
 
 
 

ACTA NÚM. 41 
JUNTA DE GOVERN LOCAL  

EL DIA 21 D´OCTUBRE DE 2021. 
 
 

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 21 d´octubre 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, Aniol Sellabona i Aguilera i Gemma 
Canalias i  Rafel.  
 
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: Gemma Pujolar i Busquets i Adriana Francés i Planellas 
 
Hi assisteix com a regidor de l’oposició: Josep Guix Feixas.  
 
Hi assisteix l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí.  
 
Actua com a secretària, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera 
 
 

1. - 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 
 
 

2. - DESPATX OFICIAL 
 
El Sr. Alcalde dona compte als membres de la Junta de Govern dels actes i reunions a 
les quals ha assistit, des de la sessió celebrada el dia 14 d’octubre: 
 

− Divendres 15 d’octubre va mantenir una reunió amb els responsables de la Policia 
Municipal i dels Mossos d’Esquadra. Juntament amb la regidora Mariona Camps, es va 



 

reunir amb els responsables de seguretat per avaluar el context actual i coordinar 
actuacions conjuntes.  
Al migdia va assistir a l’entrega dels Premis Eva Toldrà que va tenir lloc a la Sala el 
Torín.  
 
Al vespre, juntament amb altres representants del Consistori, va participar de la recepció 
al Club Patinatge Artístic Olot pels èxits aconseguits aquesta temporada. L’acte va tenir 
lloc davant l’Ajuntament.  
 

− Dissabte 16 d’octubre va felicitar la Sra. Angelina Figueras amb motiu del seu 100è. 
Coincidint amb aquesta efemèride, els seus familiars i el personal d’Edat3 van organitzar 
un acte de celebració.  
 
Tot seguit va participar de l’Assemblea que l’Associació Catalana de Municipis va 
organitzar a Vic. Durant l’acte, es va fer entrega dels primers Premis ACM, un dels quals 
va distingir el programa GarrotxaDomus dins de la categoria Acció Climàtica.  
A la tarda, acompanyat del regidor Estanis Vayreda, va visitar els diferents escenaris de 
la ciutat amb activitats de la Fira de Sant Lluc.  
 
Al vespre, al pavelló d’esports va presidir l’acte d’inauguració de la pista 1 del pavelló 
d’esports. Abans de l’estrena a l’OK Lliga Plata del Club Hoquei Olot, es va posar el nom 
del fundador de l’entitat -Josep Jou- a la pista on entrenen i competeixen els diferents 
equips. L’acte va comptar amb representació de les diferents juntes del Hoquei, de la 
Federació Catalana de Patinatge, de la família del Sr. Jou i de l’Ajuntament d’Olot.  
 

− Dimarts 19 d’octubre va assistir a la Lliçó inaugural del curs acadèmic 2021-22 de 
l’Escola d’Art que va tenir lloc al Teatre Principal. Al vespre, va presidir el Patronat Antic 
Hospital Sant Jaume i Consell Rector - Patronat Antic Hospital Sant Jaume. Les dues 
sessions van ser telemàtiques.  
 

− Dijous 20 d’octubre va participar del Dia de les Esquadres organitzat pels Mossos 
d’Esquadra a la sala d’actes de l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa.  
 
 

3. - 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 
 
 

4.1. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 

Núm. de referència : X2021017922     
 
En relació a l’expedient SIC22021000016 de , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 



 
 
 

 
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la 
subvenció ESCOLA DE DANSA, ESBART OLOT i GRALLERS, per un import de 4000 
euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 21400.334.480020 en fase “AD” 
21/1249, una vegada supervisats: el formulari de justificació, la memòria de 
l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 21/1249 Despeses 21400  334  480020 4000 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 100 030 070 065 013 008 

 

 
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. 
 
 

5.1. - ESPORTS. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA 
SUBVENCIÓ ESPORTISTES D'ELIT **** 

 
Núm. de referència : X2021018590     
 
En relació a l’expedient SP062021000020, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la 
subvenció Esportistes d'elit, a favor de ****, per un import de 226.00 euros, 
comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 2021 330 341 480014 en fase “AD” 
2103118007, una vegada supervisats: el formulari de justificació, la memòria de 
l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 2103118007 Despeses 21330  341  480014 226.00 SUBVENCIONS ESPORTISTES ELIT 330 015 167 099 038 026 

 

 
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. 



 

6.1. - ESPORTS. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA 
SUBVENCIÓ SUPORT ENTITATS DE L’AMIPA DE L’IES BOSC DE LA COMA 

 
Núm. de referència : X2021017324     
 
En relació a l’expedient SP062021000014, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la 
subvenció Suport entitats, a favor de l’AMIPA de l’institut Bosc de la Coma (NIF 
G17447558), per un import de 196.36 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 
2021 330 341 480002 en fase “AD” 2101253010, una vegada supervisats: el formulari 
de justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de 
la subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 2101253010 Despeses 21330  341  480002 196.36 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 015 167 099 999 999 

 

 
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. PROPOSTA D’APRVOACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA 

SUBVENCIÓ SUPORT ENTITATS DEL CLUB ESCACS OLOT 
 

Núm. de referència : X2021018776     
 
 
En relació a l’expedient SP062021000022, 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 Escacs Olot (NIF G17251364), per un import 
de 2699.03 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 2021330341480002 en 
fase “AD” 2101253042, una vegada supervisats: el formulari de justificació, la memòria 
de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 2101253042 Despeses 21330  341  480002 2699.03 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 015 167 099 019 999 

 

 



 
 
 

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. 
 

 
 

6.3. - ESPORTS. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA 
SUBVENCIÓ SUPORT ENTITATS DEL CLUB ATLETISME GARROTXA 

 
Núm. de referència : X2021020307     
 
 
En relació a l’expedient SP062021000029, 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 Atletisme Garrotxa (NIF G17249103), per 
un import de 462.95 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 
2021330341480002 en fase “AD” 2101253040, una vegada supervisats: el formulari de 
justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la 
subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 2101253040 Despeses 21330  341  480002 462.95 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 015 167 099 019 999 

 

 
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. 
 
 
 
 
 
 



 

6.4. - ESPORTS. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA 
SUBVENCIÓ SUPORT ENTITATS DEL CLUB TRIATLÓ NAN OLIVERAS TEAM 

 
Núm. de referència : X2021020323     
 
 
En relació a l’expedient SP062021000032, 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 Triatló Nan Oliveras Team (NIF 
G55331847), per un import de 649.29 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 
2021330341480002 en fase “AD” 2101253037, una vegada supervisats: el formulari de 
justificació, la memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la 
subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 2101253037 Despeses 21330  341  480002 649.29 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 015 167 999 019 999 

 

 
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. 
 
 

6.5. - ESPORTS. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA 
SUBVENCIÓ SUPORT ENTITATS DEL CLUB TENIS OLOT 

 
Núm. de referència : X2021020579     
 
En relació a l’expedient SP062021000048, 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 Tenis Olot (NIF G17094319), per un import 
de 3113.82 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 2021 330 341 480002 en 
fase “AD” 2101253027, una vegada supervisats: el formulari de justificació, la memòria 
de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220 2101253027 Despeses 21330  341  480002 3113.82 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 015 167 001 000 000 

 



 
 
 

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

 
7.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 

 

Núm. de referència : X2021050382     
 
En relació a l’expedient CPG22021000068 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 relació d’ordenacions de despeses annexada número 21/038 per un import de 
377.110,07 euros. 
 

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

200240  Despeses 99999 377110.07 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
8.1. - APROVAR CERTIFICACIONS D'OBRA Nº 19 DE CONSTRUCTORA DEL 

CARDONER SA 
Núm. de referència : X2021050287     
 
En relació a l’expedient CPG22021000066 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 

 
Aprovar la certificació n.19 de CONSTRUCTORA DEL CARDONER SA 
corresponent al PROJECTE BÀSIC I EXECTIU DE L’ESPAI CRÀTER D’OLOT, 
UBICAT AL CARRER MACARNAU Nº 5 D’OLOT  amb càrrec a la partida 
21.140.333.63208 “ESPAI CRATER OBRA (PR21-444.439,42) per un import de 
130.662,32 euros. 
 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 



 

8.2. - APROVAR CERTIFICACIONS D'OBRA  5 I 6 DE SERVEI DE NETEJES 
TÈCNIQUES OLOT NET SL 

Núm. de referència : X2021050368     
 
En relació a l’expedient CPG22021000067 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 certificació n.5 de SERVEIS DE NETEJA TÈCNIQUES OLOT NET SL 
corresponent a les obres de SERVEIS DE NETEJA I INSPECCIÓ DE LA XARXA 
DE CLAVAGUERAM I ESCOMESES D’EDIFICIS MUNICIPALS  amb càrrec a la 
partida 21.140.160.210002 “CLAVAGUERAM I SANEJAMENT” per un import de 
31.136,59  euros. 
 
Aprovar la certificació n.6 de SERVEIS DE NETEJA TÈCNIQUES OLOT NET SL 
corresponent a les obres de SERVEIS DE NETEJA I INSPECCIÓ DE LA XARXA 
DE CLAVAGUERAM I ESCOMESES D’EDIFICIS MUNICIPALS  amb càrrec a la 
partida 21.140.160.210002 “CLAVAGUERAM I SANEJAMENT” per un import de 
12.643,90  euros. 
 

