ACTA NÚM. 26
JUNTA DE GOVERN LOCAL
EL DIA 1 DE JULIOL DE 2021.
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 1 de juliol de 2021 es reuneix en aquesta Casa
Consistorial la Junta de Govern d’aquets Ajuntament sota la presidència del Sr. JOSEP
BERGA I VAYREDA, per tal de celebrar la sessió ordinària i de primera convocatòria
que s’escau al dia d’avui.
Hi assisteixen els membres de la Junta de Govern Local Srs./es. Estanis Vayreda i
Puigvert, Montserrat Torras i Surroca, Immaculada Muñoz i Díaz, Jordi Güell i
Güell i Maria Assumpció Camps i Bosch presencialment al lloc on se celebra. Aniol
Sellabona i Aguilera de forma telemàtica.
També hi assisteixen com a regidors delegats expressament convidats per tal de
presentar els assumptes de la seva àrea, sense poder intervenir, en cap cas, en la part
resolutiva ni en la resta d’assumptes que no afectin a la seva àrea ni prendre part en la
votació, i segons informe dels Serveis de Secretaria del dia 1 de juliol de 2003, els Sra.
Gemma Pujolar i Busquets de formà telemàtica. Sra. Adriana Francés i Planella
presencialment.
Hi assisteix presencialment com a regidor de l’oposició: Josep Guix Feixas.
Hi assisteix telemàticament l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí.
Actua com a secretària, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera.
La secretària fa constar que els regidors Sr. Sellabona i Sra. Pujolar han estat autoritzats
per assistir telemàticament a la sessió.
1.1. - AUTORITZANT LA CELEBRACIÓ D'AQUESTA SESSIÓ PER MITJANS
TELEMATIC
Núm. de referència : X2021030619
En data 9 de maig de 2021 ha finalitzat l’estat d’alarma que es va implantar a Espanya
mitjançant el Real decret 926/2020 de 25 d’octubre per regular les restriccions en el
marc de la pandèmia de la Covid-19 i a partir d’aquesta data totes les mesures
compreses en aquesta normativa quedaven sense vigència.
Les Comunitats Autònomes passen a tenir competència per gestionar la crisis sanitària
dins del seu territori, tot i que hauran de buscar el recolzament dels tribunals per introduir
noves normes.
La darrera disposició publicada vigent fins el 4 de juliol és la Resolució SLT/1934/2021,
de 18 de juny, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut
pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de
Catalunya que en el seu article 5è disposa:

Reunions i/o trobades familiars i de caràcter social
Les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social, tant en l'àmbit públic com privat, es
permeten sempre que no se superi el nombre màxim de deu persones, llevat que es tracti de
convivents.
Pel fet que aquesta modificació que podia afectar drets fonamentals, requeria la
ratificació judicial del Tribunal Superior de Justícia 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.
Aquest Tribunal afirma que la Generalitat ha acreditat la legalitat, la necessitat, la
idoneïtat i la proporcionalitat d’aquestes mesures.
De conformitat amb l’article 46.3 de la LRBRL 7/1985 permet les sessions telemàtiques
i regula el procediment de la celebració d’aquestes sessions.
En relació a l’expedient i, vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el
President, proposa a la Junta General, l’adopció dels següents acords:
En relació a l’expedient SG012021000046 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 1
de juliol 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,
la Secretària llegeix l'acta de la sessió anterior, que s'aprova per unanimitat.
3. - DESPATX OFICIAL
El Sr. Alcalde dona compte als membres de la Junta de Govern dels actes i reunions a
les quals ha assistit, des de la sessió celebrada el dia 23 de juny:
-

El dimecres 23 de juny va participar dels actes d’arribada de la Flama del Canigó
a la ciutat. L’acte, que va donar inici a la revetlla de Sant Joan, va tenir lloc a
l’Hospici.

-

El divendres 25 de juny va assistir a l’acte d’inauguració de la Biblioteca
Municipal de Sant Joan les Fonts a l’Estada Juvinyà.

-

El dissabte 26 de juny va assistir al concert de Sopa de Cabra a Les Planes
d’Hostoles.

-

El diumenge 27 va fer entrega dels trofeus als guanyadors/es de la travessia
Tossols Bassil que va organitzar el Club Natació Olot.

-

El dilluns 28 es va reunir amb Jordi Rovira que fins fa uns dies, i durant 10 anys,
ha estat el president de l’Associació de Comerciants d’Olot. A la reunió, també
hi va assistir el regidor de Promoció de la ciutat, Estanis Vayreda. Posteriorment
va prendre part del Patronat de la Fundació Kreas. A la tarda va assistir al Comitè
Executiu de l’ACM.

-

El dimarts 29 va participar al Consell de Direcció del CASG que va tenir lloc de
forma telemàtica i, posteriorment, i també per via telemàtica, a la reunió del
Gabinet Territorial de Coordinació d'Emergències per la Covid-19 a les
comarques gironines, convocada per la Generalitat de Catalunya.

4. - DISPOSICIONS.- ASSABENTATS DE LES DISPOSICIONS PUBLICADES EN
ELS BUTLLETINS OFICIALS
Tot seguit la Secretària dona compte a la Junta de Govern dels edictes i anuncis de
l'Ajuntament d'Olot apareguts als Butlletins Oficials BOE, BOP i DOGC, des de la darrera
sessió. I se n'acorda l'assabentat.
5.1. - (DIN1) ACTIVITATS DE FOMENT DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA
CIUTAT
Núm. de referència : X2021020177
En relació a l’expedient SD012021000008 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat de Promoció de la ciutat, proposa a la
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència
competitiva a favor de l’entitat ASSOCIACIO GARROTXINA D'AMICS DEL BONSAI,
amb NIF:G1742972-1, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el
número FEN12013000144, per un import de 400 euros. Disposar la despesa de 400
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 21200430480001
Subvencions
esdeveniments ciutat (segons el conveni de referència adjunt).
Operació Referència
200300
2101251

Tipus
Partida
Despeses 21200 430 480001

Import
400

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ESDEVENIMENTS CIUTAT
100 001 001 001 000 000

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 supervisar 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.
5.2. - (DIN1) ACTIVITATS DE FOMENT DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA
CIUTAT
Núm. de referència

: X2021020794

En relació a l’expedient SD012021000010 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Promoció de la ciutat, proposa a la Junta de Govern
Local, l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència
competitiva a favor de l’entitat PATRONAT FIRA DEL DIBUIX D'OLOT, amb
NIF:G1749093-9, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el
número FEN12020000006, per un import de 2800 euros. Disposar la despesa de 2800

euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 21200.430.480001 - Subvencions
esdeveniments ciutat (segons el conveni de referència adjunt).
Operació Referència
200300
2101251

Tipus
Partida
Despeses 21200 430 480001

Import
2800

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ESDEVENIMENTS CIUTAT
100 001 001 001 000 000

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 supervisar 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.

5.3. - (DIN1) ACTIVITATS DE FOMENT DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA
CIUTAT
Núm. de referència : X2021021491
En relació a l’expedient SD012021000012 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat de Promoció de la ciutat, proposa a la
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència
competitiva a favor de l’entitat CERDANYA RACING CLUB ESPORTIU, amb
NIF:G5516354-7, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el
número FEN12020000004, per un import de 1000 euros. Disposar la despesa de 1000
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 21200.430.480001 - Subvencions
esdeveniments ciutat (segons el conveni de referència adjunt).
Operació Referència
200300
2101251

Tipus
Partida
Despeses 21200 430 480001

Import
1000

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ESDEVENIMENTS CIUTAT
100 001 001 001 000 000

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 supervisar 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.

