
 
 
 

ACTA NÚM. 31 
JUNTA DE GOVERN LOCAL  
EL DIA 5 D´AGOST DE 2021. 

 
 
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 5 d’agost 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, Maria Assumpció Camps i Bosch i Aniol Sellabona i Aguilera   
presencialment al lloc on se celebra. Montserrat Torras i Surroca de forma telemàtica.  
 
També hi assisteixen com a regidors delegats expressament convidats per tal de 
presentar els assumptes de la seva àrea, sense poder intervenir, en cap cas, en la part 
resolutiva ni en la resta d’assumptes que no afectin a la seva àrea ni prendre part en la 
votació, i segons informe dels Serveis de Secretaria del dia 1 de juliol de 2003, la Sra: 
Adriana Francés i Planella de forma presencial.  
 
Hi assisteix telemàticament com a regidor de l’oposició: Josep Guix Feixas.  
 
Actua com a secretari, el Secretari Accidental, Sr. Miquel Torrent Compte.  
 
El secretari fa constar que els regidors Sra. Torras i Sr. Guix han estat autoritzats per 
assistir telemàticament a la sessió. 
 
 

1.1. - AUTORITZAR LA CELEBRACIÓ D'AQUESTA SESSIÓ PER MITJANS 
TELEMÀTICS 

 
Núm. de referència : X2021036733     
 
 
En data 9 de maig de 2021 ha finalitzat l’estat d’alarma que es va implantar a Espanya 
mitjançant el Reial 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 Resolució SLT/2498/2021, de 29 de juliol, actualment vigent, 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, en relació a les 
reunions i/o trobades familiars i de caràcter social, estableix que  “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”.  
 
Aquesta modificació, que podia afectar drets fonamentals, requeria la ratificació judicial 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per aplicar-les un cop finalitzat 
l’estat d’alarma. El TSJC ha avalat aquesta modificació i ha donat el seu vistiplau tenint 
en compte, per una part,  la molt lleu repercussió que aquestes mesures poden tenir en 
el dret fonamental de reunió i, per altra, que, a criteri del TSJC, la Generalitat de 
Catalunya 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.  
 
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 Local de l’Ajuntament prevista pel 
dia 5 d’agost 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. - DESPATX OFICIAL 
 
El Sr. Alcalde dona compte als membres de la Junta de Govern dels actes i reunions a 
les quals ha assistit, des de la sessió celebrada el dia 29 de juliol: 

 
- Dijous 29 de juliol, l’alcalde accidental va assistir a l’acte de Presentació 

centenari i de la nova temporada de la UEO 
- Divendres 30 de juliol acompanyat del regidor d’esports, Aniol Sellabona, va 

viatjar fins a Lleida per veure el Campionat Europeu de Patinatge de grups 
de xou en el qual hi participaven els grups Júnior i grans del Club Patinatge 
Artístic Olot. 

 
 

3.1. - CULTURA: SUBVENCIÓ ADQUISICIÓ LLIBRES EN ESPÈCIE PER LA 
BIBLIOTECA MARIÀ VAYREDA (2A. CONVOCATÒRIA) 

 

Núm. de referència : X2021035912     
 
 
En relació a l’expedient SCU12021000019 de Cultura , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
Primer.- Sol·licitar la subvenció: 



 
 
 

 
Organisme: GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT DE 

CULTURA  
Programa: SEGONA CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS EN ESPÈCIE PER 

A L'ADQUISICIÓ DE NOVETATS EDITORIALS EN CATALÀ 
DESTINADES A LES BIBLIOTEQUES 

Referència: DOGC NÚM.8462 DE 21/07/2021 
Núm disposició: CLT/2223/2021 
Import: 4352.00 € 

 
Segon.- Presentar a l’esmentada convocatòria el projecte: SUBVENCIÓ PER 
L’ADQUISICIÓ EN ESPÈCIE DE NOVETATS EDITORIALS PER LA BIBLIOTECA 
MARIÀ VAYREDA 2021  
 
Tercer.- Facultar l’alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

4.1. - CULTURA: SUBVENCIÓ REDUCCIÓ AFORAMENTS PROGRAMACIÓ 
ESCOLAR 2021 PER COVID-19 

 

Núm. de referència : X2021036117     
 
En relació a l’expedient SCU12021000020 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: 
Primer.- Sol·licitar la subvenció: 
 
Organisme: GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT DE 

CULTURA  
Programa: SUBVENCIONS PER COMPENSAR LES PÈRDUES PER LA 

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

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

 
I 
Segon.- Presentar a l’esmentada convocatòria el projecte;  
 
 
Tercer.- Facultar l’alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
 

 
S’aprova per unanimitat. 
 



 

5.1. - CULTURA: SUBVENCIÓ PER FUNCIONAMENT I ACTIVITATS MUSEU DE LA 
GARROTXA 2021 

 
Núm. de referència : X2021036122     
 
 
En relació a l’expedient SCU12021000021 de Cultura , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
Primer.- Sol·licitar la subvenció: 
 
Organisme: GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT DE 

CULTURA  
Programa: SUBVENCIONS PER AL FUNCIONAMENT I LES ACTIVITATS 

DELS MUSEUS DE CATALUNYA 2021 
Referència: DOGC NÚM. 8457 DE 14/07/2021 
Núm disposició: CLT/2181/2021 
Import: 23.437,53 € 

 
Segon.- Presentar a l’esmentada convocatòria el projecte: FUNCIONAMENT I 
ACTIVITATS MUSEU DE LA GARROTXA 2021 
 
Tercer.- Facultar l’alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

6.1. - EDUCACIÓ: APROVACIÓ BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA 
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPTETITIVA 

PER ORGANITZACIÓ ACTIVITATS D'EDUCACIÓ DURANT ELS DIES DE LA 
JORNADA CONTINUADA DELS ALUMNES DE 2ON. CICLE INFANTIL I DE 

PRIMÀRIA DE LES ESCOLES D'OLOT 
 
Núm. de referència : X2021036821     
 
 
L’Ajuntament d’Olot considera que és d’interès poder seguir oferint activitats educatives 
i poder mantenir l’hora habitual de sortida del centre per la tarda i d’aquesta manera 
poder contribuir a la millor conciliació laboral i familiar de les famílies mentre els alumnes 
segueixen gaudint d’activitats educatives de qualitat. 
 
Considerant que en el pressupost municipal hi ha consignada la quantitat de 16.000,00 
€ en la partida 21 599 326 480024 “Sub. Educació AMIPA’S per jornades continuades”  
per a l’atorgament d’aquesta línia de subvencions 
 
Vist el que preveuen els articles 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; els 58 i següents del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions; els articles 124 i 125 següents 



 
 
 

del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de d’Obres activitats 
i serveis; la base 10 de l’ordenança general de subvencions aprovada per l’Ajuntament 
d’Olot i l’article 15 de la Llei 19/12014, de 28 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.  
 
En relació a l’expedient ED042021000003 d’Eduació, vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d'Educació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
Primer.- Aprovar les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions en 
règim de concurrència competitiva per a l'organització de les activitats d’educació durant 
els dies de la jornada continuada dels alumnes de segon cicle infantil i de primària de 
les escoles d’Olot per l’any 2021. Es fixa en un import màxim concedit de 16.000,00 € 
en càrrec la partida 21 599 326 480024 “Sub. Educació AMIPA’S per jornades 
continuades”  del pressupost de l’Ajuntament d’Olot . 
 
Segon.- Publicar anunci d’aprovació de les bases al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona (BOPG), en un diari comarcal i al Taulell d’edictes d’aquest Ajuntament, en el 
portal de transparència i exposar-ho al públic per un termini de vint dies hàbils, comptats 
des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP, perquè s’hi puguin presentar 
reclamacions. Si no es presenten reclamacions aquestes quedaran aprovades 
definitivament sense necessitat de cap més tràmit.  
 
Tercer.- Així mateix s’acorda, obrir la convocatòria pública per la concessió de 
subvencions en règim de concurrència competitiva per a l’organització, de les activitats 
d’educació durant els dies de la jornada continuada dels alumnes de segon cicle infantil 
i de primària de les escoles d’Olot per l’any 2021, amb el ben entès que aquesta no 
tindrà eficàcia ni es publicarà fins que les bases hagin quedat definitivament aprovades. 
Quart.- Comunicar la convocatòria d’aquesta subvenció, un cop les bases hagin quedat 
aprovades definitivament, a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) d’acord 
amb l’article 20.8 de la L 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aquesta 
comunicació de l’obertura de la convocatòria de les subvencions a la Base Nacional de 
Subvencions serà prèvia a qualsevol altra publicació que es pugui fer d’aquesta 
convocatòria.  
 
Cinquè.- El període de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils, a comptar a 
partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP. En cas que el termini de 
presentació de sol·licituds finalitzi un dissabte, s’entendria prorrogat fins al dia hàbil 
següent.  
 
Sisè.- Les presents subvencions es concediran mitjançant acord de Junta de Govern 
Local, en el termini màxim de 3 mesos de la data de sol·licitud, en cas contrari es 
considerarà desestimada la petició.  
 

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

200200  Despeses 21599  326  480024 16000.00 SUBV. EDUCACIO AMIPES PER JORNADES 
CONTINUADES 

500 999 999 099 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 



 

7.1. - EDUCACIÓ: CONVENI DE COL·LABORACIÓ GENERALITAT DE 
CATALUNYA/DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ I L’AJUNTAMENT D’OLOT PER A LA 
PRESTACIÓ D’UNITATS D’ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA (UEC) DURANT EL 

CURS 2021-2022 
 
Núm. de referència : X2021037029     
 
Atès que les Unitats d’Escolarització Compartida (UEC) estan plantejades com a un 
recurs educatiu extern adreçat als alumnes que, tot i les estratègies d’adaptació 
curricular, presenten de forma reiterada o contínua desajustaments de conducta greus 
que derivin en situacions d’agressivitat o violència, conductes pre-delictives, trets 
d’inadaptació social i/o risc de marginació, absentisme injustificat, desvinculació de 
l’entorn educatiu, perfil de fracàs escolar i/o necessitats educatives derivades de la 
inadaptació al medi escolar que impliquin un risc desproporcionat d’abandonament 
escolar prematur. 
  
Atès que des de fa anys, el Departament d’Educació ha signat convenis de col·laboració 
amb l’Ajuntament d’Olot amb la finalitat de poder oferir activitats complementàries 
específiques adaptades a les necessitats educatives d’aquest alumnat, fora del centre 
docent on estan matriculats. 

  
La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació assenyala a l’article 22, apartats 4 i 
5,  que l’educació secundària obligatòria s’organitzarà d’acord als principis d’educació 
comú i atenció a la diversitat dels alumnes, corresponent a les administracions 
educatives regular les mesures d’atenció a la diversitat i entre les mesures d’atenció a 
la diversitat, s’inclouen entre d’altres, els programes de tractament personalitzat per als 
alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu. 
 
Atès el que disposen la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació; el Decret 187/2015, de 
25 d’agost pel qual s’estableix la ordenació dels ensenyaments d’educació secundària 
obligatòria i el Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en 
el marc del sistema educatiu inclusiu que defineix en el seu article 11 les Unitats 
d’Escolarització Compartida (UEC). 
 
En relació a l’expedient ED032021000003 d’Educació, vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d'Educació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el Conveni de Col·laboració entre el Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Olot per a la realització d’activitats 
complementàries específiques de l’educació secundària obligatòria, adreçades a 
l’alumnat amb necessitats educatives específiques derivades de la inadaptació al medi 
escolar, en Unitats d’Escolarització Compartida (UEC) per al curs 2021-2022, que 
suposa l’aportació per part de la Generalitat a l’Ajuntament d’Olot d’un import de 404 
euros per alumne, que serà per al període de setembre-desembre de 2021 d’un màxim 
de 12.928,00€, amb càrrec a la posició pressupostària D/226002800/4240/0000 del 
centre gestor EN0702 del pressupost de la Generalitat de Catalunya del 2020, prorrogat 
per al 2021, i per al període gener-juny 2022 la quantitat màxima de 19.392,00€, que 
aniran amb càrrec a la posició pressupostària equivalent del pressupost del 2022.  



 
 
 

 
Segon.- L’aportació de la Generalitat s’ingressarà al pressupost d’ingressos de 
l’Ajuntament d’Olot. 
 
Tercer.- Assumir els compromisos que consten en les clàusules tercera, quarta, 
cinquena i sisena del conveni.  
 
Quart.- Facultar a l’alcalde per signar tota la documentació necessària per tal de fer 
efectius els presents acords. 
 
Cinquè.- Publicar aquest acord i el conveni el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
al web del Registre de Convenis de Col·laboració i Cooperació de la Generalitat, que és 
accessible des del portal de transparència i al portal de transparència de l’Ajuntament.  
 
Sisè.- Traslladar aquest acord a les àrees de Cultura i Educació, Intervenció, Ingressos 
i Tresoreria de l’Ajuntament d’Olot i al Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
8.1. - APROVACIÓ RELACIÓ D'ORDENACIÓ DE DESPESES 

 
Núm. de referència : X2021037194     
 
En relació a l’expedient CPG22021000053 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. 21/028 per un import total de 364.779,02 
euros. 
 

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

200240  Despeses 99999 364779.02 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

S’aprova per unanimitat. 
 
