ACTA NÚM. 11
JUNTA DE GOVERN LOCAL
EL DIA 24 DE MARÇ DE 2022.
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 24 de març de 2022 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 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: Agustí Arbós i Torrent, Adriana Francés i Planellas i Lluc Charles i Flaqué.
Hi assisteixen com a regidors de l’oposició Josep Guix i Feixas, Adriana Roca i Collell
i Jordi Gasulla i Flavià.
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 17 de març:
-

Dijous 17 de març va fer entrega d’una placa commemorativa a Toni Rubi, que
es va jubilar després de 32 anys treballant a l’Ajuntament d’Olot. A continuació,
es va reunir amb el Vicepresident del Govern i Conseller de Polítiques Digitals i
Territori, Jordi Puigneró, que va visitar Espai Cràter amb altres autoritats i
representants del Consistori.

A la tarda, va inaugurar el Festival MOT que fins al dissabte va organitzar
diferents activitats al Torín. Aquesta setmana, la programació del MOT es
trasllada a Girona.
-

Divendres 18 es va reunir amb representants de l’Associació d’Autoescoles de
la Garrotxa. Tot seguit, va saludar a diferents representants de l’Ajuntament de
Manresa que es van traslladar a Olot per conèixer i visitar les instal·lacions de la
Xarxa Espavilada.

-

Dissabte 19 va realitzar una visita guiada a Espai Cràter. A continuació, es va
traslladar al Torin per assistir a dues sessions del MOT. Tot seguit, va participar
de l’acte d’inauguració de l’exposició de cloenda de la Galeria les Voltes que
aquest mes tanca la seva activitat després de més de 50 anys d’història.

-

Dilluns 21 va fer entrega d’una placa commemorativa a Josep Guardiola,
personal de l’Ajuntament d’Olot que s’ha jubilat després de 32 anys de servei al
Consistori.

-

Dimecres 22 va assistir a la Junta General del SIGMA i a la Junta General del
Consorci d’Acció Social de la Garrotxa. Les dues sessions van tenir lloc al
Consell 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. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.- PROPOSANT APROVAR SOL·LICITUD DE
SUBVENCIÓ NOMINATIVA EN EL PRESSUPOST DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
PER DUR A TERME LA FIRA ORÍGENS 2022.
Núm. de referència

: X2022013105

Atès que el pressupost de despeses 2022 de la Diputació de Girona preveu a l'àrea de
Presidència (Unitat de Gestió de la Informació) una dotació de 20.000 euros a nom de
l'Ajuntament d'Olot - Fira Orígens (Org. 104 Prog. 4300 Econ. 46201 ODS 08 16).
Atès que aquest ajut està previst als ingressos del pressupost de l'Ajuntament d'Olot
2022 (partida 22200 46101 SUBV. DIPUTACIO FIRES) per al finançament de les
despeses de la Fira Orígens que tindrà lloc el 19 i 20 de novembre al recinte firal d'Olot.

En relació a l’expedient SPR12022000004 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Promoció de la ciutat, proposa a la Junta de Govern
Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el projectes Fira Orígens 2022 i sol·licitar una subvenció per import de
20.000 euros a la Diputació de Girona per al finançament de despeses de la Fira Orígens
2022 que tindrà lloc el 19 i 20 de novembre al recinte firal d’Olot.
S’aprova per unanimitat.
5.1. - APROVAR LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DINS EL MARC DE LA
CONVOCATÒRIA DIPUTACIÓ DE GIRONA - ESDEVENIMENTS FIRALS - FIRA
DEL PESSEBRE 2022
Núm. de referència

: X2022012493

Atès la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, per a l'atorgament de
subvencions a ajuntaments, ens dependents d'entitats públiques locals, entitats
municipals descentralitzades i entitats sense finalitat de lucre de la demarcació de
Girona, per a l'organització d'esdeveniments de caràcter firal, any 2022 publicada el 25
de febrer de 2022.
Atès que les bases estableixen que les sol·licituds s'han de presentar mitjançant el
model normalitzat de la Diputació de Girona des de l'endemà de la publicació de
l'extracte de la convocatòria al BOPG fins el 30 d'abril de 2022.
Atès que aquest ajut s'ha inclòs als ingressos previstos del pressupost de l'Ajuntament
d'Olot 2022 per al finançament de les despeses de la Fira del Pessebre que tindrà lloc
del 3 al 6 de desembre al centre de la ciutat.
En relació a l’expedient SPR12022000003 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Promoció de la ciutat, proposa a la Junta de Govern
Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Sol·licitar una subvenció per import de 12.000 euros a la Diputació de Girona
per al finançament de despeses de la Fira del Pessebre 2022 que tindrà lloc del 3 al 6
de desembre al centre de la ciutat.
Segon.- Presentar la sol·licitud a través de la convocatòria, en règim de concurrència
competitiva, per a l'atorgament de subvencions per a l'organització d'esdeveniments de
caràcter firal (any 2022).
S’aprova per unanimitat.

6.1. - SOL·LICITUD SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE GIRONA - NOMINATIVA FIRA
SANT LLUC 2022
Núm. de referència

: X2022011368

Atès que el pressupost de despeses 2022 de la Diputació de Girona preveu a l'àrea de
Territori i Sostenibilitat (Medi Ambient) una dotació de 7.000 euros a nom de l'Ajuntament
d'Olot - Fira Sant Lluc (Org. 500 Prog. 4190 Econ. 46205 ODS 11 02).
Atès que aquest ajut està previst als ingressos del pressupost de l'Ajuntament d'Olot
2022 (partida 22200 46101 SUBV. DIPUTACIO FIRES) per al finançament de les
despeses de la Fira Sant Lluc que tindrà lloc el 15 i 16 d'octubre al centre d'Olot.
En relació a l’expedient SPR12022000002 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Promoció de la ciutat, proposa a la Junta de Govern
Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el projecte Fira de Sant Lluc 2022 i sol·licitar una subvenció per import
de 7.000 euros a la Diputació de Girona per al finançament de despeses de la Fira Sant
Lluc 2022 que tindrà lloc el 15 i 16 d’octubre al centre d’Olot.
Segon.- Facultar l’alcalde per signar tota la documentació necessària.
S’aprova per unanimitat.
7.1. - SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PER AL FINANÇAMENT DE LA IMPLEMENTACIÓ
DELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE DE L'AGENDA 2030.
Núm. de referència

: X2022014945

Vist que el Ple d’aquesta Diputació de Girona, en sessió de data 18 de gener de 2022,
va aprovar inicialment les bases específiques reguladores per a la concessió de
subvencions per al finançament de la implementació dels objectius de desenvolupament
sostenible de l’Agenda 2030, als municipis de més de 5.000 habitants de la demarcació
de Girona publicat al Núm. BOP 18 · Núm. edicte 539 · Data 27-01-2022.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió ordinària de data 15
de febrer de 2022 va aprovar inicialment la convocatòria de subvencions per al
finançament de la implementació dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS)
de l’Agenda 2030 als municipis de més de 5.000 habitants de la demarcació de Girona
(anualitat 2022), publicat al Núm. BOP 40 · Núm. edicte 1552 · Data 28-02-2022
Vist que les actuacions se subvencionaran amb un màxim de 8.000 € per ens beneficiari,
fins a exhaurir el crèdit destinat a aquesta convocatòria. El percentatge màxim a atorgar
serà un 80% del pressupost elegible.
Vist que es consideren subvencionables les propostes d’implementació dels ODS que
incorporin aquestes dues actuacions: a) La redacció d’un pla d’alineament de les

polítiques locals del municipi amb els ODS. b) La formació (presencial o en línia) dels
càrrecs electes i treballadors de l’Ajuntament en Agenda 2030 i ODS.
Vist que l’Ajuntament d’Olot considera oportú implementar els objectius de
desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 a les polítiques municipals i formar
treballadors i càrrec electes. Vist que el cost estimat d’aquest projecte és de 13.300€ .
En relació a l’expedient SPR12022000005 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Promoció de la ciutat, proposa a la Junta de Govern
Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el projecte “Implementació dels objectius de desenvolupament
sostenible de l’Agenda 2030 a l’Ajuntament d’Olot”.
Segon.- Presentar l’esmentat projecte a la convocatòria de per al finançament de la
implementació dels objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030Anualitat 2022.
Tercer.- Sol·licitar una subvenció a la Diputació de Girona per import de vuit mil euros
(8.000 €).
S’aprova per unanimitat.
8.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES
Núm. de referència

: X2022014596

En relació a l’expedient CPG22022000018 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 22/011 per un import de
1.162.782,48 euros.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
1162782.48

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

S’aprova per unanimitat.
9.1. - APROVACIO BASES REDUCCIÓ TAXA ESCOMBRARIES 2022 - MAJORS 70
ANYS

Núm. de referència : X2022013481

En relació a l’expedient d’ofici ES022022000003 pel que es proposa la fixació de les
bases per a la sol·licitud de reducció taxa d’escombraries domiciliàries i taxa de
serveis de clavegueram exercici 2022.

De cares a afavorir a les famílies amb més escassos recursos econòmics pel que fa
al pagament de la taxa per recollida i tractament d’escombraries i residus i taxa
clavegueram amb efectes per l’actual 2022. Vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de
Govern Local l’adopció del següent acord:
Aprovar les següents bases a regir per a la sol·licitud de reducció de la taxa de
prestació de servei de recollida i tractament d’escombraries domiciliàries i taxa de
serveis de clavegueram a regir per aquest exercici 2022:
1.- Aquestes bases van dirigides a unitats familiars amb tots els membres amb edat
superior als 70 anys.
2.- Obrir un període de presentació per a acollir-se a la reducció del rebut de la taxa
per recollida i tractament d’escombraries i residus i taxa clavegueram exercici 2022,
des del dia 15 de maig fins el 15 de juny d’aquest any.
3.- Per poder gaudir de la reducció caldrà:
• El sol·licitant i la seva unitat familiar han de ser majors de 70 anys.
• Els ingressos de la unitat familiar de convivència no poden superar:
Famílies d’1 sol membre: 1,56 vegades el S.M.I ,es a dir, 21.840,00€ bruts anuals
Famílies de més d’1 membre: 1,95 vegades el S.M.I, és a dir, 27.300,00€ bruts anuals
Per unitats familiars amb algun membre amb un grau de discapacitat igual o major del
45% i/o tingui un grau de dependència II o III:
Famílies d’1 sol membre: 2,028 vegades el S.M.I ,es a dir, 28.392,00€ bruts anuals
Famílies de més d’1 membre: 2,535 vegades el S.M.I, és a dir, 35.490,00€ bruts anuals
• En cas de posseir propietats, només poden accedir a la reducció les persones que
siguin titulars d’una sola propietat ubicada a la ciutat d’Olot (habitatge+garatge), i
que aquesta no tingui un valor cadastral superior als 100.000€.
• Els diners estalviats o l’import de qualsevol altre producte financer de la unitat
familiar de Convivència (part computable) no poden ser superior als següents
imports:
- pel primer membre
20.000€
- pel segon membre
15.000€
- a partir del tercer membre 10.000€
• Estar als corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament d’Olot.
4.- Les bases dels ingressos anuals per a l’exercici 2022 són:

La referència és el salari mínim interprofessional (SMI), que queda fixat per aquest
exercici 2022 en la quantitat anual de 14.000,00€.
FAMILIES D’1 SOL MEMBRE
- Ingressos
8.400,00€
- Ingressos
14.000,00€
- Ingressos
16.800,00€
- Ingressos
21.840,00€

anuals fins al 60% del SMI .........................................
anuals superiors al 60% del SMI fins el SMI.........................
anuals superiors al SMI fins al 1,2 del SMI.... .....................
anuals superiors al 1,2 del SMI fins 1,56 del SMI.....................

