
 
 
 

ACTA NÚM. 32 
JUNTA DE GOVERN LOCAL  

EL DIA 12 D´AGOST DE 2021. 
 
 
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 12 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. Jordi Güell i Güell, 
Maria Assumpció Camps i Bosch i Aniol Sellabona i Aguilera  presencialment al lloc 
on se celebra. Montserrat Torras i Surroca i Immaculada Muñoz i Díaz de forma 
telemàtica.  
 
També hi assisteixen com a regidors delegats expressament convidats per tal de 
presentar els assumptes de la seva àrea, sense poder intervenir, en cap cas, en la part 
resolutiva ni en la resta d’assumptes que no afectin a la seva àrea ni prendre part en la 
votació, i segons informe dels Serveis de Secretaria del dia 1 de juliol de 2003, els 
Srs./es: Agustí Arbós i Torrent, Gemma Pujolar i Busquets i Adriana Francés i 
Planella de formà 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 Sra. Muñoz 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 : X2021037959     
 
 
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/2614/2021, de 4 d’agost, 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 12 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 5 d’agost: 
 

- Dissabte 7 d’agost es va desplaçar a Santa Coloma de Farners on va participar 
en l’acte de celebració de l’aniversari del naixement del pintor colomenc Josep  
Beulas i Recasens 

- El dimarts 10 d’agost, per via telemàtica, va participar a la reunió del Gabinet 
Territorial de Coordinació d’Emergències per la Covid-19 a les comarques 
gironines, convocada per la Generalitat de Catalunya. 

 
 

3.1. - ESPORTS. SUBVENCIÓ SUPORT ENTITATS MOTO CLUB OLOT 
 
Núm. de referència : X2021015084     
 
En relació a l’expedient SP062021000005, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la 
subvenció Suport entitats, a favor del Moto Club Olot (NIF G17415696), per un import 
de 413.26 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 2021 330 341 480002 en 



 
 
 

fase “AD” 2101253051, una vegada supervisats: el formulari de justificació, la memòria 
de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220 2101253051 Despeses 21330  341  480002 413.26 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 100 001 001 001 000 000 

 

 
2n) Procedir als tràmits escaients per a ordenar el pagament (fase “P”) de la despesa 
esmentada en funció de les disponibilitats i previsions del Pla de tresoreria de la 
Corporació i atenent al que disposa la normativa vigent i l’Ordenança general de 
subvencions de l’Ajuntament d’Olot (article 16) 
 
3r) Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i 
pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
3.2. - ESPORTS. SUBVENCIÓ NOMINATIVA UNIÓ ESPORTIVA OLOT SAD 

 
Núm. de referència : X2021015679     
 
 
En relació a l’expedient SP062021000008, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la 
subvenció Suport entitats nominativa, a favor de la Unió Esportiva Olot (NIF 
A17314840), per un import de 60000.00 euros, comptabilitzada a l’aplicació 
pressupostària 2021 330 341 480003 en fase “AD” 2104292001, una vegada 
supervisats: el formulari de justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe 
favorable del tècnic gestor de la subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220 2104292001 Despeses 21330  341  480003 60000.00 SUBVENCIO UNIO ESPORTIVA OLOT 330 015 167 001 000 000 

 

 
2n) Procedir als tràmits escaients per a ordenar el pagament (fase “P”) de la despesa 
esmentada en funció de les disponibilitats i previsions del Pla de tresoreria de la 
Corporació i atenent al que disposa la normativa vigent i l’Ordenança general de 
subvencions de l’Ajuntament d’Olot (article 16) 
 
3r) Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i 
pressupostos. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 



 

3.3. - ESPORTS. SUBVENCIÓ SUPORT ENTITATS CLUB HORSEBALL 
GARROTXA 

 
Núm. de referència : X2021015940     
 
En relació a l’expedient SP062021000011, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la 
subvenció Suport entitats, a favor del Club Horseball Garrotxa (NIF G17885294) per 
un import de 835.63 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 2021 330 341 
480002 en fase “AD” 2101253047, una vegada supervisats: el formulari de justificació, 
la memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220 2101253047 Despeses 21330  341  480002 835.63 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 015 167 001 000 000 

 

 
2n) Procedir als tràmits escaients per a ordenar el pagament (fase “P”) de la despesa 
esmentada en funció de les disponibilitats i previsions del Pla de tresoreria de la 
Corporació i atenent al que disposa la normativa vigent i l’Ordenança general de 
subvencions de l’Ajuntament d’Olot (article 16) 
 
3r) Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i 
pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
3.4. - ESPORTS. SUBVENCIÓ ESPORTISTES D'ELIT ERNEST LÓPEZ 

 
 

Núm. de referència : X2021017493     
 
En relació a l’expedient SP062021000016, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la 
subvenció Esportistes elit, a favor de Ernest López Puigvert ****, per un import de 
238.00 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 2021 330 341 480014 en fase 
“AD” 2103118009, una vegada supervisats: el formulari de justificació, la memòria de 
l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220 2103118009 Despeses 21330  341  480014 238 SUBVENCIONS ESPORTISTES ELIT 330 015 167 001 000 000 

 

 
2n) Procedir als tràmits escaients per a ordenar el pagament (fase “P”) de la despesa 
esmentada en funció de les disponibilitats i previsions del Pla de tresoreria de la 



 
 
 

Corporació i atenent al que disposa la normativa vigent i l’Ordenança general de 
subvencions de l’Ajuntament d’Olot (article 16) 
 
3r) Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i 
pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

3.5. - ESPORTS. SUBVENCIÓ ESPORTISTES D'ELIT ÁLVARO RUIZ 
 

Núm. de referència : X2021017828     
 
En relació a l’expedient SP062021000018, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la 
subvenció Esportistes d'elit, a favor de Álvaro Ruiz de Cañas **** per un import de 
200.00 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 2021 330 341 480014 en fase 
“AD” 2103118008, una vegada supervisats: el formulari de justificació, la memòria de 
l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220 2103118008 Despeses 21330  341  480014 200.00 SUBVENCIONS ESPORTISTES ELIT 330 015 167 001 000 000 

 

 
2n) Procedir als tràmits escaients per a ordenar el pagament (fase “P”) de la despesa 
esmentada en funció de les disponibilitats i previsions del Pla de tresoreria de la 
Corporació i atenent al que disposa la normativa vigent i l’Ordenança general de 
subvencions de l’Ajuntament d’Olot (article 16) 
 
3r) Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i 
pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
3.6. - (ES01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ DESENVOLUPAMENT ACTIVITATS 

ESPORTIVES 
Núm. de referència : X2021020314     
 
En relació a l’expedient SP062021000030, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la 
subvenció Suport entitats, a favor de l’APA IES la Garrotxa (NIF G17329582) per un 



 

import de 788.50 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 2021 330 341 
480002 en fase “AD” 2101253039, una vegada supervisats: el formulari de justificació, 
la memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220 2101253039 Despeses 21330  341  480002 788.5 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 015 167 001 000 000 

 

 
2n) Procedir als tràmits escaients per a ordenar el pagament (fase “P”) de la despesa 
esmentada en funció de les disponibilitats i previsions del Pla de tresoreria de la 
Corporació i atenent al que disposa la normativa vigent i l’Ordenança general de 
subvencions de l’Ajuntament d’Olot (article 16) 
 
3r) Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i 
pressupostos. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
3.7. - (ES01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ DESENVOLUPAMENT ACTIVITATS 

ESPORTIVES 
 
Núm. de referència : X2021020347     
 
En relació a l’expedient SP062021000037, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la 
subvenció Suport entitats, a favor de l’Escola Pia d’Olot (NIF R1700058I), per un import 
de 397.47 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 2021 330 341 480002 en 
fase “AD” 2101253009, una vegada supervisats: el formulari de justificació, la memòria 
de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220 2101253009 Despeses 21330  341  480002 397.47 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 015 167 001 000 000 

 

 
2n) Procedir als tràmits escaients per a ordenar el pagament (fase “P”) de la despesa 
esmentada en funció de les disponibilitats i previsions del Pla de tresoreria de la 
Corporació i atenent al que disposa la normativa vigent i l’Ordenança general de 
subvencions de l’Ajuntament d’Olot (article 16) 
 
3r) Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i 
pressupostos. 
 
