03/05-09/05/21

7

Nocturnitat

129,71 €

29/04-02/05/21

4

Nocturnitat

74,12 €

03/05-09/05/21

7

Nocturnitat

129,71 €

03/05-09/05/21

7

Nocturnitat

129,71 €

26/04-02/05/21

7

Nocturnitat

129,71 €

137

2.727,90€

Operació Referència
0

Tipus
Partida
Despeses 21180 132 121031

Import
2727.90

Descripció
ALTRES
COMPLEMENTS
SEGURETAT

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

S’aprova per unanimitat.

17.1. - PROPOSTA DE PAGAMENT DELS SERVEIS DE RETENS REALITZATS DE
L'16 D'ABRIL AL 15 DE MAIG DE 2021
Núm. de referència : X2021024784
Atès els informes del director de l’àrea d’Infraestructura i Urbanisme de data 25 de maig
de 2021 amb número d’expedient NI022021001412, l’informe del cap d’àrea
d’Informàtica de data 20 de maig de 2021 amb número d’expedient NI022021001400,
l’informe del director tècnic de la Brigada Municipal de data 18 de maig de 2021 amb
número d’expedient NI022021001377 i els informes del cap d’àrea d’Esports de data 18
de maig de 2021 amb número d’expedient NI022021001386.
D’acord amb el que estableix el punt 7 de l’acta de la Comissió de seguiment del conveni
número 66, de data 14 de maig de 2018, i la seva ratificació per la Mesa General de
Negociació de l’Ajuntament d’Olot en data 12 de juny de 2018 sobre els retens de
Brigada Municipal, Informàtica i tècnics d’Urbanisme.
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot de data 13/02/2020 amb
número d’expedient RH132020000013 en la qual signava l’import unitari de les hores de
serveis extraordinaris i altres conceptes de personal de l’Ajuntament d’Olot i organismes
autònoms per a l’any 2020.
Vist l’expedient administratiu RH132021000075 i antecedents corresponents, la
regidora, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:

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

Brigada
Brigada
Brigada
Brigada
Informàtica

1
1
1
1
1

2
-

1
-

Sortida
reten acte
programat
Hores
excedent
sortida

Servei

Sortida
reten
laborable
Sortida
reten festiu

Nom i Cognoms

Reten
setmana

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

-

-

Import
(€)
138,94 €
138,94 €
252,14 €
241,86 €
138,94 €

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

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

2
1
1
1
1
1
1
1
3

-

-

-

-

TOTAL

277,88 €
138,94 €
138,94 €
138,94 €
138,94 €
138,94 €
138,94 €
138,94 €
416,82 €
2.578,10€

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

Tipus
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses

Partida
21142 165
21140 151
21140 165
21330 342

15300
15300
15300
15300

Import
771.88
416.82
138.94
555.76

0

Despeses 21120 920 15300

694.70

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

CC1 CC2
142 002
140 001
140 001
ESPORTS
330 017
120

001

CC3
999
999
999
999

CC4
999
999
999
999

CC5
999
999
999
999

CC6
999
999
999
999

999

999

999

999

S’aprova per unanimitat.
18.1. - AUTORITZAR UNA BESTRETA A UNA EMPLEADA ADSCRITA A
L'OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ
Núm. de referència : X2021024716

Vista la sol·licitud presentada per la senyora ****, auxiliar administrativa adscrita a
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà d’aquest Ajuntament, en data 13 de maig de 2021 amb
número de registre d’entrada E2021008278, demanant una bestreta de dues
mensualitats a retornar en 24 mensualitats i si fos possible se m'abones amb la nòmina
del mes de maig.
Vist l’informe emès per la cap de Recursos humans de data 28 de maig de 2021.
D’acord amb l’article 21 del Conveni de condicions de treball del personal funcionari de
l’Ajuntament d’Olot pel qual s’estableix que el personal que ho necessiti pot demanar
una bestreta de les seves retribucions fins a un màxim de dues mensualitats íntegres a
retornar amb descomptes a la nòmina, en un màxim de 24 mensualitats improrrogables.
L’avançament s’atorgarà si respon, entre altres especificades en el conveni, a les
necessitats de:
▪ Qüestions mèdiques no cobertes per la Seguretat Social.
▪ Trasllat, compra, rehabilitació o desnonament de l’habitatge.
▪ Pagaments improrrogables de la unitat familiar o situacions de necessitat
anàlogues.