Les bonificacions a aplicar, sempre i quan les sol·licituds reuneixin els mínims exigits són:
-

Ingressos
Ingressos
Ingressos
Ingressos

anuals
anuals
anuals
anuals

fins al 60% del SMI .........................................
95%
superiors al 60% del SMI fins el SMI.........................
75%
superiors al SMI fins el 1,2 del SMI ........................... 50%
superiors al 1,2 del SMI fins el 1,56 del SMI .................. 30%
FAMILIES DE MÉS D’1 MEMBRE

- Ingressos
8.400,00€
- Ingressos
14.000,00€
- Ingressos
21.000,00€
- Ingressos
27.300,00€

anuals fins al 60% del SMI .........................................
anuals superiors al 60% del SMI fins el SMI.........................
anuals superiors al SMI fins al 1,5 del SMI.... .....................
anuals superiors al 1,5 del SMI fins 1,95 del SMI.....................

Les bonificacions a aplicar, sempre i quan les sol·licituds reuneixin els mínims exigits són:
-

Ingressos
Ingressos
Ingressos
Ingressos

anuals
anuals
anuals
anuals

fins al 60% del SMI .........................................
95%
superiors al 60% del SMI fins el SMI.........................
75%
superiors al SMI fins el 1,5 del SMI ........................... 50%
superiors al 1,5 del SMI fins el 1,95 del SMI .................. 30%

5.- Aquestes bases seran molt més beneficioses per a les unitats familiars que
compleixin algun dels casos següents:
•
•

algun dels seus membres tingui un grau de discapacitat igual o major del 45%
algun dels seus membre tingui un grau de dependència II o III
FAMILIES D’1 SOL MEMBRE

En aquests casos la base dels ingressos serà:
- Ingressos anuals fins al 78% del SMI ..............................................
10.920,00€
- Ingressos anuals superiors al 78% del SMI fins al 1,3 del SMI..............
18.200,00€
- Ingressos anuals superiors al 1,3 del SMI fins al 1,56 del SMI.............
21.840,00€

- Ingressos anuals superiors al 1,56 del SMI fins al 2,028 del SMI............
28.392,00€
Les bonificacions a aplicar, sempre i quan les sol·licituds reuneixin els mínims exigits són
-

Ingressos
Ingressos
Ingressos
Ingressos

anuals
anuals
anuals
anuals

fins al 78% del SMI ...................................................
superiors al 78% del SMI fins al 1,3 del SMI...................
superiors al 1,3 del SMI fins al 1,56 del SMI.................
superiors al 1,56 del SMI fins al 2,028 del SMI...............

95%
75%
50%
30%

FAMILIES DE MÉS D’1 MEMBRE
- Ingressos
10.920,00€
- Ingressos
18.200,00€
- Ingressos
27.300,00€
- Ingressos
35.490,00€

anuals fins al 78% del SMI ..............................................
anuals superiors al 78% del SMI fins al 1,3 SMI....................
anuals superiors al 1,3 del SMI fins al 1,95 del SMI.... .........
anuals superiors al 1,95 del SMI fins 2,535 del SMI.................

Les bonificacions a aplicar, sempre i quan les sol·licituds reuneixin els mínims exigits són:
-

Ingressos
Ingressos
Ingressos
Ingressos

anuals
anuals
anuals
anuals

fins al 78% del SMI ..............................................
superiors al 78% del SMI fins al 1,3 SMI...................
superiors al 1,3 del SMI fins el 1,95 del SMI ..............
superiors al 1,95 del SMI fins el 2,535 del SMI .............

95%
75%
50%
30%

6.- Per justificar la sol·licitud cal adjuntar els següents documents:
-

Fotocòpia del NIF del/de la sol·licitant.
Fotocòpia del darrer rebut de l’aigua
Justificants de cobrament (sou/pensió/viduïtat...)
Justificants de no ingressos (no subsidi d’atur/no prestació ICASS O INNS)
Certificats bancaris del saldo mitjà ponderat/saldo a 31/12/2021 de tots el
productes financers
Documentació acreditativa, si s’escau, del grau de discapacitat o dependència.

Només en cas que no s’hagi autoritzat a l’Ajuntament per a l’obtenció directe de
les dades relacionades:
-

En cas d’habitatge propi, rebut de l’IBI 2021
Rebut de la taxa d’escombraries de l’exercici 2021
Certificat de convivència de la unitat familiar, expedit per l’Ajuntament d’Olot.
Còpia de la declaració de renda de tots els membres de la unitat familiar, o
certificat negatiu en cas de no fer-la, expedit per l’Agència Estatals
d’Administració Tributària.
Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament
d’Olot.

7.- Per sol·licitar la reducció cal adreçar-se a la l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC)
d’aquest Ajuntament de dilluns a dijous, en horari de 8 a 17:30 hores

ininterrompudament, i el divendres en horari de 8 a 15 hores, on s’assessorarà
adequadament i es facilitaran els impresos pertinents.
8.- Es posarà en coneixement del públic en general, l’obertura d’aquest període
de presentació de noves sol·licituds a través de la premsa local i altres mitjans
habituals.
S’aprova per unanimitat.
10.1. - APROVACIO BASES REDUCCIÓ FINQUES UBICADES EN SÒL RÚSTIC
Núm. de referència : X2022013484

En relació a l’expedient d’ofici ES022022000004 pel que es proposa la fixació de les
bases per a la sol·licitud de reducció d’escombraries domiciliàries vivendes ubicades
en sòl rústic exercici 2022.
Atès el que contempla l’ordenança fiscal 3.9 reguladora de la taxa per prestació del
servei de recollida i tractament d’escombraries i residus, al seu article 6è.
Bonificacions, en relació a les vivendes ubicades en sòl rústic: “les unitats tributàries
corresponents a finques amb destí vivenda i ubicades en sòl rústic, podran ser
objecte de bonificació de fins un 30%, motivada per la realització d’activitats agrícoles
o ramaderes, per la naturalesa concreta de les instal·lacions ubicades a la vivenda
rústica o per les característiques de la prestació del servei”, la regidora delegada
d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord:
Aprovar les següents bases a regir per a la sol·licitud de reducció de la taxa municipal
de recollida d’escombraries domiciliàries per les vivendes ubicades en sòl rústic a
regir per aquest exercici 2022:
1) Obrir un període de presentació de noves sol·licituds per a acollir-se a la reducció
del rebut de la taxa per recollida i tractament d’escombraries i residus vivendes
ubicades en sòl rústic exercici 2022, des del dia 15 de maig fins el 15 de juny d’aquest
any.
2) Per sol·licitar la reducció cal adreçar-se a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC)
d’aquest Ajuntament de dilluns a dijous, en horari de 8 a 17:30 hores
ininterrompudament, i el divendres en horari de 8 a 15 hores, amb la documentació
acreditativa en cada supòsit.
3) Es posarà en coneixement del públic en general l’obertura d’aquest període de
presentació de noves sol·licituds a través de la premsa local i altres mitjans habituals.
S’aprova per unanimitat.

