ACTA NÚM. 37
JUNTA DE GOVERN LOCAL
EL DIA 23 DE SETEMBRE DE 2021.
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 23 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.
Hi assisteix telemàticament l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí.
Actua com a secretària, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera.
1.1. - AUTORITZAR LA CELEBRACIÓ D'AQUESTA SESSIÓ PER MITJANS
TELEMÀTICS
Núm. de referència : X2021044732
En data 9 de maig de 2021 ha finalitzat l’estat d’alarma que es va implantar a Espanya
mitjançant el Real decret 926/2020 de 25 d’octubre per regular les restriccions en el
marc de la pandèmia de la Covid-19 i a partir d’aquesta data totes les mesures
compreses en aquesta normativa quedaven sense vigència.
La darrera disposició publicada vigent és la Resolució SLT/2817/2021, de 16 de
setembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut
pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de
Catalunya que en el seu article 5è disposa:
Reunions i/o trobades familiars i de caràcter social
Les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social, tant en l'àmbit públic com privat,
es recomana que no se superin el nombre màxim de deu persones, llevat que es tracti
de convivents.

De conformitat amb l’article 46.3 de la LRBRL 7/1985 que permet les sessions
telemàtiques i regula el procediment de la celebració d’aquestes sessions.
En tant que persisteix un greu risc sanitari per la col·lectivitat i no disposant d’un espai
idoni per realitzar la Junta presencialment.
En relació a l’expedient SG012021000062 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 prevista pel dia 23 de setembre a
les vuit del mati, se celebri telemàticament pels membres que ho sol·licitin.
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 16 de setembre:
- Divendres 17 de setembre va assistir a la presentació del llibre “Que Al·là em perdoni”
de Laila Karroucht, al Cafè Art Fontanella.
- Dissabte 18 de setembre, acompanyat del regidor d’Esports, Aniol Sellabona, va donar
la benvinguda als participants del III Open Ciutat d'Olot de Tenis Taula. A continuació,
acompanyat de la regidora Adriana Francés va assistir a la missa de la festa del barri
de Sant Ferriol.
- Seguidament va participar a l’acte de presentació dels resultats del procés participatiu
de l’Olot Pedala que va tenir lloc al Torín. Ha estat un dels actes de la programació de
la Setmana de la Mobilitat.
- Diumenge 19 de setembre va presenciar l’obra l’Infanticida, al Teatre Principal.
- Dimarts 21 de setembre va presidir la Junta General de DINAMIG que es va fer de
forma telemàtica. A continuació va prendre part de l’acte d’inauguració de la nova
programació d’Olot Cultura a l’Hospici.
- Dimecres 22 va assistir a la conferència de Fernando Fantova organitzada pel CASG
a la Moixina.
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. - CULTURA: SUBVENCIÓ PROGRAMA MUNICIPAL D’ARTS ESCÈNIQUES I
MÚSICA EN L’ÀMBIT DE L’ENSENYAMENT REGLAT
Núm. de referència

: X2021044647

En relació a l’expedient SCU12021000023 de CULTURA, vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de Govern
Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Sol·licitar la subvenció:
Organisme:
Programa:
Referència:
Núm disposició:
Import:

GENERALITAT DE CATALUNYA - CULTURA
SUBVENCIÓ PROGRAMA MUNICIPAL D’ARTS ESCÈNIQUES I
MÚSICA EN L’ÀMBIT DE L’ENSENYAMENT REGLAT
DOGC NÚM. 8457 DE 14/07/2021
CLT/2180/2021
41380.00 €

Segon.- Presentar a l’esmentada convocatòria el projecte: PROGRAMA MUNICIPAL
D’ARTS ESCÈNIQUES I MÚSICA EN L’ÀMBIT DE L’ENSENYAMENT REGLAT
2021/2022
Tercer.- Facultar l’alcalde per signar tota la documentació necessària.
S’aprova per unanimitat.
6.1. - ESPORTS. SUBVENCIÓ SUPORT ENTITATS CLUB PATÍ HOQUEI OLOT
Núm. de referència

: X2021020329

En relació a l’expedient SP062021000033, 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 Patí Hoquei Olot (NIF G17349796), per un
import de 3537.55 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 2021 330 341
480002 en fase “AD” 2101253036, 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
200220
2101253036