 

9.1. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I 
PROPIETARIS NUCLI ANTIC 

 
Núm. de referència : X2021036803     
 
Vista la sol·licitud presentada per l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I PROPIETARIS DEL 
NUCLI ANTIC, amb NIF: G17157454, en la que es demana l’avançament del 40% de la 
subvenció atorgada per la Junta de Govern Local de 10 de juny de 2021, per un import 
total de 3.500,00 euros. 
 



 

En relació a l’expedient CPG120210000022 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 1.400,00 euros a l’ ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I 
PROPIETARIS DEL NUCLI ANTIC en concepte d’avançament de la subvenció atorgada 
per un import de 3.500,00 euros, destinada a l’organització d’activitats pel barri 
 
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. 
 
 

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

200400 2101296 Despeses 21160  924  480003 1400 SUBVENCIONS BARRIS 160 999 999 065 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

10.1. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- ESTIMAR LA RECLAMACIÓ 
PRESENTADA PER LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER 

ROCACORBA, PER DANYS A LA PROPIETAT. 
 
Núm. de referència : X2021036628     
 
Vist l’escrit presentat per l’administrador de la Comunitat de Propietaris Carrer 
Rocacorba, en el que formula reclamació patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, pels 
danys ocasionats a la seva propietat i atesos els següents  
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
La mercantil “Finques de Gestió Patrimonial, S.L.”, en nom i representació de la 
Comunitat de Propietaris Carrer Rocacorba, va formular reclamació patrimonial contra 
l’Ajuntament d’Olot, pels danys que van partir a la seva propietat per culpa d’unes lones 
provinents del camp de futbol el Morrot que, a conseqüència del vent, van anar a parar 
al teulat de l’edifici afectant les antenes comunitàries de televisió (Registre General, 
núm. E2010998237 i E2020001732). A la petició s’hi acompanya una factura d’“Antenes 
Garrotxa” (A 58/19), per un import de 64,74 euros, que és la quantitat que es reclama i 
diverses fotografies. 
 

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. 
 
Les instal·lacions esportives del camp de futbol de Morrot són de propietat municipal; 
d’aquí l’assumpció dels danys produïts als bens  del la Comunitat de Propietaris Carrer 
Rocacorba. En el present cas és raonable apreciar la relació causal entre els danys 
reclamats i el funcionament dels serveis municipals, d’acord amb els articles 25 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril i 66  del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d‘abril, pel que fa a les 
competències atorgades als municipis en matèria de conservació d’edificis i 
d’instal·lacions esportives. 
 
Vist l’expedient administratiu SRP12021000016 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: 
 

RESOLC 
 
Primer.- Acceptar la reclamació patrimonial formulada per la representació de la 
COMUNITAT DE PROPIETARIS CARRER ROCACORBA (H17338177), pels danys 
que van partir en la seva propietat per culpa d’unes lones provinents del camp de futbol 
el Morrot que, a conseqüència del vent, van anar a parar al teulat de l’edifici afectant les 
antenes comunitàries de televisió. 
 



 

Segon.- Efectuar un pagament de SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-
QUATRE CÈNTIMS (64,74.- €) a favor de la Comunitat de Propietaris Carrer Rocacorba. 
 

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

200240  Despeses 21130  920  224000 64.74 ASSEGURANCES 130 001 999 052 999 999 

 

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

10.2. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL: RESOLUCIÓ DEL RECURS DE 
REPOSICIÓ INTERPOSAT PER LA SRA. ****CONTRA L’ACORD DE LA  JUNTA 

DE GOVERN LOCAL, PEL QUE ES DESESTIMA UNA RECLAMACIÓ  PER DANYS 
OCASIONATS PER UNA CAIGUDA A LA VIA PÚBLICA. 

 
Núm. de referència : X2020029379     

 

Vist l’escrit presentat per la Sra. **** , pel que interposa recurs de reposició contra l’acord 
de la Junta de Govern Local de data 13 de maig de 2021, per la que es desestima una 
reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys ocasionats per una caiguda a la via 
pública. 

 

ANTECEDENTS DE FET 
 

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

acompanyar la persona que l’havia auxiliat desprès de la caiguda, la Sra. ****. A la 
petició s’hi acompanyen diversos documents (28): documentació identificativa de la 
reclamant i dels testimonis; fotografies (9) dels llocs dels fets; informe d’alta d’urgències 
de l’Hospital d’Olot, de data 24 febrer de 2020 (núm. assistència 1460852); informes i 
factures d’assistència mèdica a centres mèdics privats; comunicat mèdic de baixa 
d’incapacitat temporal, de data 2 de març de 2020 i comunicats de confirmació de la 
mateixa; i comunicat mèdic d’alta d’incapacitat temporal, de data 3 de juliol de 2020. La 
reclamació es fixa en la quantitat de 9.227 euros. 
 
Segon.- L’Alcaldia per resolució de data 4 de setembre de 2020 va admetre a tràmit la 
reclamació per responsabilitat patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot i en el termini 
atorgat als interessats per comparèixer al procediment, formular al·legacions, aportar 
documents i proposar proves, la Sra. **** , en escrit de 30 de setembre de 2020 (Registre 



 
 
 

General, núm. E2020013984/02-10-2017), va ratificar-se en la seva demanda de 
responsabilitat patrimonial i en el seu dret a ser indemnitzada pels del danys patits. 
 
Tercer. En informe del cap de la Policia Municipal de data 21 de setembre de 2020 
s’assenyala que consultats els arxius de la Policia Municipal no els consta haver 
intervingut en la caiguda que manifesta haver patit la Sra. **** , el dia 24 de febrer de 
2020, al carrer Joan Pere Fontanella. 
 
Quart.- En informe del cap de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot, de data 29 d’abril 
de 2021 s’assenyala que, una vegada inspeccionada la zona, es pot afirmar que al carrer 
Fontanella les voreres es troben en bon estat i que compleixen els estàndards que 
marquen les normatives de via pública. D’altra banda, s’apunta que no apareixen 
irregularitats d’entitat suficient per a constituir un risc pels vianants quan transiten per 
aquella via pública; per la qual cosa es pot concloure que, al moment de l’incident, 
aquella via pública es trobava en condicions per a la seva utilització.  
 
Cinquè.- A la vista de l’expedient administratiu, la Junta de Govern Local, en sessió de 
data 13 de maig de 2021, va acordar desestimar la reclamació patrimonial formulada 
per la Sra. **** pels danys ocasionats per una caiguda a la via pública, en no apreciar 
nexe causal entre els danys reclamats i el funcionament dels serveis públics municipals. 
 
Sisè.- En escrit de data 16 de juny de 2021 (Registre General, núm. E2021011304/18-
06-2021), la Sra. **** , interposa recurs de reposició contra l’acord de la Junta de Govern 
Local de 13 de maig de 2021. En aquest escrit es reprodueixin els fets apuntats a l’escrit 
de data 28 de juliol de 2020 (Registre General, núm. E20200111991/20-08-2020); així 
mateix es qüestiona que no es realitzessin les proves testificals demanades a les 
persones que van presenciar  l’accident i  que aquest accident s’atribueixi a una 
distracció de la persona lesionada sense tenir en compte el mal estat de la vorera en la 
que es va produir l’accident. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- El recurs potestatiu de reposició ha estat interposat en temps i forma, de 
conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 
 
Segon.- 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” 
 
Tercer.- 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. 
 
Quart.- En relació a les al·legacions formulades en el recurs de reposició cal assenyalar: 
 
a.- 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.  
 
Tal i com s’assenyalava en l’acord de 13 de maig de 2021, no es posa en dubte que la 
Sra. **** pogués caure a la via pública; però, més enllà del que manifesta la part 
reclamant, no hi ha prova objectiva i certa que atribueixi la caiguda al mal estat de la 
vorera i no a una distracció de la persona accidentada quan caminava pel carrer 
Fontanella, acompanyada per la seva filla, per una vorera estreta i amb certa inclinació 
en determinats llocs, per facilitar l’accés als portals i garatges que hi ha en aquest estret 
carrer del centre de la ciutat d’Olot. 
 
b.- En relació a les proves testificals, l’acord de la Junta de Govern Local assenyalava 
que “les testificals proposades, tant de la seva filla com de la Sra. **** , es consideren 
innecessàries atès que no van adreçades a l’obtenció de noves dades sobre quin era 
l’estat real de la vorera del carrer Fontanella, sinó que únicament pretenen apreciacions 
subjectives del perquè va caure la Sra. ****. En aquest sentit, és rellevant assenyalar 
que la Sra. **** no va ser present al mateix moment de produir-se de l’accident, sinó que 



 
 
 

va aparèixer amb posterioritat, una vegada l’accident ja s’havia produït, per tal d’auxiliar 
a la Sra. **** ”. 
 
El fet que ara es digui que la Sra. **** no sols va observar la caiguda i va auxiliar a la 
persona accidentada, sinó que “anava just darrere” de la Sra. **** introdueix un element 
nou al cas. Aquest nou element, però, no té perquè alterar substancialment les 
conclusions arribades en el seu moment; sobretot si és té en compte que no es discuteix 
la caiguda, sinó que aquesta caiguda sigui conseqüència del mal estat de la vorera i no 
d’una distracció, quan la Sra. **** anava acompanyada per la seva filla a buscar el cotxe, 
desprès de fer unes gestions al centre de la ciutat. 
 
c.- A diferència del que es manifesta en l’escrit de reposició, en la resolució de 13 de 
maig de 2021 es fa una valoració acurada de les fotografies aportades com a prova 
documental. Així s’assenyala que: 
 
“Les fotografies aportades per la part reclamant, tant les que ofereixen una visió general 
de la vorera com les que ofereixen una visió de detall del panot de la vorera, permeten 
observar que les voreres del carrer Fontanella són suficientment uniformes, sense grans 
desperfectes ni desnivells i, per tant, són perfectament aptes pel pas de vianants. 
 
La fotografia de detall es limita a mostrar un petit espai sense panot, que únicament 
afecta a la zona inclinada de la vorera per facilitar l’accés a la portalada forjada del jardí 
del núm. 7 del carrer Fontanella. Aquesta manca de panot només comporta un petit 
desnivell de menys de cinc centímetres que, en estar en la zona inclinada d’accés a jardí 
des de la calçada, no afecta pròpiament a la zona de pas de vianants; en cap cas, però, 
no és una irregularitat que tingui la entitat suficient per a constituir un risc per a les 
persones quan caminen per aquella vorera. 
 
(...) 
 
En aquest sentit cal assenyalar que, a les fotografies que s’acompanyen a l’escrit de 
reclamació patrimonial, no apareixen irregularitats d’entitat suficient per a constituir un 
risc pels vianants quan transiten per aquella zona. D’aquí que pugui afirmar-se que les 
voreres del carrer Fontanella són fàcilment transitables amb un nivell d’atenció mínim 
segons els cànons socials imperants, tal i com s’apunta en l’informe del cap de l’Àrea 
de Territori de l’Ajuntament d’Olot, de data 29 d’abril de 2021” 
 
d.- Les voreres del carrer Fontanella compleixen totes i cadascuna de les normatives 
sectorials específicament aplicables, tant pel que fa a la pavimentació com a la resta 
d’elements propis d’una zona de pas de vianants.  
 
La resolució recorreguda troba la seva motivació en l’informe del cap de l’Àrea de 
Territori de l’Ajuntament d’Olot, de data 29 d’abril de 2021, quan assenyala que, una 
vegada inspeccionada la zona, es pot afirmar que al carrer Fontanella les voreres es 
troben en bon estat i que compleixen els estàndards que marquen les normatives de via 
pública. D’altra banda, s’apunta que no apareixen irregularitats d’entitat suficient per a 
constituir un risc pels vianants quan transiten per aquella via pública; per la qual cosa 
es pot concloure que, al moment de l’incident, aquella via pública es trobava en 
condicions per a la seva utilització.  



 

 
Aquestes manifestacions del serveis tècnics municipals no queden desvirtuades en 
l’escrit de reposició; d’aquí que pugui afirmar-se, en la línia de la resolució de 13 de maig 
de 2021, que la vorera existent al carrer Fontanella és uniforme, sense desnivells ni 
grans desperfectes i presenta un estat de conservació raonable, que s’adequa als 
estàndards exigibles a una administració pública responsable del manteniment de la via 
pública, d’acord amb els articles 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i 66 del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d‘abril.  
 
Cinquè.- La pretensió de la part reclamant sobrepassa l’àmbit de la responsabilitat 
objectiva de les administracions públiques i deriva cap a la conversió de l’Ajuntament 
d’Olot en una mena d’asseguradora universal de qualsevol eventualitat que es produeixi 
a la ciutat amb independència de la pròpia actuació administrativa. 
 
Vist l’expedient administratiu SRP12020000018 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada d’Hisenda, 
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord: 
 
DESESTIMAR el recurs de reposició interposat per la Sra. **** contra l’acord de la Junta 
de Govern Local, de data 13 de maig de 2021, de denegació d’indemnització 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. 
 

 
11.1. - RESERVA DE CRÈDIT PER ADQUISICIÓ DE DRETS FUNERARIS 

 

Núm. de referència : X2021036791     
 
Atès que de conformitat amb l’article 35 del Reglament del cementiri, l’Ajuntament de la 
ciutat, a petició del titular d’un dret funerari a perpetuïtat podrà adquirir aquest dret 
mitjançant el pagament d’un preu prèviament establert per la pròpia Corporació, el qual 
anirà a càrrec d’una partida pressupostària especialment habilitada per a la compra de 
drets funeraris a perpetuïtat.  
Atès que diversos propietaris de drets funeraris a perpetuïtat han manifestat la seva 
voluntat de vendre aquests drets a l’Ajuntament de la ciutat.  
Atès que, per una part, l’Ajuntament d’Olot, en resolució de ple de data 17 de desembre 
de 2020, va establir quin havia de ser el preu màxim de compra d’aquest dret i que, 
d’altra banda ha previst en el seu pressupost municipal una partida específica per a la 
compra de drets funeraris a perpetuïtat. 
 
