
 
 
 

 
ACTA NÚM. 35 

JUNTA DE GOVERN LOCAL  
EL DIA 2 DE SETEMBRE DE 2021. 

 
 
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 2 de setembre de 2021 es reuneix en aquesta Casa 
Consistorial la Junta de Govern d’aquets Ajuntament sota la presidència del Sr. JOSEP 
BERGA I VAYREDA, per tal de celebrar la sessió ordinària i de primera convocatòria 
que s’escau al dia d’avui.  
 
Hi assisteixen els membres de la Junta de Govern Local Srs./es. Estanis Vayreda i 
Puigvert, Montserrat Torras i Surroca, Immaculada Muñoz i Díaz, Jordi Güell i 
Güell, Maria Assumpció Camps i Bosch i Aniol Sellabona i Aguilera presencialment 
al lloc on se celebra.  
 
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 
Planellas de forma presencial. 
 
Hi assisteix presencialment com a regidor de l’oposició: Josep Guix Feixas.  
 
Actua com a secretaria, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera. 
 
 

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

Núm. de referència : X2021041990     
 
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/2665/2021, de 26 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.  
 
En relació a l’expedient SG012021000059 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, l'Alcalde, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
 
Únic.- Declarar justificada la concurrència i el manteniment de la situació que justifica 
excepcionalment que la sessió de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament prevista pel 
dia 2 de setembre a les vuit del matí se celebri telemàticament pels membres que ho 
sol·licitin. La normativa que regirà la sessió serà la prevista en el article 8 bis) del ROM. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
2. - ACTA.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

 
Essent l'hora assenyalada - les vuit del matí- l'Alcalde declara obert l'acte i del seu ordre, 
la Secretària llegeix l'acta de la sessió anterior, que s'aprova per unanimitat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
 

3. - DESPATX OFICIAL 
 
El Sr. Alcalde dona compte als membres de la Junta de Govern dels actes i reunions a 
les quals ha assistit, des de la sessió celebrada el dia 26 d’agost: 
 

- Divendres 27 d’agost es va reunir amb els agents implicats per coordinar les 

mesures, dispositius i eines per garantir unes Festes del Tura. A la tarda va anar 

a donar el tret de sortida de la Botiga al Carrer i va visitar dos nous establiments 

que s’han obert recentment: la botiga de roba OVS i l’hamburgueseria Juicy 

Lucy. Al vespre va participar dels actes organitzats en el marc de la Festa del 

barri de Montolivet. 

- Dissabte 28 d’agost va presenciar l’actuació que el grup Balmes no t’hi fixis, va 

fer a la Sala El Torin. A continuació va assistir als actes de la festa del Nucli Antic 

i, a continuació, de l’audició de sardanes del Firal.   



 
 
 

- Dimarts 31 d’agost va participar en l’acte d’obertura de l’exposició dedicada al 

Mestre Joan Tomàs, que va tenir lloc a la Biblioteca Municipal. 

- Dimecres 1 de setembre va rebre la visita de la Delegada del Govern de la 

Generalitat a Girona, la Sra. Laia Cañigueral. A la tarda al Parc Nou va assistir a 

la presentació del llibre ‘La volta a peu a la Garrotxa’. 

 
 

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. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.- DECLARAR EXTINGIDA L’AUTORITZACIÓ DE 
VENDA DE LA PARADA DEL MERCAT SETMANAL NÚM. MS0151, DESTINADA A 
LA VENDA DE FORMATGES I ALTRES PRODUCTES LÀCTICS DE PRODUCCIÓ 

PRÒPIA. 
Núm. de referència : X2021041781     
 
Vista la instància de data 25 d’agost de 2021 (Registre ****, en nom i representació de 
la mercantil “Mas Vigatà, S.L.” (NIF: B17431289), adjudicatària de la parada del mercat 
setmanal núm. MS0151, de 3 metres, destinada a la venda de formatges i altres 
productes làctics de producció pròpia, en la que demana la baixa permanent de mercat 
setmanal d’Olot per raons empresarials, a conseqüència dels efectes provocats per la 
Covid-19 a l’economia en general. 
 
Considerant que l’article 18 del Reglament del mercat municipal de venda no sedentària 
(BOP, núms. 200/17-10-2018, 216/12-11-2019 i 39/26-02-2021) estableix que 
l’autorització municipal per a l’exercici de la venda en el mercat d’Olot s’extingeix, entre 
d’altres supòsits, per renúncia expressa de titular. 
 
De conformitat amb els articles 4 i 18 del Reglament del mercat municipal de venda no 
sedentària; la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires; el Decret 162/2015, 
de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercat de marxants; i vist l'expedient 
administratiu IM022021000011 i antecedents corresponents, que serveixen de motivació 

a la present proposta, el regidor delegat de Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, 
proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent acord: 
 
Únic.- ACCEPTAR la renúncia de la mercantil “Mas Vigatà, S.L.” a la parada del mercat 
setmanal núm. MS0151, de 3 metres, destinada a la venda de formatges i altres 
productes làctics de producció pròpia, amb efectes d’1 de setembre de 2021. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 



 

5.2. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.- DENEGAR EL TRASPÀS DE LA PARADA DEL 
MERCAT SETMANAL NÚM. MS0097, DESTINADA A LA VENDA DE FRUITA I 

VERDURA 
Núm. de referència : X2021041784     
 
Vista la instància de data 16 d’agost de 2021 (Registre general de l’Ajuntament d’Olot 
núm. E2021015840) presentada pel Sr. ****, adjudicatari de la parada del mercat 
setmanal núm. MS0097, de 10 metres, destinada a la venda de fruita i verdura, en la 
que demana que s’autoritzi el traspàs de la parada a favor del Sr. ****. 
 
Considerant que la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires, a l’article 
15.7.a, assenyala que les autoritzacions per a la venda i la prestació de serveis de 
manera no sedentària en mercats de marxants són transmissibles, entre d’altres, pel 
cessament voluntari de l'activitat professional de venda o prestació de serveis de 
manera no sedentària en tots els mercats, inclosa la jubilació, d'acord amb els terminis 
i les condicions establerts per reglament. En idèntic sentit, el Reglament del mercat 
municipal de venda no sedentària assenyala, en l’article 17.1.a), que l’autorització 
municipal de venda no sedentària en el mercat setmanal és transmissible, entre d’altres, 
per cessament voluntari de l’activitat professional de venda en tots els mercats, sempre 
que hagi transcorregut un mínim de cinc anys des de la seva obtenció. 
Considerant que el Sr. ****per una part, no acredita el cessament voluntari de l’activitat 
professional de venda en tots els mercats; i d’altra, en la declaració responsable que 
acompanya a la petició manifesta expressament que la seva intenció és, únicament i 
exclusiva, donar-se de baixa del mercat setmanal d’Olot. 
 
De conformitat amb el Reglament del mercat municipal de venda no sedentària; la Llei 
18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires; el Decret 162/2015, de 14 de juliol, de 
venda no sedentària en mercat de marxants; i vist l'expedient administratiu 
IM022021000012 i antecedents corresponents, que serveixen de motivació a la present 

proposta, el regidor delegat de Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a 
la Junta de Govern Local l'adopció del següent acord: 
 

Únic.- DENEGAR l’autorització demanada pel Sr. **** pel traspàs de la parada del mercat 

setmanal núm. MS0097, de 10 metres, destinada a la venda de fruita i verdura. 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

6.1. - CULTURA:CONVENI FUNDACIÓ CASA DE CULTURA DE GIRONA I 
L’AJUNTAMENT D’OLOT PER A L’ORGANITZACIÓ DEL CICLE DE MÚSICA 

EXPERIMENTAL “EL GENERADOR” 
 
Núm. de referència : X2021041067     
 
Vist que la Fundació Casa de Cultura té entre les seves finalitats estatutàries 
promocionar i donar suport a artistes emergents i a propostes innovadores i/o 
experimentals així com la creació de nous públics. 
 
Vist que la Casa de Cultura organitzarà el cicle de música experimental EL 
GENERADOR, que tindrà lloc entre el 24 de setembre i el 20 de desembre de 2021 en 
diversos escenaris de les ciutats de Girona i Olot una mostra d’experimentació sonora. 
 