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

200220  Despeses 21140  160  210002 31136.59 CLAVEGUERAM I SANEJAMENT 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 21140  160  210002 12643.9 CLAVEGUERAM I SANEJAMENT 100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

9.1. - ACORD EXIGENCIA QUOTES URBANISTIQUES REPARCEL·LACIO PA 
03.04 - CARLES I 

Núm. de referència : X2021049943     

 
Aprovats definitivament els projectes base per a l’execució de les obres d’urbanització del 
polígon d’Actuació PA 03.04 (C Carles I): 
 

- Projecte d’urbanització: Junta de Govern Local de data 3-6-2021. 
- Projecte de reparcel.lació: Junta de Govern Local de data 17-06-2021. 

 
Atès el que disposa l’article 139 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en relació als articles 127, 154 i concordants 
del Decret 305/2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’ Urbanisme.  
 
Atesos els quadres que es detallen de costos i finançament, segons el projecte de 
reparcel·lació: 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

QUADRE DE COSTOS: 
 

 
CONCEPTE 

IMPORT 
NOMINAL 

% 
IVA 

IMPORT 
 IVA 

TOTAL 

 
Costos de gestió (*)     

 
60.824,61€ 

 
21% 

 

 
12.773,18€ 

 
73.597,79€ 

 
Costos d’urbanització 
 

 
406.855,42€ 

 
21% (**) 

 
85.439,64€ 

 
492.295,06€ (**) 

 

 
Diferències d’adjudicació 
 

 
-106,33€ 

 
21% 

 
-22,33€ 

 
-128,66€ 

 
TOTAL 

 

 
467.573,70€ 

  
98.190,49€ 

 
565.764,19€ 

 
(*) honoraris tècnics projecte reparcel·lació, Notari, Registre de la Propetat, taxes publicacions 
 
(**) L’IVA no forma part del pressupost base de la licitació de les obres, atenent a la inversió del subjecte passiu (article 84-
Uno-2º-f) de la Llei 37/1992 de l’IVA) 

 
QUADRE FINANÇAMENT: 
 
DIFERENCIES ADJUDICACIO 
                                                                              

 
CONCEPTE 

 
NIF/CIF 

IMPORT 
NOMINAL  

IMPORT 
IVA 

 
TOTAL 

**** ****  
-2.974,06€ 

 
-624,55€ 

 
-3.598,61€ 

 

**** ****  
474,65€ 

 
99,68€ 

 
574,33€ 

**** ****  
474,65€ 

 
99,68€ 

 
574,33€ 

**** ****  
-3.291,25€ 

 

 
-691,16€ 

 

 
-3.982,41€ 

 

**** ****  
5.209,69€ 

 
1.094,03€ 

 
6.303,72€ 

 

 
TOTAL 

 

 
-106,33€ 

 
22,33€ 

 
-128,66€ 

 
COSTOS DE GESTIO                                                                            

 
CONCEPTE 

 
NIF/CIF 

IMPORT 
NOMINAL  

IMPORT 
IVA 

 
TOTAL 

**** ****  
37.986,49€ 

 
7.977,16€ 

 
45.963,65€ 

 

**** ****  
2.246,57€ 

 
471,78€ 

 
2.718,35€ 

**** ****  
2.246,57€ 

 
471,78€ 

 
2.718,35€ 

**** ****  
5.328,86€ 

 
1.119,06€ 

 
6.447,92€ 

**** ****  
13.016,12€ 

 
2.733,39€ 

 
15.749,51€ 

 

 
TOTAL 

 
60.824,61€ 

 

 
12.773,18€ 

 
73.597,79€ 



 

 
 
COSTOS D’URBANITZACIÓ 
                                                                                

 
 
 

CONCEPTE 

 
 
 

NIF/CIF 

 
 

IMPORT 
NOMINAL  

 

IMPORT 
IVA 
O 

INVERSIO 
SUBJECTE 

PASSIU (*) 

 
 
 

TOTAL 

**** ****  
254.091,36€ 

 
--- 

 

 
254.091,37€ 

 

**** ****  
15.027,29€ 

 
3.155,73€ 

 
18.183,02€ 

**** ****  
15.027,29€ 

 
3.155,73€ 

 
18.183,02€ 

**** ****  
35.644,72€ 

 
--- 

 

 
35.644,72€ 

**** ****  
87.064,75€ 

 
18.283,60€ 

 
105.348,35€ 

 

 
TOTAL 

 
406.855,42€ 

 
24.595,06€ 

 
431.450,48€ 

 

 
(*) Pel que fa l’IVA dels costos d’urbanització pel fet de tractar-se d’un supòsit de l’article 84-Uno-2º-f) de la Llei 37/1992 
de l’IVA, qui ho ha demanat expressament a l’Agència Tributaria, s’acull a la regla de la inversió del subjecte passiu i per 
tant satisfarà els rebuts sense IVA. En cas contrari, l’interessat satisfarà els rebuts amb l’IVA corresponent. 
 
La documentació corresponent en relació en aquest punt, consta a l’expedient administratiu. 

 
 

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponent la regidora delegada 
d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar les liquidacions provisionals en concepte de quotes d’urbanització 
reparcel·lació PA 03.04 carrer Carles I, que es detallen: 
 

LIQUIDACIO 
 

QUOTA ZERO_1 
Dif. adjudicació 

 
 

TITULAR 

 
 

NIF/CIF 

 
 

IMPORT  

 
2021-QUL-800005 

**** ****  
-3.598,61€ 

 

 
2021-QUL-800006 

 

**** ****  
574,33€ 

 
2021-QUL-800007 

 

**** ****  
574,33€ 

 
2021-QUL-800008 

 

**** ****  
-3.982,41€ 

 

 
2021-QUL-800009 

 

**** ****  
6.303,72€ 

 

 

LIQUIDACIO 
 

 
 

 
 

 
 



 
 
 

QUOTA ZERO_2 
Costos de gestió 

TITULAR NIF/CIF IMPORT  

 
2021-QUL-800010 

**** ****  
45.963,65€ 

 

 
2021-QUL-800011 

 

**** ****  
2.718,35€ 

 
2021-QUL-800012 

 

**** ****  
2.718,35€ 

 
2021-QUL-800013 

 

**** ****  
6.447,92€ 

 
2021-QUL-800014 

 

**** ****  
15.749,51€ 

 

 

LIQUIDACIO 
 

COSTOS 
URBANITZACIÓ 

 
 

TITULAR 

 
 

NIF/CIF 

 
 

IMPORT  

 
2021-QUL-800015 

**** ****  
254.091,37€ 

 

 
2021-QUL-800016 

 

**** ****  
18.183,02€ 

 
2021-QUL-800017 

 

**** ****  
18.183,02€ 

 
2021-QUL-800018 

 

**** ****  
35.644,72€ 

 
2021-QUL-800019 

 

**** ****  
105.348,35€ 

 

 
 

Segon.- L’ingrés de les liquidacions, així com la recepció/emissió de factures es farà 
d’acord al que es detalla: 
 

a) Liquidació quota zero_1  (diferències adjudicació) 
 

• Negatives (a cobrar pels interessats) 
Les dades d’aquesta liquidació negativa s’han de consignar en una 
factura que els interessats afectats han d’enviar electrònicament a 
l’Ajuntament durant el mes d’octubres. L’Ajuntament satisfarà el seu 
import als interessats el dia 5/12/2021. 
 

• Positives (a pagar pels interessats) 
Les dades d’aquesta liquidació positiva es consignaran en la factura 
que farà l’Ajuntament als interessats. Aquest import s’ha de satisfer 
com a data límit el dia 5/12/2021. 

 
b) Liquidació quota zero_2 (costos de gestió) 



 

• Les dades d’aquesta liquidació positiva es consignaran en la factura que 
farà l’Ajuntament als interessats. Aquest import s’ha de satisfer com a data límit 
el dia 5/12/2021. 

 
c) Liquidació costos d’urbanització  

 

• Els costos d’urbanització es cobraran en 4 terminis: 
 

Termini 1: en el moment de l’inici de les obres (previsió novembre 2021) 
Termini 2: als 3 mesos de l’inici de les obres (previsió febrer 2022) 
Termini 3: als 6 mesos de l’inici de les obres (previsió maig 2022) 
Termini 4: als 9 mesos de l’inici de les obres (previsió agost 2022) 

    
  L’Ajuntament en cada venciment farà arribar la corresponent factura als 
interessats. 
 

d) Caldrà satisfer l’import de cada un dels terminis mitjançant algun dels següents 
sistemes:  
 

a) Domiciliació bancària que caldrà facilitar de forma específica per 

aquests pagaments, mitjançant algun dels següents sistemes: 

 
o Per a persones físiques, es pot fer el tràmit presencial a l’OAC 

(Oficina d’Atenció Ciutadana). 

 

o Per a persones físiques i jurídiques, accedint al següent 

enllaç:  

 

Seu electrònica: 

https:/tràmits.olot.cat/OAC/SegExpStandalones.jsp?idioma=ca 

“instància electrònica genèrica” especificant que el compte que es 

facilita és per al pagament de les “quotes urbanístiques Carles I). 
 

Us recordem de l’obligació que teniu, en cas que sigueu 
persona jurídica, de relacionar-vos electrònicament amb l’ 
administració. 

 
b) Tríptics de pagament que caldrà demanar a les oficines de recaptació 

(al correu electrònic: recaptació@olot.cat). 

Nota: En la quota zero, si és el cas, es farà el cobrament pel diferencial.  
 

e) Les quotes assenyalades tenen caràcter provisional i a compte de la liquidació 
definitiva dels costos d’urbanització que procedeixin un cop acabada l obra 
urbanitzadora. 

 
f) Cas de no fer-se l’ingrés de les quotes urbanístiques en els terminis indicats es 

procedirà tal i com disposa la legislació vigent (art. 149-4 del R.D. Legislatiu 



 
 
 

1/2010, de 3 d’ agost, pel que s’ aprova el text refós de la Llei d’ urbanisme) a 
l’execució de les quotes impagades mitjançant la via de constrenyiment sobre el 
patrimoni dels propietaris afectats, amb la meritació del 20% de constrenyiment  
i dels interessos de demora corresponents.  