Aquestes circumstàncies s’hauran de justificar prèviament i es tindrà en compte:
▪ Si es demana per primera vegada.
▪ La situació econòmica de la unitat familiar.
▪ Si entre la cancel·lació d’una bestreta i la sol·licitud d’una altra han passat 3
mesos.
Atès que la bestreta sol·licitada respon a la necessitat de compra i rehabilitació de
l’habitatge.
D’acord amb l’article 47.1.c) del Reial decret legislatiu 3/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la llei del impost sobre la renda de les persones físiques i la
Disposició addicional quaranta-nou de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2021 per la qual s’estableix el tipus d’interès
legal del diner queda establert en el 3,00 per cent durant la vigència d’aquesta llei.
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada
d’Organització i Atenció ciutadana proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels
següents acords:
Primer.- Autoritzar una bestreta de 3.475,52 euros a la senyora ****, auxiliar
administrativa adscrita a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà.
Segon.- Abonar la quantitat de 3.475,52 euros a la senyora **** la qual s’haurà retornar
amb descomptes a la nòmina en el període de 24 mesos, essent el primer mes el que
es faci efectiva la bestreta.
Aquesta quantitat es pagarà amb càrrec a la partida NP 310 050 “avançaments i
préstecs concedits”.
Tercer.- Aplicar el tipus d’interès legal del diner que estableix la normativa vigent.
Quart.- En qualsevol cas, si l’empleada causa baixa a l’empresa per qualsevol motiu,
vindrà obligada ella o, si escau, les persones a qui legalment els correspongui, a retornar
la totalitat de la bestreta pendent en el mateix mes que es produeixi la baixa a l’empresa.
S’aprova per unanimitat.
19.1. - CONSERVACIÓ I MILLORA DE LA INFRAESTRUCTURA VIÀRIA A
DIVERSOS CARRERS DE LA CIUTAT ANY 2021.- Proposant aprovar
Núm. de referència

: X2021025031

Vist el projecte de conservació i millora de la infraestructura viària a diversos carrers de
la ciutat, any 2021, redactat pel director de l’Àrea de Territori, senyor Ramon Prat Molas
en data maig de 2021, que té per objecte definir un conjunt d’obres de conservació i
millora a diferents trams de la infraestructura viària urbana per a l’any 2021. Aquest
projecte abasta diferents tipologies d’obres d’urbanització: millora de ferms de calçada
de vials, millora dels ferms de voreres, de les condicions d’accessibilitat i supressió de

BAU, millora general dels elements d’urbanització del carrer amb transformació urbana
a plataforma única.
El projecte es divideix en dues fases. Cada fase és substantiva en si mateixa.
Vist l’art. 37, 38 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
En relació a l’expedient UPOM2021000015, 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 projecte de conservació i millora de la infraestructura viària a
diversos carrers de la ciutat, any 2021, redactat pel director de l’Àrea de Territori, senyor
Ramon Prat Molas en data maig de 2021.
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler
d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament.
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats
S’aprova per unanimitat.
20.1. - PROJECTE URBANITZACIÓ MAS GRAU-BOIXATER.- PROPOSANT
APROVAR DEFINITIVAMENT
Núm. de referència

: X2021008188

Vist que la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 11 de març de 2021 va
adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovar inicialment el projecte d’urbanització de Mas
Grau-Boixater al terme municipal d’Olot, redactat per SERTTEC projectes, SL, en data
gener de 2021.
Vist que el referit projecte es va exposar al públic pel termini d’un mes amb la inserció
del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 58 de data 25
de març de 2021, al Diari de Girona de data 19 de març de 2021, al tauler d’anuncis de
la corporació i al web de l’Ajuntament.
Vist que durant el període d’exposició al públic no s’han presentat al·legacions ni
suggeriments de cap tipus.
Vist que simultàniament al termini d’informació pública es va sol·licitar informe a
l’Agència catalana de l’aigua i al Ministerio de transportes, movilidad y agenda urbana,
dels quals hem rebut l’informe corresponent.