11.1. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ
PRESENTADA PEL SR. ****, PER DANYS OCASIONATS PER UNA CAIGUDA.
Núm. de referència : X2020001742
Vist l’escrit presentat per l’advocada Sra. ****, en nom i representació del Sr. ****, en el
que es formula reclamació patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats
per una caiguda a la Plaça de Toros i atesos els següents
ANTECEDENTS DE FET
Primer.- La representació del Sr. **** va formular reclamació patrimonial pels danys
ocasionats per una caiguda a la Plaça de Toros, durant la celebració del Festival
Lluèrnia, degut a la falta de mesures de seguretat de la Plaça de Toros, patint lesions
d’importància a l’espatlla dreta (Registre General, núm. E2019021299/08-11-2019). A la
petició s’hi acompanya la següent documentació: còpia de part del programa del Festival
Lluèrnia; informació extreta de la web www.olotcultura.cat on consta que la Plaça de
Toros d’Olot és titularitat de l’Ajuntament d’Olot; fotografies de la Plaça de Toros d’Olot
i les graderies on va succeir l’accident; fotografies de les grades efectuades a plena llum
del dia del lloc de l’accident; vídeos realitzats durant l’espectacle SFERA a l’interior de
la Plaça de Toros la nit de l’accident; informe del Servei d’Urgències de l’Hospital d’Olot;
informe de ressonància magnètica (24/12/2018); informe del Servei de Traumatologia i
Cirurgia Ortopèdica de la Clínica de Vic (29/01/2019); informe del Consorci Hospitalari
de Vic (30/01/19) acreditatiu de la intervenció quirúrgica; factura del material quirúrgic
col·locat en la intervenció quirúrgica i comprovant de pagament; resum cronològic de les
visites mèdiques de seguiment i dels tractaments realitzats; comunicats mèdics de baixa
d’incapacitat temporal, de confirmació d’incapacitat temporal i d’alta mèdica; fulls
d’autorització de rehabilitació acreditatius de les sessions de rehabilitació realitzades per
prescripció mèdica; i factura de la primera sessió de rehabilitació. La reclamació es fixa
en la quantitat de 18.588,66 euros.
Segon.- L’Ajuntament d’Olot va admetre a tràmit la reclamació per responsabilitat
patrimonial per resolució de l’Alcaldia de data 15 de gener de 2020, la qual va ser
notificada tant “Lluèrnia Associació Cultural”, entitat organitzadora de “Lluèrnia, Festival
del foc i de la llum”, com a l’asseguradora de l’Ajuntament d’Olot.
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”.
Aquest article determina 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 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.- La determinació de si els danys patits pel Sr. **** són atribuïbles de forma
directa i exclusiva al funcionament dels serveis públics municipals no és gens fàcil. En
aquest sentit, el fet que ni la Policia Municipal ni cap altre servei de l’Ajuntament d’Olot
intervingués directament en l’accident no permet acreditar la veracitat dels fets relatats
per la part reclamant, alhora que dificulta esbrinar com i perquè es va produir aquest
accident.
En primer lloc cal assenyalar que el “Festival Lluèrnia, festival del foc i de la llum” és una
activitat cultural organitzada per una associació privada denominada “LLUÈRNIA
ASSOCIACIÓ CULTURAL”.
La intervenció de l’Ajuntament d’Olot en aquest festival queda circumscrit a donar suport
institucional a una activitat privada d’indubtable interès per a la ciutat d’Olot, tant des del
punt de vista cultural com de promoció econòmica i turística; sense que, en cap cas,
aquesta intervenció col·laborativa converteix a l’Ajuntament d’Olot en organitzador del
Festival Lluèrnia.
En aquest sentit, és remarcable assenyalar que la participació de l’Ajuntament queda
circumscrita a l’atorgament de les autoritzacions pertinents per dur a terme les seves
activitats a diferents llocs de la ciutat (decret de 6 de novembre de 2018
(2018LDEC002980) del regidor delegat de Serveis urbans, Espai públic i
infraestructures i obra pública, Mobilitat i ocupació de la via pública); a l’atorgament de
subvencions (resolució de la Junta de Govern de l’Ajuntament d’Olot de 22 de febrer de
2018); o a la cessió de determinats locals de propietat municipal, com ara la Plaça de

Toros (resolució de la Junta de Govern de l’Institut Municipal de Cultura d’Olot, de 18
d’octubre de 2018)
Tercer.- La Plaça de Toros d’Olot és un immoble propietat de l’Ajuntament d’Olot, que
figura inscrit en l’Inventari General de Béns Municipals com a bé de domini públic, amb
destí a serveis públics. La gestió de la Plaça de Toros es va delegar a l’Institut de Cultura
de la Ciutat d’Olot (organisme autònom local antecessor de l’Institut Municipal de
Cultura d’Olot), per acord de la Junta de Govern de l’Ajuntament d’Olot de data 3
d’octubre de 2013 i aquesta situació es va mantenir fins a la dissolució de l’Institut
Municipal de Cultura d’Olot a l’any 2021.
La Junta de Govern de l’Institut Municipal de Cultura d’Olot, en resolució de 18 d’octubre
de 2018, va cedir a “LLUÈRNIA ASSOCIACIÓ CULTURAL” la Plaça de Toros per a la
instal·lació de l’obra SFERA, de Xevi Bayona i Àlex Posada, en el marc del Festival
Lluèrnia.
En el contracte de cessió s’assenyalen clarament quines són les obligacions d’ambdues
parts. L’Ajuntament d’Olot aporta un espai apte i adequat per realitzar l’activitat pretesa
per l’associació organitzadora del Festival; és a dir, un espai físic que compleix amb les
mesures necessàries per realitzar-hi activitats d’espectacles públics. L’associació
organitzadora del Festival Lluèrnia assumeix l’adequació de l’espai a l’activitat
específica que vol dur a terme; és a dir, per una part, es responsabilitza de la instal·lació
dels elements necessaris per realitzar l’activitat, tant material tècnic de llum i so, com
escenaris o qualsevol altre element que es consideri necessari per a l’exhibició de l’obra
i, per altra, es responsabilitza de la concreció de tots aquells aspectes pràctics vinculats
a l’espectacle, com per exemple i entre molts d’altres, determinar el lloc d’accés o de
sortida del públic visitant al recinte taurí, els recorreguts del públic per veure la
instal·lació o les zones de la Plaça de Toros on pot accedir el públic visitant.
En aquest cas, la responsabilitat de l’Ajuntament d’Olot es limitava a garantir que la
Plaça de Toros cedida a LLUÈRNIA ASSOCIACIÓ CULTURAL, per dur-hi a terme una
activitat inclosa en el Festival Lluèrnia, estigués en un estat de conservació adequat que
permetés realitzar l’activitat programada; però no abastava, en cap cas, als aspectes
organitzatius de l’activitat programada.
Vist l’expedient administratiu SRP12020000002 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:
RESOLC
DENEGAR la indemnització reclamada pel Sr. **** , pels danys ocasionats per una
caiguda a la Plaça de Toros d’Olot, durant la celebració del Festival Lluèrnia, en no
quedar provat el nexe causal entre els danys reclamats i el funcionament dels serveis
públics municipals.
S’aprova per unanimitat.

12.1. - ADJUDICACIÓ, MITJANTÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT DE
LES OBRES DE CONSERVACIÓ I MILLORA DE LA INFRAESTRUCTURA VIÀRIA
DIVERSOS CARRERS DE LA CIUTAT . ANY 2022 - FASE 1.

Núm. de referència
Tipus
Contracte
Procediment
Criteris

: X2022003320
OB

D'OBRES

AB
MU

PROCEDIMENT OBERT
MULTIPLICITAT DE CRITERI

Antecedents
Per acord de Junta de Govern Local de data 23 de desembre de 2021, es va aprovar el
projecte tècnic de conservació i millora de la infraestructura viària a diversos carrers de
la ciutat. Any 2022. Fase 1
Per Acord de Junta de Govern Local de data 27 de gener de 2022, es va aprovar
l’expedient de contractació administrativa de les “Obres de conservació i millora de la
infraestructura viària diversos carrers de la ciutat . Any 2022 - Fase 1.” mitjançant
procediment obert simplificat, amb un pressupost de quatre cents dotze mil sis cents
cinquanta vuit euros amb trenta vuit cèntims (412.658,38 €) IVA inclòs. Aquest import
es desglossa en tres cents quaranta un mil amb trenta nou euros i noranta vuit cèntims
(341.039,98 €) de pressupost net i setanta un mil sis cents divuit euros amb quaranta
cèntims (71.618,40 €) en concepte d’IVA calculat al tipus del 21%.
En data 17 de febrer de 2022 finalitzà el termini de presentació de proposicions, havent
participat en la licitació, per haver presentat la seva oferta dins el termini fixat i en la
forma pertinent, la següent empresa:
-

JOSEP VILANOVA, SA (A17444092)

En data 18 de febrer de 2022 es reuneix la Mesa de Contractació , procedint a l’obertura
del sobre A, documentació administrativa, declarant admeses totes les empreses
participants .
En data 23 de febrer de 2022 es requereix que l’empresa faci un aclariment respecte de
la informació consignada en la Declaració responsable en relació a la subcontractació ,
i se’ls atorgà un termini de tres dies hàbils des de l’enviament del requeriment perquè
responguessin. Finalitzat aquest termini i havent rebut resposta al requeriment es
procedeix a convocar la Mesa de Contractació per obrir el Sobre B.
En data 3 de març de 2022 es reuneix la Mesa de Contractació , procedint a l’obertura
del sobre B amb criteris automàtics i procedint a la sol·licitud de l’informe de valoració
als serveis tècnics.

En data 10 de març de 2021 es reuneix la Mesa de Contractació , per donar compte de
l’informe de valoració de les ofertes presentades per Maria Quer com a Tècnica de l’Àrea
d’Urbanisme i el Sr. Sr. Ramon Prat Molas, Cap d’àrea d’Infraestructures, Obra Pública
i Brigada, i la Mesa acorda elevar a la Junta de Govern Local la proposta d’adjudicació
del contracte de les “Obres de conservació i millora de la infraestructura viària diversos
carrers de la ciutat . Any 2022 - Fase 1” l’empresa JOSEP VILANOVA, SA
En 15 de març de 2022 es requereix a l’empresa JOSEP VILANOVA, SA, la presentació
de la documentació justificativa relativa a la subcontractació i d’haver constituït la
garantia definitiva d’import 16.942,15 €.
Atès que l’empresa JOSEP VILANOVA, SA, presentà la documentació requerida dins
del termini atorgat a l’efecte.
De conformitat amb l’article 151 de la LCSP
D’acord amb els antecedents i de conformitat amb el punt 1 de la Disposició Addicional
2a.
Per tot això, en exercici de les competències conferides en virtut de la delegació
efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret de data 25 de juny de
2019.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12022000003, la regidora delegada
d’Hisenda, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següent acord:
Primer.- ADJUDICAR el contracte “Obres de conservació i millora de la infraestructura
viària diversos carrers de la ciutat . Any 2022 - Fase 1” , a favor de l’empresa JOSEP
VILANOVA, SA, amb NIF. A17444092 pel preu de QUATRE CENTS DEU MIL EUROS
(410.000,00 €) Iva Inclòs , que es desglossa en:
Tres cents trenta vuit mil vuit cents quaranta dos euros amb noranta vuit cèntims
(338.842,98 €) de pressupost net i setanta un mil cent cinquanta set euros amb dos
cèntims (71.157,02 €) d’IVA calculat al 21%
Segon.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de
clàusules administratives particulars reguladores de la contractació, aprovat per Acord
de Junta de Govern Local de data 27 de gener de 2022 ,així com amb l’oferta presentada
per l’adjudicatari.
Les característiques i avantatges de l’oferta adjudicatària queden acreditades a l’acta
valoració efectuada per la Mesa de Contractació, en sessió celebrada en data 10 de març
de 2022.
Tota la informació necessària que justifica la present adjudicació es troba publicada en
el Perfil del contractant de l’Ajuntament d’Olot.
Tercer.- Aprovar i disposar la despesa per import de 410.000,00 € amb càrrec a les
següents partides:

Any Econ. Prog.
Nom
Paviments vies públiques barris
22
140 1532
Renovació voreres barris
22
140 1532
Supressió barreres arquitectòniques
barris
22
140 1532
Senyalització vies públiques
22
134
151
Operació
200300
200210
200300
200300