Vist que el projecte encaixa tant en la tasca de promoció i difusió de la creació i difusió 
cultural en general i de les arts escèniques en particular que exerceix la Fundació Casa 
de Cultura de Girona, i que li correspon de complir per mandat estatutari, i en les 
polítiques d’acció i promoció cultural de l’Ajuntament d’Olot.  
 
Vist que l’Ajuntament d’Olot està interessat en col·laborar en el desenvolupament del 
projecte EL GENERADOR i acollir un dels concerts programats: Concert de Montorfano 
Arditto el dia 24 de setembre de 2021 al Teatre Principal d’Olot. 
 
Vist que per a regular el termes d’aquesta col·laboració, ambdues parts han acordat 
subscriure un conveni, que s’adjunta com a annex a la proposta. 
 
En relació a l’expedient CU012021000031 de Cultura, vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.-  Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i la Fundació Casa 
de Cultura de la Diputació de Girona per l’organització del Cicle de Música Experimental. 
 
Segon.- Facultar l’alcalde d’Olot i regidor de cultura, Josep Berga i Vayreda com a 
representant legal de la corporació, per a la signatura del conveni entre les parts. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
7.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 

 
Núm. de referència : X2021041813     
 
En relació a l’expedient CPG22021000058 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 21/032 per un import total de 
951.905,53 euros. 
 

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

200240  Despeses 99999 951905.53 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

8.1. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ OLOT 
FOTOGRAFIA 

 
Núm. de referència : X2021041368     
 
Vista la sol·licitud presentada per l’ ASSOCIACIÓ OLOT FOTOGRAFIA en la que es 
demana l’avançament del primer 40% de la subvenció atorgada per la Junta de Govern 
Local de 10 de juny de 2021, per un import total de 2.000,00 euros.  
 
En relació a l’expedient CPG120210000024 vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Procedir a la bestreta de 800,00 euros a L’ASSOCIACIÓ OLOT FOTOGRAFIA 
en concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import de 2.000,00 euros, 
destinada a l’organització d’activitats culturals: Beca Olot fotografia 2021. 
 
Segon.- Aquest avançament es correspon al 40% de l’import total atorgat en virtut del 
que estableix l’article 16 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament d’Olot, 
modificada i revisada segons acord de Ple de 20 de maig de 2021. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
8.2. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ VEÏNS 

MONTOLIVET 
 

Núm. de referència : X2021041372     
 
Vista la sol·licitud presentada per l’ ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE MONTOLIVET en la 
que es demana l’avançament del primer 40% de la subvenció atorgada per la Junta de 
Govern Local de 10 de juny de 2021, per un import total de 1.600,00 euros.  
 
En relació a l’expedient CPG120210000025 vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Procedir a la bestreta de 640,00 euros a L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE 
MONTOLIVET en concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import de 



 
 
 

1.600,00 euros, destinada a l’organització d’activitats veïnals: millora local, revetlla, 
concert, d'estiu , gimcana i cagatió.  
 
Segon.- Aquest avançament es correspon al 40% de l’import total atorgat en virtut del 
que estableix l’article 16 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament d’Olot, 
modificada i revisada segons acord de Ple de 20 de maig de 2021. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

9.1. - ADJUNTEM LIQUIDACIÓ I ESTAT DE COMPTES CORRESPONENT AL 
SEGON TRIMESTRE DE 2021. 

Núm. de referència : X2021041423     
 
En relació a l’expedient IG192021000009 a nom de SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS 
DE BARCELONA SAU amb NIF A08000234 corresponent a la liquidació del servei 
d’aigua i clavegueram del 2n trimestre de 2021 i vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l’import liquidat en concepte de cànon a ingressar pel subministrament 
d’aigua potable 2n trimestre 2021: 75.551,99 €. 
 
Segon: Aprovar l’excedent de tarifes d’aigua 2n trimestre 2021 (a favor de SOCIEDAD 
GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA SAU):  10.248,94 €. 
 
Tercer.- Aprovar l’import liquidat en concepte de taxa clavegueram 2n trimestre 2021: 
60.535,07 €. 
 
Quart.- Aprovar l’import liquidat en concepte de drets de connexió període 2021/02: 
4.293,18€. 
 
Cinquè.- Aprovar el cost de les taxes de la Generalitat “ CIH “ i “ C. A. “ en concepte 
d’edificis municipals, corresponents al període 2021/02: 17.720,98 €. 
 
Sisè.- Aprovar l’import de 0,00 € corresponent al cost a suportar pel període 2n trimestre 
2021 per l’Ajuntament d’Olot, amb càrrec al Fons Social de Solidaritat creat entre SOREA 
SA (50%) i el mateix Ajuntament (50%). 
 
L’esmentat Fons, així com el Protocol regulador de mesures contra la pobresa energètica 
i la vulnerabilitat econòmica entre l’Ajuntament d’Olot i SOREA, SA va ser aprovat per 
Decret d’Alcaldia de data 27/11/2015 i ratificat per acord de Junta de Govern de data 
03/12/2015. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 



 

10.1. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- ESTIMAR LA RECLAMACIÓ 
PRESENTADA PER LA SRA. **** I EL SR. ****, PELS DANYS CAUSATS A UN 

IMMOBLE DE LA SEVA PROPIETAT. 
 
Núm. de referència : X2020042479     
 
Vistos els escrits presentats per la Sra. **** i pel Sr. ****, en el que formulen reclamació 
patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats a un immoble de la seva 
propietat i atesos els següents  
 

ANTECEDENTS DE FET 
 

Primer.- La Sra. ****  va formular reclamació de responsabilitat patrimonial contra 
l’Ajuntament d’Olot, pels danys causats a un immoble de la seva propietat, situat al núm. 
10 del carrer Lliberada Ferrarons per l’enderroc dels immobles núms. 12, 14 i 16 del 
carrer Lliberada Ferrarons, promogut per l’Ajuntament d’Olot (Registre General de 
l’Ajuntament d’Olot, núm. E2020012429/01-09-2020). A l’escrit s’apunten diversos 
desperfectes ocasionats a l’immoble de la seva propietat, a conseqüència de les 
mancances i omissions de determinades mesures de seguretat al moment de l’execució 
de les obres d’enderroc. A la petició s’hi acompanya la següent documentació: document 

acreditatiu de la titularitat de la finca; informe de l’arquitecta Sra. **** de 19 de maig de 

2020; pressupost de reaparició de danys elaborat per l’empresari Sr. ****de 4 agost de 

2020; i honoraris d’assessorament professional de l’arquitecta Sra. ****. La quantitat 
reclamada en concepte d’indemnització puja a 2.077.57 euros. 
 
Segon.- Per decret d’aquesta Alcaldia de data 10 de febrer de 2021 (2021LDEC000426) 
es va acordar incoar expedient administratiu per reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada contra l’Ajuntament d’Olot per la Sra. ****, pels danys causats a 
un immoble de la seva propietat, situat al núm. 10 del carrer Lliberada Ferrarons d’unes 
obres d’enderroc promogudes per l’Ajuntament d’Olot. Aquesta resolució es va notificar 
a la companyia d’assegurances de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Tercer.- En escrit de data 19 de febrer de 2021 (Registre General de l’Ajuntament d’Olot, 
núm. E2021002777/24-02-2021), el Sr. **** va comunicar que havia passat a formar part 
de la legitimació activa d’aquest procediment, pel que fa a la part dels danys i perjudicis 
quina indemnització reclama, com a adquirent de l’edifici situat al núm. 10 del carrer 
Lliberada Ferrarons. A la petició s’hi acompanya el document acreditatiu de la titularitat 
de la finca i es reprodueixen la resta de documents aportats en l’escrit inicial de 
reclamació. En aquest escrit es manté l’import de la quantitat reclamada; per bé que es 
reformula la seva distribució en els següents termes: 1.490,72 euros pel Sr. **** i 586,85 
euros per la Sra. **** . 
 
Quart.- Els serveis tècnics de l’Àrea de planejament urbà i barri vell de l’Ajuntament 
d’Olot, en informe de data 17 d’agost de 2021, si bé difereixen pel que fa a les esquerdes 
de l’immoble, sí que assenyalen la possibilitat dels danys pel que fa a les humitats, que 
poden ser degudes al temps transcorregut entre l’aprovació del projecte referent a l’envà 
pluvial i la seva efectiva col·locació. 
 