Vist l’informe emès pel tècnic de l’Àrea de Territori, Xevi Canal Molas, en data 26 de
maig de 2021, que s’adjunta a l’expedient, conforme al qual informa favorablement
l’aprovació definitiva del projecte.
Vist l’article 89 i 119, ss i cc del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer i vist
el que disposa l’art. 125, ss i cc, del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
En relació a l’expedient UPL12021000003, 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 definitivament el projecte d’urbanització de Mas Grau-Boixater al
terme municipal d’Olot, redactat per SERTTEC projectes, SL, en data gener de 2021.
SEGON.- PUBLICAR el present acord mitjançant la inserció del corresponent edicte al
Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis i al web de l’Ajuntament.
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
S’aprova per unanimitat.
21.1. - PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL POLÍGON D'ACTUACIÓ CARLES I.PROPOSANT APROVAR DEFINITIVAMENT
Núm. de referència

: X2021004346

Vist que la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 11 de febrer de 2021 va
adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovar inicialment el projecte d’urbanització del polígon
d’actuació 03.04 en l'entorn del carrer Carles I a Olot redactat per ABM Consulting en
data gener de 2021.
Vist que el referit projecte es va exposar al públic pel termini d’un mes amb la inserció
del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 29 de data 12
de febrer de 2021, al Diari de Girona de data 24 de febrer de 2021, al tauler d’anuncis
de la corporació i al web de l’Ajuntament.
Vist que durant el període d’exposició al públic s’han presentat quatre escrits
d’al·legacions, un per part de la sra. **** en nom i representació de Edistribución redes
digitales, SLU de data 23 de febrer de 2021 (RE 2021002707), un per part del sr. **** en
nom i representació de Promontoria Coliseum Real Estate, SL de data 26 de febrer de
2021 (RE 2021002920), un per part de la sra. **** de data 15 de març de 2021 (RE
2021003833) i un altre per part del sr. **** en nom i representació de SGAB, SAU de
data 18 de març de 2021 (RE 2021004107).

Vist que simultàniament al termini d’informació pública es va sol·licitar informe a
l’Agència catalana de l’aigua i al Ministerio de transportes, movilidad y agenda urbana,
dels quals hem rebut l’informe corresponent.
Vist l’informe emès pel cap de l’Àrea de Territori, Ramon Prat Molas, en data 27 de maig
de 2021, que s’adjunta a l’expedient, conforme al qual informa favorablement l’aprovació
definitiva del projecte.
Vist l’article 89 i 119, ss i cc del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer i vist
el que disposa l’art. 125, ss i cc, del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
En relació a l’expedient UPL12021000001, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d' Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- ESTIMAR l’al·legació presentada pel sr. **** en nom i representació de
SGAB, SAU en data 18 de març de 2021 (RE 2021004107), d’acord amb l’informe emès
pel cap de l’Àrea de Territori, Ramon Prat Molas, en data 27 de maig de 2021, que
s’adjunta a l’expedient i s’aprova a efectes de motivació.
SEGON.- ESTIMAR PARCIALMENT l’al·legació presentada per la sra. **** en data 15
de març de 2021 (RE 2021003833), i l’al·legació presentada per la sra. **** en nom i
representació de Edistribución redes digitales, SLU de data 23 de febrer de 2021 (RE
2021002707), d’acord amb l’informe emès pel cap de l’Àrea de Territori, Ramon Prat
Molas, en data 27 de maig de 2021.
TERCER.- DESESTIMAR l’al·legació presentada pel sr. **** en nom i representació de
Promontoria Coliseum Real Estate, SL de data 26 de febrer de 2021 (RE 2021002920),
d’acord amb l’informe emès pel cap de l’Àrea de Territori, Ramon Prat Molas, en data
27 de maig de 2021.
QUART.- APROVAR definitivament el projecte d’urbanització de Mas Grau-Boixater al
terme municipal d’Olot, redactat per SERTTEC projectes, SL, en data maig de 2021,
amb el benentès que les modificacions incorporades al projecte, d’acord amb les
al·legacions que s’han estimat no són substancials ni contradictòries amb el planejament
general.
CINQUÈ.- PUBLICAR el present acord mitjançant la inserció del corresponent edicte al
Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis i al web de l’Ajuntament.
SISÈ.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
S’aprova per unanimitat.