Referència
2200756
2200756
2200757
2200758

Tipus
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses

Partida
22140 1532 61902
22140 1532 61902
22140 1532 61903
22140 1532 61904

200300

2200759

Despeses 22140 134 61912

Import
213024.19
-2658.38
153662.46
36094.48
7218.89

Org.
61902
61903

213.024,19 €
153.662,46 €

61904
61912

36.094,46 €
7.218,89 €

Descripció
CC1
PAVIMENTS VIES PUBLIQUES BARRIS100
PAVIMENTS VIES PUBLIQUES BARRIS100
RENOVACIO VORERES BARRIS
100
SUPRESSIO BARRERES
100
ARQUITECTONIQUES
SENYALITZACIO VIES PUBLIQUES 100

CC2
001
001
001
001

CC3
001
001
001
001

CC4
001
001
001
001

CC5
000
000
000
000

CC6
000
000
000
000

001

001

001

000

000

Quart.- El termini d’execució de les obres és de 55 dies, a comptar des del dia següent
a la signatura de l’acta de comprovació del replanteig i el termini de garantia serà de 2
anys.
Cinquè.- La direcció facultativa anirà a càrrec del Sr. Ramon Prat Molas, cap de l’Àrea
d’Infraestructura i Obra Pública de l’Ajuntament d’Olot. La coordinació de seguretat i
salut i la direcció de l’execució de les obres anirà a càrrec de l’empresa Plana Hurtós
Enginyers, SLP.
Sisè.- Nomenar responsable del contracte al Sr. Ramon Prat Molas, cap de l’Àrea
d’Infraestructura i Obra Pública de l’Ajuntament d’Olot.
Setè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a la resta de licitadors que han
participat a la licitació i es publicarà en el Perfil del Contractant, de conformitat amb
l’article 151.1 de la LCSP.
Vuitè.- La formalització del contracte haurà d’efectuar-se en el termini màxim de 15 dies
hàbils següents a aquell en què es realitzi la notificació de l’adjudicació als licitadors.
Novè.- Publicar la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del
Contractant de l’Ajuntament d’Olot, de conformitat amb l’article 154 de la LCSP.
S’aprova per unanimitat.

12.2. - SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE D'EXECUCIÓ DE L'ENDERROC
DELS EDIFICIS SITUATS AL CAMÍ DE LA CREU, NÚM. 8-10 I AL CARRER SANT
CRISTÒFOR NÚM. 16-18-20
Núm. de referència : X2022010522
Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar els serveis de redacció del projecte d’execució
de l’enderroc dels edificis situats al Camí de la Creu números 8 i 10 i al carrer Sant
Cristòfor números 16,i 18-20, com es desprèn de l’informe de data 18 de febrer de 2022,
emès pel Sr. Ramon Prat Molas, cap de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament 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 es serveis de
redacció del projecte d’execució de l’enderroc dels edificis situats al Camí de la Creu
números 8 i 10 i al carrer Sant Cristòfor números 16,i 18-20, als arquitectes:
-Mariona Sòria Rosselló
-Quim Batrina Masó
-Simó Roca Asperó
Quart.- D’acord amb l’informe de valoració emès pel Sr. Ramon Prat Molas, cap de
l’Àrea de Territori d’aquest Ajuntament, en data 18 de març de 2022, la millor proposta
és la presentada pel Sr. SIMÓ ROCA ASPERÓ, per ésser l’oferta presentada amb un
import inferior al de la licitació.
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’arquitecte Sr. SIMÓ ROCA ASPERÓ 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: CC012022000185 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. Sr. Ramon Prat Molas, cap de l’Àrea de Territori
de l’Ajuntament d’Olot de data 18 de febrer de 2022, 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’arquitecte Sr. SIMO ROCA ASPERÓ, amb NIF núm. ****, el contracte menor
dels serveis de redacció del projecte d’execució de l’enderroc dels edificis situats al
Camí de la Creu números 8 i 10 i al carrer Sant Cristòfor números 16,i 18-20; pel preu
de divuit mil quatre euros amb vuitanta cèntims (18.004,80 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en catorze mil vuit-cents vuitanta euros (14.880 €) de
pressupost net i tres mil cent vint-i-quatre euros amb vuitanta cèntims (3.124,80 €) d’IVA
calculat amb un tipus del 21 %
Tercer.- El termini per a l’execució dels serveis serà de quatre mesos, a partir de la data
de recepció de la notificació de l’adjudicació
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 18.004,80 €, IVA inclòs, amb càrrec
a la partida núm. 22.140.151.60904 “Polígon d’actuació Sant Cristòfor” del Pressupost
municipal.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 22140 151 60904

Import
18004.80

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
POLIGON ACTUACIO SANT CRISTOFOL
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
CC012022000185.
.
Sisè.- Notificar aquesta resolució als arquitectes Srs/es. Simó Roca Asperó, Quim
Bartrina Masó i Mariona Sòria Rosselló
S’aprova per unanimitat.

12.3. - SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE DE MILLORA DE LA XARXA DE
DRENATGE URBÀ D'OLOT A L'ÀMBIT DEL CARRER ANDREA
Núm. de referència : X2022010632
Tipus de Contracte: SE
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SERVEIS
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar els serveis per la redacció del projecte de
millora de la xarxa de drenatge urbà d’Olot a l’àmbit del carrer Andrea, com es
desprèn de l’informe de data 22 de febrer de 2022, emès pel Sr. Ramon Prat Molas,
cap de l’Àrea de Territori de l’ajuntament 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 els serveis per
la redacció del projecte de millora de la xarxa de drenatge urbà d’Olot a l’àmbit del carrer
Andrea:
-ABM Serveis d’enginyeria i consulting SL
-Roger Soler Camps
-Ecovat Consult, SL
Quart.- D’acord amb l’informe de valoració emès pel Sr. Ramon Prat Molas, cap de
l’Àrea de Territori d’aquest Ajuntament, en data 22 de març de 2022; ha estat presentada
una única oferta subscrita per l’empresa ABM, SERVEIS D’ENGINYERIA I
CONSULTING, SL, la qual s’informa favorablement , la millor proposta és la presentada
per ésser d’un import inferior al de la licitació.
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 ABM SERVEIS D´ENGINYERIA I
CONSULTING SLU i atès que aquesta compta amb l’habilitació professional necessària
per realitzar la prestació objecte del contracte.

Fonament jurídic
La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant
LCSP) i correspon a la modalitat 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: CC012022000190 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. Ramon Prat Molas, cap de l’Àrea de Territori
de l’ajuntament d’Olot de data 22 de febrer de 2022, 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 ABM SERVEIS D´ENGINYERIA I CONSULTING SLU, amb NIF
núm. B17646563, el contracte menor dels serveis per la redacció del projecte de millora
de la xarxa de drenatge urbà d’Olot a l’àmbit del carrer Andrea; pel preu de disset mil
set-cents vuitanta-set euros (17.787 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en catorze mil set-cents euros (14.700 €) de pressupost
net i tres mil vuitanta-set euros (3.087 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 %
Tercer.- El termini per a l’execució dels serveis serà de tres mesos, a partir de la data
de recepció de la notificació de l’adjudicació
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 17.787 €, IVA inclòs, amb càrrec
a la partida núm. 22.160.151.61906 “actuacions clavegueram ciutat” del Pressupost
municipal.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 22140 160 61906

Import
17787

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
ACTUACIONS CLAVEGUERAM CIUTAT
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
CC012022000190

Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa ABM SERVEIS D´ENGINYERIA I
CONSULTING SLU.
S’aprova per unanimitat.
12.4. - APROVAR L’EXPEDIENT, PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
PARTICULARS I TÈCNIQUES, PER A LA CONTRACTACIÓ MITJANÇANT
PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT DEL SERVEI DEL
MANTENIMENT DEL SISTEMA D’ALIMENTACIÓ ININTERROMPUDA (SAI); I
CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ
Núm. de referència

: X2022009020

Tipus contracte
Procediment
Criteris

SE
NE
SP

DE SERVEIS
PROCEDIMENT NEGOCIAT
SENSE PUBLICITAT

Antecedents
Atesa la necessitat de contractar el servei del manteniment del sistema d’alimentació
ininterrompuda (SAI) amb l’empresa “EATON INDUSTRIES (SPAIN) SL”, d’acord amb
l’informe emès pel responsable del Departament d’Informàtica i Noves Tecnologies de
l’Ajuntament d’Olot.
Atès que les tasques de manteniment és indispensable que el faci l’empresa EATON
INDUSTRIES (SPAIN) SL, per assegurar un millor manteniment del producte, atès que
és l’empresa fabricant del SAI.
Vist que el procediment a seguir per a l’adjudicació és el negociat sense publicitat, en
aplicació dels articles 166 i 168.a)2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic (en endavant LCSP)
Vist l’informe tècnic emès pel responsable del Departament d’Informàtica i Noves
Tecnologies de l’Ajuntament d’Olot.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern, en virtut
de la delegació de la qual es va donar compte en la sessió extraordinària del Ple de
l’Ajuntament d’Olot, celebrada el dia 27 de juny de 2019.
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.- INICIAR l’expedient de contractació del servei del manteniment del sistema
d’alimentació ininterrompuda (SAI), amb “EATON INDUSTRIES (SPAIN) SL”, NIF
B31005150.

Segon.- APROVAR l’expedient de contractació administrativa del servei de
manteniment del sistema d’alimentació ininterrompuda (SAI), d’acord amb el previst a
l’article 117 de la LCSP.
El pressupost base de licitació és de tres mil cent setanta-vuit euros amb set cèntims
(3.178,07 €), IVA inclòs. Aquest import es desglossa en 2.626,50 € de pressupost net,
més 551,57 € d’IVA calculat al 21%.
Aquest pressupost inclou tots els costos d’execució del contracte.
Any 1 contracte
Any 2 contracte
Total

Pressupost
net 1.313,25 €
1.313,25 €
2.626,50 €

IVA 21%
275,78 €
275,78 €
551,57 €

Total
1.589,03 €
1.589,03 €
3.178,07 €

El contracte tindrà una durada de dos anys, amb efectes des del dia 1/04/2022 fins el
31/03/2024.
Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
condicions tècniques, d’acord amb el previst als articles 122 i 124 de la LCSP.
Quart.- APROVAR la despesa del primer any de contracte amb càrrec a la partida
Manteniment i suport informàtic 22 120 920 227994 del Pressupost Municipal.
Operació Referència
200200
200200

Tipus
Partida
Despeses 22120 920 227994
Despeses 99999

Import
1589.03
1589.03

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
MANTENIMENT I SUPORT INFORMATIC
100 001 001 001 000 000
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA
100 001 001 001 000 000

Cinquè.- CONVIDAR, en aplicació de l’article 168.a) 2n. i 170 de la LCSP, a l’empresa
“EATON INDUSTRIES (SPAIN) SL”, NIF B31005150, de conformitat amb l’informe que
consta a l’expedient, per tal que si ho desitja, presenti oferta en els termes recollits en el
plec de clàusules administratives particulars i el plec de condicions tècniques.
Sisè.- NOMENAR Responsable del Contracte al Sr. Joan Prat Espuña, responsable del
Departament d’Informàtica i Noves Tecnologies de l’Ajuntament d’Olot, d’acord amb
l’article 62 de la LCSP.
Setè.- DELEGAR a l’Alcalde 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, d’acord amb el previst als articles 9 i 12 de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i l’article 11 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions
Públiques de Catalunya.
S’aprova per unanimitat.