 



 
 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- L’article 32.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
d’acord amb l’article 106.2 de la Constitució, assenyala que “els particulars tenen dret a 
ser indemnitzats per les administracions públiques corresponents de tota lesió que 
pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui conseqüència del 
funcionament normal o anormal dels serveis públics, excepte en els casos de força 
major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar d’acord amb la Llei”. 
En igual sentit, l’article 81 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. Aquests articles 
determinen que la  responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques sigui de 
caràcter objectiu i que, per tant, esdevingui imprescindible acreditar que el dany o lesió 
sofert pel reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis 
públics, en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense intervenció 
estranya que pugui interferir alterant el nexe causal. 
 
En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i 174 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis causats 
als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament dels serveis 
públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents, en els termes establerts 
per la legislació general sobre responsabilitat administrativa” 
 
Segon.- La responsabilitat patrimonial de les administracions públiques es basa en un 
sistema de responsabilitat objectiva, la qual cosa implica que no cal que hi hagi culpa o 
negligència, sinó únicament un funcionament normal o anormal dels serveis públics, un 
dany avaluable econòmicament i una relació de causalitat entre un i altre. També que el 
ciutadà afectat no tingui el deure jurídic de suportar aquest dany, que no hi hagi força 
major i que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons l’estat dels coneixements 
o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la producció dels danys. 
 
Així doncs, esdevé imprescindible acreditar que el dany o lesió sofert per la part 
reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, en 
relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense intervenció estranya que 
pugui interferir alterant el nexe causal. 
 
A la vista de l’informe dels serveis tècnics de l’Àrea de planejament urbà i barri vell de 
l’Ajuntament d’Olot, en el present cas és raonable apreciar la relació causal entre els 
danys reclamats i el funcionament dels serveis municipals, d’acord amb els articles 25 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i 66  del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d‘abril, pel que fa 
a les competències atorgades als municipis en matèria d’urbanisme: planejament, 
gestió, execució i disciplina urbanística; protecció i gestió del patrimoni històric; promoció 
i gestió de l’habitatge de protecció pública; i conservació i rehabilitació de l’edificació. 
 
Vist l’expedient administratiu SRP12020000020 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada d’Hisenda, 
proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 



 

RESOLC 
 
Primer.- Acceptar la reclamació patrimonial formulada per la Sra. **** i pel Sr. JOSEP 
****, pels danys causats a un immoble de la seva propietat, situat al núm. 10 del carrer 
Lliberada Ferrarons per l’enderroc dels immobles núms. 12, 14 i 16 del carrer Lliberada 
Ferrarons, promogut per l’Ajuntament d’Olot. 
 
Segon.- Efectuar un pagament de DOS MIL SETANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-
SET CÈNTIMS  (2.077,57.- €) a favor de la Sra. **** i del Sr. ****. Aquest pagament 
s’abonarà de la següent manera: 
 
a.- Efectuar un pagament de CINC-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-
CINC CÈNTIMS (586,85.- €), a favor de la Sra. ****. 
 
b.- Efectuar un pagament de MIL QUATRE-CENTS NORANTA EUROS AMB 
SETANTA-DOS CÈNTIMS  (1.490,72.- €), a favor del Sr. ****. 
 
 

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

200240  Despeses 21130  920  224000 2077.57 ASSEGURANCES 130 001 999 052 999 999 

 

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

11.1. - ADJUDICAR LES OBRES D'ADEQUACIÓ DEL PAVIMENT DE LA PISTA 
D'ATLETISME DEL PARC ATLÈTIC TOSSOLS BASIL 

Núm. de referència : X2021038671     

 

Tipus de Contracte: OB D'OBRES 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar les obres d’adequació del paviment de la pista 
d’atletisme del Parc Atlètic Tossols Basil, per tal de millorar el paviment de la pista, i així 
minimitzar riscos als seus usuaris i millorar-ne la senyalització, com es desprèn de 
l’informe de data 6 d’agost de 2021, emès per la Sra. Clàudia Planas Grabalosa, 
coordinadora de les instal·lacions esportives municipals, amb el vistiplau del Sr. Miquel 
Roca Joan, cap de l’Àrea d’Esports i Lleure. 



 
 
 

Segon.- Atès que es tracta d’una obra amb una unitat funcional tal i com es desprèn de 
la memòria valorada aprovada per la Junta de Govern Local del dia 5 d’agost de 2021. 

Tercer.- S’ha demanat pressupost per les obres d’adequació del paviment de la pista 
d’atletisme del Parc Atlètic Tossols Basil, a les següents empreses: 

 
- Obras y Pavimentos Especiales SA (OPSA) 
- Joan Codina Ordeig 
- Voracys SL 

Quart.- Atès que s’ha presentat una única oferta dins del termini establert, subscrita per 
l’empresa OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES SA (OPSA), i aquesta compleix els 
criteris establerts segons informe de valoració favorable. 

Cinquè.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals 
de contractació. 

Sisè.- Atès que la finalitat del contracte és cobrir una necessitat puntual i no recurrent o 
periòdica, i que en cas que es valori que es repetirà aquesta mateixa necessitat, 
s’inclourà en la planificació de necessitats de contractació, d’acord amb el que estableix 
l’article 28 de la LCSP. 

 
Setè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES 
SA (OPSA) i atès que aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per 
realitzar la prestació objecte del contracte. 

Fonament jurídic 

La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article 
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant 
LCSP) i correspon a la modalitat d’obres regulada a l’article 13 de la mateixa. 

Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de 
l’expedient administratiu, i les modificacions introduïdes pel Reial Decret Llei 3/2020, de 
4 de febrer. 

Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació. 

Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions 
efectuades pel cartipàs municipal. 

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics 

DECRETO 

Primer.-  Aprovar l’informe emès per la Sra. Clàudia Planas Grabalosa, coordinadora 
de les instal·lacions esportives municipals, amb el vistiplau del Sr. Miquel Roca Joan, 
cap de l’Àrea d’Esports i Lleure, de data 6 d’agost de 2021 en el que es motiven les 
necessitats de contractar. 



 

Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a 
favor de l’empresa OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES SA, amb NIF núm. 
A28410850, el contracte menor de les obres d’adequació del paviment de la pista 
d’atletisme del Parc Atlètic Tossols Basil, pel preu de quaranta-cinc mil set-cents 
cinquanta-dos euros amb vuitanta-dos cèntims (45.752,82 €), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en trenta-set mil vuit-cents dotze euros amb vint-i-cinc 
cèntims (37.812,25 €) de pressupost net i set mil nou-cents quaranta euros amb 
cinquanta-set cèntims (7.940,57 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 %. 
 
Tercer.- El termini màxim previst per a l’execució de les obres serà fins el dia 22 
d’octubre de 2021. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 45.752,82 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida 2021 330 342 63205 “Inversions Esportives” del Pressupost municipal. 
 

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

200220  Despeses 21330  342  63205 45752.82 INVERSIONS ESPORTIVES (PR21-15000) 100 001 001 001 000 000 

 
Cinquè. L’empresa NO està obligada a presentar l’Aixecament topogràfic de l’estat final 
de les obres. 
 
Sisè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació i adjuntarà 
una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient 
CC012021000510. 
 
Setè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES 
SA (OPSA). 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
11.2. - ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
D’UN MUR DE CONTENCIÓ DE TERRES QUE SEPARI ELS MURS ACTUALS AMB 

EL FUTUR ESPAI PÚBLIC QUE ES GENERARÀ AMB LA CONSTRUCCIÓ DEL 
PARC DE L’ESPAI CRÀTER 

 
Núm. de referència : X2021039703     
 

Tipus de Contracte: OB D'OBRES 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar les obres de construcció d’un mur de contenció 
de terres per a separar els murs actuals amb el futur espai públic que es generarà amb 
la construcció de l’Espai Cràter, com es desprèn de l’informe de data 18 d’agost de 2021, 
emès pel Sr. Xevi Collell Colomer, tècnic de l’àrea d’alcaldia i director de l’Espai Cràter. 



 
 
 

Segon.- Atès que es tracta d’una obra amb una unitat funcional tal i com es desprèn de 
la memòria valorada. 

Tercer.- S’ha demanat pressupost per les obres de construcció d’un mur de contenció 
de terres per a separar els murs actuals amb el futur espai públic que es generarà amb 
la construcció de l’Espai Cràter, a les següents empreses: 

 
- Constructora del Cardoner SA 
- Tècnica Edilizia Italiana SLU 
- Obras y Servicios Andersen SL 

Quart.- Atès que s’ha presentat una única oferta dins del termini establert, subscrita per 
l’empresa TÈCNICA EDILIZIA ITALIANA SLU, i aquesta compleix els criteris establerts 
segons informe de valoració favorable. 

