
 
 
 

ACTA NÚM. 33 
JUNTA DE GOVERN LOCAL  

EL DIA 19 D´AGOST DE 2021. 
 
 

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 19 d´agost de 2021 es reuneix en aquesta Casa 
Consistorial la Junta de Govern d’aquets Ajuntament sota la presidència del Sr. 
ESTANIS VAYREDA I PUIGVERT, en substitució de l’Alcalde titular 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. Immaculada Muñoz i 
Díaz i Maria Assumpció Camps i Bosch 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, els 
Srs./es: Agustí Arbós i Torrent i Gemma Pujolar i Busquets de formà presencial 
 
Hi assisteix telemàticament com a regidor de l’oposició: Marina Alegre Martínez.  
 
Actua com a secretaria, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera. 
 
La secretària fa constar que les regidores Sra. Torras i Sra. Alegre han estat autoritzades 
per assistir telemàticament a la sessió. 
 
 

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

 
Núm. de referència : X2021039383     
 
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 19 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. - ACTA.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Essent l'hora assenyalada - les vuit del matí- l'Alcalde accidental declara obert l'acte i 
del seu ordre, la Secretària llegeix els actes de les sessions anteriors, dies 22 i 29 de 
juliol i 5 i 12 d’agost,  que s'aproven per unanimitat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
 

3. - DESPATX OFICIAL 
 
El Sr. Alcalde accidental dona compte dels actes i les reunions que ha mantingut i als 
que també ha assistit l’alcalde Sr. Josep Berga i Vayreda des de la darrera Junta de 
Govern, celebrada dijous 12 de juliol: 
 

- Dissabte 14 d’agost l’alcalde Josep Berga va assistir a diferents actes organitzats 
amb motiu de la festivitat de Sant Roc. Un concert i l’elecció de l’Hereu i la Pubilla 
van ser algunes de les activitats organitzades per l’AV del barri a les que va 
participar i que van tenir com a escenari les Fonts de Sant Roc.  

- Dimarts 17 d’agost, com a alcalde accidental el Sr. Vayreda va participar, via 
telemàtica, a la reunió del Gabinet Territorial de Coordinació d'Emergències per 
la Covid-19 a les comarques gironines, convocada per la Generalitat de 
Catalunya. 

- Dimecres 18 d’agost el Sr. Vayreda va assistir a la reunió d’Alcaldies organitzada 
pel Consell Comarcal de la Garrotxa de presentació del projecte "Planes de 
Sostenibilidad Turística en Destinos". 

 
 



 
 
 

4. - DISPOSICIONS.- ASSABENTATS DE LES DISPOSICIONS PUBLICADES EN 
ELS BUTLLETINS OFICIALS 

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

5.1. - CONCESSIÓ DIRECTA 
 

Núm. de referència : X2021038312     
 
En relació a l’expedient SAL32021000001 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, l'Alcalde proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents 
acords: 
  
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concessió 
directa a favor de l’entitat CLUB TENIS TAULA OLOT, amb NIF:G1781045-8, inscrita 
en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12020000015, per 
un import de 1500 euros. Autoritzar i Disposar la despesa de 1500 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària: TRANSFERÈNCIES ALCALDIA 2021 100 912 48 0026 
(segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200220  Despeses 21100  912  480026 1500 TRANSFERENCIES ALCALDIA 100 001 001 001 000 000 

 

 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 



 

5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.2. - CONCESSIÓ DIRECTA 
 
Núm. de referència : X2021038497     
 
En relació a l’expedient SAL32021000002 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents a Alcaldia es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 
acords: 
  
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concessió 
directa a favor de l’entitat CLUB CICLISTA INFANTIL  OLOT, amb NIF:G1730989-9, 
inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número 
FEN12013000020, per un import de 4.500 euros. Autoritzar i Disposar la despesa de 
4.500 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2021 100 912 480026 
TRANSFARÈNCIES ALCALDIA (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200220  Despeses 21100  912  480026 4500 TRANSFERENCIES ALCALDIA 100 001 001 001 000 000 

 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 



 
 
 

4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
6.1. - (ES01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ DESENVOLUPAMENT ACTIVITATS 

ESPORTIVES 
Núm. de referència : X2021019298     
 
En relació a l’expedient SP062021000027, 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 de l’AMIPA Joan XXIII (NIF 
G17347113), per un import de 350.00 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 
2021 330 341 480002 en fase “AD” 2101253007, 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 2101253007 Despeses 21330  341  480002 350.00 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. 
 
 
 
 
 



 

7.1. - ESPORTS. SUBVENCIÓ SUPORT ENTITATS CLUB VOLEIBOL OLOT 
Núm. de referència : X2021018598     
 
En relació a l’expedient SP062021000021, 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 Voleibol Olot (NIF G17153164), per un 
import de 5121.44 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 2021 330 341 
480002 en fase “AD” 2101253043, 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 2101253043 Despeses 21330  341  480002 5121.44 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. 
 

 
7.2. - (ES01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ DESENVOLUPAMENT ACTIVITATS 

ESPORTIVES 
 
En relació a l’expedient SP062021000023, 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 Voleibol Olot (NIF G17153164), per un 
import de 250.00 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 2021 330 341 
480002 en fase “AD” 2101253008, 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 2101253008 Despeses 21330  341  480002 250.00 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. 
 



 
 
 

8.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2021039059     
 
En relació a l’expedient CPG22021000055 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 21/030 per un import total de 
487.783,17 euros. 
 

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

200240  Despeses 99999 487.783,17 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

9.1. - APROVAR 20N AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE 
VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL D'OLOT 

 
Núm. de referència : X2021039074     
 
Vista la sol·licitud presentada per l’ ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ 
CIVIL D’OLOT  en la que es demana un 2on avançament del  40% de la subvenció 
atorgada per la Junta de Govern Local de 18 de març de 2021, per un import total de 
22.000,00 euros.  
 