12.5. - MODIFICAR EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
I EL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE LA LICITACIÓ DEL SERVEI
CONTROL DE PLAGUES DE LA CIUTAT D’OLOT
Núm. de referència

: X2022011455

Antecedents
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot, en sessió de data 10 de març de 2022,
va aprovar l'expedient de contractació administrativa del Servei de control de plagues
de la ciutat d’Olot, el plec de clàusules administratives particulars (PCAP), el plec de
prescripcions tècniques (PPT) i convocar licitació.
Vist l’informe emès pels serveis tècnics del SIGMA, en què posen de manifest que en el
plec de clàusules administratives s’estableix en la clàusula 14, apartat b), corresponent
a la solvència professional o tècnica, i pel que fa al punt b) corresponent a “Títols
acadèmics i professionals de l’empresari i dels directius de l’empresa i, en particular, del
responsable o responsables de l’execució del contracte, així com dels tècnics
encarregats directament d’aquesta”, que les empreses que vulguin optar al Lot 2, han
d’acreditar, entre d’altres:
− Personal que actuï en les tasques del control de mosquit tigre: Certificat de nivell
especial pel tractament amb productes molt tòxics, cancerígens, mutàgens i tòxics
per la reproducció.
En el plec de prescripcions tècniques s’estableix també, a l’apartat “10. Personal i
mitjans tècnics”, que el personal:
Tant per al lot 1 com per al lot 2 hauran de disposar de:
Personal que manipulin productes en les tasques del control de plagues: Certificat de
nivell especial pel tractament amb productes molt tòxics, cancerígens, mutàgens i
tòxics per la reproducció.
Vist que amb posterioritat a l’aprovació dels plecs de clàusules ens hem adonat que no
és necessari disposar del certificat de nivell especial pel tractament amb productes molt
tòxics, cancerígens, mutàgens i tòxics per la reproducció si es fa manipulació del
producte definit en el plec de prescripcions tècniques per al tractament del mosquit tigre
(o de característiques similars), inclòs en el Lot 2. No obstant, si per la prestació del
servei el licitador presenta en la memòria proposta d’ús d’algun producte amb la
perillositat esmentada, serà necessari disposar del corresponent certificat.
I per aquest motiu, proposen:
Primer.- En el Plec de clàusules administratives, modificar la clàusula 14, apartat b),
corresponent a la solvència professional o tècnica, i pel que fa al punt b) corresponent
als “Títols acadèmics i professionals de l’empresari i dels directius de l’empresa i, en
particular, del responsable o responsables de l’execució del contracte, així com dels
tècnics encarregats directament d’aquesta”, per al Lot 2, eliminar el requisit referent a

que el personal que manipuli productes en les tasques del control de mosquit tigre
disposi del Certificat de nivell especial pel tractament amb productes molt tòxics,
cancerígens, mutàgens i tòxics per la reproducció, i establir que únicament serà
necessari quan en la memòria es proposi fer ús d’aquests productes.
Amb la qual cosa quedarà redactat així:
“Lot 2 - Servei de control de la població d’aus i tractament preventiu i control del
mosquit tigre
− Personal encarregat: Certificat de professionalitat de gestió de serveis per al
control d’organismes nocius de nivell de qualificació 3.
− Personal aplicador: Certificat de professionalitat de gestió de serveis per al control
de plagues de nivell de qualificació 2.
− Personal que actuï en les tasques del control de mosquit tigre: Certificat de nivell
especial pel tractament amb productes molt tòxics, cancerígens, mutàgens i tòxics
per la reproducció.
Únicament serà necessari quan en la memòria es proposi fer ús d’algun producte
amb la perillositat esmentada.
− Personal que actuï en el control de la població d’aus: Curs de formació de benestar
animal durant el transport i d’operari de control d’aus.”
Segon. - Al Plec de prescripcions tècniques, modificar l’apartat 10. Personal i mitjans
tècnics i per al Lot 2 eliminar el requisit referent a que el personal que manipuli
productes en les tasques del control de plagues disposi del Certificat de nivell especial
pel tractament amb productes molt tòxics, cancerígens, mutàgens i tòxics per la
reproducció, i establir que únicament serà necessari quan en la memòria es proposi fer
ús d’aquests productes; de manera que la qualificació necessària quedarà així:
“Tant per al lot 1 com per al lot 2 hauran de disposar de:
− Personal encarregat: Certificat de professionalitat de gestió de serveis per al
control d’organismes nocius de nivell de qualificació 3.
− Personal aplicador: Certificat de professionalitat de gestió de serveis per al control
de plagues de nivell de qualificació 2.
A més, en el lot 1, hauran de disposar de:
− Personal que manipulin productes en les tasques del control de plagues: Certificat
de nivell especial pel tractament amb productes molt tòxics, cancerígens,
mutàgens i tòxics per la reproducció.
En el lot 2, el personal que manipuli productes en el control de plagues haurà de disposar
del certificat de nivell especial pel tractament amb productes molt tòxics, cancerígens,

mutàgens i tòxics per la reproducció únicament quan en la memòria es proposi fer i ús
d’algun producte amb la perillositat esmentada.
I a més a més, en el lot 2:
− Personal que actuï en el control de la població d’aus: Curs de formació de benestar
animal durant el transport i certificat d’operari de control d’aus.”
Vist l’expedient administratiu CCS12022000012 i antecedents corresponents, la
regidora d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord:
Primer.- APROVAR la modificació del plec de clàusules administratives particulars i del
plec de prescripcions tècniques de la licitació del Servei de control de plagues de la
ciutat d’Olot, que figura a l’expedient.
Segon.- Publicar aquest acord i el plecs de clàusules administratives particulars i el plec
de prescripcions tècniques modificats en el Perfil del Contractant, i concedir un nou
termini per a la presentació de proposicions, equivalent als dies naturals transcorreguts
entre la publicació inicial del plec i la publicació dels plecs modificats.
S’aprova per unanimitat.
12.6. - ADJUDICAR EL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PILONES PEL
CONTROL D’ACCÉS A LA PLAÇA DEL CARME
Núm. de referència : X2022012469
Tipus de Contracte: SU
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SUBMINISTRAMENT
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar el subministrament i instal·lació de pilones pel
control d’accés a la Plaça del Carme, com es desprèn de l’informe de data 8 de març de
2022, emès pel Sr. Ramon Prat Molas, cap d’àrea del departament de Territori 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 i
instal·lació de pilones pel control d’accés a la Plaça del Carme:
-

Lampisteria Jesus Garcia i Fills SL

-

Etra Bonal SA
Electricitat maniobra i control SA

Quart.- Atès que s’ha presentat una única oferta dins del termini establert, subscrita per
l’empresa “ETRA BONAL SA”, i aquesta compleix els criteris establerts segons informe
de valoració favorable.
Cinquè.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les
regles generals de contractació.
Sisè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa ETRA BONAL 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. CC012022000219 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. Ramon Prat Molas, cap d’àrea del departament
de Territori de l’Ajuntament d’Olot, de data 8 de març de 2022, 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 ETRA BONAL SA, amb NIF núm. A08522955, el contracte menor
del subministrament i instal·lació de pilones pel control d’accés a la Plaça del Carme,
pel preu de disset mil nou-cents cinquanta-sis euros amb cinquanta-dos cèntims
(17.956,52 €), IVA inclòs.

L’esmentat preu es desglossa en catorze mil vuit-cents quaranta euros amb deu cèntims
(14.840,10 €) de pressupost net i tres mil cent setze euros amb quaranta-dos cèntims
(3.116,42 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 %.
Tercer.- El termini màxim previst per al subministrament del material 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 17.956,52 €, IVA inclòs, amb càrrec
a la partida 22140 1512 61909 “Actuacions Barris” del Pressupost municipal:
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 22140 1512 61909

Import
17956.52

Descripció
ACTUACIONS BARRIS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
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
CC012022000219.
S’aprova per unanimitat.
12.7. - APROVACIÓ EXPEDIENT, PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
PARTICULARS I PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA
CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT
DEL SUBMINISTRAMENT DE LA LLICÈNCIA DE L’APLICACIÓ ATLAS SBI AMB
“PROYECTOS EN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, SL; I CONVOCATÒRIA DE
LICITACIÓ
Núm. de referència

: X2022014511

Tipus contracte
Procediment
Criteris

SU
NE
SP

DE SUBMINISTRAMENT
PROCEDIMENT NEGOCIAT
SENSE PUBLICITAT

Antecedents:
Atesa la necessitat de contractar el subministrament de la llicència de l’aplicació ATLAS
SBI, amb “Proyectos en Gestión del Conocimiento, SL“, d’acord amb l’informe emès pel
Responsable d’ Informàtica i Noves Tecnologies de l’Ajuntament d’Olot.
Atès que Proyectos en Gestión del Conocimiento, SL ha desenvolupat les aplicacions
objecte de manteniment i n’és la propietària, és l’únic proveïdor que pot realitzar-ne el
manteniment.
Vist que el procediment a seguir per a l’adjudicació és el negociat sense publicitat, en
aplicació dels articles 166 i 168.a)2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic (en endavant LCSP)