6.1. - MERCAT SETMANAL.- AUTORITZAR EL CANVI DE NOM DE LA PARADA
DEL MERCAT SETMANAL NÚM. MS0098, DESTINADA A LA VENDA DE
POLLASTRES A L’AST I ALTRES MENJARS PREPARATS, A FAVOR DE LA SRA.
****.
Núm. de referència : X2021030119
Vista la instància presentada en data 16 de juny de 2021 (Registre general de
l’Ajuntament d’Olot E2021011117), per la representació del Sr. ****, en la que demana
que s’autoritzi el canvi de nom de la parada núm. MS0098 del mercat setmanal del
dilluns, destinada a la venda de pollastres a l’ast i altres menjars preparats, de 7 metres,
a favor de la seva filla, la Sra. ****.
Considerant que el Sr. **** està al corrent del pagament de les taxes municipals de
mercats, corresponents a l’exercici 2021.
Considerant que la Sra. **** compleix els requisits assenyalats a l’article 10 del
Reglament del mercat municipal de venda no sedentària (BOP, núms. 200/17-10-2018,
216/12-11-2019 i 39/26-02-2021), per ser titular d’una autorització per a la venda en el
mercat setmanal, segons s’acredita en la documentació que s’acompanya a l’escrit de
petició.
Considerant els articles 15 de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires i
4, 10 i 17 del Reglament del mercat municipal de venda no sedentària; i vist l’expedient
administratiu IM022021000009 i antecedents corresponents, que serveixen de
motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de Promoció de la Ciutat,
Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- AUTORITZAR el canvi de nom de la parada MS0098 del mercat setmanal del
dilluns, de 7 metres, destinada a la venda de pollastres a l’ast i altres menjars preparats,
a favor de la Sra. ****.
Segon.- Aquest canvi de nom tindrà efectes a data 1 de juliol de 2021.
Tercer.- Aquesta modificació en l’autorització de venda al mercat setmanal no comporta
la imposició de taxes
S’aprova per unanimitat.

7.1. - PROPOSTA PER A LA RENOVACIÓ DEL CONVENI MARC DE
COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA, LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, EL MUSEU ETNOLÒGIC DEL
MONTSENY LA GABELLA (ARBÚCIES), EL MUSEU ARQUEOLÒGIC COMARCAL
DE BANYOLES, EL MUSEU DARDER. ESPAI D’INTERPRETACIÓ DE L’ESTANY
(BANYOLES), TERRACOTTA. MUSEU DE TERRISSA I CERÀMICA INDUSTRIAL DE
LA BISBAL (LA BISBAL D’EMPORDÀ), EL MUSEU MUNICIPAL JOSEP ARAGAY
(BREDA), L’ECOMUSEU-FARINERA DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES, EL MUSEU
D'ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA – EMPÚRIES (L’ESCALA), EL MUSEU DE
L’ANXOVA I DE LA SAL (L’ESCALA), EL MUSEU DE L’EMPORDÀ (FIGUERES), EL
MUSEU DEL JOGUET DE CATALUNYA (FIGUERES), EL MUSEU D'ARQUEOLOGIA
DE CATALUNYA – GIRONA, EL MUSEU D'ART DE GIRONA, EL MUSEU DEL
CINEMA. COL·LECCIÓ TOMÀS MALLOL (GIRONA), EL MUSEU D’HISTÒRIA DE
GIRONA, EL MUSEU D’HISTÒRIA DELS JUEUS (GIRONA), EL TRESOR DE LA
CATEDRAL DE GIRONA, EL MUSEU MUNICIPAL DE LLÍVIA, EL MUSEU DEL MAR
DE LLORET DE MAR, EL MUSEU DE LA GARROTXA (OLOT), EL MUSEU DELS
SANTS D’OLOT, EL MUSEU DEL SURO DE PALAFRUGELL, EL MUSEU DE LA
PESCA (PALAMÓS), EL MUSEU ETNOGRÀFIC DE RIPOLL, EL MUSEU
D’HISTÒRIA. SANT FELIU DE GUÍXOLS, EL MUSEU DE LA MEDITERRÀNIA
(TORROELLA DE MONTGRÍ) I EL MUSEU D'ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA –
ULLASTRET SOBRE LA XARXA TERRITORIAL DE MUSEUS DE LES COMARQUES
DE GIRONA
Núm. de referència

: X2021030367

Vist que els Museus d’Olot tenen interès en continuar formant part de la xarxa territorial
de Museus de les comarques de Girona, de la qual en formen part el Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Museu Etnològic el
Montseny la Gabella (Arbúcies), el Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles, el Museu
Darder. Espai d’Interpretació de l’Estany (Banyoles), Terracotta. Museu de Terrissa i
Ceràmica Industrial de la Bisbal (La Bisbal d’Empordà), el Museu Municipal Josep
Aragay (Breda), l’Ecomuseu-Farinera de Castelló d’Empúries, el Museu d'Arqueologia
de Catalunya – Empúries (l’Escala), el Museu de l’Anxova i de la Sal (l’Escala), el Museu
de l’Empordà (Figueres), el Museu del Joguet de Catalunya (Figueres), el Museu
d'Arqueologia de Catalunya – Girona, el Museu d'Art de Girona, el Museu del Cinema.
Col·lecció Tomàs Mallol (Girona), el Museu d’Història de Girona, el Museu d’Història
dels Jueus (Girona), el Tresor de la Catedral de Girona, el Museu Municipal de Llívia, el
Museu del Mar de Lloret de Mar, el Museu de la Garrotxa (Olot), el Museu dels Sants
d’Olot, El Museu del Suro de Palafrugell, el Museu de la Pesca (Palamós), el Museu
Etnogràfic de Ripoll, el Museu d’Història. Sant Feliu de Guíxols, el Museu de la
Mediterrània (Torroella de Montgrí) i el Museu d'Arqueologia de Catalunya – Ullastret de
la Xarxa Territorial de Museus de les Comarques de Girona.
Vist que es necessària la renovació del conveni marc de col·laboració de la Xarxa amb
la finalitat de donar compliment al Pla de Museus: Museus 2030 i dur a terme totes les
actuacions necessàries per potenciar les funcions pròpies dels museus com a institució
cultural pública, impulsar la seva projecció social i cultural i fer-los sostenibles en el
context econòmic actual.

Vist el conveni de col·laboració, que s’adjunta com a annex a aquesta proposta, en el
qual s'estableix les funcions de la xarxa i l’orientació sobre els serveis i activitats que ha
de dur a terme; el sistema de governança, els museus que en poden formar part i el seu
procediment d’incorporació, i els instruments de planificació, seguiment i avaluació de
l’activitat de la xarxa.
En relació a l’expedient CU012021000029 de Cultura, vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de Govern
Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el conveni marc de col·laboració entre el Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Museu Etnològic el Montseny la
Gabella (Arbúcies), el Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles, el Museu Darder.
Espai d’Interpretació de l’Estany (Banyoles), Terracotta. Museu de Terrissa i Ceràmica
Industrial de la Bisbal (La Bisbal d’Empordà), el Museu Municipal Josep Aragay (Breda),
l’Ecomuseu-Farinera de Castelló d’Empúries, el Museu d'Arqueologia de Catalunya –
Empúries (l’Escala), el Museu de l’Anxova i de la Sal (l’Escala), el Museu de l’Empordà
(Figueres), el Museu del Joguet de Catalunya (Figueres), el Museu d'Arqueologia de
Catalunya – Girona, el Museu d'Art de Girona, el Museu del Cinema. Col·lecció Tomàs
Mallol (Girona), el Museu d’Història de Girona, el Museu d’Història dels Jueus (Girona),
el Tresor de la Catedral de Girona, el Museu Municipal de Llívia, el Museu del Mar de
Lloret de Mar, el Museu de la Garrotxa (Olot), el Museu dels Sants d’Olot, El Museu del
Suro de Palafrugell, el Museu de la Pesca (Palamós), el Museu Etnogràfic de Ripoll, el
Museu d’Història. Sant Feliu de Guíxols, el Museu de la Mediterrània (Torroella de
Montgrí) i el Museu d'Arqueologia de Catalunya – Ullastret sobre la Xarxa Territorial de
Museus de les Comarques de Girona.
Segon.- Sol·licitar l’adhesió a la Xarxa Territorial de Museus de les comarques gironines
i facultar l’alcalde d’Olot i regidor de Cultura, Josep Berga i Vayreda, per formular
aquesta petició en nom dels Museus d’Olot.
Tercer.- Nomenar l’alcalde d’Olot i regidor de Cultura, Josep Berga i Vayreda com a
representant dels Museus d’Olot a la Comissió Institucional de la Xarxa, i a la directora
dels Museus d’Olot, Montserrat Mallol i Soler com a representant a la comissió tècnica.
S’aprova per unanimitat.