En relació a l’expedient CM022021000007 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1.- Adquirir els drets funeraris a perpetuïtat del cementiri municipal a aquells titulars dels 
mateixos que han manifestat la seva voluntat de vendre’ls. Aquesta adquisició es limitarà 
a la quantitat global de deu mil euros(10.000€). 



 
 
 

 
2.- La compra d’aquest dret funerari anirà a càrrec de la parida número 
21.170.164.63207 
 

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

200200  Despeses 21170  164  63207 10000 INVERSIONS CEMENTIRI (PR21-5000) 170 007 999 060 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

12.1. - ADJUDICACIÓ DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ DEL CARRER 
MACARNAU, ROSER  I ENTORN ESPAI CRÀTER 

 
Núm. de referència : X2021017971     
 

Tipus 
Contracte 

OB D'OBRES 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

 
 
Antecedents 
 
Per acord de Junta de Govern Local de data 1 d’abril de 2021 , es va aprovar el projecte 
tècnic de les obres d’urbanització dels trams dels carrers Roser, Macarnau i Pintor 
Domenge que conformen la viabilitat perimetral a l’entorn de l’Espai Cràter d’Olot. 
 
Per Acord de Junta de Govern Local de data 29 d’abril de 2021 , es va aprovar 
l’expedient de contractació administrativa de les “Obres d’urbanització dels trams dels 
carrers Roser, Macarnau i Pintor Domenge que conformen la viabilitat perimetral a 
l’entorn de l’Espai Cràter d’Olot” mitjançant procediment obert, amb un pressupost de 
set-cents quaranta-quatre mil tres-cents cinquanta-cinc euros amb vint-i-tres cèntims 
(744.355,23 €) IVA inclòs. Aquest import es desglossa en sis-cents quinze mil cent 
seixanta-nou euros amb seixanta-un cèntims (615.169,61€) de pressupost net i cent 
vint-i-nou mil cent vuitanta-cinc euros amb seixanta-dos cèntims (129.185,62 €) en 
concepte d’IVA calculat al tipus del 21%. 
 
En data 9 de juny 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: 

- RUBAU TARRÉS, SAU (A17018813) 
- UTE CARDONER-CERTIS 

         CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA  (A58467622)    (80%)  
         CERTIS OBRES I SERVEIS, SAU  (A61126629)                (20%) 

En data 10 de juny 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  1 de juliol de 2021 es reuneix la Mesa de Contractació , procedint a l’obertura 
del sobre B amb criteris de judici de valor, procedint a la sol.licitud de l’informe de 
valoració als serveis tècnics. 

En data  7 de juliol de 2021 es reuneix la Mesa de Contractació , per donar compte del 
informe tècnic de valoració dels criteris de judici de valor emès pel Sr. Ramon Prat Molas 
com a Cap d’Àrea d’Infraestructures, Obra Pública i Brigada, obertura del sobre C amb  
criteris automàtics, procedint a la sol·licitud de l’informe de valoració als serveis tècnics. 

En data  21 de juliol es reuneix la Mesa de Contractació , per donar compte de l’informe 
de valoració de les ofertes presentades emès pels emès pel Sr. Ramon Prat Molas com 
a Cap d’Àrea d’Infraestructures, Obra Pública i Brigada i la Mesa acorda elevar a la 
Junta de Govern Local la proposta d’adjudicació del contracte de les “Obres 
d’urbanització dels trams dels carrers Roser, Macarnau i Pintor Domenge que 
conformen la viabilitat perimetral a l’entorn de l’Espai Cràter d’Olot” a l’empresa RUBAU 
TARRÉS, SAU 

En data 22 de juliol de 2021 es  requereix a l’empresa RUBAU TARRÉS, SAU, la 
presentació de la documentació prèvia a l’adjudicació i l’acreditació d’haver constituït la  
garantia definitiva d’import 28.267,04 €. 

Atès que l’empresa RUBAU TARRÉS, SAU, presentà la documentació requerida dins 
del termini atorgat a l’efecte (Registre d’Entrada núm. E2021014635 de 30 /07/2021). 

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.  

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. CCS12021000032, com a regidora delegada 
d’Organització, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següent acord: 
 
Primer.- ADJUDICAR el contracte “Obres d’urbanització dels trams dels carrers Roser, 
Macarnau i Pintor Domenge que conformen la viabilitat perimetral a l’entorn de l’Espai 
Cràter d’Olot””, a favor de l’empresa RUBAU TARRÉS, SAU,  amb NIF. A17018813 pel 
preu de SIS-CENTS VUITANTA-QUATRE MIL SEIXANTA-DOS EUROS AMB 
QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS (684.062,44 €) Iva Inclòs , que es desglossa en: 

CINC-CENTS SEIXANTA-CINC MIL TRES-CENTS QUARANTA EUROS AMB 
VUITANTA-SIS CÈNTIMS (565.340,86 €) MÉS CENT DIVUIT MIL SET-CENTS VINT-I-
UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS (118.721,58 €) corresponents a l’IVA 
calculat al 21%. 
Segon.- L’empresa RUBAU TARRÉS, SAU es compromet en la seva proposta a la 
destinar en el Pla de control de qualitat , contemplat dins els criteris de d’adjudicació 
com a Criteri núm 6, un import de DOTZE MIL CENT EUROS (12.100,00 €) iva  inclòs. 
 



 
 
 

Quart.- 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 29 d’abril de 2021 i al Projecte Tècnic  aprovat per 
Acord de Junta de Govern Local de data 1 d’abril 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 21 de juliol de 2021. 

Tota la informació necessària que justifica la present adjudicació es troba publicada en 
el Perfil del contractant de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Cinquè.- Aprovar i disposar la despesa per import de 684.062,44 € amb càrrec a les 
següents partides: 

Any Econòmic Programa Orgànic Import total 

2021 140 333 61901 444.062,44 € 

2021 140 333 61902 240.000,00 € 

 
 

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

200300 2102789 Despeses 21140  333  61902 240000 URBANITZACIO ESPAI CRATER (IFS21) 100 001 001 001 000 000 
200300 2102788 Despeses 21140  333  61901 444062.44 ESPAI CRATER URBANITZACIO (PR21-

151.387,54) 
100 001 001 001 000 000 

200210 2102788 Despeses 21140  333  61901 -60292.79 ESPAI CRATER URBANITZACIO (PR21-
151.387,54) 

100 001 001 001 000 000 

 

Sisè.- El termini d’execució de les obres és de 4,5 mesos, a comptar des del dia següent 
a la signatura de l’acta de comprovació del replanteig i el termini de garantia serà de 5 
anys.  

 
Setè.- La direcció facultativa i direcció executiva anirà a càrrec de VOLSTUDIO 
ARQUITECTURE TONI CASAMOR ANNA CODINA.  La coordinació de seguretat i 
salut anirà a càrrec de l’arquitecte tècnic municipal, senyor Xevi Canal Molas. 
 
Vuitè.- Nomenar responsable del contracte al Sr. Xevi Canal Molas. 
 
Novè.- 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.  
 
Desè.- 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.  
 
Onzè.- 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. 
 
 

12.2. - ADJUDICACIÓ  MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT 
ABREUJAT, DEL SERVEI DE MANTENIMENT DELS GRUPS ELECTRÒGENS DE 

L'AJUNTAMENT D'OLOT. 
 
 
La Junta de Govern Local acorda deixar aquest punt sobre la taula. 
 
 

12.3. - APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT, APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES I EL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN 

LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE CONTROL DE LA QUALITAT DE LA 
NETEJA DELS EDIFICIS MUNICIPALS; I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ 

 
Núm. de referència : X2021037017    
 
 

Tipus contracte SE DE SERVEIS 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris UN ÚNIC CRITER 

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

 
No es preveu la divisió en lots del present contracte atès que l’objecte del contracte és 
únic. 

 
El pressupost base de licitació ascendeix a 17.472,40 €, IVA inclòs, amb el 
desglossament següent: 14.440 € de pressupost net sense IVA, i 3.032,40  € 
corresponent al 21% d’IVA.   
 

Any Import IVA 21% TOTAL 

1  14.440 € 3.032,40 € 17.472,40 € 

 
La durada del contracte s’estableix per un (1) any, a comptar des del dia 1 setembre de 
2021 o a partir de la formalització del contracte, amb la possibilitat de una pròrroga, de 
forma acordada, d’un any.  
 
Als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat del contracte 
subjecte a licitació, el valor estimat del mateix ascendeix a trenta-un mil set-cents 
seixanta-vuit euros (31.768 €). 



 
 
 

 

Any 1 
contracte 

Any 2 
Pròrroga 1 

Modificació 
10% 

TOTAL 

14.440 € 14.440 € 2.888 € 31.768 € 

 

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 pel Secretari accidental 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.    CCS12021000058 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 control de qualitat de la neteja 
dels edificis municipals, 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 control de qualitat de la neteja dels edificis 
municipals, amb un import màxim de licitació de 17.472,40 €, IVA inclòs, amb el 
desglossament següent: 14.440€  de pressupost net sense IVA, i 3.032,40  € 
corresponent al 21% d’IVA.   
 
La durada del contracte s’estableix per un (1) any, a comptar des del dia 1 setembre de 
2021 o a partir de la formalització del contracte, amb la possibilitat de una pròrroga, de 
forma acordada, d’un any.  
 



 

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 d’import 5.824,13 euros, (corresponent als 
mesos de setembre  a desembre de 2021),  es pagarà amb càrrec a  la partida núm. 
21.144.920.227010 “control de qualitat neteja edificis” del pressupost de l’exercici 2021. 
 

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

200200  Despeses 21144  920  227010 5824.13 CONTROL DE QUALITAT NETEJA EDIFICIS 100 001 001 001 000 000 
200200  Despeses 99999 11648.27 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 

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

12.4. - ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT 
ABREUJAT, DEL SUBMINISTRAMENT D'UNA PART DE LA UNIFORMITAT I 

COMPLEMENTS DE VESTUARI DE LA POLICIA MUNICIPAL D'OLOT. 
Núm. de referència : X2021025298     
 

Tipus 
Contracte 

SU DE SUBMINISTRAMENT 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

 
Antecedents 

Per Acord de Junta de Govern Local de data 3 de juny de 2021 , es va aprovar 
l’expedient de contractació administrativa del “Subministrament uniformitat i 
complements de vestuari de la Policia Municipal d’Olot” mitjançant procediment obert 
simplificat. 

La licitació es divideix amb dos lots: Lot 1 Vestuari bàsic , amb un pressupost màxim de 
21.927,62€ IVA inclòs pels dos anys de durada del contracte, corresponents a 18.122,00 
€  de pressupost net i 3.805,62 € d’IVA calculat al 21 %, i Lot 2: pressupost màxim de 



 
 
 

873,62 € IVA inclòs pels dos anys de durada del contracte, corresponents a 722,00 € de 
pressupost net i 151,62 € d’Iva calculat al 21%. 
En data 28 de juny 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: 
Lot 1: Vestuari bàsic. 

- INSIGNA UNIFORMES , SL (B97611164) 

- SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC, SL (B31930852) 

- MARIA ELENA RUBIO BERMEJO  **** 

Lot 2: Complements. 
- INSIGNA UNIFORMES , SL (B97611164) 

- SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC, SL (B31930852) 

En data 5 de juliol es reuneix la Mesa de Contractació, en sessió privada, procedint a 
l’obertura del sobre únic amb la documentació administrativa i criteris automàtics, 
declarant admeses totes les empreses participants . 

En data  30 de juliol de  2021 es reuneix la Mesa de Contractació, per donar compte de 
l’informe de valoració de les ofertes presentades emès pel Sr. Ignasi Lopez Clevillé, 
sotsinspector en cap de la Policia Municipal d’Olot i la Mesa acorda elevar a la Junta de 
Govern Local la proposta d’adjudicació del contracte “Subministrament uniformitat i 
complements de vestuari de la Policia Municipal d’Olot” Lot 1: Vestuari Bàsic a favor de 
l’empresa INSIGNA UNIFORMES , SL (B97611164) , pel preu màxim de deu mil cent 
vuitanta-sis euros amb tres cèntims (10.186,03 €) IVA inclòs que es desglossa en 
8.418,21 € de pressupost net i 1.767,82 € corresponent a l’IVA calculat al 21% i Lot 2: 
Complements pel preu màxim de tres-cents dos euros amb noranta-un cèntims (302,91 
€)  IVA inclòs que es desglossa en 250,34 € de pressupost net i 52,57 € corresponent a 
l’IVA calculat al 21%. 

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.  

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. CCS12021000043, la regidora delegada 
d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següent acord: 
 
Primer.- ADJUDICAR el contracte “Subministrament uniformitat i complements de 
vestuari de la Policia Municipal d’Olot” Lot 1: Vestuari bàsic a favor de l’empresa 
INSIGNA UNIFORMES , SL amb NIF: B97611164 pel preu màxim de vint mil tres-cents 
setanta dos euros amb sis cèntims (20.372,06 €) IVA inclòs que es desglossa en 
16.836,41 € de pressupost net i 3.535,65 € corresponent a l’IVA calculat al 21% pels dos 
anys de durada del contracte. 
 