 
Tercer.- Notificar individualment aquest acord junt amb les liquidacions provisionals 
(quota zero – costos gestió i diferències adjudicació – i quota costos d’urbanització) a 
cada un dels propietaris afectats.  
 
Quart.- El meritament de l’IVA es produirà: 
 

a) En relació a la quota zero (costos de gestio i diferències d’adjudicació) en el 
moment de l’aprovació del present acord d’exigència de quotes urbanístiques 

 
b) En relació als costos d’urbanització en el moment de la recepció, total o parcial 

de les obres per part de l’Ajuntament, havent de suportar l’impost pels 
corresponent costos de la urbanització i, a la vegada, repercutir-lo als propietaris 
dels terrenys afectats pel planejament. 

 
Cinquè.- Pel que fa a la notificació de les factures 
 

a) En relació a les factures emeses per l’Ajuntament: Es faran arribar a l’adreça 
electrònica facilitada a l’efecte per l’interessat, des del departament de 
comptabilitat i pressupostos. 
 

b) En relació a les factures emeses pels interessats (diferències d’adjudicació): 
Es faran arribar a través de la plataforma de factures electròniques de 
l’Ajuntament accedint a www.olot.cat - bústia de factures electròniques. 

 
Sisè.- Recordar a tots els interessats l’obligació de comunicar a l’Ajuntament els canvis 
de titularitat de les seves finques (abans i durant l’obra urbanitzadora).  
 
Per comunicar qualsevol canvi caldrà presentar instancia dirigida a l’Ajuntament 
comunicant el canvi de titularitat de la totalitat, alguna o una de les finques de l’interessat. 
Caldrà adjuntar-hi l’escriptura de transmissió de propietat. La notificació s’ha de fer com 
a mínim abans de 10 dies naturals abans dels diferents venciments. El canvi afectarà al 
proper rebut de costos d’urbanització, el qual ja es girarà a nom del nou titular. 
 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10.1. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- ESTIMAR LA INDEMNITZACIÓ 
RECLAMADA PEL SR. ****,  PER DANYS OCASIONATS A UN VEHICLE. 

 
Núm. de referència : X2021039917     
 
Vist l’escrit presentat per l’advocat Sr. ****, en nom i representació del Sr. ****, en el que 
formula reclamació patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats a un 
vehicle i atesos els següents  
 

ANTECEDENTS DE FET 
 

Primer.- La representació del Sr. ****, en escrit de data 19 d’agost de 2021 (Registre 
General núm. E2021016040/18-10-2021), va formular reclamació patrimonial contra 

l’Ajuntament d’Olot, pels danys que va patir el vehicle propietat del Sr. ****, marca 

Peugeot, model 206, matricula ****, el dia 5 de juliol de 2021. Aquests danys van ser 

causats quan el vehicle propietat del Sr. Fortis Artacho, conduït per la Sra. ****, circulava 
per l’alçada del núm. 156 de l’avinguda de Sant Jordi del municipi d’Olot i va col·lisionar 
amb un senyal de trànsit que es trobava al mig de la via. A la petició s’hi acompanya un 
informe pericial de data 9 d’agost de 2021 (ref. GUV21337298046 0D912), emès per 
“Consultoria y Gestión de Servicios del Automóvil, S.L.”, que valora els danys en 532,11 
euros, que és la quantitat que es reclama. 
 
Segon.- En informe del sotsinspector en cap de la Policia Municipal, de data 23 d’agost 
de 2021, es remet a l’informe tècnic d’accident de trànsit, núm. 202100097, de data 5 
de juliol de 202. En aquest informe d’accident de trànsit s’assenyala que l’accident va 
tenir lloc a l’avinguda de Sant Jordi, quan el turisme Peugeot 206, matrícula ****, conduït 
per la Sra. ****, circulava per l’avinguda de Sant Jordi procedent del carrer Portbou i en 
direcció a la carreta de Santa Pau, quan a l’altura del núm. 156, va topar amb la part 
davantera dreta del vehicle contra un senyal vertical de trànsit, que va caure a la calçada 
ocupant part del sentit de la circulació. 
 
A l’informe s’assenyala que, en opinió de l’agent actuant, l’accident va tenir lloc perquè 
la conductora del vehicle matricula ****, la Sra. ****, es va veure sorpresa per la caiguda 
sobtada d’un senyal vertical de trànsit al mig de la via de circulació; per la qual cosa no 
va poder evitar col·lisionar contra el senyal vertical. 
 

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. 
 
En el present cas, l’agent policial actuant manifesta de manera clara que la conductora 
del vehicle Peugeot 206, matricula ****, la Sra. ****, es va veure sorpresa per la caiguda 
sobtada d’un senyal vertical de trànsit al mig de la via de circulació, sense poder evitar 
col·lisionar contra el senyal vertical. 
 
En aquest cas no hi ha cap conducta negligent per part de la conductora del vehicle, 
que conduïa amb la diligència, la precaució i l’atenció necessàries, sinó que es va veure 
involucrada en un accident per una circumstància totalment externa i aliena a la seva 
voluntat, com és la caiguda sobtada d’un senyal vertical de trànsit. En conseqüència, a 
la vista de l’informe de trànsit de 5 de juliol de 2021, és procedent apreciar la relació 
causal entre els danys reclamats i el funcionament dels serveis municipals, d’acord amb 
els articles 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i 66  del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d‘abril, pel que fa a les competències atorgades als municipis en matèria de trànsit i 
mobilitat.  
 
Vist l’expedient administratiu SRP12021000017 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: 
 
Primer.- Acceptar la reclamació patrimonial formulada per la representació del Sr. ****, 
pels danys ocasionats al vehicle de la seva propietat matricula ****, per un accident amb 
un senyal de trànsit a l’avinguda de Sant Jordi, el dia 5 de juliol de 2021. 
 



 

Segon.- Efectuar un pagament de CINC-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB ONZE 
CÈNTIMS (532,11.- €) a favor del Sr. ****, en concepte d’indemnització pels danys 
ocasionats a un vehicle de la seva propietat.  
 

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

200240  Despeses 21130  920  224000 532.11 ASSEGURANCES 130 001 999 052 999 999 

 

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

 
10.2. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- DENEGAR LA INDEMNITZACIÓ 

RECLAMADA PER LA SRA. ****, PER DANYS OCASIONATS A UN VEHICLE EN 
ACCIDENT A LA VIA PÚBLICA. 

 
Núm. de referència : X2021041584     
 

Vist l’escrit presentat per la Sra. **** en el que formula reclamació patrimonial contra 
l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats a un vehicle en accident a la via pública i 
atesos els següents  

 
ANTECEDENTS DE FET 

 
Primer.- En escrit de data 25 d’agost de 2021 (Registre General núm. E2021016437/25-

08-2021), la Sra. **** va formular reclamació patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, pels 
danys que va patir un vehicle de la seva propietat, el dia 24 d’agost de 2021, quan 
circulava per la plaça del Carme, on es feien unes obres que no estaven degudament 
senyalitzades. 
 
A requeriment de l’Ajuntament d’Olot (Registre General núm. S2021021157/30-08-

2020), la Sra. **** rama va complementar la reclamació en escrit de data 10 de setembre 
de 2021 (Registre General núm. E2021017571/10-09-2021), en el que s’acompanyaven 
els següents documents: documentació acreditativa de la identitat del reclamant (DNI);  
documentació acreditativa de la titularitat del vehicle marca Nissan, model Qashqai, 

matrícula ****, que figura a nom del Sr. ****; informe de valoració emès pel pèrit Sr. ****, 
de data 26 d’agost de 2021, per un import de 1.253,75 euros, que és la quantitat que es 
reclama; còpia de la pòlissa d’assegurança del vehicle amb la companyia asseguradora 
Mapfre; i reportatge fotogràfic (8 fotos) del lloc de l’accident  i del vehicle accidentat. 
 
Segon.- En informe del cap de la Policia Municipal de data 13 d’octubre de 2021 
s’assenyala que, consultats els arxius de la Policia Municipal, no els consta haver 
intervingut en l’accident que manifesta haver patit la Sra. ****, el dia 25 d’agost de 2021, 
a la plaça del Carme. 

 



 
 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- L’article 32.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
d’acord amb l’article 106.2 de la Constitució, assenyala que “els particulars tenen dret a 
ser indemnitzats per les administracions públiques corresponents de tota lesió que 
pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui conseqüència del 
funcionament normal o anormal dels serveis públics, excepte en els casos de força 
major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar d’acord amb la Llei”. 
En igual sentit, l’article 81 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i 174 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis causats 
als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament dels serveis 
públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents, en els termes establerts 
per la legislació general sobre responsabilitat administrativa”. 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. 
 
Segon.- La jurisprudència ha reiterat en nombroses sentències que, perquè es pugui 
declarar la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques, és necessari 
que qui la pretén acrediti i provi que es donen les circumstàncies següents: a) que el 
dany o lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics 
en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte sense intervenció estranya 
que pogués interferir alterant el nexe causal; b) que el dany sigui efectiu, econòmicament 
avaluable i individualitzat en relació a una persona o grups de persones; c) que el 
particular afectat no tingui el deure jurídic de suportar el dany; d) que no hi hagi força 
major; i e) que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons l’estat dels 
coneixements o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la producció dels 
danys.  
 