En relació a l’expedient CPG120210000023 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.-  Vist l’informe del tècnic responsable de la partida pressupostària en el que 
informa favorablement del pagament del 2on 40% de la subvenció, procedir a la bestreta 
de 8.800,00 euros a l’ ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL D’OLOT 
concepte de 2on avançament de la subvenció atorgada per un import de 22.000,00 
euros, destinada a cobrir les despeses de l’entitat.  
 
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 

200220 2101653001002 Despeses 21180  135  480030 8800 CONVENI PROTECCIO CIVIL 100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 



 

10.1. - APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT, APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DE LES 

OBRES D’URBANITZACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ 03.04 EN L’ENTORN DEL 
CARRER CARLES I; I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ. 

Núm. de referència : X2021038858    
 

Tipus contracte OB D'OBRES 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

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

Vist el que disposa l’apartat 1 de la Disposició Addicional Segona de la LCSP i atès que 
l’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local per la delegació conferida per 
l’Alcaldia en data 26 de juny de 2019. 

I vist l’expedient administratiu núm.CCS12021000060 com a regidora delegada 
d’Hisenda, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 

 
Primer.- INICIAR l'expedient de contractació de les obres d’urbanització del polígon 
d’actuació 03.04 en l'entorn del carrer Carles I a Olot incorporant-hi la documentació a 
què fa referència l'article 116 del LCSP. 
 

Segon.- APROVAR l'expedient de contractació administrativa de les obres 
d’urbanització del polígon d’actuació 03.04 en l'entorn del carrer Carles I a Olot, amb un 
import màxim de licitació de cinc-cents cinquanta mil nou-cents vuitanta-un euros amb 
trenta-dos cèntims (550.981,32 €) IVA exclòs.  

 

La durada màxima del contracte és de 5 mesos , a comptar del dia següent a la signatura 
de l’acta de comprovació de replanteig. 

Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la 
contractació de les obres d’urbanització del polígon d’actuació 03.04 en l'entorn del 
carrer Carles I a Olot 

 

Quart.- APROVAR la despesa de la present contractació que es finançarà amb càrrec 
al les següents partides del pressupost municipal:  

Any Econòmic Programa Orgànic  Import  

2021 140 151 60905 
Urbanitz. Poligon 
Actuació Carles I 

376.588,98 € 

2021 140 1532 61927 
R20 Urb.Poligon 

d’Actuació C.Carles I 
(IFS) 

174.392,34 € 



 
 
 

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

200200  Despeses 21140  151  60905 376588.98 URBANITZ. POLIGON ACTUACIO CARLES I 100 001 001 001 000 000 
200200  Despeses 21140  1532 61927 174392.34 R20 URB. POLIGON ACTUACIO C.CARLES I 

(IFS) 
100 001 001 001 000 000 

 

Cinquè.- CONVOCAR la licitació i tramitar l'expedient de contractació de les obres 
d’urbanització del polígon d’actuació 03.04 en l'entorn del carrer Carles I d’Olot, que es 
tramitarà pel procediment obert simplificat i procedir a la publicació de l’anunci de 
licitació en el Perfil del Contractant de conformitat amb els articles 117 i 135 de la LCSP. 

 

Sisè.- NOMENAR, com a Responsable del Contracte, el Sr. Ramon Prat Molas, Cap 
d’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. 
 
 

10.2. - APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT, APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS I EL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

QUE REGIRAN L'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT,  DEL 
SERVEI DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DEL PERFIL D'HOSTELERIA DEL PLA 

DE TRANSICIÓ AL TREBALL (PTT) DE LA GARRTOXA. CURS 2021-2022; I 
CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ. 

 
Núm. de referència : X2021039249    
 

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 formació professional 
del perfil d’hoteleria del Pla de Transició al Treball (PTT) per 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 
VINT-I-UN MIL QUATRE-CENTS VINT-I-DOS EUROS  (21.422,00.-€) amb el següent 
detall: Formació 13.440,00.-€ IVA exempt, Compra i ús de material 3.972,00.-€ més un 
10% d’IVA i Compra d’ingredients per al servei de menjador als alumnes 4.010,00.-€ 
més un 10% d’IVA. 
 



 

El valor estimat del contracte (VEC) és de VINT-I-UN MIL QUATRE-CENTS VINT-I-DOS 
EUROS (21.422,00.-€)  IVA exclòs als efectes de determinar el procediment 
d’adjudicació i la publicitat. 
 
La durada del contracte s’estableix des 1 d’octubre de 2021 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 vist l’expedient administratiu núm. CCS12021000063 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 formació professional del 
perfil d’hoteleria del Pla de Transició al Treball (PTT) 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 
formació professional del perfil d’hoteleria del Pla de Transició al Treball (PTT) per al 
curs 2021-2022, amb un import de licitació de VINT-I-UN MIL QUATRE-CENTS VINT-I-
DOS EUROS (21.422,00.-€), amb el següent detall: Formació 13.440,00.-€ IVA exempt, 
Compra i ús de material 3.972,00.-€ més un 10% d’IVA i Compra d’ingredients per al 
servei de menjador als alumnes 4.010,00.-€ més un 10% d’IVA, i un termini d’execució  
del contracte des de 1 d’octubre de 2021 fins a 30 de juny de 2022, 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 VINT-I-TRES MIL DOS-CENTS DEU EUROS 
(23.210,00.-€) IVA inclòs dels quals SET MIL SET-CENTS TRENTA-SET EUROS 
(7.737,00.-€) IVA inclòs (octubre a desembre de 2021),  es pagaran a l’any 2021 amb 
càrrec a la partida 21 599 326 227993 Prestació de Serveis PTT i els restants QUINZE 
MIL QUATRE-CENTS SETANTA-TRES EUROS (15.473,00) euros (gener a juny de 
2022), IVA inclòs, es pagaran amb càrrec al pressupost de 2022. 
 

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

200200  Despeses 21599  326  227993 7737 PRESTACIO SERVEIS PTT 100 001 001 001 000 000 
200200  Despeses 99999 15473 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
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 227993 Prestació 
Serveis PTT. 
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 formació professional del perfil d’hoteleria del Pla de Transició al Treball (PTT) 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. 
 