Segon.- ADJUDICAR el contracte “Subministrament uniformitat i complements de 
vestuari de la Policia Municipal d’Olot” Lot 2: Complements a favor de l’empresa 



 

INSIGNA UNIFORMES , SL amb NIF: B97611164 pel preu màxim de sis-cents cinc 
euros amb vuitanta dos cèntims (605,82 €) IVA inclòs que es desglossa en 500,68 € de 
pressupost net i 105,14 € corresponent a l’IVA calculat al 21% pels dos anys de durada 
del contracte. 
 
Tercer.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de 
clàusules administratives particulars i plec de prescripcions tècniques reguladores de la 
contractació, aprovat per Acord de Junta de Govern Local de data 3 de juny 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 a l’acta valoració efectuada per la Mesa de 
Contractació, en sessió celebrada en data 30 de juliol 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 màxim de 10.488,94€  corresponent  a 
cada anualitat amb càrrec a la següent partida: 
 

Partida Nom Desp. màx. anual 
(IVA inclòs) 

2021.180.132.221040 Vestuari Servei Seguretat  2021 10.488,94 € 

2022.180.132.221040 Vestuari Servei Seguretat  2022 10.488,94 € 

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

200300 2103503 Despeses 21180  132  221040 10186.03 VESTUARI SERVEI SEGURETAT 100 001 001 001 000 000 
200210 2103503 Despeses 21180  132  221040 -777.78 VESTUARI SERVEI SEGURETAT 100 001 001 001 000 000 
200300 2103504 Despeses 21400  334  227996 302.91 CONSERVACIO VESTUARI FARANDULA 

OLOTINA 
100 001 001 001 000 000 

200210 2103504 Despeses 21400  334  227996 -133.90 CONSERVACIO VESTUARI FARANDULA 
OLOTINA 

100 001 001 001 000 000 

200220  Despeses 99999 10186.03 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 99999 302.91 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 

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

Cinquè.- La durada del contracte s’estableix en 2 anys ,amb possibilitats de dues 
pròrrogues de 1 any cada una (1+1),  a comptar des de la data de formalització del 
contracte, amb l’acceptació de l’adjudicació. 

 
Sisè.- NOMENAR, com a Responsable del Contracte, el Sr. Ignasi Lopez Clevillé, 
sotsinspector en cap de la Policia Municipal 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 5 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. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

12.5. - VENDA DE VEHICLES DEL DIPÒSIT MUNICIPAL 
 
Núm. de referència : X2021019137     

 
Atesos els informes de la Policia Municipal  de data juny de 2021 que fan referència a 
diversos vehicles i ciclomotors que es troben al dipòsit municipal, els quals han estat 
considerats residus sòlids d’acord amb el Decret Legislatiu 1/2009 de 21 de juliol pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de Residus.  
 
Atesa la relació de vehicles  publicada en el  Butlletí Oficial de l’Estat núm. 110 de data 
8 de maig de 2021. 
Ateses les notificacions efectuades als titulars dels vehicles els quals en el termini 
assenyalat no ha procedit a la seva retirada . 
 
Atès que es van demanar ofertes a les empreses “Inter-Car Bas,SL”; “Desballestaments 
La Garrotxa, SL” i “Desballestaments La Selva”.  
 
Atès que s’ha presentat una sola oferta subscrita per l’empresa “Desballestaments La 
Garrotxa,SL”.  
 
I vist l’expedient administratiu núm. CC012021000291 i antecedents corresponents, la 
regidoraa-delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords:  
 
PRIMER.- Procedir a la venda a favor de l’empresa DESBALLESTAMENTS LA 
GARROTXA, SL, amb NIF B555262471, per un import de MIL CINC-CENTS EUROS 
(1.500 €) dels vehicles i ciclomotors que es troben abandonats al dipòsit municipal i que 
es detallen a continuació, els quals tenen la condició de residu sòlid d’acord amb el 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de Residus.  
 
 

MARCA  MODEL  MATRICULA/BASTIDOR 

PEUGEOT 206 5888CTL 

PEUGEOT 205 GI5796BG 

BMW SERIE3 B3136TJ 

KIA CERATO 1581DHH 

CITROËN  XANTIA B5732UF 

DAELIM  SQ250 1041DKJ 

DAELIM SFIVE C0243BSX 



 

SEAT IBIZA B8737TG 

AUDI A6 B8851US 

VOLKSWAGEN GOLF GI2628BC 

GILERA RUNNER 50 C0549BCD 

HYSOUNG GT250 3938GCV 

BETA BS4 C4471BJZ 

OPEL  ASTRA GI4005BK 

RENAULT  5 GI2424AT 

BMW 325 B4641TZ 

HYUNDAI   COUPE GI8687BS 

RENAULT MEGANE 7993DJV 

OPEL  ASTRA 9159BDK 

BMW 318 7153BGZ 

PEUGEOT VIVACITY C6713BSL 

PEUGEOT SPEEDFIGT C4766BCP 

BETA ESPECIAL C2606BCB 

BETA QUADRA C6987BKK 

CITROËN  XSARA 5159BYW 

PEUGEOT 406 2116BFB 

MAZDA 626 2798BKS 

APRILIA  SCARABEO  C5769BPX  

PEUGEOT 306 GI3481BJ 

OPEL  CORSA Z1601BP 

PEUGEOT 206 4472BCX 

NISSAN  TRADE B3525ID 

YAMAHA YP180E 7452CZF 

 
 

 
SEGON.- L’empresa DESBALLESTAMENTS LA GARROTXA, SL retirarà els vehicles 
en el termini màxim de tres dies a comptar des de la notificació d’aquest acord, previ 
pagament de la quantitat ofertada.  
 
TERCER.-- L’empresa DESBALLESTAMENTS LA GARROTXA, SL , lliurarà a 
l’ajuntament d’Olot, una còpia del certificat de destrucció de cadascun dels vehicles i 
ciclomotors relacions, d’acord amb el que s’estableix en el Reial Decret 20/2017 de 20 
de gener. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

12.6. - ESTAT D'EXECUCIÓ I PROPOSTES D'INCLUSIÓ D'OBRES EN EL 
PROGRAMA D'INVERSIONS DEL SERVEI D'AIGUA 2009-2029. ANY 13. 

PROPOSTA 29 DE JULIOL DE 2021 
 
Núm. de referència : X2021037145     
 
Vist  l’informe núm. NI022021001843 emès pel Sr. Ramon Prat Molas, Cap de l’Àrea de 
Territori d’aquest Ajuntament, en data 30 de juliol de 2021, en relació a l’estat d’execució 
i propostes d’inclusió d’obres en el programa d’inversions del servei d’aigua 2009-2029. 
Any 13. Proposta 29 de juny de 2021. 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012021000489 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l’informe núm. NI022021001843 emès pel Sr. Ramon Prat Molas, Cap 
de l’Àrea de Territori d’aquest Ajuntament, en data 30 de juliol de 2021, en el qual es 
motiviesn les necessitats a contractar. 
 
Segon.- Aprovar un nou programa d’obres d’inversió en la xarxa d’aigua i ordenar la 

seva execució a la SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA SAU. SGAB , 

consistents en: 

• Obres amb càrrec al fons de reposició de la tarifa: 

Obra: Pressupost 

XARXA AFECTADA PER LA URBANITZACIÓ DELS CARRERS MACARNAU I 
PINTOR DOMENGE QUE CONFORMEN LA VIALITAT PERIMETRAL A 
L’ENTORN DE L’ESPAI CRATER 
- 2 M CANONADA DE FOSA DE d 125 
- 187 M CANONADA DE FOSA d 150 
- 48 M CANONADA FOSA d 200 
- 7 PUNTS DE CONNEXIÓ A XARXA EXISTENT, de diferents diàmetres i 
materials.. 
- OBRA CIVIL DE RASES I POUS, SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUBS I 
ACCESSORIS 

40.737,77 € 
 

 

• Obres a fons perdut: 

Obra: Pressupost 

No hi ha noves ordenacions ---- 

 

Tercer.- Donar compte  de l’estat d’execució per part de SGAB del pla d’inversions de la 

xarxa d’aigua 2009-2029 a data informe: 

• Obres executades a l’origen amb càrrec al fons de reposició de la tarifa a 

data informe: 



 

 Exigible a origen  
amb càrrec a tarifa  

a data informe 

Ordenat a origen 
amb càrrec a 
tarifa a data 

informe 

Executat a origen  
amb càrrec a tarifa 

 a data informe 

Fons de reposició tarifari 6.063.177,00 € 4.891.331,44 € 4.691.342,98 € 

Excedents d’explotació 234.836,10 € 247.768,01 € 259.567,30 € 

Total 6.298.013,10 € 5.139.099,45 € 4.950.910,28 € 

 

• Obres executades a fons perdut a data informe 

Exigible al final de la 
concessió 

 a fons perdut a data informe 

Ordenat a origen  
a fons perdut a data 

informe 

Executat a origen 
a fons perdut a data 

informe 

1.105.420,00 € 693.718,17 € 650.588,24 € 

 

 
Quart.- Traslladar còpia de l’informe tècnic a l’empresa SOCIEDAD GENERAL DE 
AGUAS DE BARCELONA SAU. SGAB. 
 
Cinquè.- Donar compte d’aquest acord al Ple de l’Ajuntament. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
12.7. - CULTURA: CONTRACTACIÓ ARTS ESCÈNIQUES TARDOR 2021: EL MÉS 

PETIT 
 

Núm. de referència : X2021036855     
 
Primer.- Atès que és necessària la contractació de l’espectacle EL MÉS PETIT DE TOTS 
de l’ASSOCIACIÓ RIALLES dins la programació de TARDOR 2021, que realitza 
l'ASSOCIACIÓ RIALLES ESPECTACLES INFANTILS I JUVENILS com es desprèn de 
l'informe de data 28-07-2021 , emès per TENA BUSQUETS, DIRECTORA D'ARTS 
ESCÈNIQUES, AMB EL VISTIPLAU DE SUSANNA ALSINA COLL, DIRECTORA 
ADJUNTA A L'ÀREA DE CULTURA.  
 
Codi CPV: 92312100-2 Serveis artístics de productors de teatre, grups de cantants, 
bandes y orquestres  
 
Segon.- Atès que la necessitat a satisfer s'integra dins les competències de l'Ajuntament 
d'Olot.  
 
Tercer.- Vista la capacitat d'obrar de l'ASSOCIACIÓ RIALLES ESPECTACLES 
INFANTILS I JUVENILS i atès que aquesta compta amb l'habilitació professional 
necessària per realitzar la prestació objecte del contracte.  
 
Quart.- Atès que hi ha crèdit suficient a la partida 21 499 333 226093 ACTIVITATS 
PEDAGOGIQUES TEATRE i pot ordenar-se la despesa proposada.  



 
 
 

 
Cinquè.- Atès que ens trobem davant d'un contracte de serveis artístics, aquesta 
contractació ha de considerar-se de caràcter privat de conformitat amb allò que disposa 
l'article 25.1.a).1º de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 
(en endavant LCSP).  
 
Fonament Jurídic:  
Article 25.1 a) 1er de la LCSP pel que fa als contractes privats.  
Article 26.2 i 168.2 169 i 170 pel que fa a la tramitació del procediment.  
Article 28 LCSP pel que fa a la motivació de la necessitat.  
 
Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions 
efectuades pel cartipàs municipal.  
 
Atès el Reial Decret Llei 3/2020 de 4 de febrer.  
 
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics.  
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
 

Vist l’expedient administratiu núm: CC012021000468 de Cultura i antecedents 
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Adjudicar, a favor de l’ASSOCIACIÓ RIALLES ESPECTACLES INFANTILS I 
JUVENILS, amb CIF. G-63436430, de SABADELL, Espanya, el contracte privat que té 
per objecte l'espectacle EL MÉS PETIT DE TOTS pel preu de SET MIL DOS-CENTS 
SEIXANTA euros (7.260,00 €), IVA inclòs.  
 
Aquest preu es desglossa en els conceptes que es relacionen a continuació i que hauran 
de constar en la/les factura/es corresponent/s:  
Caixet actuació: 6.000,00 €  
IVA (21)%: 1.260,00 €  
 
Segon.- EL MÉS PETIT DE TOTS es portarà a terme del 19 al 21 de novembre de 2021. 
 
Tercer.- Aprovar i Disposar la despesa d'import 7.260,00 €, IVA inclòs, i efectuar-ne el 
pagament a l'ASSOCIACIÓ RIALLES ESPECTACLES INFANTILS I JUVENILS en els 
termes que consten en el contracte que se signarà entre les parts.  
 
Amb càrrec a la partida 21 499 333 226093 ACTIVITATS PEDAGOGIQUES TEATRE 
del Pressupost de l'Ajuntament d'Olot.  
 
Quart.- Informar a l'adjudicatari que el pagament s'efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació.  



 

 
Cinquè.-Facultar el director de l'àrea de Cultura per a la signatura del contracte 
d'actuació entre les parts.  
 
Sisè.- RIALLES, ESPECTACLES INFANTILS I JUVENILS  adjuntarà una còpia d’aquest 
acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012021000468. 
 

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

200220  Despeses 21499  333  226093 7260.00 ACTIVITATS PEDAGOGIQUES TEATRE 400 999 999 099 000 000 

 

 
 

S’aprova per unanimitat. 
 