En tractar-se d’una responsabilitat objectiva és necessària la concurrència de tots 
aquests elements -que han de ser provats per qui els al·lega- i entre els que té una 
especial rellevància, en tant que element essencial de la responsabilitat, la relació de 
causalitat entre el dany i el funcionament del servei públic. 
 
Tercer.- En el nostre cas, la determinació de si els danys produïts són atribuïbles de 
forma directa i exclusiva al funcionament dels serveis públics municipals no és gens 
clara. En aquest sentit, el fet que ni la Policia Municipal ni cap altre servei de l’Ajuntament 
d’Olot intervingués directament en l’accident ni en tingués coneixement de manera 
immediata, no permet acreditar la veracitat dels fets relatats per la part reclamant, alhora 
que dificulta esbrinar el quan, el com i el perquè es va produir aquest accident. En aquest 
cas, més enllà del que manifesta la part reclamant, no hi ha prova objectiva i certa dels 
fets que es relaten.  



 

 
Quart.- La conducció de qualsevol vehicle per vies urbanes requereix una especial 
atenció. En aquest sentit, els article 10 del Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre 
i 3 del Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, assenyalen que el conductor ha 
d’utilitzar el vehicle amb la diligència, la precaució i l’atenció necessàries per evitar tot 
dany, propi o aliè, i s’ha de cuidar de no posar en perill la seva persona ni els altres 
ocupants del vehicle i la resta d’usuaris de la via. També l’article 13 del Reial decret 
legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, quan estableix que el conductor ha d’estar en tot 
moment en condicions de controlar el seu vehicle.  
 
En el nostre cas, la Sra. **** havia d’accentuar la diligència i la precaució normal exigible 
a qualsevol conductor perquè circulava pel nucli urbà, en una via urbana senyalitzada 
com a zona residencial, on la velocitat està limitada a 20 km/h. 
 
D’acord amb les manifestacions de la Sra. **** l’accident es va produir perquè no va 
veure unes obres que es feien a la plaça del Carme. De les fotografies aportades a 
l’expedient per la part reclamant es demostra que el que no va veure la Sra. **** van ser 
les tanques “New Jersey”, que separaven la vorera (zona de vianants) de la calçada 
(zona de vehicles) a la plaça del Carme. 
 
Aquestes tanques són perfectament visibles tant de dia amb la llum natural del sol, com 
de nit amb la llum artificial de la ciutat i dels fars del vehicle que han d’estar forçosament 
encesos; la qual cosa desvirtua les declaracions de la Sra. **** en el sentit que no va 
poder veure les tanques que separaven la part de la vorera del vianants de la calçada 
del vehicles, sobretot en una via urbana del nucli antic d’Olot, on està senyalitzada una 
zona residencial amb una velocitat limitada a 20 Km/h, de conformitat amb l’article 159 
(senyal d’indicació general S-28) del Reglament general de circulació. 
 
En aquest sentit, cal assenyalar que l’accident es va produir perquè la Sra. **** no va 
prestar la suficient atenció en la conducció ni en les circumstàncies de la via i, en 
conseqüència, no va veure quines eren les condicions de la via per la que circulava, no 
va adaptar la seva conducció a aquestes circumstàncies i no va estar en condicions de 
controlar el vehicle que conduïa. 
 
Cinquè.- De la documentació presentada a l’expedient administratiu es desprèn que el 
vehicle marca Nissan, model Qashqai, matrícula ****, és propietat del Sr. **** i no de la 
Sra. ****, que és la persona que reclama en qualitat de perjudicada; per bé que en la 
pòlissa d’assegurança del vehicle la Sra. **** aparegui com a conductora ocasional del 
mateix. 
 
Sisè.- En el present cas, la relació causal entre els danys ocasionats al vehicle i el 
funcionament dels serveis municipals es trenca per la pròpia actuació de la conductora 
del vehicle, en no prestar la suficient atenció en la conducció ni en les circumstàncies 
de la via.  
 
La pretensió de la part reclamant sobrepassa l’àmbit de la responsabilitat objectiva de 
les administracions públiques i deriva cap a la conversió de l’Ajuntament d’Olot en una 
mena d’asseguradora universal de qualsevol eventualitat que es produeixi a la ciutat 
amb independència de la pròpia actuació administrativa. 



 
 
 

 
Vist l’expedient administratiu SRP12021000019 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada de l’Àrea 
d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent acord: 
 
DENEGAR la indemnització reclamada per la Sra. **** pels danys que va patir el vehicle 
matrícula ****, quan circulava per la plaça del Carme, en atenció a: 
 
1r.- El vehicle no és propietat de la Sra. ****, sinó del Sr. ****, segons la documentació 
aportada per la mateixa part reclamant. 
 
2n.- L’accident es va produir com a conseqüència de l’actuació de la conductora del 
vehicle, en no prestar la suficient atenció en la conducció ni en les circumstàncies de la 
via; la qual cosa trenca el nexe causal entre els danys reclamats i el funcionament dels 
serveis públics municipals.  
 
 

S’aprova per unanimitat. 
 
11.1. - SERVEI D'ALLOTJAMENT PER NECESSITATS SOCIALS, AMB MOTIU DEL 

COVID-19, DURANT EL MES DE SETEMBRE DE 2021 
 

Núm. de referència : X2021050119     
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO 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 11 
d’octubre 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: 
CC012021000660 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 11 d’octubre 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 de setembre de 2021, per import de quinze mil quaranta-tres euros (15.043 
€), IVA inclòs.  
 
L’esmentat preu es desglossa en tretze mil sis-cents setanta-cinc euros amb quaranta-
cinc euros (13.675,45 €) de base imposable i  mil tres-cents seixanta-set euros amb 
cinquanta-c8inc cèntims (1.367,55 €) d’IVA calculat al 10%.  
 
Tercer.- Aprovar, Disposar i Ordenar la despesa per import de 15.043,00€, IVA inclòs, 
amb càrrec a la partida 21.600.231.227999 “prestació serveis i altres COVID 19 
 

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

200240  Despeses 21600  231  227999 15043 PRESTACIO SERVEIS I ALTRES COVID19 600 003 288 099 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
11.2. - SERVEI DE MÀRQUETING  TURÍSTIC I COMERCIALITZACIÓ DE L'ESPAI 

CRÀTER 
Núm. de referència : X2021048091     

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 



 
 
 

Primer.- Atès que és necessari executar el servei de màrqueting turístic i 

comercialització de l’Espai Cràter, com es desprèn de l’informe de data 29 de setembre 
de 2021,  emès pel Sr. Xevi Collell Colomer, tècnic de l’àrea d’alcaldia, director de l’Espai 
Cràter. 

Segon.-  Atès que es tracta d’un  servei 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 prestar el de màrqueting 
turístic i comercialització de l’Espai Cràter : 

-“Als-advanced Leisure Services” 
- “Momentum” 
- “Jorge Moll”   

Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada per 
l’empresa “ALS-ADVANCED LEISURE SERVICES”, per 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 ALS-ADVANCED LEISURE SERVICES 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 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 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: CC012021000634 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. Xevi Collell Colomer, tècnic de l’àrea d’alcaldia, 

director de l’Espai Cràter de data 29 de setembre de 202,  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 ALS-ADVANCED LEISURE SERVICES, amb NIF núm. B6248680-
8, el contracte menor del servei de màrqueting turístic i comercialització de l’Espai 
Cràter, pel preu de disset mil nou-cents vuit euros (17.908 €), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en catorze mil vuit-cents (14.800 €) de pressupost net i 
tres mil cent vuit euros (3.108 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 % 
 
Tercer.- El termini per a l’execució dels serveis serà de  2 mesos, a partir de la data de 
recepció de la notificació de l’adjudicació 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de  17.908 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida núm. 21.400.333.226021 “Espai Cràter (màrqueting i comercialització)” del 
Pressupost municipal. 
 

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

200220  Despeses 21400  333  226021 17908 ESPAI CRATER (MARQUETING I 
COMERCIALITZACIO) 

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 
CC012021000634. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses que han presentat pressupost “Als-
advanced Leisure Services”; “Momentum”; “Jorge Moll”   
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 

11.3. - MODIFICAR EL CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS I 
EQUIPAMENTS MUNICIPALS 

 
Núm. de referència : X2019041140     
 
Antecedents 
 
El Ple de l’Ajuntament d’Olot, en data 29 d’octubre de 2019, va acordar iniciar i aprovar 
l’expedient per a la contractació del servei de neteja dels edificis administratius, 
educatius, culturals, esportius i socials de l’Ajuntament d’Olot; aprovar el plec de 
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladores de 
la contractació, aprovar la despesa i convocar la corresponent licitació. 
 
El Ple de l’Ajuntament d’Olot, en sessió ordinària de 18 de juny de 2020, va aprovar 
l’adjudicació del servei de neteja dels edificis i equipaments municipals (Lots 1, 2, 3, 4 i 



 
 
 

5 (Edificis Administratius, Educatius, Culturals, Esportius i Socials) a l’oferta integradora 
presentada per la “UTE NETEJA OLOT II”, formada per OHL SERVICIOS INGESAN 
SAU i INSTAL·LACIONS, GESTIÓ, FORMACIÓ I ASSESSORAMENT SA (IGFA). El 
contracte es va formalitzar amb efectes a 1 de setembre de 2020. 
 
Vist que la clàusula 33 del plec de clàusules administratives particulars estableix que el 
contracte es podrà modificar, de conformitat amb els termes establerts a l’article 204 de 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), per un import 
màxim del 20% del preu del contracte, entre altres, per increment o supressió d’edificis 
o espais on calgui prestar el servei; així com per modificació de les necessitats dels 
centres actuals. 
 