8.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIÓ DE DESPESES
Núm. de referència : X2021030594
En relació a l’expedient CPG22021000047 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Aprovar la relació de despeses annexada núm. 21/023 per un import total de 257.779,69
euros.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
257779.69

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

S’aprova per unanimitat.
9.1. - APROVAR AVANÇAMENT SUBVENCIÓ A L'ORFEÓ POPULAR OLOTÍ
: X2021030496

Núm. de referència

Vista la sol·licitud presentada per l’ ORFEÓ POPULAR OLOTÍ en la que es demana
l’avançament del primer 40% de la subvenció atorgada per la Junta de Govern Local de
10 de juny de 2021, per un import total de 10.000,00 euros.
En relació a l’expedient CPG120210000011 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.- Procedir a la bestreta de 4.000,00 euros a l’ORFEÓ POPULAR OLOTÍ en
concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import de 10.000,00 euros,
destinada a l’organització d’activitats culturals: Obres teatrals, espai de pintura i
fotografia i activitats Nadal.
Segon.- Aquest avançament es correspon al 40% de l’import total atorgat en virtut del
que estableix l’article 16 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament d’Olot
, modificada i revisada segons acord de Ple de 20 de maig de 2021.
S’aprova per unanimitat.
9.2. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ CULTURAL
CINE CLUB OLOT
Núm. de referència : X2021030887
Vista la sol·licitud presentada per L'ASSOCIACIÓ CULTURAL DE CINE CLUB OLOT
en la que es demana l’avançament del primer 40% de la subvenció atorgada per la Junta
de Govern Local de 10 de juny de 2021, per un import total de 10.400,00 euros.

En relació a l’expedient CPG12021000013 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.- Procedir a la bestreta de 4.160,00 euros a l’Associació Cultural de Cine Club
Olot en concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import de 10.400,00
euros, destinada a la projecció de sessions de cinema en versió original subtitulada.
Segon.- Aquest avançament es correspon al 40% de l’import total atorgat en virtut del
que estableix l’article 16 de l’Ordenança general de subvencions de

S’aprova per unanimitat.
9.3. - APROVAR AVANÇAMENT SUBVENCIO AL CENTRE D'INICIATIVES
TURÍSTIQUES D'OLOT
Núm. de referència : X2021030900
Vista la sol·licitud presentada pel CENTRE D’INICIATIVES TURÍSTIQUES D’OLOT en
la que es demana l’avançament del primer 40% de la subvenció atorgada per la Junta
de Govern Local de 23 de juny de 2021, per un import total de 28.000,00 euros.
En relació a l’expedient CPG120210000014 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.- Procedir a la bestreta de 11.200 euros al Centre d’Iniciatives Turístiques d’Olot
en concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import de 28.000,00 euros,
destinada a l’organització de diverses activitats.
Segon.- Aquest avançament es correspon al 40% de l’import total atorgat en virtut del
que estableix l’article 16 de l’Ordenança general de subvencions de
S’aprova per unanimitat.
10.1.- APROVAR CANVI C/C ENDOSSAMENT AMB L’EMPRESA CARLOS
CASTILLA INGENIEROS SA.
La junta de Govern Local acorda deixar aquest punt sobre la taula.

11.1. - APROVACIO ACORD EXIGÈNCIA PAGAMENT QUOTES URBANISTIQUES
C COMTE DE BESALU
Núm. de referència : X2021029517

Aprovats definitivament els projectes base per a l’execució de les obres d’urbanització
del polígon d’Actuació PA 0306 (avgda Sant Joan):
- Projecte d’urbanització carrer Comtes de Besalú: Junta de Govern Local de data 18-32021.
- Projecte de reparcel.lació carrer Comtes de Besalú: Junta de Govern Local de data 1706-2021.
Atès el que disposa l’article 139 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en relació als articles 127, 154 i
concordants del Decret 305/2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei d’ Urbanisme.
Atesos els quadres que es detallen de costos i finançament:
QUADRE DE COSTOS:
CONCEPTE
Obres d’urbanització imputables al Polígon
Honoraris tècnics projecte reparcel.lació
Anotació quotes urbanístiques Registre Propietat

IMPORT
NOMINAL

%
IVA

IMPORT
IVA

TOTAL

83.198,02€

21%

17.471,59€

100.669,61€

3.654.00

21%

767,34€

4.421,34€

529,46

21%

111,19€

640,64€

QUADRE FINANÇAMENT:
Fajula Guillament, Maria Carme – 77916125Z
IMPORT
NOMINAL

CONCEPTE

%
IVA

IMPORT
IVA

TOTAL

Costos de gestió

2.901,73€

21%

439,26€

2.530,99€

Costos d’urbanització

41.599,01

21%

8.735,79€

50.334,80€

TOTAL

52.865,80€

Arquia Gestión de Activos SAU – A65910614
IMPORT
NOMINAL

CONCEPTE

%
IVA

IMPORT
IVA

TOTAL

Costos de gestió

2.901,73€

21%

439,26€

2.530,99€

Costos d’urbanització

41.599,01

21%

8.735,79€

50.334,80€

TOTAL

52.865,80€

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponent la regidora delegada
d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar les liquidacions provisionals en concepte de quotes d’urbanització
carrer Comtes de Besalú que es detallen:
TITULAR

LIQUIDACIO
2021-QUL-800001
2021-QUL-800002
2021-QUL-800003
2021-QUL-800004

IMPORT

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

CONCEPTE

2.530,99€

Quota zero – costos gestió

2.530,99€

Quota zero – costos gestió

50.334,80€

Costos urbanització

50.334,80€

Costos urbanització

Segon.a) Requerir a cada un dels propietaris de les finques per tal que efectuïn l’ingrés del
deute a l’oficina de Recaptació d’aquest Ajuntament, d’acord amb els següents
terminis:
•

Quota zero - costos gestió
termini únic - Immediatament després de l’ inici de les obres (estimació
juliol 2021).

•

Quotes obra urbanitzadora.
¼ després de l’inici de les obres (estimació juliol 2021).
¼ als tres mesos (estimació octubre 2021).
¼ als sis mesos (estimació gener 2021).
¼ als 9 mesos (estimació abril 2021).

b) El sistema de pagament serà el següent:
o els rebuts es carregaran en el compte de l’entitat financera designat
per l’interessat en cada un dels venciments.
o

En cas que els serveis de recaptació no disposin d’aquest compte o
si es volgués canviar caldrà que s’ompli el document de domiciliació
a les Oficines d’Atenció al Ciutadà.

c) Les quotes assenyalades tenen caràcter provisional i a compte de la liquidació
definitiva dels costos d’urbanització que procedeixin un cop acabada l obra
urbanitzadora.
d) Cas de no fer-se l’ingrés de les quotes urbanístiques en els terminis indicats es
procedirà tal i com disposa la legislació vigent (art. 149-4 del R.D. Legislatiu
1/2010, de 3 d’ agost, pel que s’ aprova el text refós de la Llei d’ urbanisme) a

l’execució de les quotes impagades mitjançant la via de constrenyiment sobre el
patrimoni dels propietaris afectats, amb la meritació del 20% de constrenyiment
i dels interessos de demora corresponents.
Tercer.- Notificar individualment aquest acord junt amb les liquidacions provisionals
corresponents (quota zero i quota d’obra urbanitzadora) a cada un dels propietaris
afectats.
Quart.a) Comunicar a tots els afectats que d’acord amb el que disposa la Llei 37/1992 de
28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, l’Ajuntament està subjecte a
aquest impost com entitat urbanitzadora. L’ article 5-d) de la llei considera
empresaris a “quienes efectúen la urbanización de terrenos o la promoción,
construcción o rehabilitación de edificaciones destinadas, en todos los casos, a
su venta, adjudicación o cesión por cualquier título, aunque sea ocasionalmente”
b) El meritament de l’IVA es produirà en el moment de la recepció, total o parcial,
de les obres per part de l’Ajuntament, havent de suportar l’Impost pels
corresponents costos de la urbanització i, a la vegada, repercutir-lo als
propietaris dels terrenys afectats pel planejament.
c) Les corresponents factures, que emetrà periòdicament l’Ajuntament, es faran
arribar al domicili fiscal o domicili electrònic (quan correspongui) dels interessats
des del departament de comptabilitat i pressupostos.
Cinquè.- Recordar a tots els interessats l’obligació de comunicar a l’Ajuntament els
canvis de titularitat de les seves finques (abans i durant l’obra urbanitzadora).
Per comunicar qualsevol canvi de titularitat previ a l’inici del cobrament de les quotes cal
adreçar-se directament a la Secció d’ Ingressos mitjançant el correu electrònic
ingressos@olot.cat, adjuntant-hi la documentació acreditativa de la transmissió com a
mínim abans de 10 dies naturals abans dels diferents venciments.
S’aprova per unanimitat.
12.1. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- ESTIMAR LA INDEMNITZACIÓ
RECLAMADA PEL SR. ****, PER DANYS OCASIONATS PER LA GRUA
MUNICIPAL.
Núm. de referència : X2021025173