22.1. - CONSTRUCCIÓ D'UN HABITATGE UNIFAMILIAR SOBRE UNA
CONSTRUCCIÓ ENTRE MITGERES EXISTENT
Núm.- LLICENCIA D’OBRES
****- C DEL POLLANCRE N.0021 OLOT
Núm. de referència : X2021001040
AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per CONSTRUCCIÓ
D'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES SOBRE PLANTA BAIXA
EXISTENT, al : C DEL CIRERER N.0037 , del municipi d’Olot.
Identificació de l’expedient: OMA32021000003
Situació: C DEL CIRERER N.0037
UTM: : 6884223
1.- En data 30/12/2020 **** amb DNI: ****G, representat per ****, presenta projecte
d’obres majors per CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES
SOBRE PLANTA BAIXA EXISTENT, amb situació al carrer C DEL CIRERER N.0037 ,
d’Olot, d’acord amb el projecte redactat per ****.
2.- En data 23/4/2021 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.
FONAMENT DE DRET
1. Vist el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per
acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 18 de juny de
2003 i quin Text Refós fou aprovat pel mateix òrgan en sessió de data 25 de setembre
de 2003, havent estat publicada la seva normativa al Diari Oficial de la Generalitat de
data 2 de febrer de 2004, i posteriors modificacions, qualifica la finca on es situa
l’edificació existent de sòl. URBÀ CONSOLIDAT Zona suburbana d’intensitat (11.2)
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya,
estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les llicències d’obres.
És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme.
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local,
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, que va delegar
aquesta competència en aquest òrgan municipal.

La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Atorgar a **** amb DNI: ****, representat per ****, llicència d’obres
(OMA32021000003), per CONSTRUCCIÓ
D'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES SOBRE PLANTA BAIXA EXISTENT,
amb situació al C DEL CIRERER N.0037 , del municipi d’Olot, d’acord amb el projecte
redactat per ****.
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 autoliquidació/ns que es detalla/en
seguidament: CRA2021600025
Liquidació de Drets i Garanties:
Drets
Per:
Un pressupost de: 115005.47 euros
1 Connexions desguassos habitatges
1 Guals
Base liquidable Drets
(3)
115005.47

%
Drets definitius Taxes
bonifica
ció
4727.47
0
4727.47
Garanties:

Garantia per reposició de paviments 300 euros

Total Liquidació
Per Drets

Euros
5040.52

Total Drets
321.05

5040.52

Per Garanties

300.00

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

corresponent ordenança reguladora. Per construir un gual per a l’entrada i sortida de
vehicles, s’haurà de disposar de l’oportuna llicència.
11.- Quan per causes imperioses de l’obra emparada per la present llicència, s’hagi
d’ocupar la via pública amb materials, grues, instal·lacions, etc, així com interrompre la
normal circulació pel carrer o vorera, s’haurà de sol·licitar el corresponent permís,
quedant el contractista sotmès a la legislació vigent en la matèria i a les ordres que en
aquest sentit li transmeti la Policia Municipal.
12.- El davant de l’edifici o del solar on es realitzin les obres de nova construcció, o que
afectin la façana o part anterior de la coberta, es tancaran sempre amb un clos de
protecció d’acord amb les condicions de l’Ordenança d’obres a la via pública. Les
bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació
vigent.
13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les
prestacions de la Seguretat Social.
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la corresponent
llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals que causi.
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En cas
d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les sancions
que corresponguin.
Condicions particulars
1 Abans de l’inici de les obres caldrà presentar:
•Document signat per arquitecte assumint la direcció de l’obra.
•Document signat per arquitecte tècnic assumint la direcció de l’execució de l’obra.
• Document signat per contractista assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra i
document que l’acrediti (model 36, certificat d’alta a l’epígraf corresponent o altra
documentació equivalent).
• D'acord amb l'establert a l'art. 1 del Decret 282/1991, no es poden iniciar les obres de
construcció si no s'ha presentat prèviament a l'Ajuntament el corresponent projecte
executiu i el programa de control de qualitat. El projecte executiu haurà d’estar visat pel
col·legi d’arquitectes en aplicació del Reial Decret 1000/2010, sobre visat col·legial
obligatori. També caldrà presentar informe subscrit pel redactor del projecte sobre