 

10.3. - APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT, APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS I EL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

QUE REGIRAN L'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT 
SENSE PUBLICITAT, DEL SERVEI DE CLASSES DE NATACIÓ A UNA 

INSTAL·LACIÓ DE PISCINA COBERTA AMB MONITORATGE. CURS 2021-2022; I 
CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ 

 
Núm. de referència : X2021039245    
 
 

Tipus contracte SE DE SERVEIS 

Procediment NE PROCEDIMENT NEGOCIAT 

Criteris SP SENSE PUBLICITAT 

  

 
Antecedents:  
 
Atesa la necessitat de contractar els “serveis de piscina coberta amb monitoratge per tal 
de realitzar les sessions de natació de les activitats organitzades per l’Ajuntament d’Olot 
que així ho requereixin” per al període 15 de setembre de 2021 a 30 de juny de 2022 
amb  el “Club Natació Olot”, d’acord amb l’informe emès pel cap de l’àrea d’esports de 
l’Ajuntament d’Olot.  
 
Atès que el Club Natació Olot és l’entitat propietària de les piscines de les Tries, úniques 
instal·lacions de piscina coberta d’Olot i de tota la Garrotxa, on poder impartir les 
sessions de natació a contractar. 
  



 

Vist que el procediment a seguir per a l’adjudicació és el negociat sense publicitat, en 
aplicació dels articles 166 i 168.a)2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (en endavant LCSP). 
 
Vist l’informe tècnic emès pel cap de l’àrea d’esports de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Fonaments jurídics:  
 
 
Atès que el contracte administratiu es tipifica com a contracte de serveis, d’acord amb 
els articles 25 i 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 
(en endavant LCSP)  
 
D’acord amb allò que estableixen els articles 116 i 168.a) 2n de la LCSP.  
 
I vist l’expedient administratiu núm.  CCS12021000062 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 dels serveis de piscina coberta amb 
monitoratge per tal de realitzar les sessions de natació de les activitats organitzades per 
l’Ajuntament d’Olot que així ho requereixin, amb “El Club Natació Olot“, NIF G17067398.  
 
Segon.- APROVAR l’expedient de contractació administrativa serveis de piscina coberta 
amb monitoratge per tal de realitzar les sessions de natació de les activitats organitzades 
per l’Ajuntament d’Olot que així ho requereixin, amb el “Club Natació Olot “, d’acord amb 
el previst a l’article 117 de la LCSP.  
 
El pressupost màxim de licitació del contracte, s’estableix en la quantitat de 
CINQUANTA-DOS MIL SIS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS I SETZE CÈNTIMS 
(52.643,16.-€) IVA exempt. El seu finançament es distribuirà de la següent manera: 
 

• Pressupost de 2021 (15 de setembre a 31 de desembre):  vint-i-dos mil dos-
cents trenta-sis euros i trenta-tres cèntims, (22.236,33.-€), IVA exempt. 

• Pressupost de 2022 (1 de gener a 30 de juny): trenta-mil quatre-cents sis euros 
i vuitanta-tres cèntims (30.406,83.-€), IVA exempt. 

 
L’oferta de preu de l’empresa licitadora no pot superar el pressupost base de licitació.  
Si el preu ofert per l’empresa supera el pressupost base, l’oferta serà refusada.  
 
La duració del contracte serà de 15 de setembre de 2021 a 30 de juny de 2022. 
 
Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
condicions tècniques, d’acord amb el previst als articles 122 i 124 de la LCSP.  
 
Quart.- APROVAR la despesa amb càrrec a la partida 21 399 341 227991.-  Prestació 
Serveis CNO del Pressupost de l’Ajuntament d’Olot. 
 
 



 
 
 

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

200200  Despeses 21399  341  227991 22236.33 PRESTACIO SERVEIS CNO 100 001 001 001 000 000 
200200  Despeses 99999 30406.83 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
Donat que aquesta contractació comporta obligacions per a exercicis futurs, l’IMELO es 
compromet a aprovar en els pressupostos dels anys corresponents les consignacions 
necessàries per afrontar les despeses del contracte. 
 
Cinquè.- CONVIDAR, en aplicació de l’article 168.a) 2n. i 170 de la LCSP, a l’entitat 
“Club Natació Olot“, NIF G17067398, de conformitat amb l’informe que consta a 
l’expedient, per tal que si ho desitja, presenti oferta en els termes recollits en el plec de 
clàusules administratives particulars i el plec de condicions tècniques.  
 
Sisè.- NOMENAR Responsable del Contracte al Sr. Miquel Roca i Juan, cap de l’àrea 
d’esports de l’Ajuntament d’Olot, d’acord amb l’article 62 de la LCSP.  
 
Setè.- DELEGAR a l’Alcalde de l’Ajuntament d’Olot 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, donant-ne compte a la Junta 
de Govern Local. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
10.4. - ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT 

ABREUJAT,  DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D’UNA CALDERA DE 
GAS I ELS SEUS EQUIPS AUXILIARS, AL PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS DE 

LA POLLANCREDA (PAVELLÓ 4) 
 
Núm. de referència : X2021022677     
 

Tipus 
Contracte 

SU DE SUBMINISTRAMENT 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

 
 
Antecedents 

Per Acord de Junta de Govern Local de data 20 de maig de 2021 , es va aprovar 
l’expedient de contractació administrativa del “Subministrament i instal·lació d'una caldera 
de gas i els seus equips auxiliars, al pavelló municipal d'esports de la pollancreda (pavelló 4) de 

l'Ajuntament d'Olot” mitjançant procediment obert simplificat abreujat , amb un pressupost 
de cinquanta mil euros (50.000,00 €) IVA inclòs. Aquest import es desglossa en  
quaranta-un mil tres-cents vint-i-dos euros amb trenta-un cèntims (41.322,31 €) de 
pressupost net i vuit-mil sis-cents setanta-set euros amb seixanta-nou cèntims (8.677,69 
€) 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, un total de 6 empreses: 

1. BIGAS ALSINA SA 
2. UTE GRAU SISTEMES TÈRMICS SL I INSTAL·LACIONS MONTOLIVET SLU 
3. INST COMET SLU 
4. GRITEC SA 
5. OSG SERVEIS GRUP SLU 
6. ENTEC GREEN SL 

En data 22 de juny de 2021 es reuneix la Mesa de Contractació , procedint a l’obertura 
del sobre únic, declarant admeses totes les empreses participants . 