Vist l’escrit presentat per l’advocada Sra. ****, en nom i representació del Sr. ****, en el
que es formula reclamació patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats
a un vehicle per la grua municipal i atesos els següents
ANTECEDENTS DE FET
Primer.- La representació del Sr. ****, en escrit de data 28 de maig de 2021 (Registre

General núm. E2021009534/28-05-2021), va formular reclamació patrimonial contra
l’Ajuntament d’Olot, pels danys que va patir el vehicle propietat del Sr. ****, marca
Toyota, model Land Cuiser, matricula ****, el dia 26 d’abril de 2021. Aquests danys van
ser causats quan el vehicle, que era remolcat per la grua municipal, es va desenganxar
i va colpejar amb una paret al carrer Germans Fradera. A la petició s’hi acompanya:
informe amistós de desperfectes produïts per la grua municipal de data 26 d’abril de
2021; i un informe pericial de data 6 de maig de 2021 (ref. 611799591), emès per “Àrea
Pericial Girona, S.L.”, que valora els danys en 342,95 euros, que és la quantitat que es
reclama.
Segon.- En informe del sotsinspector en cap de la Policia Municipal, de data 3 de juny
de 2021, es valida l’informe amistós de la Policia Municipal de data 26 d’abril de 2021,
en relació als desperfectes produïts per la grua municipal al vehicle marca Toyota, model
Land Cuiser, matricula ****, propietat del Sr. ****.
FONAMENTS DE DRET
Primer.- L’article 32.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic,
d’acord amb l’article 106.2 de la Constitució, assenyala que “els particulars tenen dret a
ser indemnitzats per les administracions públiques corresponents de tota lesió que
pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui conseqüència del
funcionament normal o anormal dels serveis públics, excepte en els casos de força
major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar d’acord amb la Llei”.
En igual sentit, l’article 81 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya. Aquests articles
determinen que la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques sigui de
caràcter objectiu i que, per tant, esdevingui imprescindible acreditar que el dany o lesió
sofert pel reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis
públics, en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense intervenció
estranya que pugui interferir alterant el nexe causal.
En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local i 174 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis causats
als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament dels serveis
públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents, en els termes establerts
per la legislació general sobre responsabilitat administrativa”
Segon.- La responsabilitat patrimonial de les administracions públiques es basa en un
sistema de responsabilitat objectiva, la qual cosa implica que no cal que hi hagi culpa o
negligència, sinó únicament un funcionament normal o anormal dels serveis públics, un
dany avaluable econòmicament i una relació de causalitat entre un i altre. També que el
ciutadà afectat no tingui el deure jurídic de suportar aquest dany, que no hi hagi força
major i que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons l’estat dels coneixements
o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la producció dels danys.
Així doncs, esdevé imprescindible acreditar que el dany o lesió sofert per la part
reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, en

relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense intervenció estranya que
pugui interferir alterant el nexe causal.
En el present cas, a la vista de l’informe amistós de la Policia Municipal, de data 26
d’abril de 2021, on es reconeixen expressament els desperfectes causats per la grua
municipal al vehicle matricula ****, propietat del Sr. ****, és procedent apreciar la relació
causal entre els danys reclamats i el funcionament dels serveis municipals, d’acord amb
els articles 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i 66 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d‘abril, pel que fa a les competències atorgades als municipis en matèria de Policia local,
trànsit i mobilitat.
Vist l’expedient administratiu SRP12021000012 i antecedents corresponents, que
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada d’Hisenda,
proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:
Primer.- Acceptar la reclamació patrimonial formulada per la representació del Sr. ****,
pels danys ocasionats per la grua municipal al vehicle matricula ****, propietat del Sr. ****.
Segon.- Efectuar un pagament de TRES-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB
NORANTA-CINC CÈNTIMS (342,95.- €) a favor del Sr. ****, en concepte d’indemnització
pels danys ocasionats a un seu vehicle.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 21130 920 224000

Import
342.95

Descripció
ASSEGURANCES

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

Aquests imports s’ingressaran en el número de compte bancari que les persones
interessades han de facilitar a les Oficines de Tresoreria.
S’aprova per unanimitat.
12.2. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ
PRESENTADA PER LA SRA. ****, PELS PERJUDICIS ECONÒMICS PATITS EN UN
INCIDENT A LA PLAÇA DEL MERCAT D’OLOT.
Núm. de referència : X2021029692

Vist l’escrit presentat per la Sra. **** en el que es formula reclamació patrimonial contra
l’Ajuntament d’Olot, pels perjudicis econòmics patits a conseqüència d’un incident a la
Plaça del Mercat d’Olot i atesos els següents
ANTECEDENTS DE FET

Primer.- La Sra. **** va formular reclamació patrimonial pels perjudicis econòmics patits
a conseqüència d’un incident a la Plaça del Mercat d’Olot (Registre General, núm.
E2021011434/21-06-2021). En aquest escrit s’assenyala que, el dia 10 de juny de 2021,
el terra dels lavabos de la Plaça del Marcat d’Olot estava mullat de lleixiu i que, per
aqueta causa, el pantaló negre que portava va quedar descolorit d’un camal. La
reclamació es quantifica en 40 euros, que és el preu d’uns pantalons nous, ja que la
taca de lleixiu és irreversible.

Segon.- L’Ajuntament d’Olot, per acord del ple municipal de data 18 d’octubre de 2012,
va adjudicar a l’empresa “RUBAU TARRES, SAU”, el contracte de concessió d’obra
pública per a la redacció del projecte, construcció i explotació del Mercat Municipal
d’Olot.
Aquest contracte es regeix pel plec de clàusules administratives i econòmiques
particulars i pel plec de prescripcions tècniques aprovades pel plenari municipal, de data
12 de juliol de 2012. En aquest plec de clàusules s’assenyala que l’empresa
concessionària és la responsable de l’adequat funcionament de les instal·lacions de la
Plaça del Mercat i del bon ordre en el funcionament d’aquest servei, havent de
subscriure les preceptives pòlisses d’assegurances per respondre dels riscos i
responsabilitats davant de l’Administració, dels usuaris i de tercers.
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.- Els danys reclamats per la Sra. **** no són atribuïbles a l’Ajuntament, atès que
la gestió de la Plaça Mercat correspon a l’empresa “RUBAU TARRES, SAU”.
En aquest cas, més enllà del que manifesta la part reclamant, no hi ha prova objectiva i
certa dels fets que es relaten; sobretot si es té en compte que no consta que l’empresa
la l’empresa concessionària de la gestió de la Plaça del Mercat intervingués en l’incident,
ni en tingués coneixement abans de la presentació de la reclamació de responsabilitat
patrimonial.
La pretensió de la reclamant sobrepassa l’àmbit de la responsabilitat objectiva de les
administracions públiques i deriva cap a la conversió de l’Ajuntament d’Olot en una mena
d’asseguradora universal de qualsevol eventualitat que es produeixi a la ciutat amb
independència de la pròpia actuació administrativa.
Quart.- La valoració econòmica dels danys no queda acreditada en la documentació
aportada a la reclamació.
Vist l’expedient administratiu SRP12021000015 i antecedents corresponents, que
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada de l’Àrea de
Participació, Transparència i Govern Obert, proposa a la Junta de Govern Local
l'adopció dels següents acords:
Primer.- DENEGAR la indemnització reclamada per la Sra. **** pels perjudicis
econòmics patits a la Plaça del Mercat d’Olot, atès que la gestió de la Plaça del Mercat
no correspon a l’Ajuntament d’Olot, sinó l’empresa a “RUBAU TARRES, SAU”.
Segon.- Notificar aquests acords a “RUBAU TARRES, SAU”, concessionària de la
construcció i explotació del Mercat Municipal d’Olot.
S’aprova per unanimitat.