l’adequació del projecte executiu al projecte bàsic autoritzat, o de modificació del
projecte en el seu cas.
• El Pla de seguretat de l’obra subscrit pel contractista i aprovat per la direcció
facultativa de l’obra, que haurà de contenir la documentació referida a les prescripcions
que dimanen de la normativa del Ministeri de Sanitat que s’estableixen al document
anomenat “PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS
DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL SARSCoV-2”.
2. Aquesta llicència no autoritza l’ocupació de la via pública amb materials o altres
elements propis de l’obra.
3. Si, per necessitat de l’obra cal tallar momentàniament el trànsit, s’haurà de sol·licitar
l’autorització a la Policia Municipal amb una antelació mínima de 48 hores.
4. El rebaix de la vorera per a la formació del gual d’accés de vehicles a la finca s’haurà
d’executar segons les condicions de l’Ordenança Municipal Reguladora de Guals,
aprovada pel Ple Municipal el dia 21 de juny de 2018.
5. Les tanques de parcel·la s’han d’ajustar a les condicions de l’article 158 del POUM i
han de preservar vistes als predis veïns, a excepció d’establir acord mutu entre
propietaris.
6. S’imposa una fiança de 300,00 € per garantir la neteja i/o reposició de paviments de
la via pública que puguin afectar-se per l’execució de l’obra, 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.
7. D’acord amb l’article 75.1 del Decret 64/2014 pel qual s’aprova el Reglament sobre la
protecció de la legalitat urbanística, per a la primera utilització i ocupació de l’edifici, la
persona promotora ha de comunicar prèviament la finalització de les obres a
l’ajuntament. La comunicació ha d’anar acompanyada del certificat final d’ obra expedit
per la direcció facultativa de les obres en què han de constar els fets següents: a) Data
de finiment de les obres. b) Que les obres han estat executades de conformitat amb el
projecte tècnic autoritzat i, si s’escau, les seves modificacions i les condicions de la
llicència urbanística atorgada. c) Que l’edificació està en condicions de ser utilitzada de
conformitat amb l’ús autoritzat.
8. El termini per declarar les obres davant el Cadastre, és de 2 mesos a partir de la data
de l’acabament que consta en el Certificat Final d’Obra. Cal presentar el formulari 900D
disponible a la seu electrònica de la Direcció General de Cadastre on trobareu també
l’assistent de declaracions cadastrals. Les persones jurídiques, personal tècnic col·legiat
o gestors, estan obligats a presentar la declaració per mitjans telemàtics. 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.
22.2. - CONCEDIR LLICÈNCIA PER A REFORMA D'UN HABITATGE
PLURIFAMILIAR I LA INSTAL·LACIÓ D'UN ASCENSOR A L'EDIFICI