Vist l’informe tècnic emès per la Cap d’Informàtica i Noves Tecnologies.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern, en virtut
de la delegació de la qual es va donar compte en la sessió extraordinària del Ple de
l’Ajuntament d’Olot, celebrada el dia 27 de juny de 2019.
Vist l’expedient administratiu núm. CCS120220000010 i antecedents corresponent, la
regidora delegada d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- INICIAR l’expedient de contractació del subministrament de la llicència de
l’aplicació ATLAS SBI, amb “Proyectos en Gestión del Conocimiento, SL “ amb NIF
B62374822.
Segon.- APROVAR l’expedient de contractació administrativa del subministrament de
la llicència de l’aplicació ATLAS SBI, amb “Proyectos en Gestión del Conocimiento, SL
“, d’acord amb el previst a l’article 117 de la LCSP.
El pressupost màxim de licitació, per l’any de durada de contracte, s’estableix en la
quantitat de 10.648,00 €, IVA inclòs. Aquest import es desglossa en 8.800,00 € de
pressupost net i 1.848,00 € d’IVA calculat amb un tipus del 21%.
L’oferta de preu de l’empresa licitadora no pot superar el pressupost base de licitació.
Si el preu ofertat per l’empresa supera el pressupost base, l’oferta serà refusada.
El contracte tindrà una durada de 2 anys , amb efectes a partir del dia 1 d’abril de 2022.
Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
condicions tècniques, d’acord amb el previst als articles 122 i 124 de la LCSP.
Quart.- APROVAR la despesa de l’exercici 2022 amb càrrec a la partida: del Pressupost
Municipal.2022 120 920 227994 (Manteniment i suport informàtic) .
Anualitat

Operació Referència
200200
200200

2022

Import màxim.
IVA inclòs
5.203,00 € iva inclòs

2023

5.445,00 € iva inclòs

Total:

10.648,00 € iva inclòs

Tipus
Partida
Despeses 22120 920 227994
Despeses 99999

Import
5203
5445

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
MANTENIMENT I SUPORT INFORMATIC
100 001 001 001 000 000
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA
100 001 001 001 000 000

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

Cinquè.- CONVIDAR, en aplicació de l’article 168.a) 2n. i 170 de la LCSP, a l’empresa
“Proyectos en Gestión del Conocimiento, SL”, de conformitat amb l’informe que consta
a l’expedient, per tal que si ho desitja, presenti oferta en els termes recollits en el plec
de clàusules administratives particulars i el plec de condicions tècniques.
Sisè.- NOMENAR Responsable del Contracte al Sr. Joan Prat Espuña, Responsable
del Departament d’informàtica i Noves Tecnologies de l’Ajuntament d’Olot, d’acord amb
l’article 62 de la LCSP.
Setè.- DELEGAR a l’Alcalde 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, d’acord amb el previst als articles 9 i 12 de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i l’article 11 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions
Públiques de Catalunya.
S’aprova per unanimitat.
12.8. - REVISIÓ CÀNON CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D'ÚS PRIVATIU DEL
DOMINI PÚBLIC D'UN ESATABLIMENT COMERCIAL AL CARRER SANT RAFAEL 23
Núm. de referència : X2015006704
La Junta de Govern Local de data 23 de juliol de 2015 va adjudicar la concessió d’ús
privatiu de domini públic per la ubicació d’un establiment comercial al local situat al
carrer Sant Rafael núm. 23 a favor de l’empresa “OLOT COLORS, SL” amb NIF
B17955337; per un import de 3.625 €/ mes amb efectes del dia 18 de març de 2016.
La durada de la concessió demanial és de quinze anys, amb una possible pròrroga per
mutu acord de 5 anys més. El preu del cànon anual es fixa d’acord amb el quadre
d’amortització de la clàusula 4 del PCAP que regeix la concessió.
La Junta de Govern Local del dia 4 d’abril de 2019 va autoritzar l’ampliació del sostre
comercial de l’esmentada concessió administrativa en 49 m2 pel que fa a la planta i 51
m2 pel quan al soterrani, essent el sostre total d’ús de 1.192 m2 equivalent al 9,57 % de
l’àmbit, i va fixa el preu de l’ampliació en 7% m2/mes pel que fa a la planta i 5€ m2/mes
pel que fa a la planta soterrani. El preu mensual d’aquesta ampliació es fixa en 628
euros amb efectes del dia 1 de setembre de 2019.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12015000009 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Fixar el cànon, per a l’any 2022, de la concessió administrativa d’ús privatiu
de domini públic per a la ubicació d’un establiment comercial situat al carrer Sant Rafael,
núm. 23, el titular del qual és l’empresa “OLOT COLORS, SL” amb NIF. B17955337,
segons:
-el cànon mensual és de 3.625 €/mes, que descomptat el cost de l’amortització de la
construcció de les obres de reforma ( sense considerar l’IVA) d’acord amb el quadre

d’amortització de la clàusula 4 del PCAP que regeix la concessió, el cànon mensual a
ingressar per l’any 2022 (18/03/2022 a 17/03/2023) és de 2.970,76 €/mes.
El cobrament es realitzarà amb efectes del dia 18 de març de 2021 i d’acord amb el que
s’estableix en la clàusula 13.2.4.3 del plec de clàusules administratives, dins dels 7
primers dies de cada mes.
SEGON.- Fixar en 628 €/mes el cànon, per a l’any 2022, de l’ampliació del sostre
comercial de la concessió administrativa d’ús de domini públic per a la ubicació d’un
establiment comercial al carrer Sant Rafael, núm. 23, adjudicat a favor de l’empresa
“OLOT COLORS, SL” amb NIF. B17955337.
Aquest cobrament es realitzarà amb efectes del dia 1 de setembre de 2022 (01/09/2022
a 31/08/2023) i d’acord amb el que s’estableix en la clàusula 13.2.4.3 del plec de
clàusules administratives, dins dels 7 primers dies de cada mes.
S’aprova per unanimitat.
12.9. - FIXAR CÀNON CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D'ÚS PRIVATIU DE LA VIA
PÚBLICA PER A LA UBICACIÓ D'UN ESTABLIMENT COMERCIAL AL CARRER
DR FÀBREGAS -PLAÇA HOSPITALNúm. de referència

: X2015006706

La Junta de Govern Local del data 23 de juliol de 2015 va adjudicar a “Abacus Societat
Cooperativa Catalana Limitada, SL” la concessió administrativa d’ús privatiu del domini
públic per a la ubicació d’un establiment comercial al local situat al carrer Dr. Fàbregas
-plaça Hospital- per un cànon mensual de 3.613,82 €/mes. L’esmentat establiment es
va obrir al públic en data 2 de juny de 2016.
Atès l’acord de la Junta de Govern Local del dia 23 de febrer de 2017 de modificació de
l’acord adoptat per la Junta de Govern Local del dia 23 de juliol de 2015 i redefinir el
cànon mensual en 3.613,82 €/ mes i descomptar el cost de l’amortització de les obres
de reforma segons el quadre d’amortització aprovat en aquesta mateixa Junta de
Govern.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12015000010 i antecedents corresponents,
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Fixar el cànon, per a l’any 2022, de la concessió administrativa d’ús privatiu
del domini públic per a la ubicació d’un establiment comercial al carrer Dr. Fàbregas plaça Hospital, el titular del qual és “ABACUS SOCIETAT COOPERATIVA CATALANA
LIMITADA, SL” amb NIF F08226714, segons:
-el cànon mensual és de 3.613,82 €/mes que descomptat el cost de l’amortització de la
construcció de les obres de reforma (sense considerar l’IVA), d’acord amb el quadre
d’amortització aprovat per la Junta de Govern Local del dia 23 de febrer de 2017, el

cànon mensual a ingressar per l’any 2022 (1/06/2022 a 31/05/2023) és de 2.400,37
€/mes.
SEGON.- Aquest cobrament es realitzarà amb efectes del dia 1 de juny de 2022
(01/06/2022 a 35/05/2023) i d’acord amb el que s’estableix en la clàusula 13.2.4.3 del
plec de clàusules administratives, dins del s 7 primers dies de cada mes.
S’aprova per unanimitat.
13.1. - AUTORITZAR LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES A L'ÀREA DE
CULTURA-SISMÒGRAF A SIS ALUMNES DEL PTT LA GARROTXA
Núm. de referència

: X2022013895

Atès que la Generalitat de Catalunya imparteix el Programa de Formació i Inserció (PFI)
d’Auxiliar de Comerç i Atenció al Públic en la modalitat de Pla de Transició al Treball
(PTT) adscrit a l'Institut Bosc de la Coma d'Olot, en el programa educatiu del qual
s’estableix l’obligació dels estudiants de realitzar pràctiques en les empreses o en les
administracions públiques.
Atès que l’àrea de Cultura - Sismògraf de l’Ajuntament d’Olot està disposada a
col·laborar amb el PTT La Garrotxa per tal que el seu alumnat pugui adquirir
coneixements relacionats amb les tasques relacionades amb el funcionament normal
del departament esmentat.
Vist l’expedient administratiu RH142022000011 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Organització i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de Govern
Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Autoritzar la realització de pràctiques a l’àrea de Cultura-Sismògraf al senyor
****, alumne del Programa de formació i inserció (PFI) d’Auxiliar de Comerç i Atenció al
Públic, durant el període comprès entre el 07/04/2022 i el 09/04/2022 i amb horari
flexible segons estableix el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i el PTT
La Garrotxa, per realitzar tasques derivades del normal funcionament del departament,
i sense percebre cap tipus de remuneració.
Segon.- Autoritzar la realització de pràctiques a l’àrea de Cultura-Sismògraf a la senyora
****, alumna del Programa de formació i inserció (PFI) d’Auxiliar de Comerç i Atenció al
Públic, durant el període comprès entre el 07/04/2022 i el 09/04/2022 i amb horari
flexible segons estableix el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i el PTT
La Garrotxa, per realitzar tasques derivades del normal funcionament del departament,
i sense percebre cap tipus de remuneració.
Tercer.- Autoritzar la realització de pràctiques a l’àrea de Cultura-Sismògraf a la senyora
****, alumna del Programa de formació i inserció (PFI) d’Auxiliar de Comerç i Atenció al
Públic, durant el període comprès entre el 07/04/2022 i el 09/04/2022 i amb horari
flexible segons estableix el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i el PTT

La Garrotxa, per realitzar tasques derivades del normal funcionament del departament,
i sense percebre cap tipus de remuneració.
Quart.- Autoritzar la realització de pràctiques a l’àrea de Cultura-Sismògraf al senyor
****, alumne del Programa de formació i inserció (PFI) d’Auxiliar de Comerç i Atenció al
Públic, durant el període comprès entre el 07/04/2022 i el 09/04/2022 i amb horari
flexible segons estableix el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i el PTT
La Garrotxa, per realitzar tasques derivades del normal funcionament del departament,
i sense percebre cap tipus de remuneració.
Cinquè.- Autoritzar la realització de pràctiques a l’àrea de Cultura-Sismògraf a la senyora
****, alumna del Programa de formació i inserció (PFI) d’Auxiliar de Comerç i Atenció al
Públic, durant el període comprès entre el 07/04/2022 i el 09/04/2022 i amb horari
flexible segons estableix el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i el PTT
La Garrotxa, per realitzar tasques derivades del normal funcionament del departament,
i sense percebre cap tipus de remuneració.
Sisè.- Autoritzar la realització de pràctiques a l’àrea de Cultura-Sismògraf a la senyora
****, alumna del Programa de formació i inserció (PFI) d’Auxiliar de Comerç i Atenció al
Públic, durant el període comprès entre el 07/04/2022 i el 09/04/2022 i amb horari
flexible segons estableix el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i el PTT
La Garrotxa, per realitzar tasques derivades del normal funcionament del departament,
i sense percebre cap tipus de remuneració.
Setè.- Incloure als senyors ****, ****, ****, ****, **** i ****, estudiants del PTT La
Garrotxa, a l’assegurança de responsabilitat civil d’aquest Ajuntament el temps que
estiguin realitzant les pràctiques.
S’aprova per unanimitat.