Cinquè.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals 
de contractació. 

Sisè.- Atès que la finalitat del contracte és cobrir una necessitat puntual i no recurrent o 
periòdica, i que en cas que es valori que es repetirà aquesta mateixa necessitat, 
s’inclourà en la planificació de necessitats de contractació, d’acord amb el que estableix 
l’article 28 de la LCSP. 

 
Setè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa TÈCNICA EDILIZIA ITALIANA SLU i atès 
que aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació 
objecte del contracte. 

Fonament jurídic 

La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article 
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant 
LCSP) i correspon a la modalitat d’obres regulada a l’article 13 de la mateixa. 

Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de 
l’expedient administratiu, i les modificacions introduïdes pel Reial Decret Llei 3/2020, de 
4 de febrer. 

Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació. 

Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions 
efectuades pel cartipàs municipal. 

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics 

DECRETO 

Primer.-  Aprovar l’informe emès pel Sr. Xevi Collell Colomer, tècnic de l’àrea d’alcaldia 
i director de l’Espai Cràter, de data 18 d’agost de 2021 en el que es motiven les 
necessitats de contractar. 



 

Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a 
favor de l’empresa TÈCNICA EDILIZIA ITALIANA SLU, amb NIF núm. B55360242, el 
contracte menor de les obres de construcció dels murs de contenció de terres al parc de 
l’Espai Cràter, pel preu de trenta-sis mil sis-cents vuitanta-nou euros amb seixanta-dos 
cèntims (36.689,62 €), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en trenta mil tres-cents vint-i-dos euros (30.322,00 €) de 
pressupost net i sis mil tres-cents seixanta-set euros amb seixanta-dos cèntims 
(6.367,62 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 %. 
 
Tercer.- El termini màxim previst per a l’execució de les obres serà de dos mesos a 
comptar a partir del dia 13 de setembre de 2021. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 36.689,62 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida 21140 333 363 211 “Espai Cràter Modificats i desviacions” del Pressupost 
municipal. 
 

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

200220  Despeses 21140  333  63211 36689.62 ESPAI CRATER MODIFICATS I DESVIACIONS 
(PR21-100) 

100 001 001 001 000 000 

 
Cinquè. L’empresa SÍ està obligada a presentar l’aixecament topogràfic de l’estat final 
de les obres en base al sistema de referència geodèsic oficial (ETR89) amb un termini 
màxim de 2 mesos a comptar a partir de la data de finalització dels treballs. Nota: El 

document s’haurà de presentar per instància i registre d’entrada a l’Ajuntament d’Olot, dirigit a 
l’Àrea de Territori i haurà de tenir el format preferentment en “dxf”, tot i que es podran utilitzar 
altres formats prèvia conformitat amb l’Àrea d’Informació del Territori de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Sisè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació i adjuntarà 
una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient 
CC012021000535. 
 
Setè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa TÈCNICA EDILIZIA ITALIANA SLU. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

11.3. - SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM DE LLOGUER, AMB INSTAL·LACIÓ 
(MUNTATGE I DESMUNTATGE) D'UN ESCENARI AMB DESTÍ AL PARC NOU 

DURANT LES FESTES DEL TURA 2021 
Núm. de referència : X2021040854     
 

Tipus de Contracte: SU DE SUBMINISTRAMENT 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 
 
Primer.- Atès que és necessari executar el subministrament en règim de lloguer i 
instal·lació d’un escenari cobert al Parc Nou per Festes del Tura 2021, com es desprèn 
de l’informe de data 23 d’agost de 2021, emès pel Sr. Jordi Serrat Cruz, director de l’àrea 
de Festes de l’Ajuntament d’Olot. 

Segon.-  Atès que es tracta d’un subministrament esporàdic i puntual, i que en cas que 
es valori que es repetirà aquesta mateixa necessitat, s’inclourà en la planificació de 
necessitats de contractació, d’acord amb el que estableix l’article 28 de la LCSP. 
 
Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per la contractació d’un 
escenari orbital amb estructura Layer cobert. Les dimensions són 15m de boca ia10m 
de fons, amb escala i rampa d’accés. A part dues torres amb capacitat per suportar la 
P. A.de 8 metres d’alçada. El lloguer ha d’incloure el muntatge i elements de muntatge 
tal com grua elevadora i o braç telescòpic. Tota l’estructura ha de comptar amb un 
certificat de solidesa.: 

 
1. Midnight Barcelona S.L. (B55262547)  
2. Enri Espectacles S.L. (B55018642)  
3. TST So i Llums S.C.P. (J63048029)  

 
Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada per 
l’empresa MIDNIGHT BARCELONA SL pel haver presentat l’oferta més econòmica. 

Cinquè.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals 
de contractació. 

Sisè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa MIDNIGHT BARCELONA SL i atès que 
aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació 
objecte del contracte. 

Fonament jurídic 

La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article 
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant 
LCSP) i correspon a la modalitat de subministrament regulada a l’article 16 de la 
mateixa. 



 

Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de 
l’expedient administratiu i les modificacions introduïdes pel Reial Decret Llei 3/2020, de 
4 de febrer. 

Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació. 

Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions 
efectuades pel cartipàs municipal. 

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics 
 
Vist l’expedient administratiu núm. CC012020000544 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 

Primer.-  Aprovar l’informe emès pel Sr. Jordi Serrat Cruz, director de l’àrea de Festes 
de l’Ajuntament d’Olot de data 23 d’agost de 2021, en el que es motiven les necessitats 
de contractar. 

Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a 
favor de l’empresa MIDNIGHT BARCELONA SL, amb NIF núm. B55262547, el 
contracte menor de subministrament en règim de lloguer i instal·lació d’un escenari 
cobert tipus “orbital” al Parc Nou d’Olot, en el marc de les Festes del Tura 2021, pel preu 
de catorze mil dos-cents setanta-vuit euros (14.278,00 €), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en onze mil vuit-cents euros (11.800,00 €) de pressupost 
net i dos mil quatre-cents setanta-vuit euros (2.478,00 €) d’IVA calculat amb un tipus del 
21 %. 
 
Tercer.- L’execució del servei es realitzarà entre els dies 3 de setembre a la tarda i 8 de 
setembre de 2021 ambdós inclosos. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 14.278,00 €, IVA inclòs, 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 14278.00 FESTES DEL TURA 100 001 001 001 000 000 

 
Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació i adjuntarà 
una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient 
CC012021000544. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa: MIDNIGHT BARCELONA SL. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 



 
 
 

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

QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE LES 
LLICÈNCIES DEL SISTEMA DE GESTIÓ D'ESPERES  I CITA PRÈVIA PER 

L'OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ I ALTRES SERVEIS DE L'AJUNTAMENT; I 
CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ. 

 
Núm. de referència : X2021032846     
 
Antecedents 
  
Per acord de la Junta de Govern Local de 15 de juliol de 2021,  es va iniciar l’expedient 
del subministrament de la llicència del Sistema de Gestió d’Esperes i cita prèvia per 
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà i altres serveis de l’Ajuntament “ amb Aplicacions 
Multimèdia Interactives, SL , es va aprovar l’expedient i el plec de clàusules 
administratives particulars (PCAP) i el plec de condicions tècniques (PPT), es va aprovar 
la despesa i es va convidar a l’empresa Aplicacions Multimèdia Interactives, SL perquè 
presentés oferta. 
 
D’acord amb l’informe tècnic que proposa la contractació i per les raons que s’hi 
exposen, s’han de seguir els tràmits de l’article 168.a)2n de la Llei de Contractes del 
Sector Públic (en endavant LCSP) per ser “Aplicacions Multimèdia Interactives, SL” 
propietària d’aquestes aplicacions i, en conseqüència, l’únic proveïdor que les pot 
realitzar.  
 
En data 2 d’agost de 2021 “Aplicacions Multimèdia Interactives, SL”, amb NIF 
B61077020 va presentar oferta pels esmentats serveis. 
 