Núm.- LLICENCIA D’OBRES
****- AV VOLCANS N.0015 SANTA PAU
Núm. de referència : X2021006661
AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de ****per , al : C ALT DEL TURA N.0014
, del municipi d’Olot.
Identificació de l’expedient: OMA32021000017
Situació: C ALT DEL TURA N.0014
UTM: :
1.- En data 21/02/2021 **** amb DNI: ****, representat per ****, presenta projecte
d’obres majors per , amb situació al carrer C ALT DEL TURA N.0014 , d’Olot, d’acord
amb el projecte redactat per ****
2.- En data 27/4/2021 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.
3.- En data 3/5/201 el Lletrat d’Urbanisme ha emès informe favorable al respecte.
FONAMENT DE DRET
1. Vist el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per
acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 18 de juny de
2003 i quin Text Refós fou aprovat pel mateix òrgan en sessió de data 25 de setembre
de 2003, havent estat publicada la seva normativa al Diari Oficial de la Generalitat de
data 2 de febrer de 2004, i posteriors modificacions, qualifica la finca on es situa
l’edificació existent de sòl. Zona de rehabilitació de les estructures edificatòries
compactes, Clau 6.1.
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya,
estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les llicències d’obres.

És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme.
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local,
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, que va delegar
aquesta competència en aquest òrgan municipal.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Atorgar a ****amb DNI: 77896274-N, representat per ****, llicència d’obres
(OMA32021000017), per , amb situació al C ALT DEL TURA N.0014 , del municipi
d’Olot, d’acord amb el projecte redactat per ****
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 autoliquidació/ns que es detalla/en
seguidament: CRA2021600028
Liquidació de Drets i Garanties:
Drets
Per:
Un pressupost de: 188579 euros

Base liquidable Drets
(3)
188579

%
Drets definitius Taxes
bonifica
ció
7543.16
-95%
377.16
Garanties:

Total Drets
542.20

919.36

Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties

Euros
919.36
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:

• L’efectivitat de la corresponent llicència restarà condicionada a: • Abans de l’inici de
l’obra caldrà aportar: assumeix de l’arquitecte tècnic signat i visat, i la designació del
coordinador de seguretat i salut; document signat per contractista o contractistes
assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra, així com documentació que acrediti
la seva condició de contractista.
Abans de l’inici de les obres, caldrà aportar el projecte executiu signat i visat. L’esmentat
projecte executiu s’acompanyarà d’un certificat tècnic en relació a l’adequació i
concordança del mateix al projecte bàsic autoritzat.
• Al compliment del condicionant de l’informe favorable emès el 16/04/2021 pels serveis
tècnics de SIGMA responsable en matèria de prevenció i extinció d’incendis, i que a
continuació es transcriu: “ El compliment de la normativa de seguretat en cas d’incendi,
pel que fa als dos locals, s’haurà de realitzar en el respectiu tràmit de llicència d’obres,

si s’escau, per adequar els locals o bé en la comunicació d’inici d’activitat atès serà el
moment es determinarà l’ús de cada local”
• Abans de l’inici de les obres, i atès el que disposa l’article 11.c del Reial Decret
210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i
recursos de Catalunya (PRECAT20), caldrà presentar davant l’Ajuntament un document
d’acceptació que sigui signat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir la
correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar
el codi de gestor, el domicili de l’obra i l’import rebut en concepte de dipòsit per a la
posterior gestió. L’import del dipòsit és de 1.084,40€.
• Els responsables de l’obra es faran càrrec de comunicat amb antelació l’inici de l’obra
a la Policia Municipal i s’observaran les indicacions que pugui disposar en relació a les
condicions de seguretat i senyalització de l’ocupació de la via pública prevista, que
correrà a càrrec del promotor i contractista de l’obra. Es compliran les normes de
l’Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública aprovada el 27/04/95.
• A la sol·licitud de la Primera utilització i ocupació, segons estableix l’article 75.1 del
Decret 64/2014 del Reglament de Protecció de la legalitat urbanística, un cop estiguin
totalment finalitzades les obres. Simultàniament, si s’escau s’iniciarà la tramitació d’alta
de l’immoble rehabilitat i reformat a l’Àrea d’Urbana d’aquest Ajuntament.
• Al compliment amb caràcter general de les disposicions generals del Pla Especial del
Nucli Antic d’Olot.
S’aprova per unanimitat.
23.1. - PROPOSANT DONAR COMPTE DE LES COMUNICACIONS D’INICI
D’ACTIVITAT I DELS DECRETS DICTATS ENTRE ELS DIES 5 I 27 DE MAIG DE
2021 RELATIUS A L’ÀREA DE MEDI AMBIENT
Núm. de referència