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480002

Import
3537.55

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
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.
6.2. - ESPORTS. SUBVENCIÓ SUPORT ENTITATS CLUB ATLÈTIC OLOT
Núm. de referència

: X2021020333

En relació a l’expedient SP062021000035, 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 Atlètic Olot (NIF G17538893), per un import
de 959.86 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 2021 330 341 480002 en
fase “AD” 2101253033, 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
200220
2101253033

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480002

Import
959.86

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES
100 001 001 001 000 000

2n) Procedir als tràmits escaients per a ordenar el pagament (fase “P”) de la despesa
esmentada en funció de les disponibilitats i previsions del Pla de tresoreria de la
Corporació i atenent al que disposa la normativa vigent i l’Ordenança general de
subvencions de l’Ajuntament d’Olot (article 16)
3r) Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i
pressupostos.
S’aprova per unanimitat.
7.1. - (ES01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ DESENVOLUPAMENT ACTIVITATS
ESPORTIVES
Núm. de referència : X2021019090
En relació a l’expedient SP062021000024, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció Suport entitats extraordinària, a favor del Centre Excursionista d’Olot (NIF

G17132747), per un import de 164.56 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària
2021 330 341 480002 en fase “AD” 2101253053, 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
200220
2101253053

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480002

Import
164.56

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
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'ORDENACIÓ DE DESPESES
Núm. de referència

: X2021044798

En relació a l’expedient CPG22021000060 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 núm. 21/034 per un import total de 432.795,02
euros.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
432795.02

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

S’aprova per unanimitat.
9.1. - APROVACIÓ DE LIQUIDACIONS PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL
DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR D'EMPRESES EXPLOTADORES DE SESRVEIS
DE SUBMINISTRAMENTS D'INTERÈS GENERAL (TELEFONIA FIXA)
Núm. de referència : X2021044543
En relació a l’expedient IG192021000010, 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. Aprovar les liquidacions que es detallen corresponents a la taxa per ocupació
del domini públic local per a les empreses explotadores de serveis, de conformitat amb
el que disposa l’article 24-1-c del R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova

el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals i també d’acord a les OOFF
reguladores.
Tipus
ocupació
Telefonia fixa

NIF

Titular

A82009812

ORANGE ESPAGNE SA

Telefonia fixa

A82009812

Telefonia fixa
Telefonia fixa

Trim./Exercici

Núm. Liquidació

Import

2n trim. 2020

OSL-2021-800140

2.857,84 € (*)

ORANGE ESPAGNE SA

3r trim. 2020

OSL-2021-800141

2.889,47 € (*)

A82009812

ORANGE ESPAGNE SA

4t trim. 2020

OSL-2021-800142

2.993,17 € (*)

A82009812

ORANGE ESPAGNE SA

1r trim. 2021

OSL-2021-800143

2.937,86 € (*)

(*) Base i quota corresponen a les declaracions presentades telemàticament a
l’Ajuntament d’Olot per ORANGE ESPAGNE SA en les dates:
Trimestre / Exercici
2n trim. 2020
3r trim. 2020
4t trim. 2020
1r trim. 2021

Data presentació
09/07/2020
07/10/2020
13/01/2021
12/04/2021

Segon.- El període de cobrament en voluntària serà fins el dia 20 de novembre de 2021.
Transcorregut aquest termini, els deutes que no s’hagin fet efectius, seran exigits en via
de constrenyiment i acreditaran el recàrrec de constrenyiment, interessos de demora, i
en el seu cas, les costes que es produeixin.
S’aprova per unanimitat.
10.1. - APROVACIÓ DE LES LIQUIDACIONS DE LA TAXA PER APROFITAMENT
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR D'EMPRESES
EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D'INTERÈS GENERAL
DE DIVERSOS EXERCICIS
Núm. de referència

: X2021044559

En relació a l’expedient IG192021000011, 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.- Aprovar les liquidacions que consten a l’expedient corresponents a la taxa per
ocupació del domini públic local per a les empreses explotadores de serveis, de
conformitat amb el que disposa l’article 24-1-c del R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i també
d’acord a les OOFF reguladores.
Les esmentades liquidacions són:

Núm. liquidació NIF
OSL-2021-800118
OSL-2021-800119
OSL-2021-800120
OSL-2021-800121
OSL-2021-800122
OSL-2021-800123
OSL-2021-800124
OSL-2021-800125
OSL-2021-800126
OSL-2021-800127
OSL-2021-800128
OSL-2021-800129
OSL-2021-800130
OSL-2021-800131
OSL-2021-800132
OSL-2021-800133
OSL-2021-800134
OSL-2021-800135
OSL-2021-800136
OSL-2021-800137
OSL-2021-800138
OSL-2021-800139