En data  6 d’agost de 2021, el Sr. Joan Prat Espuña, responsable del Departament 
d’Informàtica i Noves Tecnologies de l’Ajuntament d’Olot va emetre informe de valoració 
de l’oferta, proposant l’adjudicació a l’empresa “Aplicacions Multimèdia Interactives, SL 
 
En data 11 d’agost de 2021 es va requerir a l’empresa “Aplicacions Multimèdia 
Interactives, SL”  per tal que presentés la documentació justificativa a què fa referència 
l’article 150.2 de la LCSP i la clàusula 17 del PCAP, atorgant un termini de 7 dies hàbils 
per a la presentació de la documentació. 
 
Vist que la documentació requerida ha estat presentada dins el termini establert a 
l’efecte. 
 
De conformitat amb el punt 3 de l’article 150 de la LCSP i amb la Disposició Addicional 
Segona de la LCSP. 
 
Atès que la competència per a l’adopció del present acord és de Junta de Govern Local, 
en virtut de la delegació efectuada per Decret d’Alcaldia de 25 de juny de 2019. 
 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12021000052, com a regidora delegada 
d’Hisenda, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següent acord: 



 

 
Primer.-  ADJUDICAR el contracte pel subministrament de la llicència del Sistema de 
Gestió d’Esperes i cita prèvia per l’Oficina d’Atenció al Ciutadà i altres serveis de 
l’Ajuntament ,a favor de l’empresa “Aplicacions Multimèdia Interactives, SL”, amb NIF 
B61077020, per un import de vuit mil cent quaranta cinc euros amb noranta sis cèntims 
(8.145,96 €)  IVA inclòs. 
 
Aquest import es desglossa en sis mil set cents trenta dos euros amb vint cèntims 
(6.732,20 €) més mil quatre cents tretze euros amb setanta sis cèntims (1.413,76 €) 
d’IVA calculat al 21%, per les 3 anualitats de durada del contracte. 
 
L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de clàusules 
administratives particulars i el plec condicions tècniques reguladores de la contractació, 
aprovats per la Junta de Govern Local de data 15 de juliol de 2021. 
 
Segon.- El contracte tindrà una durada de 3 anys , amb efectes a partir del dia 10 de 
juliol de 2021 fins el 9 de juliol de 2024. 
 
Tercer .- Aprovar i disposar el pagament de la despesa per import de 8.145,96 € (IVA 
inclòs) amb càrrec a la partida núm. 2021.120.920.227994 “manteniment i suport 
informàtic” 
 

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

  Despeses 21120  920  227994 8145.96 MANTENIMENT I SUPORT INFORMATIC 120 001 999 099 999 999 

 
 

Anualitat Base imposable 21% d’IVA Total 

2021 2.244,07 €  471,25 € 2.715,32 € 

2022 2.244,07 € 471,25 € 2.715,32 € 

2023 2.244,07 € 471,25 € 2.715,32 € 

 

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

Quart.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària. 
 
Cinquè.- Publicar l’adjudicació del contracte mitjançant anunci en el Perfil del 
Contractant, de conformitat amb el punt 1 de l’article 151 de la LCSP. 
 
Sisè.-  Requerir a l’adjudicatària per tal que dins el termini màxim de 15 dies hàbils, a 
comptar del següent al de la notificació de l’adjudicació, es formalitzi el contracte, de 
conformitat amb l’article 153.3 de la LCSP. 
 
Setè.- PUBLICAR la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del 
Contractant 
 
 
S’aprova per unanimitat. 



 
 
 

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

JULIOL AL 15 D'AGOST DE 2021 
 
Núm. de referència : X2021041455     
 
Vist l’expedient administratiu RH132021000119 i antecedents corresponents i atès 
l’informe del Director tècnic de la Brigada Municipal amb número NI022021001991 de 
data de 16 d’agost de 2021, la Regidora delegada d'Organització i Atenció al ciutadà, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 

Pagament de serveis extraordinaris al personal de la Brigada Municipal que es relaciona 
a continuació, per les hores extres realitzades des el dia 16 de juliol al 15 d’agost de 
2021: 

Cognoms i Nom Data 
Brigada / Tipus 
servei 

Hores  Import 

****  ELECTRICISTES Oficial 
1º 

1,00 30,88 € 

Acte Pl del Mig  - De 18:08 a 18:44 h. 
Connexió quadre elèctric per acte Bar del 
Mig 

22/07/2021 S. Mínim 1,00 30,88 € 

****  ELECTRICISTES Oficial 
1º 

2,00 61,76 € 

Actes a la Pl del Mig – De 17:50 a 18:50 h. 
Donar corrent pels concerts 

03/08/2021 S. Mínim 1,00 30,88 € 

Actes a la Pl del Mig – De 18:30 a 19:30 h. 
Donar corrent pels concerts 

05/08/2021 S. Mínim 1,00 30,88 € 

****  ELECTRICISTES Oficial 
1º 

13,00 288,67 € 

Acte Cua del Drac – De 17:45 a 18:50 h. 
Connexions de corrent a la Pl del Mig 

10/08/2021 S. Diürn 1,00 19,76 € 

Actes diversos – De 17:50 a 18:50 h: de 
19:15 a 20:15h; i de 21:30 a 22:00 h Pl Mig 

12/08/2021 S. Diürn 2,50 49,40 € 

Actes diversos. De 22:00 a 22:30 h. 
Desconnexions actes Firal i Pl del Mig 

12/08/2021 S. Nocturn 0,50 11,07 € 

Concerts d’estiu al Parc Nou – De 17:00 a 
18:00 h i de 21:00 a 22:00 h. Connexions i 
desconnexions  

01/08/2021 S. Diürn Festiu 2,00 46,32 € 

Concerts Parc Nou – De 17:00 a 18:00 h i 
de 20:30 a 21:30 h  

08/08/2021 S. Diürn Festiu 2,00 46,32 € 

Actes Festa Barri Sant Roc. De 07:00 a 
09:00 h  

14/08/2021 S. Diürn Festiu 2,00 46,32 € 

Festa Barri Sant Roc i Música al Parc Nou 
– De 15:00 a 16:00, 17:00 a 18:00 h, 21:00 
a 22:00 h. Connexions i desconnexions 
corrent 

15/08/2021 S. Diürn Festiu 3,00 69,48 € 

****  ELECTRICISTES Oficial 
1º 

3,00 92,64 € 

Actes a la Pl del Mig – De 17:30 a 18:30 h. 
Connexions per concerts 

27/07/2021 S. Minim 1,00 30,88 € 

Acte clip – De 16:30 a 17:30 h. Connexions 
al Psg Bisbe Guillamet 

28/07/2021 S. Minim 1,00 30,88 € 

Actes a la Pl del Mig  - De 17:00 a 18:00 h. 
Connectar enllumenat públic 

29/07/2021 S. Minim 1,00 30,88 € 

TOTAL 
  

19,00 473,95 € 



 

 

Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 

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

0  Despeses 21142  165  13001 185.28 HORES EXTRAORDINARIES BRIGADA 
ENLLUMENAT 

142 002 999 999 999 999 

0  Despeses 21142  1522 13001 288.67 HORES EXTRAORDINARIES BRIGADA 
EDIFICIS 

142 002 999 999 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
13.1. - PAGAMENT DELS SERVEIS EXTRAORDINARIS A DIVERS PERSONAL DE 
L'AJUNTAMENT PER LES HORES EXTRES REALITZADES DEL 16 DE JUNY AL 

15 D'AGOST DE 2021 
Núm. de referència : X2021041424     
 
En relació a l’expedient RH132021000118 i antecedents corresponents, i atès l’informe 
del cap d’àrea d’Esports de data 28 de juliol de 2021, amb número d’expedient 
NI0220210001840, la regidora proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 
Pagament dels serveis extraordinaris a divers personal de l’Ajuntament que es relaciona 
a continuació per les hores extres realitzades des del 16 de juny al 15 d’agost de 2021: 
 
 

Nom i Cognoms Subàrea Data Serveis 

 

Núm/  

hores 

Import € 

**** 
Esports 

17/07/21-

18/07/21 

Realitzar tasques de 

responsable de la piscina 

municipal 

6,71 170,57 € 

**** 
Dinamig 12/06/21 

Assentament Mercat Olot Antic 

i Rengle 
2 50,84 € 

**** Infraestructura 21/06/21 Eleccions sindicals 2,66 74,19 € 

TOTAL      295,60€ 

 
 

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

0  Despeses 21140  165  13001 74.19 HORES EXTRAORDINARIES ENLLUMENAT 140 001 999 999 999 999 
0  Despeses 21200  430  13001 50.84 HORES EXTRAORDINARIES DINAMIG ADM. 