14.1. - MODIFICAR L'ACORD AMB NÚMERO D'EXPEDIENT RH142022000007 DE
DATA 10/03/22 SOBRE L'AUTORITZACIÓ DE REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES A
DOS ALUMNES DE L'ESCOLA PIA D'OLOT A LA BRIGADA MUNICIPAL
Núm. de referència

: X2022014141

Vist l’acord aprovat per Junta de Govern Local de data 10 de març de 2022, amb número
d’expedient RH142022000007, sobre l’autorització la realització de pràctiques a dos
alumnes de l'Escola Pia d'Olot a la Brigada Municipal.
Atès que amb data posterior a l’inici acordat de la realització de pràctiques, el
departament de recursos humans s’ha assabentat que l’alumna **** no va iniciar les
pràctiques i que no les cursarà.
Vist l’expedient administratiu RH142022000012 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Organització i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de Govern
Local, l’adopció dels següents acords:

Primer.- MODIFICAR l’acord aprovat per Junta de Govern Local de data 10 de març de
2022, amb número d’expedient RH142022000007, sobre l’autorització de la
col·laboració en la formació acadèmica de dos alumnes del programa de formació i
inserció (PFI) d’auxiliar d’activitats forestals de l’Escola Pia d’Olot, a la Brigada Municipal
amb data d’inici el 11 de març de 2022, QUEDANT eliminat el segon punt de l’acord on
s’autoritzava la realització de pràctiques a l’alumna ****.
Segon.- Excloure a l’alumna ****, alumna del programa de formació i inserció (PFI)
d’auxiliar d’activitats forestals de l’Escola Pia d’Olot, de l’assegurança de responsabilitat
civil d’aquest Ajuntament atès que finalment no realitzarà les pràctiques.
S’aprova per unanimitat.
15.1. - DECLARAR DESERTA LA SUBHASTA PÚBLICA PER L’ALIENACIÓ DE
LES ACCIONS DE L’ENTITAT RADIO OLOT SA
Núm. de referència : X2021016137
En data 17 de febrer de 2022 el Ple de l’Ajuntament d’Olot va acordar aprovar
l’expedient d’alienació del bé patrimonial consistent en títols representatius de capital
d’empreses, accions de la companyia mercantil RADIO OLOT S.A. pel procediment
obert i subhasta pública.
Les accions que es posaven a la venda eren un total de 22.952 i amb un preu de venda
unitari de 2,53 euros/acció i un total de 58.068, 56 euros.
En tant que el Consell Comarcal de la Garrotxa va efectuar un encàrrec de gestió per
tal quel’Ajuntament, sumés en el procediment de venda les accions de la seva propietat
i acceptat l’encàrrec per part de l’Ajuntament en resulta que de la totalitat de les accions:
15.325 corresponen a l’Ajuntament per un valor de 38.772,25 euros i
7.627 corresponen al Consell Comarcal per un valor de 19.296,31 euros
En la mateixa sessió plenària es van aprovar els plecs de clàusules econòmic
administratives que havien de regir l’expedient de ‘alienació i que foren exposats al
públic i convocant-se simultàniament la subhasta pública.
A tenir en compte que en sessió de la Junta de Govern de data 24 de febrer de 2022
es va acordar una correcció de l’error aritmètic conseqüència de l’aplicació dels
decimals i que corroborava els imports assenyalats en els antecedents d’aquesta
proposta
Atès que el termini per a la presentació d’ofertes era fins el dia 14 de març i que
durant aquest termini no s’ha rebut cap oferta.
Atès que en el punt cinquè de l’acord plenari es delegava a la Junta de Govern els
tràmits posteriors del procediment , fins i tot, l’adjudicació del contracte.

En relació a l’expedient SC992021000005 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Patrimoni, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Primer:- DECLARAR deserta la subhasta pública per l’alienació de les accions de
l’entitat RADIO OLOT, propietat d’aquest Ajuntament i del Consell Comarcal de la
Garrotxa, a raó de
15.325 accions de l’Ajuntament i 7.627 accions del Consell Comarcal de la Garrotxa
Segon.- Comunicar el resultat de la subhasta a l’administració de la societat RADIO
OLOT S.A. a l’efecte que en el termini i de deu dies naturals a comptar des de la recepció
de e la notificació d’aquest acord, l’òrgan d’administració de la societat ho comuniqui en
el seu domicili, a tots i cadascuns dels altres socis, per tal que en el terminis de
trenta dies naturals següents a l’acta de comunicació puguin optar per l’adquisició de
les accions, pelpreu de sortida de la subhasta:
Total d’accions: 22.952 i amb un preu de venda unitari de 2,53 euros/acció
Pel preu total de 58.068,56 euros
Tercer.- Requerir a la societat Radio Olot SA per tal que un cop transcorreguts els
terminis fixats en el paràgraf anterior notifiqui a aquest Ajuntament els resultats de la
gestió d’aquest tràmit.
S’aprova per unanimitat.
16.1. - DECLARAR DESERTA LA SUBHASTA PÚBLICA PER L’ALIENACIÓ DE
LES PARTICIPACIONS DE L’ENTITAT OLOT TELEVISIÓ SL.
Núm. de referència

: X2021016138

En data 17 de febrer de 2022 el Ple de l’Ajuntament d’Olot va acordar aprovar
l’expedient d’alienació del bé patrimonial consistent en títols representatius de capital
d’empreses, participacions de la companyia mercantil OLOT TV S.L. pel procediment
obert i subhasta pública.
Les participacions que es posaven a la venda eren un total de 150 i amb un preu de
venda unitari de 115,18 euros/participació i un total 17.277 euros.
En tant que el Consell Comarcal de la Garrotxa va efectuar un encàrrec de gestió per
tal que l’Ajuntament, sumés en el procediment de venda les participacions de la seva
propietat i acceptat l’encàrrec per part de l’Ajuntament en resulta que de la totalitat de
les participacions:
88 corresponen a l’Ajuntament per un valor de 10.135,84 euros i
62 corresponen al Consell Comarcal per un valor de 7.141,16 euros

En la mateixa sessió plenària es van aprovar els plecs de clàusules econòmic
administratives que havien de regir l’expedient de l‘alienació i que foren exposats al
públic i convocant-se simultàniament la subhasta pública.
Atès que el termini per a la presentació d’ofertes era fins el dia 14 de març i que durant
aquest termini no s’ha rebut cap oferta.
Atès que en el punt cinquè de l’acord plenari es delegava a la Junta de Govern els
tràmits posteriors del procediment, fins i tot, l’adjudicació del contracte.
En relació a l’expedient SC992021000006 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Patrimoni, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Primer:- DECLARAR deserta la subhasta pública per l’alienació de les participacions
de l’entitat OLOT TV S.l. propietat d’aquest Ajuntament i del Consell Comarcal de la
Garrotxa, a raó de
88 accions de l’Ajuntament i 62 accions del Consell Comarcal de la Garrotxa
Segon.- Comunicar el resultat de la subhasta a l’administració de la societat OLOT TV
S.L. a l’efecte que en el termini i de deu dies naturals a comptar des de la recepció de
e la notificació d’aquest acord, l’òrgan d’administració de la societat ho comuniqui en el
seu domicili , a tots i cadascuns dels altres socis, per tal que en el terminis de trenta
dies naturals següents a l’acta de comunicació puguin optar per l’adquisició de les
participacions, pel preu de sortida de la subhasta:
Total d’accions: 150 i amb un preu de venda unitari de 115,18
euros/participació Pel preu total de 10.135,84 euros.
Tercer.- Requerir a la societat Olot Televisió SL per tal que un cop transcorreguts els
terminis fixats en el paràgraf anterior notifiqui a aquest Ajuntament els resultats de la
gestió d’aquest tràmit.
S’aprova per unanimitat.
17.1. - MEMÒRIA VALORADA PER A LA SUBSTITUCIÓ DE L’ENLLUMENAT
EXTERIOR DEL VEÏNAT DEL TRIAI A OLOT.- PROPOSANT APROVAR
Núm. de referència

: X2022007073

Vista la memòria valorada per a la substitució de l’enllumenat exterior del veïnat del Triai
a Olot, redactada pel director de l’Àrea de Territori en data febrer de 2022, que té per
objecte la millora tècnica de l’enllumenat públic existent de la xarxa viària dotada de
lluminàries de Vapor de Sodi, per lluminàries equipades amb tecnologia led de cara a la
d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior, la millora energètica i l’adequació
lumínica de la instal·lació.