 
12.8. - CULTURA: CONTRACTACIÓ ARTS ESCÈNIQUES TARDOR 2021: 

AZCONATOLOZA 
 
Núm. de referència : X2021036859     
 
 

Primer.- Atès que és necessària la contractació dels espectacles Tierras del Sur i Teatro 
Amazona de la companyia Azkonatoloza dins la programació de Tardor 2021, que 
realitza l'empresa Azkonatoloza SC com es desprèn de l'informe de data 21-07-2021 , 
emès per TENA BUSQUETS, DIRECTORA D'ARTS ESCÈNIQUES, amb el vistiplau de 
Susanna Alsina Coll, directora adjunta a l'àrea de Cultura.  
 
Codi CPV: 92312110-5 Serveis artístics de productors de teatre  
 
Segon.- Atès que la necessitat a satisfer s'integra dins les competències de l'Ajuntament 
d'Olot.  
 
Tercer.- Vista la capacitat d'obrar de l'empresa Azkonatoloza SC i atès que aquesta 
compta amb l'habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del 
contracte.  
 
Quart.- Atès que hi ha crèdit suficient a la partida 21 499 333 226092 PROGRAMACIO 
TEATRE, DANSA I CIRC i pot ordenar-se la despesa proposada.  
 
Cinquè.- Atès que ens trobem davant d'un contracte de serveis artístics, aquesta 
contractació ha de considerar-se de caràcter privat de conformitat amb allò que disposa 
l'article 25.1.a).1º de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 
(en endavant LCSP).  
 
Fonament Jurídic:  
Article 25.1 a) 1er de la LCSP pel que fa als contractes privats.  
Article 26.2 i 168.2 169 i 170 pel que fa a la tramitació del procediment.  
Article 28 LCSP pel que fa a la motivació de la necessitat.  
 
Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions 
efectuades pel cartipàs municipal.  



 
 
 

 
Atès el Reial Decret Llei 3/2020 de 4 de febrer.  
 
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics.  
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012021000471 de cultura i antecedents 
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents acords: 
 
 
Primer.- Adjudicar, a favor de l’empresa Azkonatoloza SC, amb CIF J01725506, de 
Barcelona, Espanya, el contracte privat que té per objecte els espectacles Tierras del 
Sur i Teatro Amazona pel preu de VUIT MIL DOS CENTS TRES EUROS AMB 
VUITANTA 8.203,80 €, IVA inclòs.  
 
Aquest preu es desglossa en els conceptes que es relacionen a continuació i que hauran 
de constar en la/les factura/es corresponent/s:  
Caixet actuació: 6.780,00 €  
IVA (21)%: 1.423,80 €  
 
Segon.- Tierras del Sur i Teatro Amazona es portaran a terme el dia 15 i 16-10-2021  
 
Tercer.- Aprovar i Disposar la despesa d'import 8.203,80 €, IVA inclòs, i efectuar-ne el 
pagament a l'empresa Azkonatoloza SC en els termes que consten en el contracte que 
se signarà entre les parts.  
 
Amb càrrec a la partida 21 499 333 226092 PROGRAMACIO TEATRE, DANSA I CIRC 
del Pressupost de l'Ajuntament d'Olot.  
 
Quart.- Informar a l'adjudicatari que el pagament s'efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació.  
 
Cinquè.-Facultar el director de l'àrea de Cultura per a la signatura del contracte 
d'actuació entre les parts.  
 
Sisè.- AZKONATOLOZA, SC adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura electrònica 
o hi farà constar el número d’expedient CC012021000471. 
 

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

200220  Despeses 21499  333  226092 8203.80 PROGRAMACIO TEATRE, DANSA I CIRC 400 999 999 099 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 



 

12.9. - CULTURA: CONTRACTACIÓ ARTS ESCÈNIQUES TARDOR 2021: OLIGOR 
 
Núm. de referència : X2021036860     
 
 
Primer.- Atès que és necessària la contractació de l’espectacle La melancolia del Turista 
de la companyia Oligor y Microspcopia dins la programació de Tardor 2021, que realitza 
l'empresa Javier Continente Gaztelacuto com es desprèn de l'informe de data 21-07-
2021, emès per TENA BUSQUETS, DIRECTORA D'ARTS ESCÈNIQUES, amb el 
vistiplau de SUSANNA ALSINA COLL, DIRECTORA ADJUNTA A L'ÀREA DE 
CULTURA.  
 
Codi CPV: 92312110-5 Serveis artístics de productors de teatre  
 
Segon.- Atès que la necessitat a satisfer s'integra dins les competències de l'Ajuntament 
d'Olot.  
 
Tercer.- Vista la capacitat d'obrar de l'empresa Javier Continente Gaztelacuto i atès que 
aquesta compta amb l'habilitació professional necessària per realitzar la prestació 
objecte del contracte.  
 
Quart.- Atès que hi ha crèdit suficient a la partida 21 499 333 226092 PROGRAMACIO 
TEATRE, DANSA I CIRC i pot ordenar-se la despesa proposada.  
 
Cinquè.- Atès que ens trobem davant d'un contracte de serveis artístics, aquesta 
contractació ha de considerar-se de caràcter privat de conformitat amb allò que disposa 
l'article 25.1.a).1º de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 
(en endavant LCSP).  
 
Fonament Jurídic:  
Article 25.1 a) 1er de la LCSP pel que fa als contractes privats.  
Article 26.2 i 168.2 169 i 170 pel que fa a la tramitació del procediment.  
Article 28 LCSP pel que fa a la motivació de la necessitat.  
 
Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions 
efectuades pel cartipàs municipal.  
 
Atès el Reial Decret Llei 3/2020 de 4 de febrer.  
 
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics.  
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012021000472 de Cultura i antecedents 
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents acords: 
  



 
 
 

Primer.- Adjudicar, a favor de l’empresa Javier Continente Gaztelacuto, amb CIF. ****, 
de Tudela, Espanya, el contracte privat que té per objecte l'espectacle La melancolia del 
Turista pel preu de VUIT MIL CENT SET EUROS (8.107,00 €), IVA inclòs.  
 
Aquest preu es desglossa en els conceptes que es relacionen a continuació i que hauran 
de constar en la/les factura/es corresponent/s:  
Caixet actuació: 6.700,00 €  
IVA (21)%: 1.407,00 €  
 
Segon.- La melancolia del Turista es portarà a terme el dia 24-11-2021  
 
Tercer.- Aprovar i Disposar la despesa d'import 8.107,00 €, IVA inclòs, i efectuar-ne el 
pagament a l'empresa Javier Continente Gaztelacuto en els termes que consten en el 
contracte que se signarà entre les parts.  
 
Amb càrrec a la partida 21 499 333 226092 PROGRAMACIO TEATRE, DANSA I CIRC 
del Pressupost de l'Ajuntament d'Olot.  
 
Quart.- Informar a l'adjudicatari que el pagament s'efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació.  
 
Cinquè.-Facultar el director de l'àrea de Cultura per a la signatura del contracte 
d'actuació entre les parts.  
 
Sisè.- JAVIER CONTINENTE GAZTELACUTO adjuntarà una còpia d’aquest acord a la 
factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012021000472. 
 

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

200220  Despeses 21499  333  226092 8107.00 PROGRAMACIO TEATRE, DANSA I CIRC 400 999 999 099 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
12.10. - CULTURA: CONTRACTACIÓ ARTS ESCÈNIQUES TARDOR 2021: CANTO 

JO I LA MUNTANYA BALLA 
 
Núm. de referència : X2021036862     
 
 

Primer.- Atès que és necessària la contractació de l’espectacle CANTO JO I LA 
MUNTANYA BALLA de la companyia LA PERLA 29 dins la programació de TARDOR 
2021, que realitza l'empresa LA PERLA 29, SL com es desprèn de l'informe de data 22-
07-2021, emès per TENA BUSQUETS, DIRECTORA D'ARTS ESCÈNIQUES, amb el 
vistiplau de SUSANNA ALSINA COLL, DIRECTORA ADJUNTA A L'ÀREA DE 
CULTURA.  
 
Codi CPV: 92312110-5 Serveis artístics de productors de teatre  
 
Segon.- Atès que la necessitat a satisfer s'integra dins les competències de l'Ajuntament 
d'Olot.  



 

 
Tercer.- Vista la capacitat d'obrar de l'empresa LA PERLA 29, SL i atès que aquesta 
compta amb l'habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del 
contracte.  
 
Quart.- Atès que hi ha crèdit suficient a la partida 21 499 333 226092 PROGRAMACIO 
TEATRE, DANSA I CIRC i pot ordenar-se la despesa proposada.  
 
Cinquè.- Atès que ens trobem davant d'un contracte de serveis artístics, aquesta 
contractació ha de considerar-se de caràcter privat de conformitat amb allò que disposa 
l'article 25.1.a).1º de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 
(en endavant LCSP).  
 
Fonament Jurídic:  
Article 25.1 a) 1er de la LCSP pel que fa als contractes privats.  
Article 26.2 i 168.2 169 i 170 pel que fa a la tramitació del procediment.  
Article 28 LCSP pel que fa a la motivació de la necessitat.  
 
Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions 
efectuades pel cartipàs municipal.  
 
Atès el Reial Decret Llei 3/2020 de 4 de febrer.  
 
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics. 
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

  
Vist l’expedient administratiu núm: CC012021000473 de Cultura i antecedents 
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents acords: 
 
 
Primer.- Adjudicar, a favor de LA PERLA 29 SL, amb CIF. B62843974, de BARCELONA, 
Espanya, el contracte privat que té per objecte l'espectacle CANTO JO I LA MUNTANYA 
BALLA pel preu de ONZE MIL QUATRE CENTS NORANTA CINC euros (11.495,00 €), 
IVA inclòs.  
 
Aquest preu es desglossa en els conceptes que es relacionen a continuació i que hauran 
de constar en la/les factura/es corresponent/s:  
Caixet actuació: 9.500,00 €  
IVA (21)%: 1.995,00 €  
 
Segon.- CANTO JO I LA MUNTANYA BALLA es portarà a terme el dia 05-11-2021  
 
Tercer.- Aprovar i Disposar la despesa d'import 11.495,00 €, IVA inclòs, i efectuar-ne el 
pagament a l'empresa LA PERLA 29, SL en els termes que consten en el contracte que 
se signarà entre les parts.  



 
 
 

 
Amb càrrec a la partida 21 499 333 226092 PROGRAMACIO TEATRE, DANSA I CIRC 
del Pressupost de l'Ajuntament d'Olot. 
  
Quart.- Informar a l'adjudicatari que el pagament s'efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació.  
 
Cinquè.-Facultar el director de l'àrea de Cultura per a la signatura del contracte 
d'actuació entre les parts.  
 
Sisè.- LA PERLA 29, S.L. adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o 
hi farà constar el número d’expedient CC012021000473. 
 

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

200220  Despeses 21499  333  226092 11495.00 PROGRAMACIO TEATRE, DANSA I CIRC 400 999 999 099 000 000 

 

 
 

S’aprova per unanimitat. 
 

 
12.11. - APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT, APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES 

ADMINISTRATIVES PARTICULARS I PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ I 

DESENVOLUPAMENT DE LES UNITATS D'ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA 
(UEC) . CURS 2021-2022; I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ 

 
Núm. de referència : X2021037175    
 

Tipus contracte SE DE SERVEIS 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

  
Vista la necessitat de portar a terme el contracte de serveis per a la gestió i 
desenvolupament de les Unitats d’Escolarització Compartida (UEC) pera al curs 2021-
2022 atès que l’ Ajuntament d’Olot no disposa de serveis interns per a l’execució del 
mateix. 
 
Vist que el pressupost base de licitació del servei pel curs 2021-2022 s’estableix en 
SEIXANTA-QUATRE MIL SIS-CENTS QUARANTA EUROS (64.640,00.-€)  IVA 
exempt. 
El valor estimat del contracte (VEC) és de SEIXANTA-QUATRE MIL SIS-CENTS 
QUARANTA EUROS (64.640,00.-€)  IVA exempt, als efectes de determinar el 
procediment d’adjudicació i la publicitat. 
 
La durada del contracte s’estableix des de la seva formalització fins a 30 de juny de 
2022, data màxima de finalització del servei, sense possibilitat de pròrroga. 
 
A l’expedient hi consta el plec de clàusules administratives particulars i prescripcions 
tècniques i demés documentació prevista a l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre del 2017 (LCSP). 



 

 
Atès que aquest contracte es tipifica com a contracte administratiu de serveis d’acord 
amb allò previst a l’article 17 de la LCSP. 
 
Tenint en compte el valor estimat del contracte i atès que el procediment a seguir per a 
l’adjudicació del contracte és l’obert simplificat en virtut dels articles 131 i 159.1 de la 
LCSP. 
De conformitat amb els articles 116 i 117 de la LCSP. 
 
I vits l’expedient administratiu núm.  CCS12021000059 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- INICIAR l’expedient del contracte de serveis per a la gestió i desenvolupament 
de les Unitats d’ Escolarització Compartida (UEC) per al curs 2021-2022, incorporant-hi 
la documentació a què fa referència l’article 116 del LCSP. 
 
Segon.- APROVAR l’expedient de contractació administrativa de serveis per a la gestió 
i desenvolupament de les Unitats d’Escolarització Compartida (UEC) per al curs 2021-
2022, amb un import de licitació de SEIXANTA-QUATRE MIL SIS-CENTS QUARANTA-
EUROS (64.640,00.-€), IVA exempt, i un termini d’execució des de la formalització del 
contracte fins a trenta de juny de dos mil vint-i-dos, una vegada emès l’informe preceptiu 
del secretari, d’acord amb el previst al punt 8 de la Disposició Addicional Tercera de la 
LCSP. 
 