GRAL. 
200 009 999 999 999 999 

0  Despeses 21330  340  13001 170.57 HORES EXTRAORDINARIES ESPORTS 
ADM.GRAL. 

330 017 999 999 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 



 
 
 

14.1. - PAGAMENT DE SERVEIS EXTRAORDINARIS AL PERSONAL DE LA 
POLICIA MUNICIPAL REALITZATS DES DEL 16 DE JULIOL AL 15 D'AGOST DE 

2021 
Núm. de referència : X2021041461     
 
Atès l’informe del Sotsinspector de la Policia Municipal de data 16 d’agost de 2021, amb 
número d’expedient PS032021000008. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132021000121 i antecedents corresponents, la regidora 
delegada d'Organització i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció del següent acord: 
 
D’acord amb l’acta número 1/2018 de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament 
d’Olot de data 12 de juny de 2018, sobre la modificació del import de les hores 
extraordinàries i les condicions laborals de la Policia Municipal. 
 
Primer.- Pagament de serveis extraordinaris al personal de la Policia Municipal que es 
relaciona a continuació realitzats des del 16 de juliol al 15 d’agost de 2021: 
 

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

****– Sergent   
23/07/21 TASQUES FORA DE SERVEI – 951 1 26,56 
25/07/21 GUARDIA – 963 1 30,98 
   
****– Agent   
17/07/21 REFORÇ TORN – 963 4 92,64 
17/07/21 REFORÇ TORN - 964 8 209,92 
09/08/21 REFORÇ TORN – 952 8 177,04 
10/08/21 REFORÇ TORN – 952 8 177,04 
11/08/21 REFORÇ TORN – 952 8 177,04 
12/08/21 REFORÇ TORN – 952 8 177,04 
13/08/21 REFORÇ TORN – 964 6 157,44 
13/08/21 REFORÇ TORN – 952 2 44,26 
   

****– Agent   
05/08/21 REFORÇ TORN - 951 8 158,08 
06/08/21 REFORÇ TORN – 951 8 158,08 
   
****– Agent   
02/08/21 REFORÇ TORN - 951 8 158,08 
04/08/21 REFORÇ TORN – 951 8 158,08 
13/08/21 REFORÇ TORN – 964 6 157,44 
14/08/21 REFORÇ TORN – 952 2 44,26 
   

****– Agent   
02/08/21 REFORÇ TORN - 951 8 158,08 



 

05/08/21 REFORÇ TORN - 951 8 158,08 
06/08/21 REFORÇ TORN - 951 8 158,08 
14/08/21 REFORÇ TORN - 963 4 92,64 
14/08/21 REFORÇ TORN – 964 8 209,92 
15/08/21 REFORÇ TORN – 963 4 92,64 
15/08/21 REFORÇ TORN – 964 8 209,92 
   

****– Agent   

16/07/21 REFORÇ TORN – 952 2 44,26 

17/07/21 REFORÇ TORN - 964 6 157,44 
   

****– Agent   

03/08/21 REFORÇ TORN – 951 8 158,08 

04/08/21 REFORÇ TORN – 951 8 158,08 
13/08/21 REFORÇ TORN – 964 6 157,44 
13/08/21 REFORÇ TORN - 952 2 44,26 
14/08/21 REFORÇ TORN - 963 4 92,64 
14/08/21 REFORÇ TORN – 964 8 209,92 
   

****– Sergent   

07/08/21 GUARDIA - 963 1 30,98 

   

****– Agent   

02/08/21 REFORÇ TORN - 951 8 158,08 

14/08/21 REFORÇ TORN – 963 4 92,64 

14/08/21 REFORÇ TORN – 964 8 209,92 

14/08/21 REFORÇ TORN – 963 4 92,64 

16/08/21 REFORÇ TORN – 964 8 209,92 

TOTAL  219 4.999,64€ 

 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:  
 

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

0  Despeses 21180  132  13001 4999.64 HORES EXTRAORDINARIES SEGURETAT 180 008 999 999 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

15.1. - PAGAMENT D'UN COMPLEMENT DE NOCTURNITAT AL PERSONAL DE 
LA POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS DEL 16 DE JULIOL AL 15 

D'AGOST DE 2021 
Núm. de referència : X2021036265     
 
Atès l’informe del Sotsinspector de la Policia Municipal PS052021000009 de data 16 
d’agost de 2021. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132021000110 i antecedents corresponents, la 
regidora, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 



 
 
 

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

Nom i Cognoms Dies Serveis Import (€) 

CAPORALS    
**** 2 Nocturnitat 53,52 € 
**** 7 Nocturnitat 187,32 € 

**** 7 Nocturnitat 187,32€ 
    

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

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

**** 3 Nocturnitat 55,59 € 

**** 3 Nocturnitat 55,59 € 
**** 10 Nocturnitat 185,30 € 

**** 2 Nocturnitat 37,06€ 

TOTAL 104  2.058,80 € 

 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
 

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

0  Despeses 21180  132  121031 2058.80 ALTRES COMPLEMENTS NOCTURNITAT 
SEGURETAT 

180 008 999 999 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 



 

16.1. - PROPOSTA PAGAMENT DELS SERVEIS DE RETENS REALITZATS DEL 16 
DE JULIOL AL 15 D'AGOST DE 2021 

 
Núm. de referència : X2021041352     
 
Atès els informes del director de l’àrea d’Infraestructura i Urbanisme de data 9 d’agost 
de 2021 amb número d’expedient NI022021001928, l’informe del cap d’àrea 
d’Informàtica de data 18 d’agost de 2021 amb número d’expedient NI022021002011, 
l’informe del director tècnic de la Brigada Municipal de data de 16 d’agost de 2021 amb 
número d’expedient NI022021001986 i l’informe del cap d’àrea d’Esports de data 16 
d’agost de 2021 amb número d’expedient NI022021001989. 
 
D’acord amb el que estableix el punt 7 de l’acta de la Comissió de seguiment del conveni 
número 66, de data 14 de maig de 2018, i la seva ratificació per la Mesa General de 
Negociació de l’Ajuntament d’Olot en data 12 de juny de 2018 sobre els retens de 
Brigada Municipal, Informàtica i tècnics d’Urbanisme. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot de data 29/04/2021 amb 
número d’expedient RH132021000060 en la qual signava l’import unitari de les hores de 
serveis extraordinaris i altres conceptes de personal de l’Ajuntament d’Olot i organismes 
autònoms per a l’any 2021. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132021000117 i antecedents corresponents, la 
regidora, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Pagament d’un complement en concepte de reten al personal de la Brigada 
Municipal, d’informàtica, dels serveis tècnics d’urbanisme i d’esports que es relaciona a 
continuació pels serveis de reten realitzats del 16 de juliol al 15 d’agost de 2021: 
 
 

Nom i Cognoms Servei 
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Import 
(€) 

**** Brigada 1 3 - - - 308,74 € 

**** Brigada 1 1 - - - 195,54 € 

**** Brigada 1 - - - - 138,94 € 

**** Brigada 1 - - - - 138,94 € 

**** Informàtica 1 - - - - 138,94 € 

**** Informàtica 1 - - - - 138,94 € 

**** Informàtica 2 1 - - - 334,48 € 

**** Infra. i 
Urbanisme 

1 
1 

- - - 195,54 € 

**** Infra. i 
Urbanisme 

1 - - - - 138,94 € 

**** Infra. i 
Urbanisme 

1 - - 
- - 138,94 € 

**** Esports 2 - - - - 277,88 € 

**** Esports 2 1 - - 0,33 341,21 € 



 
 
 

**** Esports 2 - - - - 94,92 € 

**** Esports 2 - - - - 94,92 € 

TOTAL       2.676,87€ 

 
 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 

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

0  Despeses 21120  920  15300 612.36 RETENS INFORMATICA 120 001 999 999 999 999 
0  Despeses 21140  151  15300 334.48 RETENS URBANISME 140 001 999 999 999 999 
0  Despeses 21140  165  15300 138.94 RETENS ENLLUMENAT 140 001 999 999 999 999 
0  Despeses 21330  342  15300 619.09 RETENS PERSONAL ESPORTS 

INSTAL.LACIONS 
330 015 999 999 999 999 

0  Despeses 21330  340  15300 189.84 RETENS PERSONAL ESPORTS ADM. GRAL. 330 017 999 999 999 999 
0  Despeses 21142  165  15300 782.16 RETENS BRIGADA ENLLUMENAT 142 002 999 999 999 999 

 

 
 
S’aprova per unanimitat. 