 
 

S’aprova per unanimitat. 
 
 



 
 
 

3.8. - ESPORTS. SUBVENCIÓ SUPORT ENTITATS CLUB PATINATGE ARTÍSTIC 
OLOT 

 
Núm. de referència : X2021020351     
 
En relació a l’expedient SP062021000039, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la 
subvenció Suport entitats, a favor del Club Patinatge Artístic Olot (NIF G17380981) per 
un import de 4065.51 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 2021 330 341 
480002 en fase “AD” 2101253031, una vegada supervisats: el formulari de justificació, 
la memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220 2101253031 Despeses 21330  341  480002 4065.51 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 015 167 001 000 000 

 

 
2n) Procedir als tràmits escaients per a ordenar el pagament (fase “P”) de la despesa 
esmentada en funció de les disponibilitats i previsions del Pla de tresoreria de la 
Corporació i atenent al que disposa la normativa vigent i l’Ordenança general de 
subvencions de l’Ajuntament d’Olot (article 16) 
 
3r) Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i 
pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

 
3.9. - ESPORTS. SUBVENCIÓ ESPORTISTES D'ELIT MAHAMADOU DAMBELLEH 
 
Núm. de referència : X2021020549     
 
En relació a l’expedient SP062021000043, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la 
subvenció Esportistes elit, a favor de Mahamadou Dambelleh Jarra ****, per un import 
de 219.00 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 2021 330 341 480014 en 
fase “AD” 2103118005, una vegada supervisats: el formulari de justificació, la memòria 
de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220 2103118005 Despeses 21330  341  480014 219.00 SUBVENCIONS ESPORTISTES ELIT 330 015 167 001 000 000 

 

 
2n) Procedir als tràmits escaients per a ordenar el pagament (fase “P”) de la despesa 
esmentada en funció de les disponibilitats i previsions del Pla de tresoreria de la 



 

Corporació i atenent al que disposa la normativa vigent i l’Ordenança general de 
subvencions de l’Ajuntament d’Olot (article 16) 
 
3r) Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i 
pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

3.10. - (ES01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ DESENVOLUPAMENT 
ACTIVITATS ESPORTIVES 

 
Núm. de referència : X2021020585     
 
 
En relació a l’expedient SP062021000049, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la 
subvenció Suport entitats extraordinària, a favor del Club Patinatge Artístic d’Olot (NIF 
G17380981), per un import de 600.00 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 
2021 330 341 480002 en fase “AD” 2101253004, una vegada supervisats: el formulari 
de justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de 
la subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220 2101253004 Despeses 21330  341  480002 600.00 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 015 167 001 000 000 

 

 
2n) Procedir als tràmits escaients per a ordenar el pagament (fase “P”) de la despesa 
esmentada en funció de les disponibilitats i previsions del Pla de tresoreria de la 
Corporació i atenent al que disposa la normativa vigent i l’Ordenança general de 
subvencions de l’Ajuntament d’Olot (article 16) 
 
3r) Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i 
pressupostos. 
 
 
 

S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

3.11. - ESPORTS. SUBVENCIÓ SUPORT ENTITATS CONSELL ESPORTIU DE LA 
GARROTXA 

 
Núm. de referència : X2021020589     
 
En relació a l’expedient SP062021000050, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la 
subvenció Suport entitats, a favor del Consell Esportiu de la Garrotxa (NIF G17091133) 
per un import de 863.73 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 2021 330 
341 480002 en fase “AD” 2101253026, una vegada supervisats: el formulari de 
justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la 
subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220 2101253026 Despeses 21330  341  480002 863.73 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 015 167 001 000 000 

 

 
2n) Procedir als tràmits escaients per a ordenar el pagament (fase “P”) de la despesa 
esmentada en funció de les disponibilitats i previsions del Pla de tresoreria de la 
Corporació i atenent al que disposa la normativa vigent i l’Ordenança general de 
subvencions de l’Ajuntament d’Olot (article 16) 
 
3r) Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i 
pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
 

4.1. - APROVACIÓ RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPSES 
 
Núm. de referència : X2021038111     
 
En relació a l’expedient CPG22021000054 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
 
Aprovar la relació de despeses annexada número 21/028 per un import total de 
507.905,89 euros. 
 

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

200240  Despeses 99999 507905.89 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 



 

 
5.1. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- DENEGAR LA INDEMNITZACIÓ 
RECLAMADA PEL SR. ****, PER DANYS OCASIONATS A UN VEHICLE EN 

ACCIDENT A LA VIA PÚBLICA AMB UNA PILONA HIDRÀULICA. 
 
Núm. de referència : X2021025133     
 
Vist l’escrit presentat per l’advocat Sr. ****, en nom i representació del Sr. ****, en el que 
formula reclamació patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats a un 
vehicle i atesos els següents  

 
ANTECEDENTS DE FET 

 
Primer.- En escrit de data 13 de maig de de 2021 (Registre General de l’Ajuntament 

d’Olot, núm. E2021009045/24-05-2021), la representació del Sr. **** va formular 
reclamació patrimonial pels danys que va partir, el dia 16 de març de 2021, el vehicle 

propietat del seu representat marca Audi, model A4, matrícula ****, en accedir al carrer 
Alt de la Maduixa procedent del carrer Esglaiers quan sobtadament es va aixecar una 
pilona d’accés, causant-li danys materials als baixos del vehicle. A la petició s’hi 
acompanya la següent documentació: escrit d’autorització de la representació i de no 
percepció de cap altra indemnització; informe d’accident trànsit de la Policia Municipal 
d’Olot, núm. 202100038, de 16 de març de 2021; documentació acreditativa de la 
titularitat del vehicle: fitxa tècnica i targeta ITV; informe pericial dels danys del vehicle de 
17 d’abril de 2021 (NR 0130687291); i factura de reparació de 19 d’abril de 2021 (A21-
000216), emesa per “Tallers Auto-Color”, per un import de 3.650,52 euros, que és la 
quantitat que es reclama. 
 
Segon.- En informe del cap de la Policia Municipal de 3 de juny de 2021 es remet 
l’informe de l’accident de trànsit 202100038, de data 16 de març de 2021. En aquest 
informe es recull la versió dels fets que realitza la conductora del vehicle accidentat, la 
Sra. ****, atès que al moment de produir-se l’accident cap agent de la Policia Municipal 
hi era present.  
 
En l’informe policial es recullen les manifestacions de la conductora del vehicle i s’apunta 
que “l’accident va tenir lloc al carrer Esglaiers amb el carrer Alt de la Maduixa quan el 
vehicle marca Audi, model A4, matrícula ****, conduït per la Sra. ****, circulava pel carrer 
Esglaiers procedent del carrer Sant Francesc d’Assis en direcció a la plaça Major i, en 
arribar a la cruïlla amb el carrer Alt de la Maduixa, va girar a la dreta xocant amb la seva 
part frontal contra la pilona esquerra que hi ha a l’entrada del carrer Alt de la maduixa 
que, en el moment en què passava el vehicle, va començar a pujar. A l’informe 
s’assenyala que, en opinió de l’agent actuant, l’accident va tenir lloc pel mal 
funcionament de la pilona, que va pujar sola en un horari en què havia d’estar abaixada 
i sense que ningú la programés. També s’apunten desperfectes a la part frontal del 
vehicle. Així mateix, s’assenyala que la densitat del trànsit era fluïda, que la superfície 
de la calçada era seca i neta, que era de dia i el dia era clar, i que feia bons temps. 
 