L’import total de la despesa ascendeix a SEIXANTA-QUATRE MIL SIS-CENTS 
QUARANTA EUROS (64.640,00.-€), IVA exempt, dels quals VINT-I-CINC MIL VUIT-
CENTS CINQUANTA-SIS  EUROS (25.856,00.-€) IVA exempt,  es pagaran a l’any 2021 
amb càrrec a la partida 21 599 326 226995 DESPESES UEC i els restants TRENTA-
VUIT MIL SET-CENTS VUITANTA-QUATRE (38.784,00) euros, IVA exempt, es 
pagaran amb càrrec al pressupost de 2022. 
 
 
Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions 
tècniques particulars que ha de regir la contractació. 
 
Quart.- APROVAR la despesa de la present contractació que es finançarà amb càrrec a 
la següent partida del pressupost de l’Ajuntament d’Olot: 21 599 326 226995 
DESPESES UEC. 
 

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

200200  Despeses 21599  326  226995 25856 DESPESES UEC 100 001 001 001 000 000 
200200  Despeses 99999 38784 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 
Atès el caràcter plurianual de la despesa, la seva autorització o realització se subordina 
al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos municipals. 
 
Cinquè.- CONVOCAR la licitació i tramitar l’expedient de contractació dels serveis per a 
la gestió i desenvolupament de les Unitats d’Escolarització Compartida (UEC) per al curs 
2021-2022, que es tramitarà pel procediment obert simplificat i procedir a la seva 



 
 
 

publicació, així com de la present resolució en el Perfil del Contractant de conformitat 
amb els articles 117 i 135 de la LCSP. 
 
Sisè.- 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 D'UN COMPLEMENT DE NOCTURNITAT AL PERSONAL DE 
LA POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS DEL 16 DE JUNY AL 15 DE 

JULIOL DE 2021 
 
Núm. de referència : X2021034405     
 
 
Atès l’informe del Sotsinspector de la Policia Municipal PS052021000008 de data 16 de 
juliol de 2021. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132021000103 i antecedents corresponents, la 
regidora, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
D’acord amb el que estableix l’annex 1, aprovat pel Ple d’aquesta Corporació en la 
sessió celebrada el dia 26 de març de 1992, sobre els serveis de nocturnitat de la Policia 
Municipal. 
 
D’acord amb l’acta número 1/2018 de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament 
d’Olot de data 12 de juny de 2018, sobre la modificació del import de les hores 
extraordinàries i les condicions laborals de la Policia Municipal. 
 
Primer.- Pagament d’un complement de nocturnitat al personal de la Policia Municipal 
que es relaciona a continuació pels serveis realitzats des del dia 16 de juny al 15 de 
juliol de 2021: 
 

Nom i Cognoms Dies Serveis Import (€) 

CAPORALS    
**** 7 Nocturnitat 187,32 € 

**** 7 Nocturnitat 187,32 € 
    

AGENTS    
**** 1 Nocturnitat 18,53 € 
**** 8 Nocturnitat 148,24 € 
**** 7 Nocturnitat 129,71 € 

**** 7 Nocturnitat 129,71 € 
**** 7 Nocturnitat 129,71 € 
**** 7 Nocturnitat 129,71 € 



 

**** 7 Nocturnitat 129,71 € 

**** 7 Nocturnitat 129,71 € 
**** 2 Nocturnitat 37,06 € 
**** 7 Nocturnitat 129,71 € 
**** 5 Nocturnitat 92,65 € 
**** 5 Nocturnitat 92,65 € 
**** 5 Nocturnitat 92,65 € 
**** 4 Nocturnitat 74,12 € 

**** 4 Nocturnitat 74,12 € 
**** 7 Nocturnitat 129,71 € 

**** 3 Nocturnitat 55,59 € 

**** 7 Nocturnitat 129,71 € 

**** 5 Nocturnitat 92,65 € 

TOTAL 119  2.320,29 € 

 
 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 

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

0  Despeses 21180  132  121031 2320.29 ALTRES COMPLEMENTS NOCTURNITAT 
SEGURETAT 

180 008 999 999 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 

14.1. - PAGAMENT PAGA EXTRAORDINÀRIA PER JORNADES DE NIT AL 
PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL CORRESPONENT AL PERÍODE GENER 

A JUNY DE 2021 
 
Núm. de referència : X2021034415     
 
 
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. 
 
Atès l’informe del Sotsinspector en Cap de la Policia Municipal de data 8 de juliol de 
2021, amb número d’expedient PS052021000007. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132021000104 i antecedents corresponents, la regidora 
delegada d'Organització i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 



 
 
 

Pagament de la paga extraordinària per les jornades de nit del personal de la Policia 
Municipal que es relaciona a continuació pels serveis extraordinaris realitzats des del 
mes de gener fins al juny de 2021: 
 
 

Nom i Cognoms Nits Serveis Import (€) 

**** 34 Paga extraordinària estiu 21 70,72 € 

**** 34 Paga extraordinària estiu 21 70,72 € 

**** 36 Paga extraordinària estiu 21 74,88 € 

**** 28 Paga extraordinària estiu 21 58,24 € 

**** 21 Paga extraordinària estiu 21 29,19 € 

**** 25 Paga extraordinària estiu 21 34,75 € 

**** 7 Paga extraordinària estiu 21 9,73 € 

**** 9 Paga extraordinària estiu 21 12,51 € 

**** 31 Paga extraordinària estiu 21 43,09 € 

**** 17 Paga extraordinària estiu 21 23,63 € 

**** 38 Paga extraordinària estiu 21 52,82 € 

**** 35 Paga extraordinària estiu 21 48,65 € 

**** 37 Paga extraordinària estiu 21 51,43 € 

**** 31 Paga extraordinària estiu 21 43,09 € 

**** 32 Paga extraordinària estiu 21 44,48 € 

**** 15 Paga extraordinària estiu 21 20,85 € 

**** 38 Paga extraordinària estiu 21 52,82 € 

**** 29 Paga extraordinària estiu 21 40,31 € 

**** 26 Paga extraordinària estiu 21 36,14 € 

**** 66 Paga extraordinària estiu 21 91,74 € 

**** 33 Paga extraordinària estiu 21 45,87 € 

**** 28 Paga extraordinària estiu 21 38,92 € 

**** 35 Paga extraordinària estiu 21 48,65 € 

**** 27 Paga extraordinària estiu 21 37,53 € 

**** 25 Paga extraordinària estiu 21 34,75 € 

**** 26 Paga extraordinària estiu 21 36,14 € 

**** 34 Paga extraordinària estiu 21 47,26 € 

**** 42 Paga extraordinària estiu 21 58,38 € 

TOTAL  
  1.257,29€ 

 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a la partida: 
 

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

0  Despeses 21180  132  121031 1257.29 ALTRES COMPLEMENTS NOCTURNITAT 
SEGURETAT 

180 008 999 999 999 999 

 

Tercer.- En cap cas, les quantitats assignades com a complement de nocturnitat, durant 
un període de temps, originarà cap dret individual respecte a les variacions o 
apreciacions corresponents a períodes successius. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 



 

15.1. - PAGAMENT DE SERVEIS EXTRAORDINARIS AL PERSONAL DE LA 
POLICIA MUNICIPAL REALITZATS DES DEL 16 DE JUNY AL 15 DE JULIOL DE 

2021 
 
Núm. de referència : X2021035186     
 
 
Atès l’informe del Sotsinspector de la Policia Municipal de data 16 de juliol de 2021, amb 
número d’expedient PS032021000007. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132021000105 i antecedents corresponents, la regidora 
delegada d'Organització i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció del següent acord: 
 
D’acord amb l’acta número 1/2018 de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament 
d’Olot de data 12 de juny de 2018, sobre la modificació del import de les hores 
extraordinàries i les condicions laborals de la Policia Municipal. 
 
Primer.- Pagament de serveis extraordinaris al personal de la Policia Municipal que es 
relaciona a continuació realitzats des del 16 de juny al 15 de juliol de 2021: 
 

Nom i Cognoms / Data / Servei Hores Import (€) 

****– Sergent   
05/07/21 REUNIÓ - 951 1 26,56 
   
**** – Agent   
23/06/21 REVETLLA SANT JOAN - 253 9 236,16 
   
****– Agent   
23/06/21 REVETLLA SANT JOAN - 253 9 236,16 
   

****– Agent   

23/06/21 REVETLLA SANT JOAN - 253 9 236,16 

   

****– Agent   

23/06/21 REVETLLA SANT JOAN - 253 9 236,16 

   

****– Agent   
23/06/21 REVETLLA SANT JOAN - 253 8 209,92 € 
   

****- Agent   
09/07/21 REFORÇ TORN – 963 8 158,08 € 
   

****– Sergent   

23/06/21 REVETLLA SANT JOAN - 253 6,5 214,69 € 

TOTAL  19 1.553,89€ 



 
 
 

 
 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:  
 

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

0  Despeses 21180  132  13001 1553.89 HORES EXTRAORDINARIES SEGURETAT 180 008 999 999 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

16.1. - PAGAMENT DELS SERVEIS EXTRAORDINARIS AL PERSONAL DE LA 
BRIGADA MUNICIPAL PER LES HORES EXTRES REALITZADES DEL DIA 16 DE 

JUNY AL 15 DE JULIOL DE 2021 
 
Núm. de referència : X2021035464     
 
 
Vist l’expedient administratiu RH132021000107 i antecedents corresponents i atès 
l’informe del Director tècnic de la Brigada Municipal amb número NI022021001769 de 
data 20 de juliol de 2021, la Regidora delegada d'Organització i Atenció al ciutadà, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
Pagament de serveis extraordinaris al personal de la Brigada Municipal que es relaciona 
a continuació, per les hores extres realitzades des el dia 16 de juny al 15 de juliol de 
2021: 
 
 

 

Cognoms i Nom Data 
Brigada / Tipus 
servei 

Hores  Import 

****  ELECTRICISTES Oficial 
1º 

1,00 30,88 € 

Acte Olot Cultura - De 17:15 a 18:15 h - 
Connexió llum Fonts de Sant Roc 

21/06/2021 S. Mínim 1,00 30,88 € 

****  ELECTRICISTES Oficial 
1º 

25,59 535,24 € 

Fi de curs Escola Petit Plançó - De 15:00 a 
18:45 h - Muntatge escenari 

17/06/2021 S. Diürn 3,75 74,10 € 

Diversos actes - De 15:00 a 18:40 h - 
Muntatge escenaris 

21/06/2021 S. Diürn 3,67 72,52 € 

Diversos actes - De 15:00 a 19:40 h - 
Muntatge escenari Plaça de Braus 

22/06/2021 S. Diürn 4,67 92,28 € 

Arribada de la Flama del Canigó - De 16:45 
a 20:15 h - Muntatge equip  

23/06/2021 S. Diürn 3,50 69,16 € 

Acte "La Caraba" - De 16:00 a 17:00 h - 
Connexió corrent Passeig Bisbe  

01/07/2021 S. Diürn 1,00 19,76 € 

Diversos actes - De 18:45 a 22:00 h - 
Diverses connexions, desconnexions i  

01/07/2021 S. Diürn 3,25 64,22 € 

Diversos actes - De 18:45 a 19:45 h - 
Connexió enllumenat Plaça del Mig 

29/06/2021 S. Minim 1,00 30,88 € 

Diversos actes - De 22:00 a 22:45 h - 
Diverses connexions, desconnexions i  

01/07/2021 S. Nocturn 0,75 16,60 € 

Festa barri Sant Cristòfol - De 07:40 a 
08:40 h - Connexió corrent Parc Miquel  

03/07/2021 S.Diürn Festiu 1,00 23,16 € 



 