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 pel Sr. Xavier  Viñolas Boix, Tècnic 

Municipal i la Mesa acorda elevar a la Junta de Govern Local la proposta d’adjudicació 
del contracte de  “Subministrament i instal·lació d'una caldera de gas i els seus equips 

auxiliars, al pavelló municipal d'esports de la pollancreda (pavelló 4) de l'Ajuntament d'Olot” a 
l’empresa  OSG SERVEIS GRUP, SLU (B17395791) 

En dates 4 d’agost de 2021es requereix a l’empresa OSG SERVEIS GRUP, SLU 
(B17395791), aclariment de la documentació justificativa de les dades aportades a la 
declaració responsable. 

Atès que l’empresa OSG SERVEIS GRUP, SLU (B17395791) presentà la documentació 
requerida dins del termini atorgat a l’efecte (Registre d’Entrada núm. E2021015291 de  
5/08/2021). 

De conformitat amb l’article 151 de la LCSP 

D’acord amb els antecedents i de conformitat amb el punt 1 de la Disposició Addicional 
2a.  

Atès que la competència per a l’adopció del present acord és de Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per Decret de l’Alcaldia de dates 25 i 26 de juny 
de 2019. 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12021000037, com a regidora delegada 
d’Hisenda, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següent acord: 
 

Primer.- ADJUDICAR el contracte de “Subministrament i instal·lació d'una caldera de gas 
i els seus equips auxiliars, al pavelló municipal d'esports de la pollancreda (pavelló 4) de 

l'Ajuntament d'Olot” , a favor de l’empresa OSG SERVEIS GRUP, SLU amb NIF. 
B17395791 pel preu de TRENTA-NOU MIL DOS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB 
SEIXANTA CÈNTIMS (39.260,60 €) Iva Inclòs , que es desglossa en: 

Trenta-dos mil quatre-cents quaranta-sis euros amb setanta-vuit cèntims (32.446,78 €)  
més sis-mil vuit-cents tretze amb vuitanta-dos cèntims (6.813,82 €) 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 20 de maig 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 39.260,60  € amb càrrec a la 
següent partida: 21.140.933.63221 R20 ACTUACIONS PAVELLO 
POLLANCREDA(IFS) 39.260,60€ 
 

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

200300 2103198 Despeses 21140  933  63221 39260.60 R20 ACTUACIONS PAVELLO POLLANCREDA  
(IFS) 

100 001 001 001 000 000 

200210 2103198 Despeses 21140  933  63221 -10739.40 R20 ACTUACIONS PAVELLO POLLANCREDA  
(IFS) 

100 001 001 001 000 000 

 

Quart .- La durada del contracte de subministrament és d’un màxim de 2 mesos. 
 
Cinquè.- NOMENAR, com a Responsable del Contracte, el 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. 
 
Sisè.- 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.  
 
Setè.- Requerir a l’adjudicatària per tal que, si ho considera, en el termini màxim de 3 
dies hàbils des de la seva notificació presenti l’acceptació de la resolució de 
l’adjudicació en els termes de la clàusula 21 del Plec de Clàusules administratives 
particulars.  
 

Vuitè.- Publicar la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del 
Contractant de l’Ajuntament d’Olot, de conformitat amb l’article 154 de la LCSP.  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10.5. - ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DELS SISTEMES D'INFORMACIÓ, 
ELS SISTEMES DE COMUNICACIÓ DE DADES LAN I ELS SERVEIS ASSOCIATS 

DE L'AJUNTAMENT D'OLOT I EL SEU MANTENIMENT 
 

Núm. de referència : X2021011611     
 
Antecedents 

Per acord de Junta de Govern Local de data 28 de gener de 2021, es va aprovar l’expedient 
de contractació administrativa del “Subministrament de Sistemes d’Informació, els 
sistemes de comunicació de dades Lan i els Serveis associats a l’Ajuntament d’Olot i el 
seu manteniment.”  
 
El pressupost base de licitació, comprèn la totalitat de prestacions pels 5 anys de  durada 
del contracte és de 325.000,00 € (IVA inclòs) , amb el desglossament següent: 
268.595,04 € de pressupost net sense IVA, i 56.404,96  € corresponent al 21% d’IVA.   
 
En data 30 de març finalitzà el termini de presentació de proposicions, havent  participat 
en la licitació un total de 4 empreses. 
 
En data 1 d’abril de 2021 es reuneix la Mesa de Contractació , procedint a l’obertura del 
sobre A, documentació administrativa, declarant admeses les tres empreses 
participants: 

- ESTANYS BLAUS SL (B17496738) 
- UNITRONICS COMUNICACIONES SA  (A81356313) 
- IN2IN SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES SL (B55109144) 
- PUNT INFORMÀTIC I CREATIU SL (B64161250) 

 

En data 8 d’abril de 2021 es reuneix la Mesa de Contractació , procedint a l’obertura del 
sobre B amb criteris de judici de valor. 
 
En data 13 de maig de 2021 es reuneix la Mesa de Contractació , per donar compte de 
l’informe tècnic de valoració dels criteris de judici de valor i procedir a l’obertura del sobre 
C, corresponent als criteris automàtics. 
 
En data 20 de maig de 2021 l’empresa Estanys Blaus, SL presenta al·legacions (Reg. 
Entrada E2021008960) i sol·licita l’exclusió de la licitació de l’Empresa Punt Informàtic i 
Creatiu, SL. 
 