Vist l’informe NI022021002439, emès pel Sr. Xavier Viñolas Boix, Enginyer Tècnic de 
l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot i responsable del contracte, sobre la modificació 
del contracte dels serveis de neteja dels edificis i equipaments municipals de 
l’Ajuntament d’Olot, per tal d’adequar el servei de neteja a les necessitats actuals. 
 
Fonaments jurídics 
 
Article 204 de la LCSP, modificacions que preveu el del Plec de clàusules 
administratives particulars. 
 
Vist l’expedient administratiu CCS12019000037 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 

 

Primer.- MODIFICAR el contracte vigent del servei de neteja dels edificis administratius, 
educatius, culturals, esportius i socials de l’Ajuntament d’Olot, amb la UTE NETEJA 
OLOT II, amb CIF núm. U01611425, amb efectes del dia 1 d’octubre de 2021, pel que 
fa a les hores de neteja a realitzar, en els següents centres: 

 

Ajuntament  

- Ampliar 1h/dia el servei de neteja 
- Canviar la 1h/dia nocturna a diürna  

 

WC Volcà Montsacopa (Hivern) 

- Canvia de 7 mesos a 6,5 mesos (1 novembre a 14 de maig excepte festius) 
s’hi farà continuarà fent una neteja de 1,5 h/dia, 5 dies a la setmana. 

 

WC Volcà Montsacopa (Estiu) 

- Canvia de 5 mesos a 5,5 mesos (15 maig a 31 d’octubre excepte festius) s’hi 
farà continuarà fent una neteja de 1,5 h/dia, els dilluns. 

 

IES Greda 



 

- Ampliar 5h/dia el servei de neteja per ampliació del centre 
 

PTT 

- Ampliar el contracte en període d’estiu amb 1 h/dia i 5 dies a la setmana 
durant el mes de juliol i la última setmana d’agost (1,25 mesos)  
 

Biblioteca  

- Modificar el contracte passant de 3,25 h/dia i 6 dies a la setmana durant 12 
mesos a 3,25 h/dia i durant 6 dies a la setmana durant 10 mesos (setembre 
a juny) i 3,25 h/dia i 5 dies a la setmana durant 2 mesos (juliol i agost) 
 

Oficina de Turisme 

- Regularitzar les 6h reals que s’estan fent al centre d’acord a l’annex 3 dels 
PPTP del contracte 

o De 1,5h els dilluns, dijous i divendres, 1h el dimecres i 1/2h el dissabte 
o Es passa a 1h de dilluns a dissabte   

 

Observatori dei Paisatge 

- Ampliar la neteja 1/4h al dia el servei de neteja 
 

Museu dels Sants  

- Reduir 1/2h al dia el servei de neteja  
- Ampliar amb un dia a la setmana el servei de neteja (passar de 3 dies a 4 

dies a la setmana). El total d’hores setmanals serà el mateix (6h/setmana)  
 

 

Mas les Mates 

- Ampliar la neteja 1/2h al dia i 5 cops a la setmana  
 

Local Entitats Blay 6 (antic MIFAS) 

- Reduir 1/2h dia el servei de neteja  
- Ampliar la freqüència a 1 dia a la setmana (passar de quinzenal a setmanal) 

 

Segon.- Tractar els centres Teatre, Casal Marià i Sala Torín i com a edificis amb activitat 
esporàdica. La neteja d’aquest edificis i espais d’aquest ha d’anar relacionada amb les 
activitats dels centres: 

Teatre:  

- La gestió dels horaris i espais a netejar aniran a càrrec dels gestors del 
Teatre, garantint les 22,25h de neteja setmanal segons contracte. 

 



 
 
 

Casal Marià i Sala Torín: 

- La neteja anirà relacionada amb les activitats segons programa mensual, 
garantint les hores del contracte dins el període. 

 

Les modificacions a realitzar es reflecteixen a l’annex de l’informe NI022021002439. 

 

Tercer.- Estimar el cost anual i mensual d’aquesta modificació en: 

 

BLOC         CENTRES 
COST ANUAL  

(€ IVA no inclòs) 
COST MENSUAL 
(€ IVA no inclòs) 

A 

1 AJUNTAMENT 3746,58 312,22 

6.1 
WC VOLCÀ MONTSACOPA 
(HIVERN) 

537,51 44,79 

6.2 
WC VOLCÀ MONTSACOPA 
(ESTIU) 

-833,18 -69,43 

    3.450,92 287,58 

     

B 
8 IE GREDA 20.176,10 1.681,34 

17 PTT 358,34 29,86 

     20.534,44 1.711,20 

     

 24 BIBLIOTECA MARIÀ VAYREDA -315,50 -26,29 

 26 OFICINA DE TURISME -498,56 -41,55 

C 30 OBSERVATORI DEL PAISATGE  385,61 32,13 

 31 MUSEU DELS SANTS 0,00 0,00 

 36 MAS LES MATES 1.939,71 161,64 

     1.511,27 125,94 

     

     

E 48 LOCAL D'ENTITATS BLAY 6 0,00 0,00 

   0,00 0,00 

  Total 25.496,62 2.124,72 

  Total amb IVA 30.850,91 2.570,91 

 

Quart.- Establir que la modificació del contracte de serveis de neteja dels edificis i 
equipaments municipals de l’Ajuntament d’Olot, tindrà un cost anual de trenta mil vuit-
cents cinquanta euros amb noranta-un cèntims (30.850,91 €), IVA inclòs.  
 
Aquest import es desglossa en 25.496,62 € de base imposable i 5.354,29 € d’IVA 
calculat al 21%. 
 
Establir el cost per al tercer trimestre de 2021, que serà de set mil set-cents dotze euros 
amb setanta-tres cèntims (7.712,73 €), IVA inclòs. Aquest import es desglossa en 
6.374,16 € de base imposable i 1.338,57 € d’IVA calculat al 21 %. 



 

 

Partida 
Cost  any  

modificació 

Cost mod. 
2021              

(3 mesos) 

 MANTENIMENT EDIFICIS EDUCACIO (NETEJA) 24.846,67 €  6.211,67 € 

MANTENIMENT EDIFICIS CULTURALS (NETEJA)  1.828,63 € 457,16 € 

MANTENIMENT EDIFICIS CORPORACIO (NETEJA)  4.175,61 € 1.043,90 € 

  30.850,91 € 7.712,73 € 

 
Les despeses d’aquesta modificació de contracte per a l’any 2021 ja estan previstes 
dins la reserva de disposició de crèdit pel contracte de la neteja a l’empresa UTE 
NETEJA OLOT II. 

 

Cinquè.- Establir que  pel correcte control de la hores de la neteja caldrà que l’empresa 
contractada validi les hores de neteja mensuals realment realitzades en un termini 
màxim de 7 dies laborables després de vèncer el mes.  

La validació de l’empresa es farà via comunicació amb el gestor del contracte mitjançant 
el programa informàtic del control horari (TAM-TAM) i informe d’incidències del 
programa TAM-TAM.  

Passat aquest termini les hores registrades al TAM-TAM més les hores validades de 
l’informe d’incidències es donaran com a vàlides per tal que l’empresa que realitzi el 
control de la qualitat de la neteja realitzi el seu informe. 

L’empresa adjudicatària del servei de la neteja no podrà facturar fins que el gestor del 
contracte ho autoritzi a l’empresa de la neteja. Aquesta autorització es realitzarà després 
de validar l’informe de l’empresa que realitza el control de la neteja. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

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

REGIRAN LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, EL 
SERVEI DE DINAMITZACIÓ DE L’ESPAI JOVE L’IDEAL 2022 I 2023; I 

CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ 
 
Núm. de referència : X2021050075    
 
 

Tipus contracte SE DE SERVEIS 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

  
Vista la necessitat de portar a terme el contracte de serveis de dinamització de l’Espai 
Jove l’Ideal atès que l’ Ajuntament d’Olot no disposa de serveis interns per a l’execució 
del mateix. 
 



 
 
 

Vist que el pressupost base de licitació del servei per als anys 2022 i 2023 s’estableix 
en TRENTA-CINC MIL EUROS ANUALS (35.000,00.-€/ANY) IVA EXEMPT. 
 
El valor estimat del contracte (VEC) és de CENT QUARANTA-MIL EUROS 
(140.000,00.-€)  IVA exempt als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la 
publicitat. 
 
La durada del contracte s’estableix des 1 de gener de 2022 a 31 de desembre de 2023, 
data màxima de finalització del servei, amb possibilitat de pròrroga expressa per dues 
anualitats més, d’any en any. 
 
A l’expedient hi consta el plec de clàusules administratives particulars i prescripcions 
tècniques i demés documentació prevista a l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre del 2017 (LCSP). 
 
Atès que aquest contracte es tipifica com a contracte administratiu de serveis d’acord 
amb allò previst a l’article 17 de la LCSP. 
 
Tenint en compte el valor estimat del contracte i atès que el procediment a seguir per a 
l’adjudicació del contracte és l’obert en virtut dels articles 131 i 156 de la LCSP. 
 
De conformitat amb els articles 116 i 117 de la LCSP. 
 
 I  vist l’expedient administratiu núm. CCS12021000067 i antecedents corresponents, la 
regidora-delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords. 
 
 
Primer.- INICIAR l’expedient del contracte de serveis per al servei de dinamització de 
l’Espai Jove l’Ideal, incorporant-hi la documentació a què fa referència l’article 116 del 
LCSP. 
 
Segon.- APROVAR l’expedient de contractació administrativa de serveis de 
dinamització de l’Espai Jove l’Ideal d’Olot, amb un import de licitació de TRENTA-CINC 
MIL EUROS (35.000,00.-€) i un termini d’execució  del contracte des de 1 de gener de 
2022 fins a 31 de desembre de 2023, una vegada emès l’informe preceptiu del secretari, 
d’acord amb el previst al punt 8 de la Disposició Addicional Tercera de la LCSP. 
 