 
 

17.1. - AUTORITZAR LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES DE FORMACIÓ DUAL A 
DOS ALUMNES DE L'INSTITUT MONTSACOPA, UNA A L’ESCOLA BRESSOL LES 

FONTS I L’ALTRA A L’ESCOLA BRESSOL EL MORROT 
 
Núm. de referència : X2021041814     
 
 
Vist que a l’Institut Montsacopa es cursa el Cicle formatiu de grau superior de Tècnic 
d’Educació infantil, en el programa educatiu del qual s’estableix l’obligació dels 
estudiants de realitzar pràctiques en les empreses o administracions públiques. 
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot col·labora amb diferents centres educatius per facilitar la 
realització de pràctiques als seus alumnes. 
 
Atès que l’escola bressol municipals Les Fonts està disposada a col·laborar amb l’Institut 
Montsacopa per tal que els seus alumnes puguin adquirir coneixements relacionats amb 
tasques que se’n deriven del funcionament normal del departament. 
 
Vist l’expedient administratiu RH142021000022 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  d'Organització i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de Govern 
Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- AUTORITZAR la realització de pràctiques a l’escola bressol La Gredera del 
Morrot a la senyora ****, estudiant del Cicle formatiu de grau superior de Tècnic 
d’Educació infantil de l’Institut Monstacopa, durant el període comprès entre el 
13/09/2021 i el 29/04/2022 i amb l’horari de 9 a 16 hores els dilluns i divendres i de 9 a 
13 hores els dimarts, dimecres i dijous, segons estableix el Conveni de col·laboració 
entre l’Ajuntament d’Olot i l’Institut Montsacopa. 
 



 

Segon.- AUTORITZAR la realització de pràctiques a l’escola bressol de Les Fonts a la 
senyora ****, estudiant del Cicle formatiu de grau superior de Tècnic d’Educació infantil 
de l’Institut Monstacopa, durant el període comprès entre el 13/09/2021 i el 31/03/2022 
i amb l’horari de 9 a 17 hores els dilluns i divendres i de 9 a 13 hores els dimarts, 
dimecres i dijous, segons estableix el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot 
i l’Institut Montsacopa. 
 
Tercer.- Retribuir a les alumnes una beca fixada per la comissió de seguiment del 
conveni de 4655€ cada una per la realització de les pràctiques en formació DUAL. 
 
Quart.- L’Ajuntament d’Olot assumirà els drets i obligacions en matèria de Seguretat 
Social establerts per al Règim General i donarà d’alta i baixa de la Seguretat Social 
segons estableix la normativa vigent. 
 
Cinquè.- INCLOURE als alumnes **** i ****, estudiants de l’Institut Montsacopa, a 
l’assegurança de responsabilitat civil d’aquest Ajuntament el temps que estiguin 
realitzant les pràctiques. 
 
Sisè.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 
corresponents al pressupost per a l’any 2021 següents: 
 

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

0  Despeses 21500  323  131005 9310 PERSONAL PRACTIQUES FP DUAL 
EDUCACIO 

500 044 999 999 999 999 

0  Despeses 21500  323  131005 931 PERSONAL PRACTIQUES FP DUAL 
EDUCACIO 

500 044 999 999 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

18.1. - CONCEDIR LLICÈNCIA REHABILITACIÓ D'EDIFICI PLURIFAMILIAR 
ENTRE MITJERES 

 
Núm.- LLICENCIA D’OBRES 

AGRICOLA FORROLLA SLU- C IGNASI BARRAQUER N.0018 Pis.1 SANTA MARIA 
DE PALAUTORDERA 

 
Núm. de referència : X2020031361 
 
 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de AGRICOLA FORROLLA SLU per 
REHABILITACIÓ D'EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES, al : C DE SANT 
RAFEL N.0010 , del municipi d’Olot.  

 
Identificació de l’expedient: OMA32020000060   
Situació: C DE SANT RAFEL N.0010  
                 
UTM: : 7703216 
 



 
 
 

1.- En data 3/9/2020, AGRICOLA FORROLLA SLU amb DNI: B6702557-7, representat 

per ****, presenta projecte d’obres majors per REHABILITACIÓ D'EDIFICI 
PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES, amb situació al carrer C DE SANT RAFEL 

N.0010 , d’Olot, d’acord amb el projecte redactat per ****. 
 
2.- En data 25/6/2021  l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.  
 
 
 
 
FONAMENT DE DRET 
 
1. Vist el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per 
acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 18 de juny de 
2003 i quin Text Refós fou aprovat pel mateix òrgan en sessió de data 25 de setembre 
de 2003, havent estat publicada la seva normativa al Diari Oficial de la Generalitat de 
data 2 de febrer de 2004, i posteriors modificacions, qualifica la finca on es situa 
l’edificació existent de sòl. URBÀ CONSOLIDAT . Zona de rehabilitació de 
l’estructura urbana (6.2) 
 
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 AGRICOLA FORROLLA SLU amb DNI: B6702557-7, representat 
per ****, llicència d’obres (OMA32020000060), per REHABILITACIÓ D'EDIFICI 
PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES, amb situació al C DE SANT RAFEL N.0010 , 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 24 mesos La llicència urbanística caducarà a tots els efectes si, en finir qualsevol 
d’aquests terminis o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no s’han acabat 
les obres, essent necessari sol·licitar nova llicència ajustada a l’ordenament urbanístic 
vigent.  
 



 

QUART.Donar compte de l’ingrès de les autoliquidació/ns que es detalla/en 
seguidament:      
 
 
Liquidació de Drets i Garanties: 
Drets 
 
Per: 
Un pressupost de: 267239.35 euros  
   
 1 Tanca provisional 
   

Base liquidable 
(3) 

Drets % 
bonifica
ció 

Drets definitius Taxes Total Drets 

267239.35 10689.57 0 10689.57 542.20 11231.77 

 
Garanties: 

   
        Garantia per reposició de paviments  300 euros 
      

 

Total Liquidació Euros 

Per Drets 11231.77 

Per Garanties  300.00 

 
 
CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats. 
 
 
Condicions Generals aprovades per la Comissió de Govern en sessió celebrada 
el dia 13 de febrer de 1988, modificades per acord de la Junta de Govern Local en 
sessió celebrada el dia 18 de juny de 2008 i modificades per la Junta de Govern 
Local en sessió celebrada el dia 17 de març de 2010. 
 
 
1.- La llicència s’atorga fent excepció del dret de propietat i sense perjudici de tercers. 
 
2.- L’execució de les obres que empara la present llicència, en tot allò no regulat 
expressament en aquestes condicions generals i a les particulars, s’haurà d’adaptar al 
que estableixen la Llei i les Ordenances Municipals. Aquesta llicència no eximeix el 
sol·licitant d’obtenir d’altres administracions les llicències que legalment corresponguin. 
 
3.- El termini de vigència de la llicència es comptarà a partir de la notificació a l’interessat 
de l’acord de concessió adoptat per la Junta de Govern Local, llevat que el propi 
interessat sol·licités per escrit el contrari i es resolgués favorablement aquesta petició. 
 
4.- Les obres hauran de concloure’s abans que s’esgoti el termini de vigència de la 
llicència, que s’assenyalarà en concedir-se, almenys en la seva part exterior. Si no fos 



 
 
 

així, l’Autoritat Municipal adoptarà les disposicions que calguin per posar-hi remei, i 
podrà ordenar que se n’executin les indispensables pel personal al servei de 
l’Ajuntament, amb càrrec a l’interessat. 
 
5.- La Junta de Govern Local podrà autoritzar, una pròrroga del termini d’inici i/o final de 
l’obra, sempre que l’interessat ho sol·liciti abans de finir el termini que correspongui. De 
no existir pròrroga, la llicència restarà caducada en acabar el termini de vigència 
assenyalat a l’esmentada llicència i caldrà sol·licitar una nova llicència per a finalitzar les 
obres. 
 
6.- L’obertura de portes i finestres de la planta baixa, tret d’una disposició en contra, no 
podran envair l’espai públic. 
 
7.- Els desguassos interiors de l’edifici hauran de contenir el corresponent sifó inodor. 
 