En data 26 de maig de 2021 l’empresa Estanys Blaus, SL presenta al·legacions (Reg. 
Entrada E2021009261) i sol·licita l’exclusió de la licitació de l’Empresa Unitronics 
Comunicacions, SA 
 
En data 16 de juny de 2021 l’empresa In2In Solucions Tecnològiques, SL  presenta 
al·legacions (Reg. Entrada E20210011107) i sol·licita l’exclusió de la licitació de 
l’Empresa Estanys Blaus, SL 
 
En data 6 de juliol de 2021 es reuneix la Mesa de Contractació , per donar compte de 
l’informe tècnic que inclou la valoració de les al·legacions presentades segons el qual 
es proposa estimar les dues al·legacions de l’empresa Estanys Blaus, SL  i excloure les 



 
 
 

empreses Punt Informàtic i Creatiu, SL. (B64161250) i Unitronics Comunicaciones, SA 
(A81356313) i desestimar l’al·legació presentada per l’empresa In2In Solucions 
Tecnològiques, SL no excloent a l’empresa Estanys Blaus, SL (B17496738) , la valoració 
dels criteris automàtics i proposta d’adjudicació. 
 
En data 15 de juliol de 2021 es va requerir a l’empresa ESTANYS BLAUS SL, per tal que 
presentés tota la documentació necessària per procedir a l’adjudicació del contracte i 
constituís la garantia definitiva, en els termes de l’article 150 de la LCSP. 
 
En data 4 d’agost de 2021 es requereix a l’empresa ESTANYS BLAUS SL, aclariments 
sobre la documentació presentada. 
 
Atès que l’empresa “ESTANYS BLAUS SL”, va donar compliment al requeriment esmentat 
dins el termini establert a l’efecte, ingressant la garantia definitiva i presentant la 
documentació requerida. 

De conformitat amb l’article 151 de la LCSP 

D’acord amb els antecedents i de conformitat amb el punt 1 de la Disposició Addicional 
2a.  

Atès que la competència per a l’adopció del present acord és de Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per Decret de l’Alcaldia de dates 25 i 26 de juny 
de 2019. 

 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS1202100035, com a regidora delegada 
d’Organització, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següent acord: 
 
Primer.- ADJUDICAR el contracte  de “ subministrament dels sistemes d’informació, els 
sistemes de comunicació de dades Lan i els serveis associats de l’Ajuntament d’Olot.”, 
a favor de l’empresa ESTANYS BLAUS, SL,  amb NIF. B-17.496.738 pel preu de DOS-
CENTS VUITANTA-VUIT MIL SET-CENTS TRENTA EUROS AMB VINT CÈNTIMS 
(288.730,20 €) IVA inclòs, que es desglossa en: 
DOS-CENTS TRENTA-VUIT MIL SIS-CENTS VINT EUROS (238.620,00 €) MÉS 
CINQUANTA MIL CENT-DEU EUROS AMB VINT CÈNTIMS  (50.110,20 €)  
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 28 de gener 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 6 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 288.730,20 € amb càrrec a les 
següents  partides:   120.920.20600  Rèntings Equipament Informàtica  



 

  Total    (IVA inclòs) 

Any 1 57.746,04 €  

Any 2 57.746,04 € 

Any 3 57.746,04 € 

Any 4 57.746,04 € 

Any 5 57.746,04 € 

 288.730,20 € 

 

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

200300 2100044 Despeses 21120  920  20600 57764.04 RENTINGS EQUIPAMENT INFORMATICA 100 001 001 001 000 000 
200210 2100044 Despeses 21120  920  20600 -6698.57 RENTINGS EQUIPAMENT INFORMATICA 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 99999 57764.04 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 99999 57764.04 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 99999 57764.04 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 99999 57764.04 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

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

Quart.- La durada els contracte és de 5 anys. 

 
Cinquè.- Nomenar responsable del contracte al Sr. Joan Prat Espuña, cap d’Àrea de 
d’Informàtica i Noves Tecnologies. 
 
Sisè.- 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.  
 
Setè.- Requerir a l’adjudicatària per tal que passats 15 dies hàbils, a comptar del 
següent a la recepció de la notificació de l’adjudicació, la formalització del contracte, de 
conformitat amb l’article 153.3 LCSP. 
 
Vuitè.- Publicar la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del 
Contractant de l’Ajuntament d’Olot, de conformitat amb l’article 154 de la LCSP.  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

10.6. - APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT, APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS I EL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

QUE REGIRAN L'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT 
SIMPLIFICAT, DEL SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM DE LLOGUER DE 

L’ENLLUMENAT NADALENC DE LA CIUTAT D’OLOT; I CONVOCATÒRIA DE 
LICITACIÓ 

Núm. de referència : X2021039118    
 

Tipus contracte SU DE SUBMINISTRAMENT 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

  
 
Atès que L’Ajuntament ofereix anualment el servei d’enllumenat públic ornamental 

nadalenc com a expressió de la tradició popular i posta en valor de diferents àmbits de 

l’espai públic de la ciutat.  

Vist l’informe emès pel Sr. Ramon Prat Molas cap de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament 
d’Olot, en el qual es proposa l’inici de l’expedient del contracte referit. 

La durada del contracte s’estableix en un any. 

El pressupost base de licitació és de setanta mil euros (70.000,00 €), IVA inclòs, amb el 
desglossament següent: 57.851,24 € de pressupost net sense IVA, i 12.148,76 € 
corresponent al 21% d’IVA.   

Als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat subjecte a la 
licitació, el valor estimat del contracte és cinquanta-set mil vuit-cents cinquanta-un euros 
amb vint-i-quatre cèntims (57.851,24 €) , IVA exclòs. 

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

Vist que a l’expedient s’han incorporat el Plec de clàusules administratives particulars i 
el Plec de clàusules tècniques d’acord amb el que disposa l’article 116.3 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP). 

Atès que el procediment a seguir per a l’adjudicació del contracte és l’obert simplificat , 
d’acord amb l’article 159 de la LCSP, i que la tramitació de l’expedient serà ordinària, de 
conformitat amb l’article 116 i següents de la LCSP. 

Vist que a l’expedient consta l’informe emès per la Secretària general de l’Ajuntament, 
en compliment de la Disposició Addicional Tercera de la LCSP. 