Festa barri Sant Cristòfol - De 14:00 a 
15:00 h - Desconnexió corrent Parc  

03/07/2021 S.Diürn Festiu 1,00 23,16 € 

Gresca al Firal - De 17:45 a 18:45 h - 
Connexió corrent Passeig d'en Blay 

03/07/2021 S.Diürn Festiu 1,00 23,16 € 

Gresca al Firal - De 22:00 a 23:00 h - 
Desconnexió corrent Passeig d'en Blay 

03/07/2021 S.Nocturn  1,00 26,24 € 

Festiu     

****  ELECTRICISTES Oficial 
1º 

13,50 317,42 € 

Actes Parc de Pequin, Parc Nou - De 15:00 
a 16:30 h - Connexions llum 

18/06/2021 S. Diürn 1,50 29,64 € 

Actes Parc de Pequin, Parc Nou i Pla de 
Dalt - De 19:00 a 22:00 h -  

18/06/2021 S. Diürn 3,00 59,28 € 

Actuació musical - De 18:00 a 19:00 h - 
Connexió llum Plaça del Mig 

06/07/2021 S. Mínim 1,00 30,88 € 

Actuació musical - De 19:00 a 20:00 h - 
Connexió llum Plaça del Mig 

08/07/2021 S. Mínim 1,00 30,88 € 

Shopping Nit - De 18:30 a 20:00 h - 
Connexió llum i muntatge carpa ACO 

19/06/2021 S.Diürn Festiu 1,50 34,74 € 

Varietats autòctones - De 08:00 a 09:00 h - 
Connexió llum Parc Nou 

20/06/2021 S.Diürn Festiu 1,00 23,16 € 

Varietats autòctones - De 20:30 a 21:30 h - 
Desconnexió llum Parc Nou 

20/06/2021 S.Diürn Festiu 1,00 23,16 € 

Aplec de la sardana - De 16:00 a 17:00 h - 
Connexió llum Parc Nou 

11/07/2021 S.Diürn Festiu 1,00 23,16 € 

Aplec de la sardana - De 21:00 a 22:00 h - 
Desconnexió llum Parc Nou 

11/07/2021 S.Diürn Festiu 1,00 23,16 € 

Shopping Nit - De 23:00 a 00:30 h - 
Desconnexió llum i desmuntatge carpa  

19/06/2021 S.Nocturn  1,50 39,36 € 

Festiu     

****  ELECTRICISTES Oficial 
1º 

6,67 154,04 € 

Diversos actes - De 15:00 a 19:40 h - 
Muntatge escenari Plaça de Braus 

22/06/2021 S. Diürn 4,67 92,28 € 

Actuació musical - De 18:00 a 19:00 h - 
Connexió llum Plaça del Mig 

13/07/2021 S. Minim 1,00 30,88 € 

Actuació musical - De 18:00 a 19:00 h - 
Connexió llum Plaça del Mig 

15/07/2021 S. Minim 1,00 30,88 € 

****  ESCOLES Oficial 1º 7,67 151,56 € 

Acte AAVV Pla de Dalt - De 15:00 a 19:00 
h - Muntatge escenari davant  

16/06/2021 S. Diürn 4,00 79,04 € 

Diversos actes - De 15:00 a 18:40 h - 
Muntatge escenaris 

21/06/2021 S. Diürn 3,67 72,52 € 

****  OPERATIVA Oficial 1º 19,09 377,22 € 

Acte AAVV Pla de Dalt - De 15:00 a 19:00 
h - Muntatge escenari davant  

16/06/2021 S. Diürn 4,00 79,04 € 

Fi de curs Escola Petit Plançó - De 15:00 a 
18:45 h - Muntatge escenari 

17/06/2021 S. Diürn 3,75 74,10 € 

Diversos actes - De 15:00 a 18:40 h - 
Muntatge escenaris 

21/06/2021 S. Diürn 3,67 72,52 € 

Diversos actes - De 15:00 a 19:40 h - 
Muntatge escenari Plaça de Braus 

22/06/2021 S. Diürn 4,67 92,28 € 

Acte Ajuntament - De 19:00 a 22:00 h -
Transport i muntatge i desmuntatge  

01/07/2021 S. Diürn 3,00 59,28 € 

****  PALETES Oficial 1º 4,00 79,04 € 

Acte AAVV Pla de Dalt - De 15:00 a 19:00 
h - Muntatge escenari davant  

16/06/2021 S. Diürn 4,00 79,04 € 



 
 
 

****  PINTORS Oficial 1º 21,34 421,68 € 

Acte AAVV Pla de Dalt - De 15:00 a 19:00 
h - Muntatge escenari davant  

16/06/2021 S. Diürn 4,00 79,04 € 

Fi de curs Escola Petit Plançó - De 15:00 a 
18:45 h - Muntatge escenari 

17/06/2021 S. Diürn 3,75 74,10 € 

Acte AAVV Pla de Dalt - De 19:45 a 22:00 
h - Transport material davant  

18/06/2021 S. Diürn 2,25 44,46 € 

Diversos actes - De 15:00 a 18:40 h - 
Muntatge escenaris 

21/06/2021 S. Diürn 3,67 72,52 € 

Diversos actes - De 15:00 a 19:40 h - 
Muntatge escenari Plaça de Braus 

22/06/2021 S. Diürn 4,67 92,28 € 

Acte Ajuntament - De 19:00 a 22:00 h -
Transport i muntatge i desmuntatge  

01/07/2021 S. Diürn 3,00 59,28 € 

****  PINTORS Supervisor 3,75 74,10 € 

Fi de curs Escola Petit Plançó - De 15:00 a 
18:45 h - Muntatge escenari 

17/06/2021 S. Diürn 3,75 74,10 € 

TOTAL 
  

102,61 2.141,18 € 

 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 

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

0  Despeses 21142  165  13001 1037.58 HORES EXTRAORDINARIES BRIGADA 
ENLLUMENAT 

142 002 999 999 999 999 

0  Despeses 21142  1522 13001 726.38 HORES EXTRAORDINARIES BRIGADA 
EDIFICIS 

142 002 999 999 999 999 

0  Despeses 21142  1532 13001 377.22 HORES EXTRAORDINARIES BRIGADA VIES 
PUBLIQUES 

142 002 999 999 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
17.1. - PROPOSTA PAGAMENT DELS SERVEIS DE RETENS REALITZATS DEL 16 

DE JUNY AL 15 DE JULIOL DE 2021 
 
Núm. de referència : X2021035614     
 
 
Atès els informes del director de l’àrea d’Infraestructura i Urbanisme de data 19 de juliol 
de 2021 amb número d’expedient NI022021001764, l’informe del cap d’àrea 
d’Informàtica de data 16 de juliol de 2021 amb número d’expedient NI022021001749, 
l’informe del director tècnic de la Brigada Municipal de data de 20 de juliol de 2021 amb 
número d’expedient NI022021001768 i l’informe del cap d’àrea d’Esports de data 19 de 
juliol de 2021 amb número d’expedient NI022021001765. 
 
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 29/04/2021 amb 
número d’expedient RH132021000060 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 2021. 



 

 
Vist l’expedient administratiu RH132021000108 i antecedents corresponents, la 
regidora, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Pagament d’un complement en concepte de reten al personal de la Brigada 
Municipal, d’informàtica, dels serveis tècnics d’urbanisme i d’esports que es relaciona a 
continuació pels serveis de reten realitzats del 16 de juny al 15 de juliol de 2021: 
 
 

Nom i Cognoms Servei 
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Import 
(€) 

**** Brigada 1 2 - - - 252,14 € 

**** Brigada 1 - - - - 138,94 € 

**** Brigada 1 - - - - 138,94 € 

**** Brigada 1 - - - - 138,94 € 

**** Informàtica 2 2 - - - 391,08 € 

**** Informàtica 2 1 - - - 334,48 € 

**** Informàtica 1 1 - - - 195,54 € 

**** Infra. i 
Urbanisme 

1 - - - - 138,94 € 

**** Infra. i 
Urbanisme 

1 - - - - 138,94 € 

**** Infra. i 
Urbanisme 

1 1 - - - 195,54 € 

**** Infra. i 
Urbanisme 

1 - - - - 138,94 € 

**** Infra. i 
Urbanisme 

1 - - - - 138,94 € 

**** Esports 2 1 - - - 334,48 € 

**** Esports 3 7 - - 1:15 838,49 € 

**** Esports 2 - - - - 94,92 € 

**** Esports 2 - - - - 94,92 € 

**** Esports 1 1 - - - 104,06 

TOTAL       3.808,23€ 

 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 

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

0  Despeses 21142  165  15300 668.96 RETENS BRIGADA ENLLUMENAT 142 002 999 999 999 999 
0  Despeses 21330  342  15300 1277.03 RETENS PERSONAL ESPORTS 

INSTAL.LACIONS 
330 015 999 999 999 999 

0  Despeses 21330  340  15300 189.84 RETENS PERSONAL ESPORTS  
ADM. GRAL. 

330 015 999 999 999 999 

0  Despeses 21141  134  15300 138.94 RETENS MOBILITAT 140 001 999 999 999 999 
0  Despeses 21140  151  15300 612.36 RETENS URBANISME 140 001 999 999 999 999 
0  Despeses 21120  920  15300 921.10 RETENS INFORMATICA 120 001 999 999 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 



 
 
 

 
18.1. - PAGAMENT DELS SERVEIS EXTRAORDINARIS A DIVERS PERSONAL DE 
L'AJUNTAMENT PER LES HORES EXTRES REALITZADES DEL 16 DE JUNY AL 

15 DE JULIOL DE 2021 
Núm. de referència : X2021036036     
 
En relació a l’expedient RH132021000109 i antecedents corresponents, i atès l’informe 
del cap de la secció d’ingressos de data 26 de juliol de 2021, amb número d’expedient 
NI022021001820, l’informe del cap d’àrea d’Esports de data 7 de juny de 2021 amb 
número d’expedient NI022021001504, i la declaració d’assistència a un casament, 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 juny al 15 de juliol de 2021: 
 

Nom i Cognoms Subàrea Data Serveis 

 

Núm/  

hores 

Import € 

**** 
Ingressos Març-juliol 

Preus públics, subvencions 

OOAA, etc 
35 761,33 € 

**** Secretaria 17/07/21 Assistència casament 1 43,69 € 

**** Esports 
19/06/21 

Obertura piscina municipal, 

reforç taquilla 
1,36 31,66 € 

**** 

Esports 
19/06/21 

Obertura piscina municipal, 

reforç taquilla 
1,25 28,95 € 

21/06/21 Eleccions sindicals 2,62 51,77 € 

**** RRHH 21/06/21 Eleccions sindicals 3,20 98,08 € 

**** Museu 21/06/21 Eleccions sindicals 4,33 75,34 € 

TOTAL      1.090,82€ 

 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:  
 

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

0  Despeses 21130  932  13001 761.33 HORES EXTRAORDINARIES INGRESSOS 131 001 999 999 999 999 
0  Despeses 21130  920  13001 43.69 HORES EXTRAORDINARIES ADMINISTRACIO 

GENERAL 
130 001 999 999 999 999 

0  Despeses 21400  333  13001 75.34 HORES EXTRAORDINARIES MUSEU 400 010 999 999 999 999 

0  Despeses 21330  340  13001 112.38 HORES EXTRAORDINARIES ESPORTS 
ADM.GRAL. 

330 059 999 999 999 999 

0  Despeses 21130  920  13001 98.08 HORES EXTRAORDINARIES ADMINISTRACIO 
GENERAL 

110 001 999 999 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 



 

19.1. - APROVAR EL CALENDARI LABORAL I ESCOLAR DE LES ESCOLES 
BRESSOL MUNICIPALS D’OLOT PEL CURS 2021-2022 

 
Núm. de referència: X2021036692     
 
L’1 de febrer de 2019 l’Ajuntament d’Olot va aprovar la reducció d’hores setmanal del 
personal passant a fer 36’25h/setmana.  
 
Per cobrir el servei de les escoles bressol municipals totes les hores del dia que estan 
obertes, cal que el personal de les escoles bressol municipals continuï fent 
37’50h/setmana, i així es fa des del curs 2019-2020. D’aquesta manera el calendari 
escolar és de setembre a juny, amb la possibilitat d’oferir les escoles bressol municipals 
d’estiu durant el mes de juliol amb personal diferent.  
 
El calendari laboral per les treballadores de les escoles bressol municipals comença el 
dia 1 de setembre de 2021 i fins el dia 15 de juliol de 2022, amb un total de 1.573,25h 
anuals, que inclouen 37 reunions d’equip de dues hores les tardes de dimarts. 
 
Per altra banda el curs escolar pels infants és del 13 de setembre de 2021 al 30 de juny 
de 2022 i aquest curs escolar hi haurà dos dies de lliure disposició: 11 d’octubre i 7 de 
desembre de 2021.  
 
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’Organització i Atenció ciutadana proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels 
següents acords: 
 
APROVAR el calendari laboral i el calendari escolar de les escoles bressol municipals 
d’Olot pel curs 2021-2022 d’acord amb els documents adjunts.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
 

20.1. - CONCEDIR LLICÈNCIA PER A CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE 
UNIFAMILIAR EN TESTERA, al C D'ENRIC QUINTANA N.7 

 
 

Núm.- LLICENCIA D’OBRES 
****- AV DE SANTA COLOMA N.0090 Pis.1 Pta.2 OLOT 

 
Núm. de referència : X2020039500 

 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per CONSTRUCCIÓ 
D'HABITATGE UNIFAMILIAR EN TESTERA, al C D'ENRIC QUINTANA N.7, del 
municipi d’Olot.  

 
Identificació de l’expedient: OMA32020000080   
Situació: C D'ENRIC QUINTANA N.7  
UTM: 6587521 



 
 
 

 
1.- En data 12/11/2020, **** amb DNI **** , representat per ****, presenta projecte 
d’obres majors per CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR EN TESTERA, amb 
situació al carrer C D'ENRIC QUINTANA N 7, d’Olot. 
 
2.- En data 22/07/2021 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 NO CONSOLIDAT. Zona suburbana d’intensitat 2 
(clau 11.2) Afectació vial (clau 2) 1,50 x 8 m, amplada vorera. 
 
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 
(OMA32020000080), per CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR EN 
TESTERA, amb situació al C D'ENRIC QUINTANA N.7, del municipi d’Olot. 
 
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 12 mesos i el termini per acabar-les 
és de 24 mesos. La llicència urbanística caducarà a tots els efectes si, en finir qualsevol 
d’aquests terminis o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no s’han acabat 
les obres, essent necessari sol·licitar nova llicència ajustada a l’ordenament urbanístic 
vigent.  
 
QUART.Donar compte de l’ingrès de les liquidació/ns que es detalla/en 
seguidament: CRA-2021-60003     
 
Liquidació de Drets i Garanties: 
Drets 



 

 
Per: Un pressupost de: 107838.98 euros  
1 Connexions desguassos habitatges 
1 Guals 
1 Tanca provisional 
 
Base liquidable (3) Drets % 

bonificació 
Drets definitius Taxes Total Drets 

107838.98 4313.56 0 4313.56 321.05 4634.61 

 
Garanties: 

    
   Garantia per urbanització del sector: 400.00 euros 

 

Total Liquidació Euros 

Per Drets 4634.61 

Per Garanties  400 

 
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 l’obra caldrà aportar: Document signat per contractista o 
contractistes assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra.  
 