Tercer.- En informe de data 23 de juny de 2021 (Registre General núm. 
E2021011905/29-06-2021), el responsable de l’empresa ETRA BONAL, S.A., 



 
 
 

concessionària del servei de manteniment de les pilones hidràuliques instal·lades a la 
ciutat d’Olot, manifesta que: 
 
A.- El control d’accés instal·lat en el carrer Alt de la Maduixa d'Olot està format per dues 
pilones de tipus automàtic amb accés restringit mitjançant comandament a distància. La 
distància entre les pilones és la suficient perquè cap vehicle pugui passar entremig 
d'elles o per un dels laterals.  
 
El sistema de control d'accés es complementa amb un semàfor per indicar, en color 
vermell, que les pilones estan aixecades i no es permet el pas, i en color verd per 
permetre l'accés.  
 
El control d’accés instal·lat en el carrer Alt de la Maduixa té implantant uns horaris en 
què les pilones resten a dalt i per tant només poden accedir-hi els vehicles o usuaris 
autoritzats (donats d'alta en el sistema de gestió) i, en altres moments del dia, les pilones 
estan obertes per a tothom. La determinació dels horaris que s'apliquen per tal de limitar 
els accessos en aquest control amb pilones correspon a l’Ajuntament. 
 
El mecanisme d'accionament es basa en un llaç magnètic, ubicat abans de l'accés a les 
pilones, que detecta la presència dels vehicles; una vegada detectat el vehicle, per tal 
de poder accedir-hi, l'usuari disposa d'un comandament a distància per provocar una 
demanda al sistema i activar la baixada de les pilones. En aquest control d'accés 
concret, hi ha un llaç magnètic específic pels usuaris que volen accedir al carrer Alt de 
la Maduixa provinents del carrer Sant Francesc d'Assís.  
 
En el cas del carrer Alt de la Maduixa són dues les pilones que tenen de baixar i, per 
seguretat, el sistema disposa d’un control de baixada, de manera que fins que les dues 
pilones no han baixat del tot no es permet el pas dels vehicles, mantenint-se el semàfor 
en color vermell.  Aquest sistema de seguretat consisteix en dos sensors en sèrie, un a 
cada pilona, per tal de poder llegir la posició de «pilona baixada», i fins que els dos 
sensors no han detectat correctament que les pilones són a baix, el semàfor que permet 
el pas, resta sempre en vermell.  
 
B.- En relació al funcionament del sistema de control d’accessos s’assenyala: 
 
B.1.- En relació al funcionament del sistema de control d’accessos amb pilones 
hidràuliques, pel que fa a la pilona baixada, a l’informe se’ns diu que:  
 
a.- Mentre la pilona està en horari de "baixada" tots els vehicles que volen accedir per 
la pilona poden fer-ho sense cap restricció.   
 
b.- La pilona té a més un sistema de seguretat amb espires magnètiques i detectors, 
ubicades just abans i just després de la pilona perquè, en detectar la presència d'un 
vehicle, es mantingui la pilona a baix mentre un d'aquests sensors estigui activat.  
 
c.- El sistema de seguretat sempre es manté activat, per detectar la presència de 
vehicles damunt la pilona encara que la pilona estigui en l'horari de "baixada"; perquè 
es podria donar que coincidís l'entrada de l'horari de pilona "pujada" amb el pas d'un 



 

vehicle i, aleshores, fins que la zona de seguretat no estigués alliberada, la pilona no 
pujaria.  
 
B.2.- En relació al funcionament del sistema de control d’accessos amb pilones 
hidràuliques, pel que fa a la pilona pujada, a l’informe se’ns diu que:  
 
a.- Quan hi ha una petició d’accés, per accionament d’un comandament a distància, el 
sistema comprova si el codi del comandament llegit està donat d’alta en la central i, en 
cas afirmatiu, s’activa la baixada de la pilona i fins que els sensors no detecten que les 
dues pilones són a baix, el semàfor resta en vermell. Una vegada baixades les pilones, 
el semàfor es posa verd per tal de permetre l’accés. 
 
b.- En el moment que el sistema decideix pujar la pilona per falta d’usuaris, el primer 
que fa és posar el semàfor en vermell i, desprès de tres segons, la pilona inicia la seva 
pujada. Si durant aquest procés es detecta la presència d’un vehicle en la zona de 
seguretat, la pilona torna a baixar i tot seguit obre el semàfor en verd. 
 
c.- En el cas que una petició d’accés per comandament a distància no fos acceptada 
(perquè el codi no està en la central, per mal funcionament del comandament, etc.), la 
pilona es mantindria en la posició «pujada». 
 
C.- A l’informe s’assenyala que revisades les incidències produïdes durant el dia 16 de 
març de 2021 i posteriors, en el control d'accés del carrer Alt de la Maduixa, consta un 
avís del mateix dia 16, per part de la Policia Municipal. En aquest avís consta que les 
pilones van ser colpejades per un vehicle i que, un cop revisada la instal·lació pel tècnic 
de manteniment, es va haver de deixar les pilones baixades perquè tenien un mal 
funcionament, a causa del cop rebut en l'incident amb el vehicle, tal i com es fa constar 
en el Full de Treball adjunt corresponent al dia 16 de març de 2021. L’endemà, dia 17 
de març de 2021, es va reparar el control d’accés, substituint les peces malmeses i 
deixant en funcionament el sistema.  
 
D.- L’empresa concessionària del servei de manteniment de les pilones hidràuliques 
instal·lades a la ciutat d’Olot, a la vista de l’informe de la Policia Municipal (on s’esmenta 
que, per l'hora de l'incident, les pilones haurien d'estar baixades), apunta -com a 
explicació dels fets- que el control d'accés s'hagués recuperat d'una fallada de les 
comunicacions amb el sistema central i que les pilones pugessin en restablir-se les 
comunicacions.  
 
En aquests casos, les pilones baixen per seguretat i per si hi hagués algun servei 
d'emergència que hagués d’accedir al centre. Una vegada restablertes les 
comunicacions, les pilones pugen i una vegada a dalt, el sistema diu, en funció de 
l’horari, en quina situació han d'estar, i en el nostre cas, com que les hi corresponia estar 
a baix, llavors passen a la situació de pilona baixada. Aquesta situació hauria coincidit 
amb l'arribada del vehicle que va col·lidir amb les pilones, però sempre tenint en compte 
que el semàfor del control d'accés es posa en color vermell tres segons abans que les 
pilones comencin la maniobra de pujar i restaria en vermell fins que les dues pilones 
estiguessin completament baixades.  
 



 
 
 

Ni en l'informe de la Policia Municipal ni en la instància de la persona afectada, 
s'esmenta l'estat del semàfor, que indica si es permet o no es permet l’accés. Aquest 
semàfor està sempre en vermell excepte quan les pilones estan baixades.  
 
Finalment l’informe conclou afirmant que el control d’accés va actuar de forma correcta 
en tot moment i que, senzillament, no es va veure l’estat en vermell del semàfor. 

 
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. 
 
En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i 174 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis causats 
als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament dels serveis 
públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents, en els termes establerts 
per la legislació general sobre responsabilitat administrativa” 
 
Segon.- La jurisprudència ha reiterat en nombroses sentències que, perquè es pugui 
declarar la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques, és necessari 
que qui la pretén acrediti i provi que es donen les circumstàncies següents: a) que el 
dany o lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics 
en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte sense intervenció estranya 
que pogués interferir alterant el nexe causal; b) que el dany sigui efectiu, econòmicament 
avaluable i individualitzat en relació a una persona o grups de persones; c) que el 
particular afectat no tingui el deure jurídic de suportar el dany; d) que no hi hagi força 
major; i e) que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons l’estat dels 
coneixements o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la producció dels 
danys.  
 