: X2021024503

En relació a l’expedient AG012021000016, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Prevenció i control ambiental de les activitats,
proposa a la Junta de Govern Local, adoptar el següent acord:
Únic.- Donar compte de les comunicacions d’inici d’activitat i dels decrets dictats entre
els dies 5 i 27 de maig de 2021 relatius a l’Àrea de Medi Ambient, que es relacionen a
continuació:

Tràmit
Activitats

Nom / comercial

Concepte

Adreça

Decret

Assabentat inici

Pedro
Pablo
Ramos Abat

Oficines empresa
de neteja

C/Verge de Núria 7 B 1

05/05/2021

Assabentat inici

Joan Sans Rubió

Farmàcia

Av. Sant Jordi 48

05/05/2021

(Trasllat des
Barnadas, 2)

del

c/Ramon

Assabentat inici

Tot Natural Sant
Pere SL

Venda
d’alimentació

Pl. Major 17 B

05/05/2021

Assabentat inici

Osnet SL

Ctra. les Tries 75 B

13/05/2021

Assabentat inici

Bibiana
Perramon

Gerez

C/Pare Roca 10B B 1

18/05/2021

Assabentat inici

Dosmildos
SL

Soms

Muntatge,
etiquetatge
de
peces i/o conjunts
per a altres
Venda confecció,
merceria, cosidor i
centre docent
Habitatge
d’ús
turístic

Av. Girona 17 2n

18/05/2021

Assabentat inici

Dosmildos
SL

Soms

Elaboració de vi

Mas Can Cardenal

25/05/2021

Assabentat inici

Mauro
Mestres

Vivas

Habitatge
turístic

d’ús

C/Pere Llosas 7 4 4

26/05/2021

Assabentat inici

Miquel
Mascarell

Úbeda

Habitatge
turístic

d’ús

C/Caliu 30

26/05/2021

Assabentat inici

Santokh Ram

Perruqueria

Av. Estació 10 B 1

27/05/2021

Assabentat inici

Jonathan
González

Av. Europa 54

27/05/2021

Assabentat inici

Pere
Simón
Fernández

Taller, magatzem i
oficines
instal·lacions
Elaboració de plats
cuinats

C/Portbou 11 B 1

27/05/2021

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

Tudor Dinescu

Taller de serralleria

C/Mestre Turina 85

05/05/2021

Arnald
Turon

Fisioteràpia

C/Bisbe Lorenzana 18 2 8

05/05/2021

Abdelkarim
Bouaddi

Peixateria

C/Mossèn
Verdaguer 12 B 2

05/05/2021

Paula
Paredes
Sánchez

Perruqueria

C/Clivillers 20

05/05/2021

Autopintat Olot SL

Taller de reparació
de vehicles, amb
pintura
Serveis
tècnics
audiovisuals

C/França 128

12/05/2021

C/Verge de la Guia 18 B 2

05/05/2021

Sielva

Planella

Clip So Llum
Imatge SL

i

(Trasllat des de la Pl. Major 5)

Jacint

Assabentat de
canvi
de
titularitat
Assabentat de
canvi
de
titularitat
Assabentat de
canvi
de
titularitat
Assabentat de
canvi de raó
social
Baixa

AI Denmark Opco
79 SLU

Clínica Dental

Pg. Blay 1 B

13/05/2021

Can Sam Olot SL

Fleca, pastisseria i
granja

Pl. de l’Hospital 3 B 1

13/05/2021

CTO Llar SCCL

Venda de mobiliari
per a la llar

C/Francesc Montsalvatge
5

18/05/2021

Garatge Central SL
(Abans SA)