B67580100
A66783515
B66868902
B65445033
F5509136
A28142552
A62943600
B66040312
B67604157
A82539594
A66531013
A14944276
A87623971
A8029886
B75035592
A117000837
B98219868
B25821356
A87803862
B88371935
B82508441
B98563356

Titular

Import (*)

MASQLUZ SL
VIVO ENERGIA FUTURA SA
AHORRELUZ SERVICIOS ONLINE SL
CLIDOM ENERGY SL
SOM ENERGIA SCCL
CEPSA GAS Y ELECTRICIDAD SA
AGENTE DEL MERCADO ELÉCTRICO SAU
ENERGY STROM XXI SL
LOVE ENERGY SL
UNION FENOSA GAS COMERCIALIZADORA SAU
TRADE UNIVERSAL ENERGY SA
UNIELECTRICA ENERGIA SA
ACSOL ENERGIA GLOBAL SA
CEPSA COMERCIAL PETROLEO SA
GLOBAL BIOSFERA PROTEC SL
AGRI ENERGIA SA
NINOBE SERVICIOS ENERGETICOS SL
ENERGIA NUFRI SL
TOTAL GAS Y ELECTRICIDAD ESPAÑA SA
BULB ENERGIA IBERICA SL
ENGIE ESPAÑA SL
FOENER ENERGIA SL

10,33 €
1.142,53 €
99,86 €
696,63 €
2.877,29 €
174,89 €
3.733,39 €
18,16 €
8,02 €
528,39 €
149,32 €
128,86 €
151,66 €
23,72 €
28,60 €
266,12 €
55,89 €
163,32 €
52,16 €
14,65 €
1.373,93 €
1.133,83 €

(*) Base i quota responen a les declaracions presentades telemàticament l’Ajuntament d’Olot
per les diferents societats.
El resum per conceptes i exercicis és:
2017
2018
2019
2020
2021 (1T)
TOTAL:

697,36 €
1.815,29 €
3.416,47 €
4.929,77 €
1.972,66 €
12.831,55 €

Segon.- El període de cobrament en voluntària serà fins el dia 20 de novembre de 2021.
Transcorregut aquest termini, els deutes que no s’hagin fet efectius seran exigits en via
de constrenyiment i acreditaran el recàrrec de constrenyiment, interessos de demora, i
en el seu cas, les costes que es produeixin.
S’aprova per unanimitat.

11.1. - SERVEI D'ALLOTJAMENT DE NECESSITATS SOCIALS DEL MES
D'AGOST DE 2021
Núm. de referència : X2021044561

Tipus de Contracte: SE
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SERVEIS
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

El Consorci d’Acció Social de la Garrotxa presta els serveis socials a tota la comarca de
la Garrotxa, inclosa la ciutat d’Olot.
L’Ajuntament d’Olot té delegades les polítiques de benestar social al Consorci d’Acció
Social de la Garrotxa.
El Consorci d’Acció Social de la Garrotxa es considera mitjà propi personificat de
l’Ajuntament d’Olot i del Consell Comarcal de la Garrotxa, als efectes del què s’estableix
a l’art. 32.2 de la Llei, 9/2017 de 8 de novembre (LCSP).
Degut a la situació provocada arrel del COVID19, ha estat necessari realitzar serveis
d’allotjament a usuaris en risc d’exclusió social
Atès que es valora favorablement la capacitat de l’empresa NARCIS VILA SOMS i atès
que aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació
del servei.
I vist l’informe de la Directora del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, de data 31
d’agost de 2021.
Fonaments jurídics
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 serveis regulada a l’article 17 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 el Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l’emergència sanitària
provocada per la COVID-19 i d’inici de l’etapa de la represa al territori de Catalunya
Atesa la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions efectuades pel
cartipàs municipal.
Per tot això, i vistos els antecedents corresponents, i vist l’expedient administratiu núm:
CC012021000595 i antecedents corresponents, la regidora delegada d'Hisenda,
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:

Primer.- APROVAR l’informe tècnic emès per la Sra. Teia Fàbrega Pairó, com a
directora del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, de data 31 d’agost de 2021 en què
es motiven les necessitats de contactar.
Segon.- ADJUDICAR a favor de l’empresa NARCIS VILA SOMS , amb NIF núm. ****,
el contracte pel servei d’allotjament per necessitats socials, amb motiu del COVID-19,
durant el mes d’agostl de 2021, per import de dotze mil tres-cents vint-i-cinc euros
(12.352 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en onze mil dos-cents quatre euros amb cinquanta-cinc
cèntims (11.204,55 €) de base imposable i mil cent vint euros amb quaranta-cinc
cèntims (1.120,45 €) d’IVA calculat al 10%.
Tercer.- Aprovar, Disposar i Ordenar la despesa per import de 12.325 €, IVA inclòs,
amb càrrec a la partida 21.600.231.227999 “prestació serveis i altres COVID 19
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 21600 231 227999

Import
12325

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
PRESTACIO SERVEIS I ALTRES COVID19
600 003 288 099 999 999

S’aprova per unanimitat.
11.2. - ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE
PUBLICITAT, DEL SERVEI DE CLASSES DE NATACIÓ A UNA INSTAL·LACIÓ DE
PISCINA COBERTA AMB MONITORATGE. CURS 2021-2022.
Núm. de referència
Tipus
Contracte
Procediment
Criteris

: X2021039245
SE

DE SERVEIS

NE
SP

PROCEDIMENT NEGOCIAT
SENSE PUBLICITAT

Per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot de 19 d’agost de 2021 es
va iniciar l’expedient del servei de classes de natació en piscina coberta i monitoratge
del Club Natació Olot, es va aprovar l’expedient administratiu, el plec de clàusules
administratives particulars (PCAP) i el plec de condicions tècniques (PPT), es va aprovar
la despesa i es va convocar a l’empresa CLUB NATACIÓ OLOT 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 2) de la Llei de Contractes del
Sector Públic (LCSP) per ser el CLUB NATACIÓ OLOT, la única empresa a Olot que té
instal·lacions amb piscina coberta aptes per a prestar el servei de classes de natació
amb monitoratge.
Dins el termini atorgat el CLUB NATACIÓ OLOT, va presentar oferta pels esmentats
serveis.
De conformitat amb el punt 3 de l’article 150 de la LCSP i amb la disposició addicional
segona 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.- ADJUDICAR el contracte de serveis de classes de natació en piscina coberta
i monitoratge, a favor de l’empresa CLUB NATACIÓ OLOT, amb NIF G17067398, per
un import de cinquanta-dos mil sis-cents quaranta-tres euros i setze cèntims, IVA
exempt (52.643,16.-€, IVA exempt)
SEGON.- DISPOSAR la despesa de 2021 (15 de setembre a 31 de desembre de 2021)
per import de vint-i-dos mil dos-cents trenta-sis euros i trenta-tres cèntims, IVA exempt
(22.236,33).-€, IVA exempt) amb càrrec a la partida 2021 399 341 227991 Prestació
Serveis CNO.
Pel que fa a la despesa de 2022 (1 de gener a 30 de juny de 2022) per import de trentamil quatre-cents sis euros i vuitanta-tres cèntims IVA exempt (30.406,83.-€ IVA exempt),
anirà amb càrrec al pressupost de 2022.
Operació Referència
200300
2104974
200300
2200097

Tipus
Partida
Despeses 21399 341 227991
Despeses 99999

Import
22236.33
30406.83

Descripció
PRESTACIO SERVEIS CNO
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

TERCER.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de
clàusules administratives particulars i el plec de condicions tècniques reguladores de la
contractació, aprovades a la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot de 19 d’agost
de 2021.
QUART.- El contracte tindrà una durada des de la formalització del contracte fins a 31
de maig de 2022.
CINQUÈ.- Notificar l’adjudicació al CLUB NATACIÓ OLOT.
SISÈ.- Publicar l’adjudicació del contracte mitjançant anunci en el Perfil del Contractant,
de conformitat amb el punt 1 de l’article 151 LCSP.
SETÈ.- 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, comparegui a l’Ajuntament
d’Olot per a la formalització del contracte, de conformitat amb l’article 153.3 de la LCSP.
VUITÈ.- Publicar la formalització del contracte mitjançant anunci en el perfil del
contractant.
S’aprova per unanimitat.