En tractar-se d’una responsabilitat objectiva és necessària la concurrència de tots 
aquests elements -que han de ser provats per qui els al·lega- i entre els que té una 
especial rellevància, en tant que element essencial de la responsabilitat, la relació de 
causalitat entre el dany i el funcionament del servei públic. 
 
En aquest cas, la determinació de si els danys que es reclamen són atribuïbles de forma 
directa i exclusiva al funcionament dels serveis públics municipals no és gens clara. En 
aquest sentit, el fet que ni la Policia Municipal ni cap altre servei de l’Ajuntament d’Olot 
intervingués directament en l’accident 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.  



 

 
Tercer.- L’Ajuntament d’Olot, en ús de les competències atorgades als municipis en 
matèria d’ordenació del trànsit als articles 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i 66  del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d‘abril, en relació a l’article 7 del Reial decret legislatiu 
6/2015, de 30 d’octubre, ha establert una zona de restringida al trànsit que abasta tot en 
nucli antic de la ciutat i que està delimitada per pilones hidràuliques.  
 
A determinades hores, l’accés a aquesta zona de la ciutat està limitat, únicament i 
exclusiva, a aquells vehicles que disposen d’una autorització municipal expressa. 
Aquesta autorització municipal afecta a vehicles individualitzats per la seva matrícula i 
s’acompanya d’un comandament a distància  -que a efectes de control també està 
vinculat a l’esmentat vehicle-, per tal d’activar les pilones hidràuliques i poder circular 
per la zona restringida.  
 
En el nostre cas, l’accident no es va produir en horari restringit a vehicles expressament 
autoritzats sinó en horari obert, quan la circulació pel nucli antic d’Olot és lliure per a tot 
tipus de vehicles. 
 
Quart.- La conducció de qualsevol vehicle per vies urbanes requereix una especial 
atenció. En el nostre cas, la diligència, l’atenció i la precaució normal exigible a qualsevol 
conductor de vehicle, en el sentit que es recull als articles 10 del Reial decret legislatiu 
6/2015, de 30 d’octubre i 3 del Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, havia 
d’accentuar-se pel fet que s’estava circulant per una zona d’accés restringit als veïns del 
nucli antic; per bé que, en aquest cas, es circulava en horari lliure i obert a tothom i, per 
tant, sense cometre cap infracció de trànsit. 
 
L’obligació dels conductors de vehicles de respectar tota la senyalització viària 
col·locada als carrers de la ciutat per l’Ajuntament, en ús de les competències atorgades 
als municipis a l’article 7 del Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, és 
inqüestionable. Els semàfors vinculat a les pilones hidràuliques són part d’aquesta 
senyalització viaria d’obligat compliment. En aquest sentit és rellevant assenyalar que la 
senyalització semafòrica de les pilones hidràuliques d’accés al nucli antic és un element 
de seguretat que s’integra en el conjunt del sistema i que, en tant que mecanisme de 
seguretat, sempre es manté actiu, fins i tot en els casos de deficiències en el 
funcionament de les pilones.  
 
En el nostre cas, tal i com es desprèn de l’informe de l’empesa ETRA BONAL, S.A., en 
tractar-se d’un cas de mal funcionament de les pilones (possiblement provocat per una 
fallada de les comunicacions amb el sistema central), el semàfor es va mantenir en 
vermell, indicant la prohibició de passar. D’aquest informe tècnic es despèn que, 
únicament i exclusivament, quan les pilones estan abaixades el semàfor està en verd; 
en totes les altres circumstàncies, el semàfor queda sempre en vermell. 
 
Ni en l’escrit de reclamació patrimonial ni en l’informe d’accident de trànsit de la Policia 
Municipal, que aporta la part reclamant, es fa cap esment del semàfor que, vinculat a la 
pilona del carrer de l’Alta Maduixa, autoritzava o no l’accés al nucli antic, en funció de si 
estava en verd o de si estava en vermell. Del relat dels fets que apareix en l’escrit de 
reclamació patrimonial  i de la transcripció del relat de la mateixa conductora del vehicle, 
que es recull en l’informe policial (els policials municipals no van ser testimonis directes 



 
 
 

de l’accident), es desprèn que les pilones estaven en moviment; per tant, d’aquests 
mateixos relats, d’acord amb el model de funcionament del sistema de pilones 
automàtiques descrit en els informes tècnics, es desprèn que el semàfor estava en 
vermell indicant la prohibició de pas. 
 
Cinquè.- L’estat de la pilona hidràulica del carrer de l’Alta Maduixa i de les seves 
instal·lacions complementàries era correcta, sense que amb anterioritat a l’accident 
s’hagués detectat cap anomalia en el seu funcionament.  
 
En l’informe de l’empresa ETRA BONAL, S.A. s’assenyala expressament que només 
consta un avís del mateix dia 16 de març, per part de la Policia Municipal, on s’informa 
que les pilones van ser colpejades per un vehicle i que, un cop revisada la instal·lació 
pel tècnic de manteniment, es van deixar en posició de baixada perquè tenien un mal 
funcionament, a causa del cop rebut en l'incident amb un vehicle. L’endemà, dia 17 de 
març de 2021, es va reparar el control d’accés, substituint les peces malmeses i deixant 
en funcionament el sistema.  
 
D’altra banda en l’informe de l’empresa concessionària es fa esment a la possibilitat que 
hi hagués una fallada de les comunicacions amb el sistema central i que, en restablir-se 
les comunicacions, les pilones pugessin. Aquesta situació però -i així es desprèn de 
l’informe tècnic- no afecta als semàfors que, com a mesura de seguretat i davant d’un 
funcionament anormal del sistema, es posen en vermell per tal d’advertir als conductors 
del vehicles que el pas està prohibit. 
 
Sisè.- En el present cas, la relació causal entre els danys ocasionats al vehicle i el 
funcionament dels serveis municipals es trenca per la pròpia actuació de la conductora 
del vehicle, en no prestar la suficient atenció en la conducció ni en les circumstàncies 
de la via, quan circulava, en horari obert, en una zona d’accés restringit al trànsit del 
nucli antic. 
 
Vist l’expedient administratiu SRP12021000011 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada de l’Àrea 
d’HIsenda, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent acord: 
 
DENEGAR la indemnització reclamada pel Sr. **** pels danys ocasionats al vehicle de 
la seva propietat, matrícula **** , en produir-se l’accident com a conseqüència de 
l’actuació de la conductora del vehicle accidentat en no prestar la suficient atenció en la 
conducció ni en les circumstàncies de la via; la qual cosa trenca el nexe causal entre els 
danys reclamats i el funcionament dels serveis públics municipals. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 



 

6.1. - ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT  SIMPLIFICAT, DE 
LES OBRES D’AMPLIACIÓ DE LA TRIBUNA DE L’ESTADI MUNICIPAL D’OLOT 

SECTOR SUD-OEST. 
 
Núm. de referència : X2021021408     
 

Tipus 
Contracte 

OB D'OBRES 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

 
 
Antecedents 
 
Per acord de Junta de Govern Local de data 4 de març de 2021 , es va aprovar el 
projecte tècnic de les obres d’ampliació de la tribuna de l’Estadi Municipal d’Olot, sector 
sud-oest. 
Per Acord de Junta de Govern Local de data 13 de maig de 2021 , es va aprovar 
l’expedient de contractació administrativa de les “Obres d’ampliació de la tribuna de 
l’Estadi Municipal d’Olot, sector sud-oest.” mitjançant procediment obert simplificat, amb 
un pressupost de cent quinze mil cinc-cents vuit euros amb vint-i-dos cèntims 
(115.508,22 €)  IVA inclòs. Aquest import es desglossa en noranta-cinc mil quatre-cents 
seixanta-un euros amb trenta-quatre cèntims (95.461,34 €) de pressupost net i vint mil 
quaranta-sis euros amb vuitanta-vuit cèntims (20.046,88 €) en concepte d’IVA calculat 
al tipus del 21%. 
En data 17 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: 

- GES TORELLÓ DE CONSTRUCCIONS (B60938479) 
- JOSEP VILANOVA, SA (A17444092) 
- SALVADOR SERRA, SA (A17033473) 

En data 22 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 amb  criteris automàtics i procedint a la sol.licitud de l’informe de valoració als 
serveis tècnics. 