L’import total de la despesa per als anys 2022 i 2023 ascendeix a SETANTA MIL EUROS 
(70.000,00.-€) IVA exempt, és a dir, trenta-cinc mil euros anuals (35.000,00€/any) IVA 
exempt. 
 
Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions 
tècniques particulars que ha de regir la contractació. 
 
Quart.- APROVAR la despesa de la present contractació que es finançarà amb càrrec a 
la partida “Prestació serveis ideal”  del pressupost de 2022 i 2023. 
 

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

200200  Despeses 99999 35000 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 



 

200200  Despeses 99999 35000 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

Atès el caràcter plurianual de la despesa, la seva autorització o realització se subordina 
al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos municipals. 
 
Cinquè.- CONVOCAR la licitació i tramitar l’expedient de contractació dels serveis de 
dinamització de l’Espai Jove l’Ideal d’Olot, que es tramitarà pel procediment obert i 
procedir a la seva publicació, així com de la present resolució en el Perfil del Contractant 
de conformitat amb els articles 117 i 135 de la LCSP. 
 
Sisè.- Delegar a l’alcaldia la competència per aprovar tots els actes de tràmit que s’hagin 
de dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des del seu inici fins a la seva 
definitiva finalització o resolució. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

11.5. - ALLIBERAMENT DE CRÈDIT DE LA LICITACIÓ PER A LA 
CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DELS SERVEIS 

POSTALS DE L'AJUNTAMENT D'OLOT 
 
Núm. de referència : X2021033252     
 
La Junta de Govern Local de 15 de juliol de 2021 va acordar iniciar l’expedient del 
contracte de serveis postals de l’Ajuntament d’Olot, mitjançant procediment obert, 
aprovant-ne l’expedient i convocant la licitació. 
 
Vist que l’esmentat procediment de licitació es troba suspès i que no es preveu que 
s’adjudiqui abans de 31 de desembre de 2021. 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12021000053 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
Donar de baixa la reserva comptable feta amb motiu de la convocatòria de la licitació 
dels serveis postals de l’Ajuntament d’Olot amb càrrec a la partida pressupostària 
21121920222010 “Comunicacions” per als imports de cinquanta-cinc mil vuit-cents 
noranta-un euros i noranta-sis cèntims (55.891,96.-€), corresponents a la despesa 
prevista per a l’any 2021 i de cent onze mil set-cents vuitanta-tres euros i noranta-un 
cèntims (111.783,91.-€) corresponents a la despesa prevista per a l’any 2022. 
 
 

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

200210 2104320 Despeses 21121  920  222010 -55891.96 COMUNICACIONS 100 001 001 001 000 000 
200210 2200086 Despeses 99999 -111783.91 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 



 
 
 

11.6. - SUBMINISTRAMENT DE LLUMINÀRIES PER L'ENLLUMENAT DE LA 
ROTONDA DE CAN TRESSERRES (CRTA LA CANYA) D'OLOT 

 
Núm. de referència : X2021048026     
 
 

Tipus de Contracte: SU DE SUBMINISTRAMENT 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 
 
Primer.- Atès que és necessari executar el subministrament de lluminàries per 
l’enllumenat de la rotonda de Can Tresserres (Crta la Canya) d’Olot, per tal de poder 
substituir totes les que van quedar destrossades per una tempesta elèctrica, com es 
desprèn de l’informe de data 28 de setembre de 2021, emès pel Sr. Xevi Canal Molas, 
director tècnic de la Brigada Municipal 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 el subministrament de 
lluminàries per l’enllumenat de la rotonda de Can Tresserres (Crta la Canya) d’Olot: 

 

- Simon Lighting SA  

- Novelec Garrotxa SL 

- Novelec Pla de l’Estany SL 

 
Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada per 
l’empresa SIMON LIGHTING SA per 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 SIMON LIGHTING SA 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. CC012020000631 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. Xevi Canal Molas, director tècnic de la Brigada 
Municipal de l’Ajuntament d’Olot de data 28 de setembre 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 SIMON LIGHTING SA, amb NIF núm. A08002743, el contracte 
menor de subministrament de lluminàries per l’enllumenat de la rotonda de Can 
Tresserres (Crta la Canya) d’Olot, pel preu de divuit mil setanta-un euros amb setanta-
vuit cèntims (18.071,78 €), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en catorze mil nou-cents trenta-cinc euros amb trenta-sis 
cèntims (14.935,36 €) de pressupost net i tres mil cent trenta-sis euros amb quaranta-
dos cèntims (3.136,42 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 %. 
 
Tercer.- El termini de lliurament serà de 10 dies a partir de la data de recepció de la 
notificació de l’adjudicació. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 18.071,78 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida 21 140 1512 61908 “Actuacions Barris” del Pressupost municipal: 
 

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

200220  Despeses 21140  1512 61908 18071.78 ACTUACIONS BARRIS (PR21) 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 
CC012020000631. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa: SIMON LIGHTING SA. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

11.7. – CONTRACTAR ELS SERVEIS D’UN ESTUDI SOBRE SEGREGACIÓ 
ESCOLAR I LA REVISIÓ I AVALUACIÓ DE LA ZONIFICACIÓ ESCOLAR D'OLOT 

 
Núm. de referència : X2021045373     
 

Tipus de Contracte:   

Procediment   

Criteris   

 
Antecedents 
Primer.- Atès que és necessari contractar els serveis professionals, per tal de fer un 
Estudi sobre la Segregació Escolar i la revisió i avaluació de la Zonificació Escolar de la 
ciutat d’Olot.   
 
Segon.- Atès que es tracta d’un servei 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 prestar el servei per 
desenvolupar el projecte Aula d’Alfabetització durant l’any 2021  
 

1. XAVIER BONAL I SARRÓ – ****  
2. FUNDACIÓ JAUME BOFILL – G08241036 – fbofill@fbofill.cat  
3. GRUP DE RECERCA  Globalización, Educación i Políticas Sociales (GEPS)  -                   

Q0818002H – gr.geps@uab.cat 
 
Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada per 
FUNDACIÓ JAUME BOFILL – G08241036  
 
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 FUNDACIÓ JAUME BOFILL – G08241036 
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 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 les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions 
efectuades pel cartipàs municipal. 

mailto:fbofill@fbofill.cat


 

 
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics  
 
PROPOSO 
  
Primer.- Aprovar l’informe emès per Ricard Sargatal i Pont de data 19-10-2021 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 FUNDACIÓ JAUME BOFILL – G08241036, el contracte menor de 
serveis per desenvolupar el projecte d’estudi segregació escolar i zonificació d’Olot, 
d’octubre a desembre de 2021 pel preu de disset mil nou-cents vuit euros (17.908€), IVA 
inclòs. 
 
L’esmentat preu es desglossa en catorze mil vuit-cents euros (14.800€), + 21% IVA en 
un total de 17.908€ .  
 
Tercer.- Els serveis es portaran a terme durant el període d’octubre a  31 de desembre 
de 2021  
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 17908€, IVA inclòs, amb càrrec a 
la partida Zonificació i segregació escolar 21 599 326 227990 del Pressupost municipal.  

 
Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació. 
  
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses que han presentat pressupost. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

12.1. - PROJECTE DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA D’ORIENTACIÓ DE 
L’EQUIPAMENT CULTURAL ‘ESPAI CRATER’.- PROPOSANT APROVAR 

 
Núm. de referència : X2021050869     
 
Vist el projecte de senyalització informativa d’orientació de l’equipament “Espai Cràter”, 
redactat pel director de l’Àrea de Territori en data octubre de 2021, l'objecte del qual és 
definir el subministrament i col·locació de la senyalització d’orientació per a vianants i 
vehicles del nou equipament cultural ‘Espai Crater’ ubicat al carrer Macarnau, davant 
del cementiri municipal d’Olot, seguint les premisses generals que fixava el Pla Director 
de Senyalització d’Orientació Urbana de l’any 2006. 
 
Tal com estableix el Pla i de cara a posar límits a la contaminació visual urbana d’aquest 
elements d’una dimensió considerable, el criteri d’implantació ha de respondre, en la 
mesura del que sigui possible, a integrar els nous plafons en el sistema de senyalització 

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

200220  Despeses 21 599 326 227990 17908 Zonificació i segregació escolar       

            



 
 
 

existent. D’aquesta manera, en primera opció s’afegiran nous plafons indicatius als pals 
existents, i en segona, es col·locaran sobre nous pals en la proximitat del node 
concentrador de mobilitat que es pretén senyalitzar. En qualsevol cas, els plafons i els 
pals respondran a les característiques materials, dimensionals i cromàtiques dels 
elements existents. 
 
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 UPOM2021000035, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR el projecte de senyalització informativa d’orientació de 
l’equipament “Espai Cràter”, redactat pel director de l’Àrea de Territori en data octubre 
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. - CONVENI URBANÍSTIC PER A LA GESTIÓ DEL POLÍGON D'ACTUACIÓ 
13.02 CARRER FRANÇA.-PROPOSANT APROVAR DEFINITIVAMENT 

 
Núm. de referència : X2020039600     
 
Vist que per Junta de Govern Local de data 15 de juliol de 2021, es va adoptar, entre 
d’altres, l’acord d’aprovar inicialment el conveni urbanístic subscrit per part de 
l’Ajuntament d’Olot i el senyor ****  en representació de la companyia mercantil Espais 
per a serveis, SL amb CIF B55139638, i per altra part el senyor **** en representació de 
la companyia mercantil Olot Meats, SA, per a la gestió del polígon d’actuació 13.02 
carrer França. 
 