Ctra. St. Joan Abadesses
100

27/05/2021

Establecimientos
Coll SA

Reparació i venda
de
vehicles
(FORD)
Venda d’elements
per a l’automoció

C/Josep Ayats 5

05/05/2021

Baixa

Arnau
Marsal

Venda de videojocs
i merchandising

C/Bonaire 3 B

27/05/2021

Canvi de parcel·la i
renovació ús hort

Horts Parc Nou 28

18/05/2021

Canvi de parcel·la i
renovació ús hort

Horts Parc Nou 3

19/05/2021

Vilanova

Horts municipals
Autorització
****
Autorització

****

S’aprova per unanimitat.
24.1. - CULTURA: CONTRACTACIÓ ACTIVITATS EDUCATIVES MUSEUS D'OLOT
2021
Núm. de referència : X2021014788
Primer.- Atès que és necessari contractar el servei de realització i coordinació de les
activitats educatives dels Museus d’Olot de 2021, com es desprèn de l’informe emès en
data 26 de maig de 2021 per la directora dels Museus d’Olot, Montserrat Mallol, amb el
vistiplau de Susanna Alsina, directora adjunta de l’àrea de cultura de l’Ajuntament d’Olot.
Segon.- Atès que es tracta d’un servei esporàdic i puntual i que en cas que es valori
que es repetirà aquesta mateixa necessitat, s’inclourà en la planificació de necessitats
de contractació, d’acord amb el que estableix l’article 28 de la LCSP.
Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar el servei de
realització i coordinació de les activitats educatives dels Museus d’Olot de 2021
1. LAURA BALDRICH DANÉS; ****
2. MARIAN VAYREDA PUIGVERT; ****
3. EDUC’ART S.L, ****

4. ANNA GARCIA CASALS; ****
Quart.- D’acord amb l’informe de valoració emès per la directora dels Museus d’Olot,
Montserrat Mallol, amb el vistiplau de Susanna Alsina, directora adjunta de l’àrea de
Cultura de l’Ajuntament d’Olot, la millor proposta és la presentada per Laura Baldrich
Danés, en constituir l’oferta més avantatjosa econòmicament.
L’informe desestima la proposta presentada pel Sr. Marian Vayreda, a qui després de
requerir que justifiqués una oferta presumptament anormal o desproporcionada, es
considera que:
•
•
•

El preu final per una activitat d’1 hora a una grup classe de 30 alumnes excedeix
el preu de licitació
No acredita coneixements i experiència en el programa EUROMUS, com es
requeria.
No queda acreditat el cost real aplicat per l’empresa en relació a les tasques de
coordinació sol·licitades

Cinquè.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals
de contractació.
Sisè.- Vista la capacitat d’obrar de la Sr. Laura Baldrich Danés 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: CC012021000240 de Cultura i antecedents
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar l’informe emès per la directora dels Museus d’Olot, Montserrat Mallol,
amb el vistiplau de Susanna Alsina, directora adjunta de l’àrea de Cultura, de data 26
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 de la Sra. Laura Baldrich, amb NIF núm. ****, el contracte menor del servei de
realització i coordinació de les activitats educatives dels Museus d’Olot de 2021, pel preu
de deu mil nou-cents dos euros, iva inclòs (10.902,00 €).
Aquest preu es desglossa en 9.010,00 € de pressupost net i 1.892,00 € corresponents
a l’IVA calculat a un tipus de 21%.
Tercer.-El termini per a l’execució dels serveis serà fins al 31 de desembre, a partir de
la data de recepció de la notificació.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 10.902,00 €, IVA inclòs, amb càrrec
a les següents partides:
6.809,10 € a la partida 21-499-333-226090 PRESTACIO SERVEIS EDUCATIUS
MUSEU.
4.092,90 € a la partida 21-499-333-226096 EXPOSICIONS I ACTIVITATS MUSEU.
Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses que han presentat pressupost.
Tipus de Contracte: SE
Procediment
AD
Criteris
NO
Operació Referència
200220
200220

Tipus
Partida
Despeses 21499 333 226090
Despeses 21499 333 226096

DE SERVEIS
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI
Import
6809.10
4092.90

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
PRESTACIO SERVEIS EDUCATIUS MUSEU
400 999 999 099 000 000
EXPOSICIONS I ACTIVITATS MUSEU 400 999 999 099 000 000

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