En data  15 de juliol  de 2021 es reuneix la Mesa de Contractació , per donar compte de 
l’informe de valoració de les ofertes presentades emès pels 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’ampliació 
de la tribuna de l’Estadi Municipal d’Olot, sector sud-oest.” l’empresa SALVADOR 
SERRA, SA 



 
 
 

En data 6 d’abril de 2021 es  requereix a l’empresa SALVADOR SERRA, SA , la 
presentació de la documentació justificativa d’haver constituït la  garantia definitiva 
d’import  4.265,00 €. 

Atès que l’empresa SALVADOR SERRA, SA, presentà la documentació requerida dins 
del termini atorgat a l’efecte. 

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. CCS12021000034 i antecedents corresponents,  la 
regidora delegada d’Hisenda, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següent acord: 
 
Primer.- ADJUDICAR el contracte “Obres d’ampliació de la tribuna de l’Estadi Municipal 
d’Olot, sector sud-oest.””, a favor de l’empresa SALVADOR SERRA, SA,  amb NIF. 
A17033473 pel preu de CENT-TRES MIL DOS-CENTS TRETZE EUROS  (103.213,00 
€) Iva Inclòs , que es desglossa en: 

VUITANTA-CINC MIL TRES-CENTS EUROS (85.300, €) MÉS DISSET MIL NOU-
CENTS TRETZE EUROS  (17.913,00 €) corresponents a l’IVA calculat al 21%. 
 
Segon.- 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 13 de maig  de 2021 i al Projecte Tècnic  aprovat per 
Acord de Junta de Govern Local de data 4 de març de 2021,així com amb l’oferta 
presentada per l’adjudicatari. 

Les característiques i avantatges de l’oferta adjudicatària respecte de l’altra oferta 
presentada, queden acreditades e l’acta valoració efectuada per la Mesa de 
Contractació, en sessió celebrada en data 15 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. 
 
Tercer.- Aprovar i disposar la despesa per import de 103.213,00 € amb càrrec a la 
partida ”R20 COBERTA TRIBUNA I AMPLIACIÓ GRADES ESTADI (IFS)” 
 

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

200300 2103047 Despeses 21140  933  63218 103213 R20 COBERTA TRIBUNA I AMPLIACIO 
GRADES ESTADI (IFS 

100 001 001 001 000 000 

200210 2103047 Despeses 21140  933  63218 -12295.22 R20 COBERTA TRIBUNA I AMPLIACIO 
GRADES ESTADI (IFS 

100 001 001 001 000 000 

 



 

Quart.- El termini d’execució de les obres és de 80 dies, a comptar des del dia següent 
a la signatura de l’acta de comprovació del replanteig i el termini de garantia serà de 3 
anys.  
 
Cinquè.-  La direcció facultativa anirà a càrrec del Sr. Albert Pons I Clutaró, arquitecte 
de la secció d‘Urbanisme de l’Àrea del Territori de l’Ajuntament d’Olot.  La coordinació 
de seguretat i salut i la direcció de l’execució de les obres anirà a càrrec de la Sra. 
Gemma Planagumà i Calm, arquitecta tècnica de l’Àrea d’Infraestructura i Urbanisme  
 
Sisè.- Nomenar responsable del contracte al Sr. Albert Pons I Clutaró. 
 
Setè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a la resta de licitadors que han 
participat a la licitació  i es publicarà en el Perfil del Contractant, de conformitat amb 
l’article 151.1 de la LCSP.  
 
Vuitè.- La formalització del contracte haurà d’efectuar-se en el termini màxim de 15 dies 
hàbils següents a aquell en què es realitzi la notificació de l’adjudicació als licitadors.  
 
Novè.- Publicar la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del 
Contractant de l’Ajuntament d’Olot, de conformitat amb l’article 154 de la LCSP.  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
6.2. - ADJUDICACIÓ  MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT 

ABREUJAT, DEL SERVEI DE MANTENIMENT DELS GRUPS ELECTRÒGENS DE 
L'AJUNTAMENT D'OLOT. 

 
Núm. de referència : X2021021424     
 

Tipus 
Contracte 

SE DE SERVEIS 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris UN ÚNIC CRITER 

 
Antecedents 
 
Per acord de la Junta de Govern Local celebrada en data 13 de maig de 2021 es va 
aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte del servei de manteniment 
preventiu normatiu i correctiu dels grups electrògens, el plec de clàusules 
administratives particulars, el plec de prescripcions tècniques reguladores de la 
contractació i la despesa i es convocà la corresponent licitació.  
 
El procediment a seguir per a l’adjudicació del contracte és l’obert simplificat abreujat, 
en base als articles 145, 146, 159.6 i concordants de la LCSP i concordants de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP). 
 
En data 4 de juny de 2021 va finalitzar el termini de presentació d’ofertes, havent 
participat en la licitació per haver presentat l’oferta dins el termini fixat i en la forma 



 
 
 

pertinent, les següents empreses: 
 

- ENERGÍA Y COMPONENTES SL (ENERCO), amb NIF B62588256 
- MAQUINÀRIA AGRÍCOLA CURÓS SL, amb NIF B17498817 
- SMG IBERIA SL, amb NIF B15730286 
- SERVICOM GIRONA 95 IM SLU, amb NIF B17444746 
- GRUPOS ELECTROGENOS AGRESA SL, amb NIF B08765125 
- MANTENIMIENTO DE GENERADORES SL, amb NIF B64101884 

 
En data 8 de juny de 2021 es procedí a l’obertura del sobre únic, i es comprovà la 
documentació administrativa. Vist l’informe emès pel Sr. Xavier Viñolas, de valoració 
dels criteris automàtics de les ofertes presentades en què s’informava que l’oferta 
presentada per “Servicom Girona 95 IM SLU” incorria en presumpció d’anormalitat, 
d’acord amb el que estableix l’article 149 de la LCSP i la clàusula 22 del PCAP, se la va 
requerir per tal que justifiqués el baix nivell del preu de la seva oferta, atorgant-li un 
termini de cinc dies hàbils a partir de l’enviament de la comunicació, que es va fer el 23 
de juny de 2021. “Servicom Girona 95 IM SLU” va presentar una instància electrònica 
en resposta a aquest requeriment en data 15 de juliol de 2021 (Registre d’Entrada 
E2021013427), per tant fora de termini. En haver respost el requeriment de forma 
extemporània, aquesta oferta va quedar exclosa de la licitació. 
 
En data  30 de juliol de 2021 es reuní la Mesa de Contractació en sessió privada, per 
donar compte de l’informe de valoració i proposta d’adjudicació. 
 
La puntuació obtinguda per les empreses és la següent:  
 

 
 
En la mateixa sessió, la Mesa acordà elevar a la Junta de Govern Local la proposta 
d’adjudicació del contracte del servei de manteniment preventiu dels equips escènics del 
Teatre Principal d’Olot, a l’empresa GRUPOS ELECTROGENOS AGRESA SL. 
 
Vist l’informe NI022021001865 emès pel Sr. Xavier Viñolas Boix, enginyer tècnic de 
l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot i responsable del contracte, en què quantifica 
l’import de la despesa desglossat per a les diferents partides, per la totalitat de durada 
del contracte. 
 
De conformitat amb l’article 151 de la LCSP. 
 