12.1. - MEMÒRIA VALORADA INSTAL·LACIÓ PARC CAL·LISTÈNIA PARC DE LES
MORES.- PROPOSANT APROVAR
Núm. de referència

: X2020047118

Vista la memòria valorada per a la instal·lació d’un parc esportiu de cal·listènia al parc
de les mores (modificat setembre de 2021), redactada pels serveis tècnics municipals
de l’Àrea de Territori en data setembre de 2021, que té per objecte el subministrament i
la col·locació dels elements que formaran part d’un parc de cal·listènia al parc de les
Mores d’Olot, així com la pavimentació amb cautxú de la seva base. Es dona el cas que
hi ha hagut una important expansió i consolidació d’aquests tipus d’instal·lacions i s’ha
demostrat la seva total utilitat de cara a la pràctica d’activitat física molt saludable i a
l’aire lliure, amb un baix cost de construcció i sobretot un molt baix cost de manteniment.
Vist l’art. 37 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
En relació a l’expedient UPOM2020000053, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d' Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR la memòria valorada per a la instal·lació d’un parc esportiu de
cal·listènia al parc de les mores (modificat setembre de 2021), redactada pels serveis
tècnics municipals de l’Àrea de Territori en data setembre de 2021.
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler
d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament.
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
S’aprova per unanimitat.
13.1. - ATORGAR LLICÈNCIA D’OBRES (OMA32021000050), PER MODIFICACIÓ
PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D'EDIFICI PLURIFAMILIAR EN TESTERA DE 6
HABITATGES I 6 PLACES D'APARCAMENT, AMB SITUACIÓ AL AV D'ANTONI
GAUDÍ N.49
Núm.- LLICENCIA D’OBRES
RAMON BARCONS SL- C MESTRE VIVER PUIG N.0001 SANT ESTEVE DE BAS
(VALL DE BAS)
Núm. de referència : X2021031073
AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de RAMON BARCONS SL per
MODIFICACIÓ PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D'EDIFICI PLURIFAMILIAR EN
TESTERA DE 6 HABITATGES I 6 PLACES D'APARCAMENT, a l’AV D'ANTONI
GAUDÍ N.49, del municipi d’Olot.

Identificació de l’expedient: OMA32021000050
Situació: AV D'ANTONI GAUDÍ N.0049
UTM: 6389615
1.- En data 29/06/2021, RAMON BARCONS SL amb DNI B1733279-2, representat per
****, presenta projecte d’obres majors per MODIFICACIÓ PROJECTE DE
CONSTRUCCIÓ D'EDIFICI PLURIFAMILIAR EN TESTERA DE 6 HABITATGES I 6
PLACES D'APARCAMENT, amb situació al carrer AV D'ANTONI GAUDÍ N.0049, d’Olot.
2.- En data 27/08/2021 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.

Antecedents:
OMA32007000049 Construcció d’edifici plurifamiliars en testera de 6 habitatges i 6
places aparcaments, concedida per JGL de data 26/09/07 i per un termini de 24 mesos
a Estudis i Projectes La Vall SL.
OMA32020000092 Prorroga i canvi de titular de la llicència d’obres de construcció de
l’edifici plurifamiliar en testera de 6 habitatges i 6 places d’aparcament concedida per
decret de data 07/04/21 i per un termini de fins a 31/12/2022 a Ramon Barcons SL
FONAMENT DE DRET
1. Vist el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per
acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 18 de juny de
2003 i quin Text Refós fou aprovat pel mateix òrgan en sessió de data 25 de setembre
de 2003, havent estat publicada la seva normativa al Diari Oficial de la Generalitat de
data 2 de febrer de 2004, i posteriors modificacions, qualifica la finca on es situa
l’edificació existent de sòl URBÀ CONSOLIDAT. Zona suburbana d’intensitat 3
(11.3).
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 RAMON BARCONS SL amb DNI: B1733279-2, representat per ****,
llicència d’obres (OMA32021000050), per MODIFICACIÓ PROJECTE DE
CONSTRUCCIÓ D'EDIFICI PLURIFAMILIAR EN TESTERA DE 6 HABITATGES I 6
PLACES D'APARCAMENT, amb situació al AV D'ANTONI GAUDÍ N.49, del municipi
d’Olot.
SEGON.- Informar que no podran iniciar-se les obres en tant no es doni compliment als
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències d’Urbanisme
d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran les
corresponents actuacions sancionadores.
TERCER.- Donar compte de l’ingrès de les liquidació/ns que es detalla/en seguidament:

Liquidació de Drets i Garanties:
Drets
Per: Un pressupost de: 0 euros
Base liquidable (3)

Drets
0

%
bonificació
0

Drets definitius
0

Taxes
0

Total Drets
66.15

Garanties:
Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties

Euros
66.15
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

66.15

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
− Es mantenen les condicions particulars de la llicència d'obres d’edificació concedida.