Vist que el referit acord es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 
149 de data 5 d’agost de 2021, pel termini d’un mes. 
 
Vist que durant el referit d’informació pública no s’han presentat al·legacions ni 
suggeriments de cap tipus. 
 
En relació a l’expedient URG42020000010, 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 DEFINITIVAMENT  el conveni urbanístic subscrit per part de 
l’Ajuntament d’Olot i el senyor **** en representació de la companyia mercantil Espais 
per a serveis, SL amb CIF B55139638, i per altra part el senyor **** en representació de 
la companyia mercantil Olot Meats, SA, per a la gestió del polígon d’actuació 13.02 
carrer França. 
 
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al 
tauler d’anuncis de la Corporació i al web de l’Ajuntament. 
 
TERCER.- NOTIFCAR la present resolució als interessats. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

14.1. - PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL P.A.U 13.02 CARRER FRANÇA I 
CONNEXIONS VIÀRIES AMB EL SÒL URBÀ CONSOLIDAT.-PROPOSANT 

APROVAR DEFINITIVAMENT 
 
Núm. de referència : X2021033261     
 
Vist que la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 15 de juliol de 2021 va 
adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovar inicialment el projecte d’urbanització del PAU-
13.02 carrer França i connexions viàries amb el sòl urbà consolidat, redactat pel cap de 
l’àrea de Territori en data juliol de 2021. 
 
Vist que el  referit projecte es va exposar al públic pel termini d’un mes amb la inserció 
del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 149 de data 5 
d’agost de 2021, al Diari de Girona de data 28 de juliol de 2021, al tauler d’anuncis de 
la corporació i al web de l’Ajuntament. 
 
Vist que durant el període d’exposició al públic no s’han presentat al·legacions ni 
suggeriments de cap tipus. 
 
Vist l’article 89 i 119, ss i cc del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer i vist 
el que disposa l’art. 125, ss i cc, del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova 
el Reglament de la Llei d’Urbanisme. 
 
En relació a l’expedient UPL12021000010, 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 definitivament el projecte d’urbanització del PAU-13.02 carrer 
França i connexions viàries amb el sòl urbà consolidat, redactat pel cap de l’àrea de 
Territori en data juliol de 2021. 

 



 
 
 

SEGON.- PUBLICAR el present acord mitjançant la inserció del corresponent edicte  al 
Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis i al web de l’Ajuntament. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

15.1. - MODIFICACIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL PA 13.02 
CARRER FRANÇA.- PROPOSANT APROVAR DEFINITIVAMENT 

 
Núm. de referència : X2021033082     
 
Vist que per Junta de Govern Local de data 15 de juliol de 2021, es va adoptar, entre 
d’altres, l’acord d’aprovar inicialment la modificació del Text Refós del projecte de 
reparcel·lació del polígon d’actuació urbanística P.A 13.02 carrer França redactada per 
l’arquitecta municipal, Carme Yeste Casado i el lletrat d’urbanisme, Josep Coromina 
Vilarrasa en data juliol de 2021. 
 
Vist que el referit acord es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 
149 de data 5 d’agost de 2021, al tauler d’anuncis de la Corporació i al web de 
l’Ajuntament.  
 
Vist que durant el referit termini d’informació pública no s’han presentat al·legacions ni 
suggeriments de cap tipus.  
 
Vist l’establert a la normativa vigent aplicable, a saber, article 164.2 del Decret 305/2006, 
de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme i l’article 113.2 del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’urbanisme de Catalunya, modificada per la Llei 3/2012, de 29 de febrer de 2012.  
 
En relació a l’expedient UPL12021000008, 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 DEFINITIVAMENT la modificació del Text Refós del projecte de 
reparcel·lació del polígon d’actuació urbanística P.A 13.02 carrer França redactada per 
l’arquitecta municipal, Carme Yeste Casado i el lletrat d’urbanisme, Josep Coromina 
Vilarrasa en data juliol de 2021. 
 
SEGON.- CONDICIONAR l’eficàcia del present acord a que es doni compliment al que 
es disposa a l’art. 125.5 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme i en conseqüència, a l’aprovació definitiva del Projecte 
d’Urbanització del sector.  
 
TERCER. – NOTIFICAR el present acord a tots els propietaris i titulars de drets de les 
finques incloses en l’àmbit d’actuació a què fa referència el projecte de reparcel·lació 



 

del PA 13.02 carrer França, i als que consten com a interessats en dit projecte de 
reparcel·lació.  
 
QUART. - ORDENAR la publicació d'aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província 
de Girona, al tauler d'anuncis i al web de l'Ajuntament.  
 
CINQUÈ.- EMETRE la certificació administrativa corresponent per a la inscripció en el 
Registre de la Propietat d’Olot del projecte de reparcel·lació del PA 13.02 carrer França. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

16.1. - PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ 13.03 AV. 
EUROPA.- PROPOSANT APROVAR DEFINITIVAMENT 

 
Núm. de referència : X2021032330     
 
Vist que la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 15 de juliol de 2021 va 
adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovar inicialment el projecte d’urbanització del P.A 
13.03 Avinguda Europa, redactat per Berenguer Enginyers en data juny de 2021 i 
promogut per Noel Alimentària, S.A.U, d’acord amb l’informe emès pel cap de l’àrea de 
Territori, Ramon Prat Molas, en data juliol de 2021. 
 
Vist que el  referit projecte es va exposar al públic pel termini d’un mes amb la inserció 
del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 149 de data 5 
d’agost de 2021, al Diari de Girona de data 28 de juliol de 2021, al tauler d’anuncis de 
la corporació i al web de l’Ajuntament. 
 
Vist que durant el període d’exposició al públic no s’han presentat al·legacions ni 
suggeriments de cap tipus. 
 
Vist l’article 89 i 119, ss i cc del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer i vist 
el que disposa l’art. 125, ss i cc, del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova 
el Reglament de la Llei d’Urbanisme. 
 
En relació a l’expedient UPL12021000007, 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 definitivament el projecte d’urbanització del P.A 13.03 Avinguda 
Europa, redactat per Berenguer Enginyers en data juny de 2021 i promogut per Noel 
Alimentària, S.A.U, d’acord amb l’informe emès pel cap de l’àrea de Territori, Ramon 
Prat Molas, en data juliol de 2021. 

 
SEGON.- PUBLICAR el present acord mitjançant la inserció del corresponent edicte  al 
Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis i al web de l’Ajuntament. 
 



 
 
 

TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

17.1. - PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ VOLUNTARI DEL POLÍGON 
D’ACTUACIÓ 13.03 AV. EUROPA.- PROPOSANT APROVAR 

 
Núm. de referència : X2021033088     
 
Vist que per Junta de Govern Local en sessió celebrada en data 15 de juliol de 2021, es 
va adoptar, entre d’altres, l’acord d’exposar al públic el projecte de reparcel·lació 
voluntària del P.A 13.03 Avinguda Europa d’Olot, redactat per Canosa-Díez, SLP en 
data juliol de 2021.  
 

Vist que el referit acord es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 
148 de data 4 d’agost de 2021, al tauler d’anuncis de la Corporació i al web de 
l’Ajuntament.  
 
Vist que durant el referit termini d’informació pública no s’han presentat al·legacions ni 
suggeriments de cap tipus.  
 
Vist el que disposen l’article 119 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer 
i l’article 125 i 164 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei d’urbanisme. 
 
En relació a l’expedient UPL12021000009, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR el projecte de reparcel·lació voluntària del P.A 13.03 Avinguda 
Europa d’Olot, redactat per Canosa-Díez, SLP en data juliol de 2021.  
 
SEGON.- FER CONSTAR QUE d’acord a l’establert als articles 163.2 i 164.2 del Decret 

Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, Text refós de la Llei d’urbanisme, tant l’aprofitament 

urbanístic de cessió obligatòria i gratuïta com els ingressos obtinguts amb la gestió dels 

béns del patrimoni municipal del sòl , formen part d’aquest patrimoni i han d’anar 

destinats a les finalitats que contempla l’article 160.5 de l’esmentat text legal.  
 
TERCER. – NOTIFICAR el present acord a tots els propietaris i titulars de drets de les 
finques incloses en l’àmbit d’actuació a què fa referència el projecte de reparcel·lació 
del P.A 13.03 Avinguda Europa d’Olot, i als que consten com a interessats en dit projecte 
de reparcel·lació.  
 
QUART. - ORDENAR la publicació d'aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província 
de Girona, al tauler d'anuncis i al web de l'Ajuntament.  
 



 

CINQUÈ.- EMETRE la certificació administrativa corresponent per a la inscripció en el 
Registre de la Propietat d’Olot del projecte de reparcel·lació del P.A 13.03 Avinguda 
Europa d’Olot. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

18.1. - JUNTA DE COMPENSACIÓ PLA PARCIAL PLA DE DALT . REBAIXINC.- 
PROPOSANT ADOPTAR ACORDS RELATIUS A LA RECEPCIÓ DE L’OBRA 

URBANITZADORA. 
 
Núm. de referència : X2020047402     
 
Atès que la Junta de Compensació del Pla parcial Pla de Dalt – Rebaixinc fou constituïda 
en escriptura pública atorgada davant el notari d’Olot, senyor Manuel Faus i Pujol el dia 
20 de juny de 2002. I inscrita posteriorment en el Registre d’entitats col·laboradores de 
la Generalitat de Catalunya. La cintada Junta ha tingut com a finalitat la gestió urbanístic 
ai execució de l’obra urbanitzadora de l’àmbit del Pla parcial del mateix nom. 
 