De conformitat amb la Disposició Addicional 2a de la LCSP, i amb les delegacions 
efectuades per Decret de l’Alcaldia de dates 25 i 26 de juny de 2019. 
 
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12021000035 i antecedents corresponents, la 



 

regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- ADJUDICAR el contracte del servei de manteniment preventiu normatiu i 
correctiu dels grups electrògens, a favor de l’empresa GRUPOS ELECTROGENOS 
AGRESA SL, amb NIF B08765125, pel preu de dos mil dos-cents seixanta-cinc euros 
amb dotze cèntims (2.265,12 €), IVA inclòs. 
 
Aquest preu es desglossa en mil vuit-cents setanta-dos euros (1.872,00 €) de base 
imposable i tres-cents noranta-tres euros amb dotze cèntims (393,12 €) d’IVA calculat 
al 21 %. 
 
Segon.- La durada del contracte s'estableix en dos (2) anys, a comptar des del dia 1 del 
mes següent a l’acceptació de l’adjudicació. No es preveuen pròrrogues. 
 
Tercer.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de 
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors de 
la contractació, aprovats per acord de Junta de Govern Local de data 13 de maig de 
2021, així com amb l’oferta presentada per l’adjudicatari. 
 
Les característiques i avantatges de l’oferta adjudicatària queden acreditades a l’acta de 
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 l’any 2021 per import de 1.132,56,- € amb 
càrrec a les següents partides: 

 
 

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

200300 2103029 Despeses 21144  342  212001 647.35 MANTENIMENT EDIFICIS ESPORTS I LLEURE 
(ALTRES) 

100 001 001 001 000 000 

200210 2103029 Despeses 21144  342  212001 -78.65 MANTENIMENT EDIFICIS ESPORTS I LLEURE 
(ALTRES) 

100 001 001 001 000 000 

200300 2103030 Despeses 21144  920  212001 485.21 MANTENIMENT EDIFICIS CORPORACIO 
(ALTRES) 

100 001 001 001 000 000 

200210 2103030 Despeses 21144  920  212001 240.79 MANTENIMENT EDIFICIS CORPORACIO 
(ALTRES) 

100 001 001 001 000 000 

200220  Despeses 99999 647.35 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 99999 485.21 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 



 
 
 

Cinquè.- La persona responsable del contracte és el Sr. Xavier Viñolas Boix, enginyer 
tècnic de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot, i la unitat encarregada del seguiment 
i execució ordinària del contracte és l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Sisè.- La formalització del contracte es produirà amb l’acceptació de l’adjudicació, 
mitjançant la presentació de l’annex 4 (Acceptació de l’adjudicació) del PCAP, signat 
electrònicament per part de l’adjudicatari, que haurà de remetre en el termini màxim 
dels 3 dies hàbils següents a la notificació de l’adjudicació.  
 
Setè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i als licitadors i 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. 
 
 

6.3. - ACTUACIÓ MUSICAL DE "LA PRINCIPAL DE LA BISBAL" DURANT LES 
FESTES DEL TURA 2021 

 
Núm. de referència : X2021037970     
 
Antecedents 

Dins la programació d’espectacles escènics i musicals previstes per les Festes del Tura 
2021, que es duran a terme del 4 al 8 de setembre d’enguany, hi ha programada per al 
dia 7  de setembre, a les 12;00 i 18:00 hores al Parc Nou, l’actuació de “La Principal de 
la Bisbal”, representat per l’empresa  Musics de Catalunya SCCL amb NIF F17678640. 

Atès que el contracte administratiu es tipifica com a contracte de serveis, d’acord amb 
l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP). 

Atès que ens trobem davant d’un contracte de serveis artístics, aquesta contractació ha 
de ser considerada de caràcter privat, de conformitat amb allò que disposen els articles 
25.1.a)1r. i 26.2 de la LCSP, i l’article 28 de la LCSP pel que fa a la motivació de la 
necessitat. 

D’acord amb el previst als articles 118 i 131 de la LCSP. 

Vist que la Junta de Govern Local de data 22 de juliol de 2021 aprovà el model de 
pressupost acordat pel Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració 
Local de Barcelona (CSITAL Barcelona) i l’Associació Professional de Representants, 
Promotors i Mànagers de Catalunya (ARC), pel que fa als contractes privats a aplicar en 
la contractació d’espectacles. 

Atès que hi ha crèdit suficient a la partida 21 410 338 227995 Festes del Tura, del 
pressupost de l'Ajuntament d'Olot. 

Ateses les competències de la disposició addicional segona de la LCSP i vistes les 
delegacions del cartipàs municipal. 



 

Vist l’expedient administratiu núm. CC12021000491 i antecedents corresponents la 
regidora delegada d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del 
següents acords: 
 
Primer.-  Aprovar l’informe emès pel Sr. Jordi Serrat Cruz, director de l’Àrea de Festes, 
de data 4 d’agost de 2021, en que es motiven les necessitats de contractar. 

Segon.- Adjudicar a favor de MUSICS  DE CATALUNYA, SCCL, amb NIF núm. 
F17678640, el contracte privat que té per objecte l’actuació de “La Principal de la Bisbal” 
programat per al dia 7 de setembre  a les 12:00 i 18:00 hores al Parc Nou; pel preu de 
deu mil cent tres euros amb cinquanta cèntims (10.103,50 €), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en vuit mil tres-cents cinquanta euros (8.350 €) de 
pressupost net i mil set-cents cinquanta-tres euros amb cinquanta cèntims (1.753,50 €) 
d’IVA calculat amb un tipus del 21 % 
 
Tercer.- Establir que les condicions econòmiques i forma de pagament del contracte, 
segons model de pressupost acordat per CSITAL Barcelona i ARC i aprovat per la Junta 
de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot de data 22 de juliol de 2021  a aplicar en els 
contractes privats, són les següents: 
 

1. CONDICIONS ECONÒMIQUES I FORMA DE PAGAMENT 

 
1.1 Amb l’adjudicació del contracte s’entendrà iniciada la prestació del servei i es 
generarà el dret de l’EMPRESA al cobrament del percentatge estipulat en 
l’apartat a) del present Pressupost. Conseqüentment l’EMPRESA emetrà una 
factura que l’ORGANITZADOR haurà d’abonar segons  el que estipula la clàusula 
1.4. 
 
1.2 En finalitzar l’exhibició pública de l’actuació/espectacle es generarà el dret 
de l’EMPRESA al cobrament del percentatge estipulat en l’apartat b) del present 
pressupost. Conseqüentment l’EMPRESA emetrà una factura que 
l’ORGANITZADOR haurà d’abonar segons  el que estipula la clàusula 1.4. 
 
1.3 Així mateix, en el supòsit que per qualsevol causa no imputable a l’EMPRESA 
es suspengui l’actuació/espectacle objecte del present Pressupost, inclòs si es 
suspèn per causes de força major o cas fortuït, dins les 72 hores prèvies a l’inici 
de l’actuació/espectacle es generarà el dret de l’EMPRESA al cobrament del 
percentatge estipulat en l’apartat b) del present pressupost. Conseqüentment 
l’EMPRESA emetrà una factura que l’ORGANITZADOR haurà d’abonar segons  
el que estipula la clàusula 1.4. 
 
1.4 Tots els pagaments de les factures que haurà de realitzar l’ORGANITZACIÓ 
a favor de l’EMPRESA es faran mitjançant transferència bancària al compte 
bancari (IBAN) indicat per l’EMPRESA. El termini màxim per fer aquest 
pagament serà de 30 dies naturals a comptar des de la data de presentació de 
la factura al registre electrònic de l’ORGANITZACIÓ. 

 



 
 
 

Quart.- Aprovar i Disposar la despesa corresponent a l’actuació de “La Principal de la 
Bisbal” i efectuar el pagament a MUSICS  DE CATALUNYA, SCCL, amb NIF núm. 
F1767864,  per import de  deu mil cent tres euros amb cinquanta cèntims (10.103,50 €), 
IVA inclòs. 
 