8.- Es prohibeix practicar als soterranis qualsevol obra que afecti la via pública o terrenys 
del seu domini. 
 
9.- No es permet que com a conseqüència de l’execució de les obres, s’embrutin els 
embornals de la via pública, essent obligació del promotor l’adopció de les mesures 
adequades per evitar-ho. L’incompliment d’aquesta condició comportarà la retenció de 
la fiança dipositada en concepte de moviment de terres o runes i reposició de paviments. 
 
10.- El titular de la llicència haurà de construir al seu càrrec la vorera, segons el model, 
rasant i amplada que figurin a les condicions particulars de la llicència o a la 
corresponent ordenança reguladora. Per construir un gual per a l’entrada i sortida de 
vehicles, s’haurà de disposar de l’oportuna llicència. 
 
11.- Quan per causes imperioses de l’obra emparada per la present llicència, s’hagi 
d’ocupar la via pública amb materials, grues, instal·lacions, etc, així com interrompre la 
normal circulació pel carrer o vorera, s’haurà de sol·licitar el corresponent permís,  
 
quedant el contractista sotmès a la legislació vigent en la matèria i a les ordres que en 
aquest sentit li transmeti la Policia Municipal. 
 
12.- El davant de l’edifici o del solar on es realitzin les obres de nova construcció, o que 
afectin la façana o part anterior de la coberta, es tancaran sempre amb un clos de 
protecció d’acord amb les condicions de l’Ordenança d’obres a la via pública. Les 
bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació 
vigent. 
 
13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les 
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà 
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les 
prestacions de la Seguretat Social. 
 
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la corresponent 
llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals que causi. 
 



 

15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li 
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En cas 
d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les sancions 
que corresponguin. 
 
Condicions particulars 
 
 

 

1.Abans de l’inici de les obres caldrà presentar:  
 

• Un 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).  
 

• Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar 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 SARS-CoV-2”.  
 

• 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 visat. 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. 
 
2. El cantell dels ràfecs de coberta no tindrà un gruix superior a 0,15 m ni la seva volada 
ultrapassarà els 0,50 m del pla de façana (art. 207.8 POUM).  

 
3. Els responsables de l’obra es faran càrrec de comunicar amb antelació l’inici de l’obra 
a la Policia Municipal i s’observaran les indicacions que pugui disposar en relació a les 
condicions de seguretat i senyalització de l’ocupació de la via pública prevista, que 
correrà a càrrec del promotor i contractista de l’obra. Es compliran les normes de 
l’Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública aprovada el 27/04/95.  
 
4. Els responsables de l’obra es faran càrrec de col·locar la següent senyalització: a) 
discs de perill per obres, b) discs de perill per calçada estreta c) senyalitzar amb punts 
de llum de color vermell la bastida de protecció a col·locar al carrer. 
 
5. Es garantirà un pas per al pas de vianants de 90 cm d’amplada mínima, que haurà 
d’estar exempt d’obstacles permanentment, de forma que asseguri el pas de qualsevol 
persona, especialment d’aquelles amb mobilitat reduïda.  

 
6. Si per necessitat de l’obra cal tallar momentàniament el trànsit, s’haurà de sol·licitar 
l’autorització a la Policia Municipal amb una antelació mínima de 48 hores i s’haurà de 
col·locar un rètol ben visible a l’entrada al carrer Sant Rafael, informant del tancament 
del segon tram del mateix carrer.  



 
 
 

 
7. L’enderroc s’executarà d’acord amb les condicions determinades a la vigent 
Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública.  
 
8. Al finalitzar les obres que afectin la façana de carrer de l’edifici, o part davantera de la 
coberta, caldrà retirar l’ocupació de la via pública. Amb antelació, es comunicarà la data 
a l’Ajuntament d’Olot, que procedirà a establir la taxa per ocupació que correspongui 
segons superfície i dies de l’ocupació d’acord amb el previst a les Ordenances fiscals.  
 
9. S’imposa una fiança de 300,00 € per garantir la neteja i/o reposició de paviments de 
la via pública que puguin afectar-se per l’execució de l’obra, especialment pels treballs 
de moviment i transport de terres o runes previstos. La fiança s’haurà de dipositar en el 
termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de la data de notificació de la concessió 
de la llicència d’obres. L’efectivitat d’aquesta llicència queda supeditada a l’ingrés de la 
fiança en el termini esmentat. 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
18.2. - CONCEDIR LLICÈNCIA PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DE REFORMA I 

AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI SIGMA 
 
 

Núm.- LLICENCIA D’OBRES 
CONSORCI DE MEDI AMBIENT-SIGMA- CTRA DE RIUDAURA N.0094 OLOT 

 
Núm. de referència : X2021030523 
 
 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de CONSORCI DE MEDI AMBIENT-
SIGMA per OBRES D'AMPLIACIÓ D'EDIFICI D'ÚS D'OFICINES, al : CTRA DE 
RIUDAURA N.0094 , del municipi d’Olot.  

 
Identificació de l’expedient: OMA32021000048   
Situació: CTRA DE RIUDAURA N.0094  
                 
UTM: : 6206101 
 
1.- En data 9/7/2021, el CONSORCI DE MEDI AMBIENT-SIGMA amb NIF: P1700042-
C, representat per , presenta projecte d’obres majors per OBRES D'AMPLIACIÓ 
D'EDIFICI D'ÚS D'OFICINES, amb situació al carrer CTRA DE RIUDAURA N.0094 , 

d’Olot, d’acord amb el projecte redactat per **** 
 
2.- En data 27/8/2021  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. URBÀ CONSOLIDAT. Equipaments culturals, religiosos i 
administratius públic (4.4 a) 
 
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 CONSORCI DE MEDI AMBIENT-SIGMA amb DNI: P1700042-C, 
representat per , llicència d’obres (OMA32021000048), per OBRES D'AMPLIACIÓ 
D'EDIFICI D'ÚS D'OFICINES, amb situació al CTRA DE RIUDAURA N.0094 , del 
municipi d’Olot, d’acord amb el projecte redactat per **** 
 
SEGON. Informar que no podran inciar-se les obres en tant no es doni compliment als 
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències d’Urbanisme 
d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran les 
corresponents actuacions sancionadores.  
 
TERCER. El termini per començar les obres és de 12 mesos i el termini per acabar-les 
és de 24 mesos La llicència urbanística caducarà a tots els efectes si, en finir qualsevol 
d’aquests terminis o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no s’han acabat 
les obres, essent necessari sol·licitar nova llicència ajustada a l’ordenament urbanístic 
vigent.  
 
QUART.Donar compte de l’ingrès de les autoliquidació/ns que es detalla/en 
seguidament:      
 
Liquidació de Drets i Garanties: 
 

Drets 
Per: 
Un pressupost de: 180567.28 euros  
  



 
 
 

Base liquidable 
(3) 

Drets % 
bonifica
ció 

Drets definitius Taxes Total Drets 

180567.28 0 0 0 0 0 

 
Garanties: 

      

Total Liquidació Euros 

Per Drets 0 

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 
 
 

 

1. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar:  
 
-Document signat per contractista o contractistes assumint la responsabilitat de 
l’execució de l’obra, així com documentació que acrediti la seva condició de contractista.  
 
-Document signat per arquitecte assumint la direcció de l’obra. 



 
 
 

 
 2. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar 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 SARS-CoV-2”.  
 
3. 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.  
 
4. Aquesta llicència no autoritza l’ocupació de la via pública amb materials o altres 
elements propis de l’obra.  
 
5. 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 
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.  
 
6. 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. 
 

 

19.1. - DOCUMENT D'AUTOPROTECCIÓ DE FESTES DEL TURA 2021 
 
Núm. de referència : X2021041626     
 
 
En relació a l’expedient PC012021000003 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  de Seguretat, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar el Document d’autoprotecció de Festes del Tura 2021 



 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 

20.1. - PLA AUTOPROTECCIÓ CASTELL DE FOCS FESTES DEL TURA 2021 
 
Núm. de referència : X2021041496     
 
En relació a l’expedient PC012021000002 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  de Seguretat, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
 
Aprovar el Pla d’autoprotecció del Castell de focs de Festes del Tura 2021 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a dos quarts de nou i per constància del que s’hi ha tractat i 
dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura 
 
VIST I PLAU 
L’ALCALDE 

LA SECRETÀRIA 

 