2. Abans de de l’inici de les obres d’acabat de les façanes de l’edifici caldrà presentar 
proposta de color per a revisió dels Serveis tècnics municipals.  
 



 

3. Les obertures de la façana en testera previstes al projecte, atès que limiten amb zona 
verda pública, s’autoritzen a títol provisional i a precari. Caldrà cegar-les, sense dret a 
indemnització, en el cas que l'Administració ho acordi.  
 
4. El mur de contenció de terres que, a la vegada, forma la base de tanca del pati de la 
parcel·la, haurà de tenir un tractament adequat d’acabat de façana.  
 
5. Els responsables de l’obra es faran càrrec de comunicar 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.  
 
6. 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.  
 
7. 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.  
 
8. (http://www.olot.cat/FitxersWeb/29161/2018_ORD_REGULADORA_GUALS.pdf).  
 
9. S’imposa una fiança de 400,00 € en concepte d'urbanització simultània de les voreres 
que delimiten la parcel·la. El paviment serà d’un gruix de 15 cm de formigó H-175 amb 
juntes cada 10 m2. Si la vorada està en mal estat també es reposarà. (Ordenança 
Municipal d'Obres a la Via Pública aprovada el 27/04/1995). 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. 
 
10. 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  
 
11. 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. 
 
 

21.1. - MEMÒRIA VALORADA REPARACIONS PUNTUALS DEL PAVIMENT DE LA 
PISTA D'ATLETISME DEL PARC ATLÈTIC DELS TOSSOLS.- Proposant aprovar 

 
Núm. de referència : X2021037068     
 
Vista la memòria valorada referida a les reparacions puntuals del paviment de la pista 
d'atletisme del parc atlètic dels Tossols, redactada pels serveis tècnics municipals de 
l’àrea de Territori en data juliol de 2021, que té per objecte definir tècnicament i 
econòmicament els elements d’obra necessaris per a efectuar les reparacions puntuals 
del paviment de cautxú de la pista, la qual es troba en mal estat de conservació ja que 
està desgastada i desenganxada en algunes parts de la superfície. En alguns punts fins 
i tot es poden observar forats i talls que no permeten un ús adequat de la instal·lació a 
causa de l’envelliment que ha patit. 
 
Vist l’art. 37 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 UPOM2021000023, 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 la memòria valorada referida a les reparacions puntuals del 
paviment de la pista d'atletisme del parc atlètic dels Tossols, redactada pels serveis 
tècnics municipals de l’àrea de Territori en data juliol 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. 
 
 
22.1. - MEMÒRIA VALORADA DE FORMACIÓ D'OBERTURES A LA FAÇANA DE 

L'EDIFICI ANNEX DE CAN JOANETES.- PROPOSANT APROVAR 
 
Núm. de referència : X2021037080     
 
Vista la memòria valorada de formació d'obertures a la façana de l'edifici annex de can 
Joanetes, redactada pels serveis tècnics municipals de l’àrea de territori en data juny de 
2021, que té per objecte la formació d’obertures practicables a la façana per permetre 
una millor ventilació de la planta baixa de l’edifici, necessària per raons de salut dels 
usuaris de les oficines. Els treballs consistiran en l’obertura de tres finestres d’1,60 x 
0,40 metres a la part alta de la façana de la planta baixa formada amb peces de vidre 
tipus pavès.  
 



 

Vist l’art. 37 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 UPOM2021000024, 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 la memòria valorada de formació d'obertures a la façana de 
l'edifici annex de can Joanetes, redactada pels serveis tècnics municipals de l’àrea de 
territori en data juny 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. 
 
 
23.1. - MEMÒRIA VALORADA DE LA RESTAURACIÓ DEL CAMÍ RAL DE BATET, 

DES DE CAN MASCLET A CAN PERICOT.- Proposant aprovar inicialment 
 
Núm. de referència : X2021037162     
 
Vista la memòria valorada de la restauració del camí ral de Batet, des de can Masclet a 
can Pericot, redactada per **** de l’empresa Sanengi, en data juliol de 2021, que té per 
objecte definir i valorar les obres de restauració del camí esmentat. 
 
Vist l’informe emès pel cap de l’Àrea de Territori, Ramon Prat Molas, en data 4 d’agost 
de 2021, que s’adjunta a l’expedient, conforme al qual informa favorablement l’aprovació 
inicial del projecte, amb el benentès que caldrà sol·licitar informe al Parc Natural de la 
Zona Volcànica de la Garrotxa. 
 
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 UPOM2021000025, 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 INICIALMENT la memòria valorada de la restauració del camí ral 
de Batet, des de can Masclet a can Pericot, redactada per ****de l’empresa Sanengi, en 
data juliol de 2021. 
 
SEGON.- SOTMETRE el present acord a informació pública pel termini de TRENTA 
DIES, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis de la 
corporació i al web de l’Ajuntament. 
 



 
 
 

TERCER.- SOL·LICITAR informe al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. 
 
QUART.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
24.1. - TAXIS: ACORD RELATIU AL TRASPÀS D’UNA LLICENCIA MUNICIPAL DE 

TAXI. 
 
Núm. de referència : X2021036928     

 

La Junta de Govern Local, en sessió de data 18 de juny de 2020, va acordar autoritzar 
la baixa del titular de la llicència municipal de taxi, núm. 15,  Sr. **** , per jubilació a partir 
del 31 de juliol de 2020. En aquest mateix acord es va atorgar al Sr. **** un termini de 
sis mesos per transmetre la llicència municipal de taxi. Així mateix, en atenció a la 
situació econòmica actual derivada del coronavirus i a les seves condicions personals 
derivades de la malaltia, es va preveure la possibilitat aquest termini pogués ser 
prorrogat, prèvia sol·licitud justificada de la persona interessada. Aquesta pròrroga es 
va fer efectiva per acord de la Junta de Govern de 21 de gener de 2021. 
 
En escrit de data 27 de maig de 2021 (Registre General núm. E2021009421/27-05-
2021), el Sr. **** , va demanar una nova pròrroga de sis mesos per poder transmetre la 
llicència municipal de taxi, núm. 15, en atenció a la davallada econòmica provocada pel 
coronavirus agreujada per la perllonganció de l’estat de l’alarma fins el 9 de maig de 
2021. 
 
Considerant que la major part del període atorgat al Sr. **** per traspassar la llicència 
de taxi ha transcorregut sota l’estat d’alarma decretat per afrontar la situació 
d’emergència sanitària provocada pel coronavirus Covid-19. 
 
Considerant els efectes negatius que la pandèmia ha ocasionat a la situació econòmica 
general i que, en el cas del Sr. ****, ha suposat una dificultat objectiva per a la normal 
transmissió de la llicència. 
 
De conformitat amb el Reglament regulador del servei de taxi del municipi d’Olot; la Llei 
19/2003, de 4 de juliol, del taxi; la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya; i la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; i vist 
l'expedient administratiu VTX22021000011 i antecedents corresponents, el regidor 
delegat  de Mobilitat, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent acord: 
 
AMPLIAR el termini atorgat al Sr. **** per transmetre la llicència municipal de taxi núm. 
15, amb un nou i darrer termini de sis mesos, a comptar de l’1 d’agost de 2021. 
 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 



 

25.1. - PROPOSANT DONAR COMPTE DE LES COMUNICACIONS D’INICI 
D’ACTIVITAT I DELS DECRETS DICTATS ENTRE ELS DIES 8 I 21 DE JULIOL, 

RELATIUS A L’ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
Núm. de referència : X2021035931     
 
En relació a l’expedient AG012021000021, 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 8 i 21 de juliol relatius a l’Àrea de Medi Ambient, que es relacionen a continuació:  
 
 

Tràmit 
Activitats 

Nom / comercial Concepte Adreça Decret 
 

Assabentat inici  Roberto Martín 
Ferreiro 

Habitatge d’ús 
turístic 

C/Esgleiers 14 1r 2a 08/07/2021 

Assabentat inici  Natividad 
Fernández Sayols 

Venda de peces de 
vestir 

C/Major 10 B 2 (trasllat) 08/07/2021 

Assabentat inici Rosa Inés 
Arreghini González 

Muntatge d’equips 
de pilates 

C/França 122 12/07/2021 

Assabentat inici Janina Bach Pujol Centre de tatuatges Pg. de Barcelona 6 1a 7 14/07/2021 

Assabentat inici La Gelateria SCP Venda de gelats Pl. Major 15 14/07/2021 

Assabentat inici La Fageda 
Fundació 

Serveis centrals i 
magatzem logístic 
empresa jardineria 

C/Martí Casadevall 19  16/07/2021 

Assabentat inici Telefónica Móviles 
España SA 

Estació de 
telecomunicacions 

Polígon 19, Parcel·la 118 
(Depuradora Olot) 

16/07/2021 

Assabentat inici Balwinder Singh Restaurant-bar C/del Bisbe Lorenzana 17 
B 2 

16/07/2021 

Assabentat inici Mimoun Zouggagh Supermercat Av. Girona 25 B 1 16/07/2021 

Assabentat inici Anthony Michael 
Pewton  

Venda de gelats Pg. Blay 52 21/07/2021 

Acord de 
denegació (cal 
presentar nova 
llicència 
ambiental) 

Materials i 
Transports Coll SL 

Ampliació activitat 
de valorització de 
residus  

C/Mestre Falla 59 12/07/2021 

Correcció error 
decret 03/06/2021 
-horari activitat- 

The City Olot SL Bar, cafè teatre, 
cafè concert i sala 
de ball 

C/Josep Ayats 14 12/07/2021 

Caducitat 
expedient 

Tommy Robredo 
Garcés 

Explotació 
ramadera equina 

Mas la Canova Petitat 12/07/2021 



 
 
 

Assabentat 
canvi de 
titularitat 

Anna Soto Calpe Centre de 
naturopatia i 
acupuntura 

C/Sant Ferriol 16 12/07/2021 

Assabentat de 
canvi de 
titularitat 

Balwinder Kaur Locutori Av. Estació 5 B 3 12/07/2021 

Assabentat de 
canvi de 
titularitat 

Art in Dressing 
SLU 

Magatzem tèxtil C/Ramon y Cajal 19 -1 14/07/2021 

Baixa d’ofici 
(Revisió Cens 
Activitats) 

Anna Planella 
Franch 

Venda de roba i 
complements 

C/Major 13 
 

08/07/2021 

Baixa d’ofici 
(Revisió Cens 
Activitats) 

Seguros Catalana 
Occidente SA 

Asseguradora C/de Bolòs 1Bis B B  
 

08/07/2021 

Baixa d’ofici 
(Revisió Cens 
Activitats) 

Francisco Puig 
Masjoan SL 

Magatzem de 
congelats 

Av. Alba Rosa 56 
 

14/07/2021 

Baixa d’ofici 
(Revisió Cens 
Activitats) 

Sílvia Lara 
Moratalla 

Perruqueria Av. Reis Catòlics 26 B 2 
 

14/07/2021 

Baixa d’ofici 
(Revisió Cens 
Activitats) 

Còpies la Coma SL Copisteria C/Alacant 24 
 

14/07/2021 

Baixa d’ofici 
(Revisió Cens 
Activitats) 

Outlet Mòbil SL Venda elements 
electrònics 

Av. Santa Coloma 96 
 

16/07/2021 

Baixa d’ofici 
(Revisió Cens 
Activitats) 

Àngela Alabau 
Farrés 

Perruqueria C/Baix del Tura 7 B 
 

16/07/2021 

Baixa d’ofici 
(Revisió Cens 
Activitats) 

Pere Carmona 
Puigdemont 

Perruqueria Av. Girona 21 B 1 
 

16/07/2021 

Baixa d’ofici 
(Revisió Cens 
Activitats) 

Said Achouyad Perruqueria C/Mossèn Jacint 
Verdaguer 12 B 1 
 

16/07/2021 

Baixa d’ofici 
(Revisió Cens 
Activitats) 

Enric Sala Salip Centre de ioga C/Bisbe Lorenzana 17 1 2 
 

16/07/2021 

Baixa d’ofici 
(Revisió Cens 
Activitats) 

Dolors Solanilla 
Ruiz 

Centre de disseny C/Dr. Joaquim Masmitjà 17 
B 2 
 

16/07/2021 

Baixa d’ofici 
(Revisió Cens 
Activitats) 

Natàlia Gallegos 
Molas 

Magatzem objectes 
decoració 

C/Clivillers 33 
 

16/07/2021 

Baixa Neteges Garrotxa 
SL 

Rentador de 
vehicles 

Ctra. de la Canya 155 12/07/2021 

Baixa  Mandip Kaur Venda de peces de 
vestir i 
complements 

C/Major 27 B 2 12/07/2021 

 
Llicències per a la tinença i conducció de gossos de raça potencialment perillosa 

Concessió 
llicència 

**** American 
Staffordshire 
Terrier 

C/del Mestre Toldrà 6 3r 1a 21/07/2021 



 

Renovació 
llicència 

**** Akita Inu C/Rei Martí l’Humà 3 4t 5a 12/07/2021 

 
 

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 tres 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 

EL SECRETARI ACCIDENTAL 

 