Cinquè.- El preu del contracte es pagarà amb càrrec a la partida 21 410 338 227995 
Festes del Tura del Pressupost municipal. 
 

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

200220  Despeses 21410  338  227995 10103.50 FESTES DEL TURA 100 001 001 001 000 000 

 

Sisè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts. 
 
Setè.- MUSICS  DE CATALUNYA, SCCL,  adjuntarà una còpia d’aquest acord a la 
factura electrònica, o hi farà constar el número d’expedient CC012021000491. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

6.4. - ACTUACIÓ DE "SUU" EN EL MARC DE LES FESTES DEL TURA 2021 
 
Núm. de referència:X2021038002 

 
Antecedents 

Dins la programació d’espectacles escènics i musicals previstes per les Festes del Tura 
2021, que es duran a terme del 4 al 8 de setembre d’enguany, hi ha programada per al 
dia 7 de setembre a les 22:30 al Parc Nou, l’actuació de “SUU”,  representat per 
l’empresa ARTS MANAGERS  SL, 

Atès que el contracte administratiu es tipifica com a contracte de serveis, d’acord amb 
l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP). 

Atès que ens trobem davant d’un contracte de serveis artístics, aquesta contractació ha 
de ser considerada de caràcter privat, de conformitat amb allò que disposen els articles 
25.1.a)1r. i 26.2 de la LCSP, i l’article 28 de la LCSP pel que fa a la motivació de la 
necessitat. 

D’acord amb el previst als articles 118 i 131 de la LCSP. 

Vist que la Junta de Govern Local de data 22 de juliol de 2021 aprovà el model de 
pressupost acordat pel Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració 
Local de Barcelona (CSITAL Barcelona) i l’Associació Professional de Representants, 
Promotors i Mànagers de Catalunya (ARC), pel que fa als contractes privats a aplicar en 
la contractació d’espectacles. 

Atès que hi ha crèdit suficient a la partida 21 410 338 227995 Festes del Tura, del 
pressupost de l'Ajuntament d'Olot. 



 

Ateses les competències de la disposició addicional segona de la LCSP i vistes les 
delegacions del cartipàs municipal. 

Vist l’expedient administratiu CC012021000492 i antecedents corresponents la 
regidora delegada d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del 
següents acords: 
 
Primer.-  Aprovar l’informe emès pel Sr. Jordi Serrat Cruz, director de l’Àrea de Festes, 
de data 5  d’agost de 2021,  en que es motiven les necessitats de contractar. 
 
Segon.- Adjudicar a favor de ARTS MANAGERS  SL, amb NIF núm. B60731767,  el 
contracte privat que té per objecte l’actuació de “SUU”, programat per al dia 7 de 
setembre a les 22:30 al Parc No,  pel preu de set mil dos-cents seixanta euros (7.260 
€), IVA inclòs. 
L’esmentat preu es desglossa en sis mil euros (6.000 €) de pressupost net i mil dos-
cents seixanta euros (1.260 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 % 
 
Tercer.- Establir que les condicions econòmiques i forma de pagament del contracte, 
segons model de pressupost acordat per CSITAL Barcelona i ARC i aprovat per la Junta 
de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot de data 22 de juliol de 2021  a aplicar en els 
contractes privats, són les següents: 
 

1. CONDICIONS ECONÒMIQUES I FORMA DE PAGAMENT 
 
1.4 Amb l’adjudicació del contracte s’entendrà iniciada la prestació del servei i es 
generarà el dret de l’EMPRESA al cobrament del percentatge estipulat en 
l’apartat a) del present Pressupost. Conseqüentment l’EMPRESA emetrà una 
factura que l’ORGANITZADOR haurà d’abonar segons  el que estipula la clàusula 
1.4. 
 
1.5 En finalitzar l’exhibició pública de l’actuació/espectacle es generarà el dret 
de l’EMPRESA al cobrament del percentatge estipulat en l’apartat b) del present 
pressupost. Conseqüentment l’EMPRESA emetrà una factura que 
l’ORGANITZADOR haurà d’abonar segons  el que estipula la clàusula 1.4. 
 
1.6 Així mateix, en el supòsit que per qualsevol causa no imputable a l’EMPRESA 
es suspengui l’actuació/espectacle objecte del present Pressupost, inclòs si es 
suspèn per causes de força major o cas fortuït, dins les 72 hores prèvies a l’inici 
de l’actuació/espectacle es generarà el dret de l’EMPRESA al cobrament del 
percentatge estipulat en l’apartat b) del present pressupost. Conseqüentment 
l’EMPRESA emetrà una factura que l’ORGANITZADOR haurà d’abonar segons  
el que estipula la clàusula 1.4. 
 
1.5 Tots els pagaments de les factures que haurà de realitzar l’ORGANITZACIÓ 
a favor de l’EMPRESA es faran mitjançant transferència bancària al compte 
bancari (IBAN) indicat per l’EMPRESA. El termini màxim per fer aquest 
pagament serà de 30 dies naturals a comptar des de la data de presentació de 
la factura al registre electrònic de l’ORGANITZACIÓ. 

 



 
 
 

Quart.- Aprovar i Disposar la despesa corresponent a l’actuació de “SUU” i efectuar el 
pagament a ARTS MANAGERS  S,  amb NIF núm. B60731767, per import de  set mil 
dos-cents seixanta euros (7.260 €), IVA inclòs. 
 
Cinquè.- El preu del contracte es pagarà amb càrrec a la partida 21 410 338 227995 
Festes del Tura del Pressupost municipal. 

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

200220  Despeses 21410  338  227995 7260 FESTES DEL TURA 100 001 001 001 000 000 

 
Sisè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts. 
 
Setè.- ARTS MANAGERS  SL  adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura 
electrònica, o hi farà constar el número d’expedient CC012021000492. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
7.1. - CONCEDIR LLICÈNCIA PER ADEQUACIÓ DE LOCAL EN PLANTA BAIXA 
D'EDIFICI EN FILERA PER A HABITATGE, AL  PL DEL BOSC DE TOSCA N.3 

PIS.B 
 
 

Núm.- LLICENCIA D’OBRES 
****- C DE DOMÈNEC CARLES N.0036 OLOT 

 
Núm. de referència : X2021022841 

 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per ADEQUACIÓ DE LOCAL EN 
PLANTA BAIXA D'EDIFICI EN FILERA PER A HABITATGE, al  PL DEL BOSC DE 
TOSCA N.0003 Pis.B, del municipi d’Olot.  

 
Identificació de l’expedient: OMA32021000034   
Situació: PL DEL BOSC DE TOSCA N.0003 Pis.B  
UTM: 6490421 
 
1.- En data 14/05/2021, **** amb DNI: **** , representat per **** , presenta projecte 
d’obres majors per ADEQUACIÓ DE LOCAL EN PLANTA BAIXA D'EDIFICI EN FILERA 
PER A HABITATGE, amb situació al carrer PL DEL BOSC DE TOSCA N.0003 Pis.B, 
d’Olot. 
 
2.- En data 27/07/2021 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 CONSOLIDAT. Zona suburbana d’intensitat 2 (11.2). 
 
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, 
estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les llicències d’obres. 
És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme. 
 
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local, 
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, que va delegar 
aquesta competència en aquest òrgan municipal. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Atorgar a **** amb DNI **** T, representat per **** , llicència d’obres 
(OMA32021000034), per ADEQUACIÓ DE LOCAL EN PLANTA BAIXA D'EDIFICI EN 
FILERA PER A HABITATGE, amb situació al PL DEL BOSC DE TOSCA N.0003 Pis.B, 
del municipi d’Olot. 
 