S’aprova per unanimitat.
13.2. - ATORGAR LLICÈNCIA D’OBRES (OMA32021000047), PER CONSTRUCCIÓ
DE DOS GARATGES EN FILERA, AMB SITUACIÓ AL PL DE LES PLANOTES
N.0013
Núm.- LLICENCIA D’OBRES
RAMON BARCONS SL- C MESTRE VIVER PUIG N.0001 SANT ESTEVE DE BAS
(VALL DE BAS)
Núm. de referència

: X2021027948

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de RAMON BARCONS SL per
CONSTRUCCIÓ DE DOS GARATGES EN FILERA, a la PL DE LES PLANOTES N.13,
del municipi d’Olot.
Identificació de l’expedient: OMA32021000047
Situació: PL DE LES PLANOTES N.0013
UTM: 5606848-5606840
1.- En data 11/06/2021, RAMON BARCONS SL amb DNI B17332792, representat per
DESTILA ARQUITECTURA, SLP, presenta projecte d’obres majors per
CONSTRUCCIÓ DE DOS GARATGES EN FILERA, amb situació al carrer PL DE LES
PLANOTES N.13, d’Olot.
2.- En data 3/08/2021 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.
FONAMENT DE DRET
1. Vist el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per
acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 18 de juny de
2003 i quin Text Refós fou aprovat pel mateix òrgan en sessió de data 25 de setembre
de 2003, havent estat publicada la seva normativa al Diari Oficial de la Generalitat de
data 2 de febrer de 2004, i posteriors modificacions, qualifica la finca on es situa
l’edificació existent de sòl URBÀ CONSOLIDAT. Zona suburbana d’intensitat 1
(11.1.1)

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 RAMON BARCONS SL amb DNI: B1733279-2, representat per
DESTILA ARQUITECTURA, SLP, llicència d’obres (OMA32021000047), per
CONSTRUCCIÓ DE DOS GARATGES EN FILERA, amb situació al PL DE LES
PLANOTES N.0013, del municipi d’Olot.
SEGON.- Informar que no podran inciar-se les obres en tant no es doni compliment als
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències d’Urbanisme
d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran les
corresponents actuacions sancionadores.
TERCER.- El termini per començar les obres és de 2 mesos i el termini per acabar-les
és de 12 mesos. La llicència urbanística caducarà a tots els efectes si, en finir qualsevol
d’aquests terminis o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no s’han acabat
les obres, essent necessari sol·licitar nova llicència ajustada a l’ordenament urbanístic
vigent.
QUART.Donar compte de l’ingrès de les liquidació/ns que es detalla/en
seguidament: CRA-2021-60043
Liquidació de Drets i Garanties:
Drets
Per: Un pressupost de: 10526.76 euros
2 Connexions desguassos industrial o comercial
2 Guals
Base liquidable (3)
10526.76

Drets

%
bonificació
672.57

Drets definitius
0

Garanties:

Taxes
672.57

Total Drets
66.15

741.72

Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties

Euros
741.72
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 les obres caldrà presentar:

• Document signat per contractista assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra i
document que l’acrediti (model 36, certificat d’alta a l’epígraf corresponent o altra
documentació equivalent).
• Pla de seguretat de l’obra subscrit pel contractista i aprovat per la direcció facultativa
de l’obra, que haurà de contenir la documentació referida a les prescripcions que
dimanen de la normativa del Ministeri de Sanitat que s’estableixen al document
anomenat “PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL
SARSCoV-2
2. L’excavació prevista s’executarà d’acord amb les condicions determinades a la vigent
Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública.
3. Aquesta llicència no autoritza l’ocupació de la via pública amb materials o altres
elements propis de l’obra.

4. Els materials, textures i colors d’acabat de façana hauran de coincidir amb els
característics del conjunt edificat d’acord amb el criteri determinat a l’article 128 del Pla
d’ordenació urbanística municipal.
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, 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.

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

LA SECRETÀRIA