13.1. - DECLARAR DESERTA LA LICITACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT
PREVENTIU I CORRECTIU DEL SISTEMA DE FRED AMB CONTROL DE
TEMPERATURA I HUMITAT DE LA CAMBRA DE SUPORT ESPECIALS DE
L'ARXIU MUNICIPAL I COMARCAL DE LA GARROTXA
Núm. de referència : X2021023950
Antecedents
La Junta de Govern Local en sessió ordinària del dia 27 de maig de 2021, va acordar
iniciar l'expedient de contractació del servei de manteniment preventiu i correctiu del
sistema de fred amb control de temperatura i humitat de la cambra de suport especials
de l’Arxiu municipal i comarcal de la Garrotxa mitjançant procediment obert simplificat
abreujat, aprovar-ne l’expedient i convocar licitació.
El termini per a la presentació d’ofertes va finalitzar el dia 17 de juny de 2021 a les 14 h.
En l’aplicació Sobre Digital no consta que es presentés cap oferta.
Vist l’expedient administratiu CCS12021000041 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Declarar deserta la licitació del servei de manteniment preventiu i correctiu del
sistema de fred amb control de temperatura i humitat de la cambra de suport especials
de l’Arxiu municipal i comarcal de la Garrotxa.
Segon.- Donar de baixa la reserva comptable feta amb motiu de la convocatòria de la
licitació amb càrrec a la partida 21144 333 212001 Manteniment edificis Culturals
(altres), per import de 484 € corresponents a la despesa prevista per a l’any 2021, així
com també la previsió de despesa de 484 € per a l’any 2022.
Operació Referència
200200

Tipus
Partida
Despeses 21144 333 212001

200200

Despeses 99999

Import Descripció
- 484
MANTENIMENT EDIFICIS
CULTURALS (ALTRES)
- 484
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

Tercer.- Publicar aquests acords al Perfil del contractant.
S’aprova per unanimitat.

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

001

001

001

000

000

13.2. - APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT, APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS I EL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT
SENSE PUBLICITAT, DE SUBMINISTRAMENT DE LLICÈNCIES DE L’APLICACIÓ
“ESCIO” PER A LA GESTIÓ DE LA BRIGADA MUNICIPAL, I SERVEIS DE
MANTENIMENT, MILLORA I ADAPTACIÓ DE L’APLICACIÓ A LES NECESSITATS
DE LA BRIGADA MUNICIPAL; I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ
Núm. de referència

: X2021021566

Antecedents
Per acord de la Junta de Govern Local de 13 de maig de 2021, es va iniciar l’expedient
del contracte mixt pel “Subministrament de les llicències i serveis de manteniment i
adaptació de l’aplicació informàtica ESCIO per gestionar la Brigada Municipal” , es va
aprovar l’expedient i el plec de clàusules administratives particulars (PCAP) i el plec de
condicions tècniques (PPT), es va aprovar la despesa i es va convidar a l’empresa
Esolvo Global, SL perquè presentés oferta.
D’acord amb l’informe tècnic que proposa la contractació i per les raons que s’hi
exposen, s’han de seguir els tràmits de l’article 168.a)2n de la Llei de Contractes del
Sector Públic (en endavant LCSP) per ser “Esolvo Global, SL” propietària d’aquestes
aplicacions i, en conseqüència, l’únic proveïdor que les pot realitzar.
En data 27 de maig de 2021 “Esolvo Global, SL”, amb NIF B55075758 va presentar
oferta pels esmentats serveis.
En data 1 de juny de 2021, el Sr. Joan Prat Espuña, responsable del Departament
d’Informàtica i Noves Tecnologies de l’Ajuntament d’Olot va emetre informe de valoració
de l’oferta, proposant l’adjudicació a l’empresa “Esolvo Global, SL”
En data 10 de juny de es va requerir a l’empresa “Esolvo Global, SL” per tal que
presentés la documentació justificativa a què fa referència l’article 150.2 de la LCSP i la
clàusula 17 del PCAP, atorgant un termini de 7 dies hàbils per a la presentació de la
documentació.
Vist que la documentació requerida ha estat presentada dins el termini establert a
l’efecte.
De conformitat amb el punt 3 de l’article 150 de la LCSP i amb la Disposició Addicional
Segona de la LCSP.
Atès que la competència per a l’adopció del present acord és de Junta de Govern Local,
en virtut de la delegació efectuada per Decret d’Alcaldia de 25 de juny de 2019.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12021000036, com a regidora delegada
d’Hisenda, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següent acord:

Primer.- ADJUDICAR el contracte pel “Subministrament de les llicències i serveis de
manteniment i adaptació de l’aplicació informàtica ESCIO per gestionar la Brigada
Municipal”, a favor de l’empresa “Esolvo Global, SL”, amb NIF B55075758, per un import
de dinou mil tres-cents seixanta-sis euros amb tres cèntims (19.366,03 €) IVA inclòs.
Aquest import es desglossa en setze mil quatre euros amb noranta-nou cèntims
(16.004,99 €) més tres mil tres-cent seixanta-un euros amb quatre cèntims (3.361,04 €)
d’IVA calculat al 21%, pels 2 anys de durada del contracte.
L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de clàusules
administratives particulars i el plec condicions tècniques reguladores de la contractació,
aprovats per la Junta de Govern Local de data 13 de maig de 2021.
Segon.- El contracte tindrà una durada de 2 anys, amb efectes a partir del dia 1 de gener
de 2021.
Tercer .- Aprovar i disposar el pagament de la despesa per import de 19.366,03 € (IVA
inclòs) amb càrrec a la partida núm. 2021.120.920.227994 “manteniment i suport
informàtic”
Anualitat
2021
2022
Operació Referència
200220
200220

Tipus
Partida
Despeses 21120 920 227994
Despeses 99999

Import màxim.
IVA inclòs
9.683,01 €
9.683,02 €
Import
9683.01
9683.02

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
MANTENIMENT I SUPORT INFORMATIC
100 001 001 001 000 000
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA
100 001 001 001 000 000

En tractar-se d’una despesa plurianual, queda subordinada a l’existència de crèdit
adequat i suficient en el pressupost dels exercicis respectius.
Quart.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària.
Cinquè.- Publicar l’adjudicació del contracte mitjançant anunci en el Perfil del
Contractant, de conformitat amb el punt 1 de l’article 151 de la LCSP.
Sisè.- Requerir a l’adjudicatària per tal que dins el termini màxim de 15 dies hàbils, a
comptar del següent al de la notificació de l’adjudicació, es formalitzi el contracte, de
conformitat amb l’article 153.3 de la LCSP.
Setè.- PUBLICAR la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del
Contractant.
S’aprova per unanimitat.