Atès el que disposen els articles 39 i 40 dels Estatuts de la citada Junta, regulen els 
aspectes relacionats amb la dissolució i liquidació. La dissolució, no podrà acordar-se 
fins que la Junta no hagi subscrit amb l’ajuntament les actes en les quals es formalitzen 
les cessions d’obres, instal·lació i terrenys. La urbanització l’ha d’acceptar l’ajuntament. 
 
Atès que en data 29 de desembre de 2020 es va celebrar una reunió de l’Assemblea 
General de la Junta de Compensació, en la que es varen aprovar els comptes dels anys 
2017, 2018 i 2019, aprovat el pressupost de 2020 i el repartiment de les darrers quotes 
urbanístiques, abans d’iniciar la liquidació de la Junta. Havent-se acordat també la 
realització d’uns treballs d’urbanització finals que s’han portat a terme segons consta en 
l’informe dels serveis tècnics municipals.  
 
Atès que al llarg del present exercici de 2021 s’ha procedit a satisfer per part de la 
Corporació l’import que en  el citada assemblea es va aprovar com a aportació municipal 
a la urbanització, de 45.508,87 euros, produint-se el pagament de la darrera quota el dia 
7 d’octubre.  
 
Atès que la citada Junta ha complert amb tots els deures i obligacions dimanats del 
Projecte de compensació aprovat definitivament el dia 30 d’octubre de 2002, i ha 
executat l’obra urbanitzador a prevista, segons exposen els informes emesos pels 
serveis tècnics municipals i que consten a l’expedient. 
 
En relació a l’expedient URG42020000011, 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 els informes favorables emesos pels serveis tècnics municipals en 
relació a la recepció de l’obra urbanitzadora del Pla parcial Pla de Dalt – Rebaixinc i a 
la subscripció de la corresponent acta administrativa.   



 
 
 

 
Segon.- Autoritzar la dissolució i posterior liquidació de la Junta de Compensació, 
d’acord a l’establert en els articles 39 i 40 dels Estatuts.  
 
Tercer.- Facultar a l’Alcalde per signar tota la documentació necessària per a fer 
efectius els presents acords. 
 
 
Quart.- Notificar els presents acords a la Junta de Compensació del Pla parcial Pla de 
Dalt – Rebaixinc. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

 
19.1. - DENEGAR LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA ATÈS QUE LA 

CONSTRUCCIÓ DEL PORXO DE PROTECCIÓ DE LA TERRASSA DE BAR 
EXISTENT AL PG DE SANT ROC N.22 

 
 

Núm.- LLICENCIA D’OBRES 
**** -CAMI DE LA TEULERIA N.0015 Pis.1 Pta.1-OLOT 

 
Núm. de referència : X2021040954 

 
Es proposa: DENEGAR, la llicència sol·licitada, segons expedient número 
OMA32021000066 en data 23/08/2021, 
a: **** 
per a: CONSTRUCCIÓ DE PORXO  
situada a: PG DE SANT ROC N.22 
 
Sección 1.01 RAONAMENT TÈCNICO - ADMINISTRATIU 
 
Atès que la construcció del porxo de protecció de la terrassa de bar existent, a situar en 
terreny privat, no es pot autoritzar al tractar-se de sòl afectat per xarxa viària pública, 
lliure d’edificació, segons determinacions del POUM (plànol 2.28 de qualificació del sòl 
i article 92 de la normativa del POUM). 
 
Documents que complementen aquesta resolució:  
 
Codis cove dels documents: 
97cf4492-ab1d-4a9e-8d41-60e0101e1528 
 
Podeu accedir als documents mitjançant el web de l’Ajuntament http://www.olot.cat, a 
l’apartat: Tràmits, subapartat: validació de documents electrònics amb el codi cove de 
referència. 
 
LIQUIDACIO DE DRETS 



 

 
La liquidació de drets d’aquest expedient puja a: 66.15€ en concepte de taxes 
d’expedició de documents. 
 
 

20.1. - DESESTIMAR EL RECURS CONTRA LES BASES DEL CONCURS DE 
MOBILITAT INTERNA PER COBRIR UNA PLAÇA D'AUXILIAR 

ADMINISTRATIU/VA PRESENTAT PER UNA TREBALLADORA. 
 
Núm. de referència: X2021050762     
 
 
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot en la sessió del dia 7 d’octubre de 2021 
va aprovar les bases i la convocatòria del procés selectiu per proveir un lloc de treball 
d’auxiliar administratiu/va adscrit a la secció de Recaptació pel sistema de concurs per 
mobilitat interna del personal fix de l’Ajuntament d’Olot en situació de servei actiu. 
 
La senyora ****, empleada de l’Ajuntament d’Olot, ha presentat en data 18 d’octubre de 
2021 i amb número de registre d’entrada E2021020059 un recurs contra les bases que 
regulen el concurs de mobilitat interna per proveir un lloc de treball d’auxiliar 
administratiu/va adscrit a la secció de Recaptació, aprovades a la Junta de Govern Local 
de 07/10/21, considerant que s’hi vulnera el principi d’igualtat retributiva pel que fet que 
no s’hi reconeix, com en les darreres bases de concurs per trasllat la següent condició: 
 
“En el supòsit que l’aspirant seleccionat tingué reconeguda per qualsevol motiu, des de 
fa més de dos anys, una retribució superior a la del lloc de treball objecte d’aquesta 
convocatòria, excepció feta de l’antiguitat, se li reconeixerà a títol personal com a màxim 
la retribució equivalent a auxiliar especialitzat (aclariment JGL 09/02/17 – 
X2017001419)”. 
 
En relació a l’expedient RH122021000091, la regidora delegada d’Organització i 
Atenció Ciutadana, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció de l’acord següent:  
 
DESESTIMAR el recurs presentat per la senyora ****  contra les bases que regulen el 
procés selectiu per proveir un lloc de treball d’auxiliar administratiu/va, adscrit a la secció 
de Recaptació, pel sistema de concurs de mobilitat interna pels motius següents: 
 

1. La retribució es fixa pel lloc de treball i no per la persona que ocupa la plaça. 
 

2. En el quadre de retribucions dels llocs de treball de l’Ajuntament d’Olot consta 
que la retribució d’un lloc de treball d’auxiliar administratiu/va al 100% de jornada 
és el següent:  

• Anual bruta: 20.114,72€ 

• Sou: 9.174,56€ 

• Complementàries: 10.224,90€ 

• Altres retribucions: 715,26€ 
 

Aquesta retribució és la que consta a les bases del procés selectiu per proveir 
un lloc de treball d’auxiliar administratiu/va adscrit a la secció de Recaptació. 



 
 
 

Aquest lloc ha estat ocupat fins el 17 d’octubre de 2021 i la persona que l’ocupava 
percebia aquesta retribució.  
 
El principi d’igualtat retributiva és vulneraria en el cas que la retribució que consta 
al quadre de retribucions per aquest lloc i la que consta a les bases fos diferent i 
no al contrari. 
 

3. Les últimes bases d’un concurs de mobilitat interna per proveir un lloc de treball 
d’auxiliar administratiu/va varen ser per un lloc adscrit a l’àrea de Territori 
aprovades a la Junta de Govern Local de data 26/01/2017. En aquestes bases 
no consta la condició a la qual fa referència la recurrent. 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

20.2. - APROVACIÓ CONVENI MARC DE COOPERACIÓ EDUCATIVA ENTRE 
ESCOLA PIA I AJUNTAMENT D'OLOT 

 
 

Núm. de referència : X2021051338     
 
 
En relació a l’expedient RH142021000028 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d'Organització i atenció ciutadana, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 

Atès que la l’Escola Pia d’Olot, dins del seu pla educatiu, hi ha inclosa la realització de 
pràctiques externes, que permeten als estudiants aplicar els coneixements teòrics a la 
pràctica, incorporar els valors professionals i desenvolupar les competències  essencials 
de la professió. 

Vist que a l’Escola Pia d’Olot es cursa el Grau d’ensenyament i animació d’activitats 
socioesportives, 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’Ajuntament d’Olot està disposat a col·laborar amb l’Escola Pia d’Olot per tal 
que els seus alumnes puguin adquirir coneixements relacionats amb tasques que se’n 
deriven del funcionament normal de l’Àrea d’Esports. 

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’Organització i Atenció Ciutadana de l’Ajuntament d’Olot, proposa a la Junta de 
govern local, l’adopció dels següents acords: 

Primer.- Aprovar el conveni marc de cooperació educativa entre l’Escola Pia d’Olot i 
l’Ajuntament d’Olot. Aquest conveni substitueix el que, en idèntics termes, es va aprovar 
en data 19 de setembre del 2019 entre l’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot 
(IMELO) i l’Escola Pia d’Olot. 



 

Segon.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura del conveni, així com tota la documentació 
necessària per a l’efectivitat del present acord. 

Tercer.- L’Ajuntament d’Olot realitzarà una aportació econòmica total a l’alumne que 
realitzarà la formació de 3.884,45 €/bruts per la realització de les pràctiques, en règim 
de beca. Aquest import es pagarà en les següents anualitats: 

2021 -  971,11€ 

2022 – 2.913,34€ 

Quart.- S’inclourà a l’alumne becat a l’assegurança de responsabilitat civil d’aquest 
Ajuntament el temps que estiguin realitzant les pràctiques. 

Cinquè.- 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. 

 

Sisè.- L’import corresponent a l’anualitat del 2021 es pagarà amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària següent: 

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

0  Despeses 21330  341  131005 971.11 PERSONAL PRACTIQUES FORMACIO DUAL 
ESPORTS 

100 001 001 001 000 000 

 

 
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 

 