Vist el que disposa l’apartat 1 de la Disposició Addicional Segona de la LCSP i atès que 
l’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local per la delegació conferida per 



 

l’Alcaldia en data 26 de juny de 2019, i vist el decret de delegació de competències de 
data 25 de juny de 2019. 

I vist l’expedient administratiu núm.CCS12021000061  i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 

Primer. INICIAR l’expedient de contractació administrativa que ha de regir la licitació pel 
“Subministrament en règim de lloguer de l’enllumenat Nadalenc de la ciutat d’Olot” ,  
incorporant-hi la documentació que fa a què fa referència l’article 116 de la LCSP.  

Segon. APROVAR, de conformitat amb l’article 117 de la LCSP, l’expedient de 
contractació administrativa que ha de regir la licitació pel “Subministrament en règim de 
lloguer de l’enllumenat Nadalenc de la ciutat d’Olot”, pel preu de setanta mil euros 
(70.000,00 €), IVA inclòs, amb el desglossament següent: 57.851,24 € de pressupost 
net sense IVA, i 12.148,76 € corresponent al 21% d’IVA 
 
La durada del contracte s’estableix en 1 any. 
 
Tercer. APROVAR el Plec de clàusules administratives i el Plec de clàusules tècniques 
que han de regir la contractació del subministrament abans esmentat, tal i com 
determina l’article 122 i 124 de la LCSP. 
 
Quart.- La despesa màxima prevista és de 70.000,00 € € amb càrrec a la partida:   

2021 142 165 2279901   ENLLUMENAT DE NADAL. 

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

200200  Despeses 21142  165  2279901 70000 ENLLUMENAT NADAL 100 001 001 001 000 000 

 

 

Cinquè.- DISPOSAR l’obertura del procediment d’adjudicació que es tramitarà de forma 
ordinària, pel procediment obert simplificat , i es durà a terme  atenent a diversos criteris 
d’adjudicació;  d’acord amb el que disposen els articles 145 i 146 de la LCSP, i procedir 
a la seva publicació en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament d’Olot.  
 
Sisè. NOMENAR, com a Responsable del Contracte, el Sr. Ramon Prat Molas cap de 
l’Àrea de territori de l’Ajuntament d’Olot, amb les facultats determinades a l’article 62 de 
la LCSP, 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. 
 

 
 



 
 
 

10.7. - PRORROGA TERMINI D'EXECUCIÓ DE LES  OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
EDIFICI I URBANITZACIÓ, IMPLEMENTACIÓ DEL PROJECTE MUSEOGRÀFIC I 

EL SEGUIMENT DE L'OBRA DE L'ESPAI CRÀTER. LOT 1: CONSTRUCCIÓ 
EDIFICI I URBANITZACIÓ . 

 
Núm. de referència : X2020002724     
 
Antecedents 
Per acord de Ple de data 4 de novembre de 2019 es va Junta de Govern Local de data 
14 de gener de 2021 , es va aprovar acordar iniciar i aprovar l’expedient de contractació 
administrativa “Construcció de l’edifici i urbanització, implementació del projecte 
museogràfic i el seguiment d’obra de l’Espai Cràter” 
 
La licitació estava dividida en 3 Lots:  

- Lot 1: Construcció de l’edifici i urbanització 
- Lot 2: Implementació de la museografia 
- Lot 3: Direcció d’execució, coordinació de seguretat i control de qualitat de les obres 

 
El Ple de la corporació en data 23 de gener de 2020 va adjudicar a l’empresa 
CONSTRUCTORA DEL CARDONER SA (A-58.467.622) les obres de construcció de 
l’edifici i urbanització de l’Espai Cràter, corresponents al lot 1 de la licitació.  
 
L’execució del contracte s’iniciava amb la signatura de l’acta de replanteig el dia 28 de 
febrer de 2020, amb una durada de contracte de 15 mesos i una data de finalització pel 
28 de maig de 2021 
 
En data 14 de març de 2020 el govern central aprovava el Reial Decret 463/2020 pel 
qual es declarava l’estat d’alarma per a la gestió de crisis sanitària ocasionada pel 
COVID-19 . 
 
En data 20 de març de 2020 l’ajuntament d’Olot mitjançant el decret d’Alcaldia (2020 L 
DEC 000728) declarava la suspensió dels terminis d’execució de les obres de promoció 
pública municipal, durant el termini de vigència de l’estat d’alarma i, en el seu cas, de 
les pròrrogues que es poguessin adoptar.  
 
El termini d’aturada de les obres fou de 25 dies laborables, termini que es va aplicar a 
una pròrroga del contracte, establint el 3 de juliol de 2021 com a nova data de finalització 
de les obres. 
 
Per Acord de Junta de Govern Local de data 5 d’Agost de 2021, es va adjudicar la 
contractació de les “Obres d’urbanització dels trams del carrer Roser, Macarnau, i Pintor 
Domenge que conformen la vialitat perimetral a l’entorn de l’Espai Cràter d’Olot” a 
l’empresa RUBAU TARRÉS, SAU.  
 
Atès que hi ha punts de connexió entre els dos projectes, treballar-los coordinadament 
permet diverses millores: 
 



 

- En temes d’arbrat i enjardinament la possibilitat de generar un nou parc a l’entorn 
de l’Espai Cràter , que consta de dues parts: una a l’entorn (i a sobre) del nou 
edifici i l’altra, que inclourà els jardins del cementiri actuals. 

- En temes de l’àmbit perimetral de l’equipament (paviment i calçades), realitzar 
una plataforma comú evitant un tall entre les dues zones. 

- En temes d’il·luminació urbana suposa un increment dels lúmens en tot l’àmbit 
d’actuació. 
 

El treball conjunt en els tres àmbits, suposa una millora dels resultats del projecte sense 
suposar increment del cost econòmic per part de l’Ajuntament.  
 
Atès l’informe presentat per part del Sr. Xavier Collell Colomer, núm. Exp, 
NI022021001983 de 16 d’agost de 2021 , com a Director de l’Espai Cràter. 
 