13.3. - PRORROGAR L'AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA D'ÚS PRIVATIU DEL
PAVELLÓ FIRAL PER A LA NIT DE NADAL I LA NIT DE CAP D'ANY 2021
Núm. de referència

: X2017025764

Antecedents:
La Junta de Govern Local, en sessió de 23 de setembre de 2017, va acordar adjudicar
l’autorització administrativa per a la utilització de les instal·lacions del Pavelló Firal d’Olot
la Nit de Nadal i la nit de Cap d’any a favor de la societat “The City Olot SL”, per un
cànon anual de 3.010 €.
El Plec de clàusules administratives reguladores de l’adjudicació fixava la durada del
contracte en dos anys, prorrogable anualment per dos anys més.
El contracte es va formalitzar en data 28 de novembre de 2017 i va finalitzar en data 27
de novembre de 2019.
La primera pròrroga del contracte, pel termini d’un any i amb efectes a partir del dia 28
de novembre de 2019, es va acordar per Junta de Govern Local de data 7 de novembre
de 2019.
L’any 2020 la situació provocada la pandèmia del coronavirus COVID19 i les mesures
sanitàries vigents per a la prevenció del contagi i contenció de la pandèmia, van impedir
que es poguessin celebrar actes festius.
Vista la instància presentada pel representant de “The City Olot SL” (Registre d’Entrada
E2021010548 de 9 de juny de 2021) en què posa de manifest que l’any passat no va
poder dur a terme les festes de la Nit de Nadal i la Nit de Cap d’any a causa de la
pandèmia del COVID19, i demana poder-les celebrar aquest any 2021.
Vist l’expedient administratiu CCS12017000022 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d’Hisenda proposta a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- PRORROGAR, pel termini d’un any l’autorització per a la utilització de les
instal·lacions del Pavelló Firal d’Olot per la Nit de Nadal i per a la Nit de Cap d’any, a
favor de la societat THE CITY OLOT SL, amb NIF B17769175.
Segon.- Delegar la resolució per Decret, per tal de fixar les condicions de l’activitat i els
horaris de finalització d’acord amb la normativa i amb les mesures vigents per a la
prevenció del contagi per coronavirus; així com per establir les dates per fer el muntatge
i desmuntatge i fixar els terminis per a la presentació de la documentació necessària i
l’ingrés del cànon corresponent.
S’aprova per unanimitat.

13.4.- ADJUDICAR LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER L’EXPLOTACIÓ D’UN
SERVEI DE BAR-CAFETERIA AL PAVELLÓ DE BANYS DE L’ÀREA RECREATIVA
DELS TOSSOLS.
La junta de Govern Local acorda deixar aquest punt sobre la taula.
13.5. - ESPORTS. INFORME CANVI CANONADES PAVELLÓ
Núm. de referència : X2021029053
Atès que és necessari contractar les obres de canvi de canonades d’ACS i AFS des de
sala de màquines als vestidors 7-11, per tal d’adequar la instal·lació a la normativa vigent
sobre la legionel·losi i per tal de sanejar les canonades existents, que són de ferro, tenen
33 anys i no es troben en bones condicions. Codi CPV: 45330000-9 Treballs de
fontaneria Atès que la necessitat a satisfer s’integra dins les competències de
l’Ajuntament d’Olot.
Atès que s’ha demanat pressupost a les següents empreses es va sol·licitar pressupost
a les següents empreses:
- “Electric Jomi, S.L”
- “Pere Casas Viñas”
- “Instal·lacions Raiger”
Atès que segons l’informe de valoració, de les 3 empreses sol·licitades, s’ha presentat
únicament 2 empreses.
La valoració tècnica de la oferta presentada, en base als criteris establerts en la
sol·licitud, és la següent:
• “Electric Jomi, S.L” Preu: 22.890,00 € + 4.806,90 € en concepte d’IVA
• “Instal·lacions Raiger” Preu: 22.960,00 € + 4.821,60 € en concepte d’IVA
Analitzades les ofertes, s’informa favorablement a la contractació de l’oferta presentada
per l’empresa “Electric Jomi, S.L”, per haver presentat l’oferta més econòmica.
Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals de
contractació.
Atès que l’empresa Electric Jomi, S.L no ha subscrit amb l’Ajuntament d’Olot, durant el
present exercici pressupostari, més contractes menors pel mateix objecte que individual
o conjuntament superin el llindar establert per als contractes menors de serveis a l’article
118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant
LCSP).

Tipus de Contracte: OB
Procediment
AD
Criteris
NO

D’OBRES
ADJUDICACIÓ DIRECTE
SENSE CRITERI

Fonament Jurídic
Primer.- Atesa la definició que l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (LCSP) formula del contracte de serveis.
Segon.- Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP, referent a l’inici, contingut i
aprovació de l’expedient administratiu.
Tercer.- Ateses les competències que estableix la disposició addicional segona de la
LCSP i les delegacions efectuades pel cartipàs municipal.
Vist l’expedient administratiu núm: CC012021000407 d’esports i antecedents corresponents, la
regidora d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar l’informe emès per Clàudia Planas Grabalosa, Coordinadora de les
Instal·lacions Esportives Municipals de data 16 de juny de 2021 en el que es motiven
les necessitats de contractar.
Segon.- S’adjudiqui el contracte menor d’obra de canvi de canonades d’ACS i AFS des
de sala de màquines als vestidors 7-11 del pavelló, a favor de l’empresa Electric Jomi,
S.L, amb NIF B17280264, pel preu de vint-i-set mil sis-cents noranta-sis euros amb
noranta cèntims (27.696,90 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en 22.890,00 € de pressupost net i 4.806,904 € en
concepte d’IVA calculat al 21%.
Tercer.- El termini màxim previst per a l’execució de les obres serà de 2 mesos a comptar
del dia 15 de juny.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 19.000,00€ de la partida 2021 330
342 63205 INVERSIONS ESPORTIVES i de l’import de 8.696,90€ de la partida 2021
140 342 63204 ACTUACIONS EDIFICIS ESPORTIUS I DE LLEURE
S’aprova per unanimitat.

13.6. - ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE CONSERGERIA I
MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS (IEMS)
2021-2023.
Núm. de referència : X2021010422
Per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot, en sessió celebrada en
data 29 d’abril de 2021, es va aprovar l’expedient de contractació dels serveis de
consergeria i manteniment de les Instal·lacions Esportives Municipals (IEM’S), el plec
de clàusules administratives particulars (PCAP) i el plec de prescripcions tècniques
(PPT).
El procediment de contractació ha estat l’obert, amb un pressupost de licitació de cent
trenta-tres mil sis-cents vuitanta-nou euros i quaranta-vuit cèntims (133.689,48.-€) més
IVA de vint-i-vuit mil setanta-quatre euros i setanta-vuit cèntims (28.074,78.-€), calculat
al tipus del 21%.
El valor estimat del contracte (VEC) ha estat de cent seixanta mil quatre-cents vint-i-nou
euros i disset cèntims euros (160.429,17.-€) IVA exclòs.
Finalitzat el termini de presentació de proposicions, havien concorregut a la licitació dues
empreses:
ROCATOMBA, SL
EXTERNA SERVICIOS GENERALES DE EMPRESA, SL
La mesa de contractació procedí a l’obertura del sobre A el dia 26 de maig de 2021.
La mesa de contractació procedí a donar compte de l’informe tècnic resultant d’aplicar
els criteris de judici de valor i a l’obertura del sobre B, en sessió pública, el dia 3 de juny
de 2021.
La Mesa, una vegada aplicats els criteris automàtics al contingut del sobre B, acordà
proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació dels Serveis de consergeria i
manteniment de les Instal·lacions Esportives Municipals d’Olot (IEM’S) a favor de
l’empresa ROCATOMBA, SL, per un import de cent trenta-tres mil vint-i-quatre euros i
trenta-sis cèntims (133.024,36.-€) més un IVA de vint-i-set mil nou-cents trenta-cinc
euros i dotze cèntims (27.935,12.-€), calculat al tipus del 21%, per haver presentat
l’oferta més avantatjosa amb un total de 93,40 punts.
Atès que, una vegada requerida, l’empresa ROCATOMBA SL, ha presentat la
documentació sol·licitada per la mesa així com la garantia definitiva per un import de sis
mil sis-cents cinquanta-un euros i vint-i-un cèntims (6.651,21.-€),
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12021000023 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:

Primer.- ADJUDICAR el contracte del servei de consergeria i manteniment de les
Instal·lacions Esportives Municipals (IEM’S) a favor de l’empresa ROCATOMBA, SL
amb NIF B-B17479817 pel preu de CENT TRENTA-TRES MIL VINT-I QUATRE EUROS
I TRENTA-SIS CÈNTIMS (133.024,36.-€) més IVA (21%) de VINT-I-SET MIL NOUCENTS TRENTA-CINC EUROS I DOTZE CÈNTIMS (27.935,12.-€)
Segon.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de
clàusules administratives particulars reguladores de la contractació i el plec de
prescripcions tècniques, aprovats per Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot de
29 d’abril de 2021; així com per l’oferta presentada per l’adjudicatari. Tota la informació
necessària que justifica la present adjudicació es troba publicada en el Perfil del
Contractant de l’Ajuntament d’Olot.
Tercer.- El preu del contracte pel que fa a les prestacions a executar l’any 2021, es
pagarà amb càrrec a la partida pressupostària de l’ajuntament d’Olot 2021 399 341
227990 Prestació Serveis IEM’S, per un import de trenta-vuit mil vuit-cents quaranta-dos
euros amb noranta-vuit cèntims (38.842,98.-€) i vuit mil cent cinquanta-set euros amb
dos cèntims (8.157,02) corresponent al 21% d’IVA (47.000,00 euros IVA inclòs),
corresponent als mesos de juliol a desembre de 2021.
Operació Referència
200300
2102779

Tipus
Partida
Despeses 21399 341 227990

Import
47000.00

Descripció
PRESTACIO SERVEIS IEM'S

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

Quart.- El termini d’execució del servei serà de dos anys a comptar des de l’endemà de
la formalització del contracte, sense possibilitat de pròrroga.
Cinquè.- Nomenar responsable del contracte el Sr. Miquel Roca Juan, cap d’esports de
l’Ajuntament d’Olot.
Sisè.- Notificar l’adjudicació als licitadors i publicar-la al Perfil del Contractant de
conformitat amb el que disposa l’article 151.1 de la LCSP, una vegada presentada i
acceptada tota la documentació i la garantia definitiva.
Setè.- La formalització del contracte es durà a terme en document administratiu dins
dels 15 dies hàbils següents al dia en que s’efectuï la notificació de l’adjudicació.
Vuitè.- 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.

14.1. - AUTORITZAR LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES A UNA ALUMNA DE
L'ESCOLA PIA D'OLOT A LES ACTIVITATS D'ACCIÓ JOVE (ÀREA EDUCACIÓ I
JOVENTUT DE L'AJUNTAMENT D'OLOT)
Núm. de referència

: X2021030258

Atès que a l’Escola Pia d’Olot es cursa el cicle formatiu de grau mitjà de Conducció
d’activitats fisicoesportives en el medi ambient, en el programa educatiu del qual
s’estableix l’obligació dels estudiants de realitzar pràctiques en les empreses o
administracions públiques.
Atès que l’àrea d’Educació i Joventut de l’Ajuntament d’Olot està disposada a col·laborar
amb l’Escola Pia per tal que el seu alumnat pugui adquirir coneixements relacionats amb
tasques de les activitats d’acció jove i altres que se’n deriven del funcionament normal
dels departaments.
Vist l’expedient administratiu RH142021000015 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Organització i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de Govern
Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Autoritzar la realització de pràctiques a l’àrea d’Educació i Joventut a la senyora
****, alumna de formació professional CAFEMN de l’Escola Pia d’Olot, durant el període
comprès entre el 28/06/2021 i el 30/07/2021 i amb horari de dilluns a divendres de 9 a
15 i de 16 a 18 hores, segons estableix el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament
d’Olot i l’Escola Pia d’Olot, per realitzar tasques de les activitats d’acció jove i altres
derivades del normal funcionament del departament, i sense percebre cap tipus de
remuneració.
Segon.- Incloure a la senyora ****, estudiant de l’Escola Pia d’Olot, a l’assegurança de
responsabilitat civil d’aquest Ajuntament el temps que estigui realitzant les pràctiques.
S’aprova per unanimitat.
15.1. - AUTORITZAR LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES DE FORMACIÓ DUAL A
DOS ALUMNES DE L'INSTITUT MONTSACOPA A L’ESCOLA BRESSOL LES
FONTS
Núm. de referència : X2021030515
Vist que a l’Institut Montsacopa es cursa el Cicle formatiu de grau superior de Tècnic
d’Educació infantil, en el programa educatiu del qual s’estableix l’obligació dels
estudiants de realitzar pràctiques en les empreses o administracions públiques.
Atès que l’Ajuntament d’Olot col·labora amb diferents centres educatius per facilitar la
realització de pràctiques als seus alumnes.

Atès que l’escola bressol municipals Les Fonts està disposada a col·laborar amb l’Institut
Montsacopa per tal que els seus alumnes puguin adquirir coneixements relacionats amb
tasques que se’n deriven del funcionament normal del departament.
Vist l’expedient administratiu RH142021000019 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Organització i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de Govern
Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- AUTORITZAR la realització de pràctiques a l’escola bressol de Les Fonts a la
senyora ****, estudiant del Cicle formatiu de grau superior de Tècnic d’Educació infantil
de l’Institut Monstacopa, durant el període comprès entre el 05/07/2021 i el 30/07/2021
i amb l’horari de 8:30 a 16 hores dilluns i dimecres i de 8:30 a 15 hores dimarts, dijous i
divendres, segons estableix el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i
l’Institut Montsacopa.
Segon.- AUTORITZAR la realització de pràctiques a l’escola bressol de Les Fonts a la
senyora ****, estudiant del Cicle formatiu de grau superior de Tècnic d’Educació infantil
de l’Institut Monstacopa, durant el període comprès entre el 05/07/2021 i el 30/07/2021
i amb l’horari de 8:30 a 16 hores dilluns i dimecres i de 8:30 a 15 hores dimarts, dijous i
divendres, segons estableix el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i
l’Institut Montsacopa.
Tercer.- Retribuir a les alumnes una beca fixada per la comissió de seguiment del
conveni de 546,29€ cada una per la realització de les pràctiques en formació DUAL.
Quart.- L’Ajuntament d’Olot assumirà els drets i obligacions en matèria de Seguretat
Social establerts per al Règim General i donarà d’alta i baixa de la Seguretat Social
segons estableix la normativa vigent.
Cinquè.- INCLOURE als alumnes **** i ****, estudiants de l’Institut Montsacopa, a
l’assegurança de responsabilitat civil d’aquest Ajuntament el temps que estiguin
realitzant les pràctiques.
Sisè.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a les aplicacions pressupostàries
corresponents al pressupost per a l’any 2021 següents:
Operació Referència
0

Tipus
Partida
Despeses 21500 323 131005

Import
1092.58

0

Despeses 21500 323 160003

96.82

S’aprova per unanimitat.

Descripció
PERSONAL
PRACTIQUES
EDUCACIO
ASSEGURANCES
SOCIALS
EDUCACIO

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
FP 500DUAL
044 999 999 999 999
FP 500DUAL
044

999

999

999

999

16.1. - AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES A UN MONITOR ESTIU
RIU DE L’ESCOLA D’EDUCADORS QUIRÀLIA
Núm. de referència : X2021030281
Atès que Puntuajocs S.L, Escola d’Educadors Quiràlia, dins el seu pla educatiu hi ha
inclosa la realització de pràctiques externes que permeten als estudiants aplicar els
coneixements teòrics a la pràctica, incorporar els valors professionals i desenvolupar les
competències essencials de la professió.
Atès que l’Ajuntament d’Olot col·labora amb diferents entitats i centres educatius per
facilitar la realització de pràctiques als seus alumnes.
Vist l’expedient administratiu RH142021000017 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 la realització de pràctiques al casal d’Estiu Riu al Morrot al senyor
****, estudiant de l’Escola d’Educadors Quiràlia, durant el període comprès entre el
05/07/2021 i el 06/08/2021 i amb l’horari de 9 a 14 hores de dilluns a divendres, segons
estableix el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’Escola d’Educadors
Quiràlia, per a la realització de pràctiques de monitor d’activitats d’estiu, entre d’altres, i
sense percebre cap remuneració.
Segon.- Incloure a l’alumne **** a l’assegurança de responsabilitat civil d’aquest
Ajuntament el temps que estiguin realitzant les pràctiques.
S’aprova per unanimitat.
17.1. - AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES A UN MONITOR ESTIU
RIU DE L’ESCOLA DE L’ESPLAI DE GIRONA
Núm. de referència