SEGON. Informar que no podran inciar-se les obres en tant no es doni compliment als 
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències d’Urbanisme 
d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran les 
corresponents actuacions sancionadores.  
 
TERCER. El termini per començar les obres és de 2 mesos i el termini per acabar-les 
és de 18 mesos. La llicència urbanística caducarà a tots els efectes si, en finir qualsevol 
d’aquests terminis o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no s’han acabat 
les obres, essent necessari sol·licitar nova llicència ajustada a l’ordenament urbanístic 
vigent.  
 
QUART.Donar compte de l’ingrès de les liquidació/ns que es detalla/en 
seguidament: CRA2021600037     
 
Liquidació de Drets i Garanties: 

Drets 
 
Per: Un pressupost de: 49355.49 euros  
1 Connexions desguassos habitatges 
 
Base liquidable (3) Drets % 

bonificació 
Drets definitius Taxes Total Drets 

49355.49 2101.47 0 2101.47 66.15 2167.62 

 
Garanties: 

   

Total Liquidació Euros 

Per Drets 2167.62 

Per Garanties  0 

 



 
 
 

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



 

11.- Quan per causes imperioses de l’obra emparada per la present llicència, s’hagi 
d’ocupar la via pública amb materials, grues, instal·lacions, etc, així com interrompre la 
normal circulació pel carrer o vorera, s’haurà de sol·licitar el corresponent permís, 
quedant el contractista sotmès a la legislació vigent en la matèria i a les ordres que en 
aquest sentit li transmeti la Policia Municipal. 
 
12.- El davant de l’edifici o del solar on es realitzin les obres de nova construcció, o que 
afectin la façana o part anterior de la coberta, es tancaran sempre amb un clos de 
protecció d’acord amb les condicions de l’Ordenança d’obres a la via pública. Les 
bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació 
vigent. 
 
13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les 
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà 
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les 
prestacions de la Seguretat Social. 
 
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la corresponent 
llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals que causi. 
 
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li 
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En cas 
d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les sancions 
que corresponguin. 
 
Condicions particulars 
 
Tot i tractar-se d'una edificació en volum disconforme amb el Pla d’ordenació urbanística 
municipal (POUM), s'autoritza l'obra de modificació d’ús, cas admès segons article 125 
del POUM i article 108.4 de la Llei d’urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010) 
 
1. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: 
 

• D'acord amb l'establert a l'art. 1 del Decret 282/1991, no es poden iniciar les obres de 
construcció si no s'ha presentat prèviament a l'Ajuntament el corresponent projecte 
executiu i el programa de control de qualitat. El projecte executiu haurà d’estar visat pel 
col·legi d’arquitectes en aplicació del Reial Decret 1000/2010, sobre visat col·legial 
obligatori. També caldrà presentar informe subscrit pel redactor del projecte sobre 
l’adequació del projecte executiu al projecte bàsic autoritzat, o de modificació del 
projecte en el seu cas.  

• El Pla de seguretat de l’obra subscrit pel contractista i aprovat per la direcció facultativa 
de l’obra, que haurà de contenir la documentació referida a les prescripcions que 
dimanen de la normativa del Ministeri de Sanitat que s’estableixen al document 
anomenat “PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE 
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL 
SARSCoV-2”. 

• Document signat per arquitecte assumint la direcció de l’obra.  

• Document signat per arquitecte tècnic assumint la direcció de l’execució de l’obra.  



 
 
 

• Document signat per contractista assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra i 
document que l’acrediti (model 36, certificat d’alta a l’epígraf corresponent o altra 
documentació equivalent). 
 
2. Aquesta llicència no autoritza l’ocupació de la via pública amb materials o altres 
elements propis de l’obra. 
 
3. D’acord amb l’article 75.1 del Decret 64/2014 pel qual s’aprova el Reglament sobre la 
protecció de la legalitat urbanística, per a la primera utilització i ocupació de l’edifici, la 
persona promotora ha de comunicar prèviament la finalització de les obres a 
l’ajuntament. La comunicació ha d’anar acompanyada del certificat final d’ obra expedit 
per la direcció facultativa de les obres en què han de constar els fets següents: a) Data 
de finiment de les obres. b) Que les obres han estat executades de conformitat amb el 
projecte tècnic autoritzat i, si s’escau, les seves modificacions i les condicions de la 
llicència urbanística atorgada. c) Que l’edificació està en condicions de ser utilitzada de 
conformitat amb l’ús autoritzat. 
 
4. El termini per declarar les obres davant el Cadastre, és de 2 mesos a partir de la data 
de l’acabament que consta en el Certificat Final d’Obra. Cal presentar el formulari 900D 
disponible a la seu electrònica de la Direcció General de Cadastre on trobareu també 
l’assistent de declaracions cadastrals. Les persones jurídiques, personal tècnic col·legiat 
o gestors, estan obligats a presentar la declaració per mitjans telemàtics. Si no es 
disposa de mitjans informàtics es pot tramitar a l’oficina del cadastre de l’Ajuntament 
d’Olot. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

8.1. - MODIFICACIÓ DE LA REPARCEL.LACIÓ SECTOR 10 MAS DE XEXÀS.- 
PROPOSANT APROVAR INICIALMENT 

 
Núm. de referència : X2021026501     
 
Vist que la Junta de Govern Local en sessió celebrada en data 9 de juny de 2016, va 
adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovar inicialment el Projecte de reparcel·lació en la 
modalitat de compensació bàsica del sector de sòl urbanitzable 10 “Mas de Xexàs” del 
terme municipal d’Olot. 
 
Vist que en el referit acord es disposava que abans de l’aprovació definitiva, calia aportar 
un text refós amb la descripció de les parcel·les resultants ajustades al contingut de 
l’informe emès en el tràmit d’aprovació inicial. 
 
Vista la instància presentada pel senyor **** en representació de la senyora **** en data 
7 de maig de 2021 i amb número de registre d’entrada E2021007870, conforme a la 
qual presenta la modificació del projecte de reparcel·lació del sector 10 Mas de Xexàs 
redactada per Vayredarquitectes&Associats, en data abril de 2021 i adaptada a la 
legislació vigent. 
 



 

Vist l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 9 d’agost de 2021. 
 
Vist l’establert a l’article 119.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, pel que fa a la tramitació d’instruments de 
gestió urbanística. 
 
Vist   l'expedient   administratiu    i    els antecedents corresponents,    el regidor delegat 
de l’Àrea d’Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents 
acords:  
 
PRIMER.– APROVAR INICIALMENT la modificació del projecte de reparcel·lació del 
sector 10 Mas de Xexàs redactada per Vayredarquitectes&Associats, en data abril de 
2021, d’acord amb l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 9 d’agost de 
2021, que s’adjunta a l’expedient. 
 
SEGON.- SOTMETRE el present acord a informació pública, pel termini d’UN MES amb 
la publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província, en un diari de 
major difusió, al tauler d’anuncis de la Corporació i al web de l’Ajuntament. 
 
TERCER.- NOTIFICAR el present acord a tots els propietaris i titulars de drets afectats 
mitjançant notificació personal i individualitzada del present acord.  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
9.1. - DONAR COMPTE DE LES COMUNICACIONS D'OBRES PRESENTADES ELS 

MESOS DE GENER A JUNY DE 2021 RELATIVES A L'ÀREA D'URBANISME. 
 
Núm. de referència : X2021035766     
 
En relació a l’expedient URG72021000001, 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.-Donar compte de les comunicacions d’obres presentades els mesos de gener, 
febrer, març, abril, maig i juny de 2021, relatives a l’àrea d’urbanisme segons relació que 
consta a l’expedient. 
 
 
 
  
i no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a dos quarts de nou i per constància del que s’hi ha tractat i 
dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura 
 
VIST I PLAU 
L’ALCALDE 

EL SECRETARI ACCIDENTAL 

 