 
Atès la Clàusula 26 del Plec de Clàusules Administratives Particulars que fa referència 
a la modificació del contracte.  

Atès que la competència per a l’adopció del present acord és de Junta de Govern Local,  
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. CCS12020000002, i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següent acord: 
 
Primer.- APROVAR  l’ampliació del termini d’execució de les obres del Lot 1: 
Construcció de l’edifici i urbanització de l’Espai Cràter a l’empresa CONSTRUCTORA 
DEL CARDONER, SA (A58467622) per un termini màxim de 4,5 mesos. 
 
Segon.- ESTABLIR data màxima de finalització de les obres el 22 de novembre de 2021. 
 
Tercer.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària . 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

11.1. - REGULACIÓ SEMAFÒRICA PER AL PAS DE VIANANTS A LA GLORIETA 
DE CREUAMENT ENTRE LA CARRETERA N-260A I LA CARRETERA DE LA 

CANYA 
Núm. de referència : X2021038664     
 
Vist que el municipi d’Olot, a partir del curs escolar 2020-2021, disposarà d’un nou 
institut, l’IE Greda, situat al carrer dels Garganta 11, amb accés a través de la carretera 
de la Canya ( N-260). 
 
Vist que fins el curs 2019-2020, aquest edifici era una escola, amb alumnat fins a 6è de 
primària i serà a partir del curs vinent que incorporarà l’educació secundària. 



 
 
 

 
Vist que aquesta modificació implica un major nombre d’alumnes que assistiran al centre 
i que realitzaran a peu el camí entre el nucli d’Olot (barri de les Tries, Sant Miquel....) i 
el mateix institut-escola. El camí escolar utilitzat segueix la Ctra. De la Canya pel costat 
esquerra en direcció nord, creuant els accessos a la rotonda de la Ctra. N-260a amb la 
Ctra. De La Canya (N-260) i seguint pel marge esquerra d’aquesta fins al carrer dels 
Garganta i tot el recorregut disposa de voreres. 
 
Vist que aquest recorregut implica creuar en dos punts els accessos a la rotonda de la 
Ctra. N-260a, (marcat de color blau) tal com s’ha dit anteriorment i, tot i que disposen de 
passos de vianants senyalitzats, es considera insuficient, atesa la sinistralitat del punt, 
l’alt trànsit de vehicles, especialment de gran tonatge, i l’edat dels usuaris del camí 
escolar. 
 
Vist que l’ajuntament d’Olot va sol·licitar autorització a la Direcció General de Carreteres 
-Demarcació de carreteres de l’estat a Catalunya – Unitat de carreteres a Girona, per a 
semaforitzar els dos passos de vianants situats a la rotonda del creuament de la Ctra.  
N-260a amb la Ctra. De la Canya (N-260) en el terme municipal d’Olot. 
 
Vist que en data 1 de desembre de 2020, es va rebre INFORME PREVI FAVORABLE 
amb número de referència SEE-GIR-0558/2020-jcvf. 
 
Vist que aquesta proposta complementa la sol·licitud al Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, de data 21 de juliol de 2021. 
 
En relació a l’expedient UPOM2021000026, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat d' Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
 
PRIMER.- APROVAR el projecte de regulació semafòrica per al pas de vianants a la 
glorieta de creuament entre la carretera n-260a i la carretera de la canya redactat pel 
cap de l’àrea de territori, senyor Ramon prat Molas en data d’agost de 2021.  
 
SEGON.- SOL.LICITAR autorització al Servei Territorial de Carreteres a Girona atès 
que el projecte es troba dins els límits de Carreteres de l’Estat. 
 
 
TERCER.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler 
d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament.  
 
QUART.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

 



 

12.1. - LLICÈNCIA D'OBRES DE REFORMA I AMPLIACIÓ DE LES 
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DEL CLUB NATACIÓ OLOT 

 
 

Núm.- LLICENCIA D’OBRES 
CLUB NATACIO OLOT- AV DE PERE BADOSA N.0012 OLOT 

 
Núm. de referència : X2021038123 
 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de CLUB NATACIO OLOT per 
ENDERROCAMENT, REFORMA I AMPLIACIÓ D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES, al 
: AV DE PERE BADOSA N.0012 , del municipi d’Olot.  

 
Identificació de l’expedient: OMA32021000063   
Situació: AV DE PERE BADOSA N.0012  
                 
UTM: : 9511203 
 
1.- En data 8/8/2021, CLUB NATACIO OLOT amb NIF: G1706739-8, representat per 
****, presenta projecte d’obres majors per ENDERROCAMENT, REFORMA I 
AMPLIACIÓ D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES, amb situació al carrer AV DE PERE 
BADOSA N.0012 , d’Olot, d’acord amb el projecte redactat per ****. 
 
2.- En data 12/8/2021 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. SOL URBÀ CONSOLIDAT. Zona d’equipament esportiu 
de titularitat privada (clau 4.2.b) 
 
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 CLUB NATACIO OLOT amb DNI: G1706739-8, representat per ****, 
llicència d’obres (OMA32021000063), per ENDERROCAMENT, REFORMA I 



 
 
 

AMPLIACIÓ D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES, amb situació al AV DE PERE 
BADOSA N.0012 , del municipi d’Olot, d’acord amb el projecte redactat per ****. 
 
 
SEGON. Informar que no podran iniciar-se les obres en tant no es doni compliment als 
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències d’Urbanisme 
d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran les 
corresponents actuacions sancionadores.  
 
TERCER. El termini per començar les obres és de 12 mesos i el termini per acabar-les 
és de 36 mesos. La llicència urbanística caducarà a tots els efectes si, en finir qualsevol 
d’aquests terminis o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no s’han acabat 
les obres, essent necessari sol·licitar nova llicència ajustada a l’ordenament urbanístic 
vigent.  
 
QUART. 
 