: X2021030300

Atès que l’Escola d’Educadors en el lleure infantil i juvenil ESCOLA DE L’ESPLAI DE
GIRONA (Fundació esplai Girona – Mare de Déu del Mont), dins el seu pla educatiu hi
ha inclosa la realització de pràctiques externes que permeten als estudiants aplicar els
coneixements teòrics a la pràctica, incorporar els valors professionals i desenvolupar les
competències essencials de la professió.
Atès que l’Ajuntament d’Olot col·labora amb diferents entitats i centres educatius per
facilitar la realització de pràctiques als seus alumnes.
Vist l’expedient administratiu RH142021000018 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 la realització de pràctiques al casal d’Estiu Riu al senyor ****,
estudiant de l’Escola de l’esplai Girona, durant el període comprès entre el 05/07/2021 i
el 06/08/2021 i amb l’horari de 8 a 14 hores de dilluns a divendres, segons estableix el
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’Escola de l’esplai Girona, per a la
realització de pràctiques de monitor d’activitats d’estiu, entre d’altres, i sense percebre
cap remuneració.
Segon.-Incloure a l’alumne **** a l’assegurança de responsabilitat civil d’aquest
Ajuntament el temps que estigui realitzant les pràctiques.
S’aprova per unanimitat.
18.1. - AUTORITZAR LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES A UN ALUMNE DE L'IES
BOSC DE LA COMA A INTERVENCIÓ.
Núm. de referència

: X2021030265

Atès que al Institut Bosc de la Coma d’Olot es cursa el Cicle formatiu de grau superior
d’Administració i finances, en el programa educatiu del qual s’estableix l’obligació dels
estudiants de realitzar pràctiques en les empreses o administracions públiques.
Atès que l’àrea d’intervenció està disposada a col·laborar amb l’IES Bosc de la Coma
per tal que els seus alumnes puguin adquirir coneixements relacionats amb tasques
d’auxiliar administratiu, arxivar, classificar documentació i altres que se’n deriven del
funcionament normal del departament.
Vist l’expedient administratiu RH142021000016 i antecedents corresponents, la regidora
delegada d'Organització, Innovació i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de Govern
Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- AUTORITZAR la realització de pràctiques a l’àrea d’intervenció d’aquest
Ajuntament al Sr. ****, estudiant del Cicle formatiu de grau superior d’Administració i
finances del Institut Bosc de la Coma, durant el període comprès entre el dia 02/07/2021
i el 30/07/2021 amb l’horari de 8 a 15 hores de dilluns a divendres, i entre el dia
01/09/2021 i el 29/10/2021 amb l’horari de 9 a 13 hores de dilluns a divendres, segons
estableix el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i el Institut Bosc de la
Coma, per realitzar tasques d’auxiliar administratiu, arxivar, classificar documentació i
altres que se’n deriven del funcionament normal del departament, i sense percebre cap
remuneració.
Segon.- Incloure al senyor ****, estudiant de l’IES Bosc de la Coma, a l’assegurança de
responsabilitat civil d’aquest Ajuntament el temps que estigui realitzant les pràctiques.
S’aprova per unanimitat.

19.1. - CONCEDIR OBRES DE REFORMA INTERIOR PER A LA CREACIÓ D'UN
HABITATGE
Núm.- LLICENCIA D’OBRES
****- C CAN TORRAS VALL DE BIANYA, LA
Núm. de referència : X2021016961
AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per ADEQUACIÓ DE LOCAL PER
HABITATGE EN EDIFICI PLURIFAMILIAR EN TESTERA, al : C DE SANT RAFEL
N.0035 Pis.1 Pta.1 , del municipi d’Olot.
Identificació de l’expedient: OMA32021000029
Situació: C DE SANT RAFEL N.0035 Pis.1 Pta.1
UTM: : 7702105
1.- En data 20/4/2021 **** amb DNI: **** , representat per ****, presenta projecte d’obres
majors per ADEQUACIÓ DE LOCAL PER HABITATGE EN EDIFICI PLURIFAMILIAR
EN TESTERA, amb situació al carrer C DE SANT RAFEL N.0035 Pis.1 Pta.1 , d’Olot,
d’acord amb el projecte redactat per ****
2.- En data 31/5/2021 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.
FONAMENT DE DRET
1. Vist el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per
acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 18 de juny de
2003 i quin Text Refós fou aprovat pel mateix òrgan en sessió de data 25 de setembre
de 2003, havent estat publicada la seva normativa al Diari Oficial de la Generalitat de
data 2 de febrer de 2004, i posteriors modificacions, qualifica la finca on es situa
l’edificació existent de sòl. URBÀ CONSOLIDAT Zona de colmatació de l’estructura
urbana (7.2)
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
(OMA32021000029), per ADEQUACIÓ DE LOCAL PER HABITATGE EN EDIFICI
PLURIFAMILIAR EN TESTERA, amb situació al C DE SANT RAFEL N.0035 Pis.1 Pta.1
, del municipi d’Olot, d’acord amb el projecte redactat per ****
SEGON. Informar que no podran iniciar-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 2 mesos i el termini per acabar-les
és de 18 mesos La llicència urbanística caducarà a tots els efectes si, en finir qualsevol
d’aquests terminis o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no s’han acabat
les obres, essent necessari sol·licitar nova llicència ajustada a l’ordenament urbanístic
vigent.
QUART. Donar compte de l’ingrès de les autoliquidació/ns que es detalla/en
seguidament: CRA2021600030
Liquidació de Drets i Garanties:
Drets
Per:
Un pressupost de: 53413.56 euros
Base liquidable Drets
(3)
53413.56

%
Drets definitius Taxes
bonifica
ció
2136.54
0
2136.54

Total Drets
66.15

Garanties:
Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties

Euros
2202.69
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

2202.69

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

quedant el contractista sotmès a la legislació vigent en la matèria i a les ordres que en
aquest sentit li transmeti la Policia Municipal.
12.- El davant de l’edifici o del solar on es realitzin les obres de nova construcció, o que
afectin la façana o part anterior de la coberta, es tancaran sempre amb un clos de
protecció d’acord amb les condicions de l’Ordenança d’obres a la via pública. Les
bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació
vigent.
13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les
prestacions de la Seguretat Social.
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la corresponent
llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals que causi.
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En cas
d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les sancions
que corresponguin.
Condicions particulars
1
D'acord amb l'establert a l'art. 1 del Decret 282/1991, no es poden iniciar les
obres de construcció si no s'ha presentat prèviament a l'Ajuntament el corresponent
projecte executiu i el programa de control de qualitat. El projecte executiu haurà d’estar
visat pel col·legi d’arquitectes en aplicació del Reial Decret 1000/2010, sobre visat
col·legial obligatori. També caldrà presentar informe subscrit pel redactor del projecte
sobre l’adequació del projecte executiu al projecte bàsic autoritzat, o de modificació del
projecte en el seu cas.
• 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).
• Pla de seguretat de l’obra subscrit pel contractista i aprovat per la direcció
facultativa de l’obra, que haurà de contenir la documentació referida a les
prescripcions que dimanen de la normativa del Ministeri de Sanitat que
s’estableixen al document anomenat “PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN
PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL SARS-CoV-2”
2.
Aquesta llicència no autoritza l’ocupació de la via pública amb materials o altres
elements propis de l’obra.

3.
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.
4.
El termini per declarar les obres davant el Cadastre, és de 2 mesos a partir de la
data de l’acabament que consta en el Certificat Final d’Obra. Cal presentar el formulari
900D disponible a la seu electrònica de la Direcció General de Cadastre on trobareu
també l’assistent de declaracions cadastrals. Les persones jurídiques, personal tècnic
col·legiat o gestors, estan obligats a presentar la declaració per mitjans telemàtics. Si no
es disposa de mitjans informàtics es pot tramitar a l’oficina del cadastre de l’Ajuntament
d’Olot.

S’aprova per unanimitat.

i no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el
president aixeca la sessió a les nou i vint minuts 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