Donar compte de l’ingrès de les autoliquidació/ns que es detalla/en seguidament: 
CRA2021600039     
 
 
Liquidació de Drets i Garanties: 
 

Drets 
 
Per: 
Un pressupost de: 1911859.00 euros  
  
  

Base liquidable 
(3) 

Drets % 
bonifica
ció 

Drets definitius Taxes Total Drets 

1911859.00 76474.36 -95% 3823.72 1084.45 4908.17 

 
 

Garanties: 
  
      
   Garantia per reposició de paviments  600.00 euros 
    
     

 

Total Liquidació Euros 

Per Drets 4908.17 

Per Garanties  600.00 

 
 
 
CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats. 



 

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



 
 
 

11.- Quan per causes imperioses de l’obra emparada per la present llicència, s’hagi 
d’ocupar la via pública amb materials, grues, instal·lacions, etc, així com interrompre la 
normal circulació pel carrer o vorera, s’haurà de sol·licitar el corresponent permís,  
quedant el contractista sotmès a la legislació vigent en la matèria i a les ordres que en 
aquest sentit li transmeti la Policia Municipal. 
 
12.- El davant de l’edifici o del solar on es realitzin les obres de nova construcció, o que 
afectin la façana o part anterior de la coberta, es tancaran sempre amb un clos de 
protecció d’acord amb les condicions de l’Ordenança d’obres a la via pública. Les 
bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació 
vigent. 
 
13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les 
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà 
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les 
prestacions de la Seguretat Social. 
 
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la corresponent 
llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals que causi. 
 
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li 
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En cas 
d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les sancions 
que corresponguin. 
 
 
Condicions particulars: 
 
1-Es condiciona l’inici de l’obra a la presentació prèvia a l’Ajuntament d’Olot de la 
documentació següent:  
 
-El projecte executiu i el programa de control de qualitat de l’obra, d'acord amb l'establert 
a l'article 1 del Decret 282/1991. 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.  
 
-Al projecte executiu s’haurà de justificar el compliment de les condicions del Codi Tècnic 
de l’Edificació, entre elles, les referents a la contribució mínima d’energia renovable per 
a la producció d’aigua calenta sanitària (DB HE 4) i a la generació mínima d’energia 
elèctrica (DB HE 5). 
 
-Estudi de Seguretat i Salut redactat per tècnic competent, d’acord amb el determinat al 
Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre.  
 
-Informe favorable de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament 
de la Generalitat de Catalunya. Si l’informe conté condicions que requereixen modificar 
o completar el projecte, abans de l’inici de l’obra caldrà presentar el projecte executiu 
ajustat a aquestes condicions.  



 

 
-Informe favorable de l’Agència Catalana de l’Aigua. Si l’informe conté condicions que 
requereixen modificar o completar el projecte, abans de l’inici de l’obra caldrà presentar 
el projecte executiu ajustat a aquestes condicions.  
 
-Document signat per contractista assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra i 
documentació que l’acrediti (model 36, certificat d’alta a l’epígraf corresponent o altra 
documentació equivalent).  
 
-Document signat per arquitecte assumint la direcció de l’obra.  
 
-Document signat per tècnic competent assumint la coordinació de seguretat de l’obra.  
 
-Document signat per un gestor de residus autoritzat per a garantir la correcta destinació 
dels residus de l’obra previstos a l’Estudi del projecte presentat (22,50 m3 de terres, 
1.772,40 T de runes i 114,55 T de residus d’obra), on hi consti l’import rebut en concepte 
de dipòsit per a la posterior gestió, segons l’establert al Reial Decret 210/2018.  
 
2-Aquesta llicència d’obres s’atorga sense perjudici de les condicions que puguin 
derivar-se de l’expedient corresponent d’autorització o comunicació per modificació de 
l’activitat.  
 
3-Aquesta llicència no autoritza l’ocupació de la via pública amb materials o altres 
elements propis de l’obra. Mentre s’executin obres que afectin les façanes sobre l’espai 
públic, o la coberta de l’edifici, caldrà disposar d’una tanca de protecció a la via pública. 
Caldrà sol·licitar autorització municipal per l’ocupació necessària, que inclourà l’espai de 
càrrega i descàrrega de materials de l’obra.  
 
4-L’excavació prevista s’executarà d’acord amb les condicions determinades a la vigent 
Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública.  
 
5-S’imposa una fiança de 600,00 € per garantir la reposició de paviments i la neteja de 
la via pública que puguin afectar-se per l’execució de l’obra. 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.  
 
6-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 del conjunt 
d’edificis reformat i ampliat, 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.  
 
7-Per la concessió de la llicència de primera utilització serà necessari presentar: 1) 
Documentació que acrediti el compliment de les condicions que pugi establir l’informe 



 
 
 

de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments. 2) Documentació 
que acrediti el compliment de les condicions de l’informe de l’Agència Catalana de 
l’Aigua 3) Certificat emès per empresa acreditada legalment que certifiqui la correcta 
gestió de residus d’acord amb les condicions de l’Ordenança General de Gestió de 
Residus aprovada el 15/03/02 i modificada el 28/07/2005.  
 
8-El termini per declarar les obres davant el Cadastre, és de 2 mesos a partir de la data 
de l’acabament que consta en el Certificat Final d’Obra. Cal presentar el formulari 900D 
disponible a la seu electrònica de la Direcció General de Cadastre on trobareu també 
l’assistent de declaracions cadastrals. Les persones jurídiques, personal tècnic col·legiat 
o gestors, estan obligats a presentar la declaració per mitjans telemàtics. Si no es 
disposa de mitjans informàtics es pot tramitar a l’oficina del cadastre de l’Ajuntament 
d’Olot.  
 
9-El Pla de seguretat de l’obra subscrit pel contractista i aprovat per la direcció facultativa 
de l’obra haurà de contenir la documentació referida a les prescripcions que dimanen de 
la normativa del Ministeri de Sanitat, establertes al document anomenat 
“PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCION DE 
RIESGOS LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL SARSCoV-2”. 
 
 
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 un quart 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 ACCIDENTAL 

LA SECRETÀRIA 

 