Vist l’art. 37, 38 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 UPOM2022000007, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d' Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR la memòria valorada per a la substitució de l’enllumenat exterior
del veïnat del Triai a Olot, redactada pel director de l’Àrea de Territori en data febrer de
2022.
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.
18.1. - REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ D'EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE
MITGERES AL C DE LES ESTIRES N.0024
Núm.- LLICENCIA D’OBRES
****- C BONAIRE N.0007 OLOT
Núm. de referència

: X2021064009

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ
D'EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES, al : C DE LES ESTIRES N.0024 , del
municipi d’Olot.
Identificació de l’expedient: OMA32021000104
Situació: C DE LES ESTIRES N.0024
UTM: 7906123
1.- En data 23/12/2021, **** amb DNI: **** , representat per **** , presenta projecte
d’obres majors per REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ D'EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE
MITGERES, amb situació al carrer C DE LES ESTIRES N.24, d’Olot.
2.- En data 18/03/2022 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.
FONAMENT DE DRET
1. Vist el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per
acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 18 de juny de
2003 i quin Text Refós fou aprovat pel mateix òrgan en sessió de data 25 de setembre

de 2003, havent estat publicada la seva normativa al Diari Oficial de la Generalitat de
data 2 de febrer de 2004, i posteriors modificacions, qualifica la finca on es situa
l’edificació existent de sòl URBÀ CONSOLIDAT Zona suburbana d’intensitat 3
(11.3).
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya,
estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les llicències d’obres.
És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme.
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local,
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, que va delegar
aquesta competència en aquest òrgan municipal.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Atorgar a **** amb DNI: **** , representat per ****, llicència d’obres
(OMA32021000104), per REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ D'EDIFICI PLURIFAMILIAR
ENTRE MITGERES, amb situació al C DE LES ESTIRES N.0024 , del municipi d’Olot.
SEGON. Informar que no podran inciar-se les obres en tant no es doni compliment als
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències d’Urbanisme
d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran les
corresponents actuacions sancionadores.
TERCER. El termini per començar les obres és de 12 mesos i el termini per acabar-les
és de 24 mesos. La llicència urbanística caducarà a tots els efectes si, en finir qualsevol
d’aquests terminis o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no s’han acabat
les obres, essent necessari sol·licitar nova llicència ajustada a l’ordenament urbanístic
vigent.
QUART.Donar compte de l’ingrès de les liquidació/ns que es detalla/en
seguidament: CRA2022600017
Liquidació de Drets i Garanties:
Drets
Per: Un pressupost de: 126688.78 euros
1 Connexions desguassos habitatges
1 Guals
1 Tanca provisional
Base liquidable (3)

Drets

126688.78

%
Drets definitius
Taxes
bonificació
5194.80
-95%
380.63

Garanties:
Garantia per reposició de paviments 300 euros

Total Drets
321.05

701.68

Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties

Euros
701.68
300.00

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

10.- El titular de la llicència haurà de construir al seu càrrec la vorera, segons el model,
rasant i amplada que figurin a les condicions particulars de la llicència o a la
corresponent ordenança reguladora. Per construir un gual per a l’entrada i sortida de
vehicles, s’haurà de disposar de l’oportuna llicència.
11.- Quan per causes imperioses de l’obra emparada per la present llicència, s’hagi
d’ocupar la via pública amb materials, grues, instal·lacions, etc, així com interrompre la
normal circulació pel carrer o vorera, s’haurà de sol·licitar el corresponent permís,
quedant el contractista sotmès a la legislació vigent en la matèria i a les ordres que en
aquest sentit li transmeti la Policia Municipal.
12.- El davant de l’edifici o del solar on es realitzin les obres de nova construcció, o que
afectin la façana o part anterior de la coberta, es tancaran sempre amb un clos de
protecció d’acord amb les condicions de l’Ordenança d’obres a la via pública. Les
bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació
vigent.
13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les
prestacions de la Seguretat Social.
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la corresponent
llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals que causi.
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En cas
d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les sancions
que corresponguin.
Condicions particulars:
1. Abans de l’inici de les obres caldrà presentar:
• D'acord amb l'establert a l'art. 1 del Decret 282/1991, no es poden iniciar les obres de
construcció si no s'ha presentat prèviament a l'Ajuntament el corresponent projecte
executiu i el programa de control de qualitat. El projecte executiu haurà d’estar visat pel
col·legi d’arquitectes en aplicació del Reial Decret 1000/2010, sobre visat col·legial
obligatori. També caldrà presentar informe subscrit pel redactor del projecte sobre
l’adequació del projecte executiu al projecte bàsic autoritzat, o de modificació del
projecte en el seu cas.
• Document signat per arquitecte assumint la direcció de l’obra.
• Document signat per contractista assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra i
document que l’acrediti (model 36, certificat d’alta a l’epígraf corresponent o altra
documentació equivalent).
2. L’obra de rehabilitació i/o reutilització mantindrà les característiques tipològiques i
compositives de les façanes dels edificis que formen el conjunt catalogat.

3. La casa mantindrà la seva formalització arquitectònica, així com els materials, textures
i cromatismes existents a les façanes, i especialment les llindes de pedra amb les dates
i gravats actuals.
4. El rebaix de la vorera per a la formació del gual d’accés de vehicles a la finca s’haurà
d’executar segons les condicions de l’Ordenança Municipal Reguladora de Guals,
aprovada
pel
Ple
Municipal
el
dia
21
de
juny
de
2018.
(http://www.olot.cat/FitxersWeb/29161/2018_ORD_REGULADORA_GUALS.pdf).
5. S’imposa una fiança de 300,00 € per garantir la neteja i/o reposició de paviments de
la via pública que puguin afectar-se per l’execució de l’obra, especialment pels treballs
de moviment i transport de terres o runes previstos i la formació de gual. La fiança
s’haurà de dipositar en el termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de la data de
notificació de la concessió de la llicència d’obres. L’efectivitat d’aquesta llicència queda
supeditada a l’ingrés de la fiança en el termini esmentat.
6. El Pla de seguretat de l’obra subscrit pel contractista i aprovat per la direcció
facultativa de l’obra haurà de contenir la documentació referida a les prescripcions que
dimanen de la normativa del Ministeri de Sanitat, establertes al document anomenat
“Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente
a la exposición al Sars-Cov-2”.
7. Els responsables de l’obra es faran càrrec de comunicar amb antelació l’inici de l’obra
a la Policia Municipal i s’observaran les indicacions que pugui disposar en relació a les
condicions de seguretat i senyalització de l’ocupació de la via pública prevista, que
correrà a càrrec del promotor i contractista de l’obra. Es compliran les normes de
l’Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública aprovada el 27/04/95.
8. Mentre s’executin obres que afectin les façanes de carrer o la coberta de l’edifici caldrà
disposar d’una tanca de protecció a la via pública que permeti un pas de vianants de
0,90 m d’amplada mínima, o bé amb túnel/volta de protecció o bé amb tanca informativa
indicant als vianants la necessitat de canviar de vorera.
9. Els responsables de l’obra es faran càrrec de senyalitzar amb punts de llum de color
vermell la tanca de protecció a col·locar al carrer. La tanca s’ajustarà a les condicions
que determina l’Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública aprovada el 27/04/1995.
10. Els responsables de l’obra es faran càrrec de col·locar, en els dos sentits de la
marxa, la següent senyalització: a) discs de perill per obres, b) discs de perill per calçada
estreta, c) discs de limitació de la velocitat a 20 km/h.
11. Com a mínim 24 hores abans de qualsevol operació de càrrega o de descàrrega que
impliqui ocupació de la via pública (reserva zona estacionament) caldrà senyalitzar-ho
amb disc de prohibit estacionar i comunicar-ho a la Policia Municipal.
12. Al finalitzar les obres que afectin la façana de carrer de l’edifici, o part davantera de
la coberta, caldrà retirar l’ocupació de la via pública. Amb antelació, es comunicarà la
data a l’Ajuntament d’Olot, que procedirà a establir la taxa per ocupació que

correspongui segons superfície i dies de l’ocupació d’acord amb el previst a les
Ordenances fiscals.
13. D’acord amb l’article 75.1 del Decret 64/2014 pel qual s’aprova el Reglament sobre
la protecció de la legalitat urbanística, per a la primera utilització i ocupació de l’edifici,
la persona promotora ha de comunicar prèviament la finalització de les obres a
l’ajuntament. La comunicació ha d’anar acompanyada del certificat final d’ obra expedit
per la direcció facultativa de les obres en què han de constar els fets següents: a) Data
de finiment de les obres. b) Que les obres han estat executades de conformitat amb el
projecte tècnic autoritzat i, si s’escau, les seves modificacions i les condicions de la
llicència urbanística atorgada. c) Que l’edificació està en condicions de ser utilitzada de
conformitat amb l’ús autoritzat.
14. El termini per declarar les obres davant el Cadastre, és de 2 mesos a partir de la
data de l’acabament que consta en el Certificat Final d’Obra. Cal presentar el formulari
900D disponible a la seu electrònica de la Direcció General de Cadastre on trobareu
també l’assistent de declaracions cadastrals. Les persones jurídiques, personal tècnic
col·legiat o gestors, estan obligats a presentar la declaració per mitjans telemàtics. Si no
es disposa de mitjans informàtics es pot tramitar a l’oficina del cadastre de l’Ajuntament
d’Olot.
S’aprova per unanimitat.
19.1. - TAXIS: TARIFES URBANES DEL SERVEI DE TAXI, PER A L’ANY 2022
Núm. de referència

: X2022014681

Atesa la proposta del col·lectiu de taxistes de la ciutat d’Olot en el sentit que, per a l’any
2022, no es modifiquin les tarifes urbanes de taxi que foren aprovades per a l’any 2021,
en acord de la Junta de Govern Local, de data 14 de gener de 2021.
Considerant les previsions dels articles 31 i 32 de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi
i de l’article 38 del Reglament regulador del servei municipal del taxi d’Olot, aprovat pel
ple de l’Ajuntament, en sessió de data 26 de gener de 2006, pel que fa al règim i
estructura de les tarifes urbanes aplicables a aquest servei.
Considerant que les tarifes urbanes de taxi estan subjectes a autorització administrativa
i que correspon a l’Ajuntament, com autoritat atorgant de les llicències de taxi, establir
les tarifes urbanes que hauran d’implementar-se als aparells taxímetres i de conformitat
amb el Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim procedimental dels preus
autoritzats i comunicats i el Decret 339/2001, de 18 de desembre, que estableix un
sistema simplificat per actualitzar el preus autoritzats i comunicats; i vist l'expedient
administratiu VTX22022000004 i antecedents corresponents, el regidor delegat de
Mobilitat, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:
Primer.- Informar favorablement i aprovar la proposta presentada pel col·lectiu de
taxistes d’Olot, en el sentit que, durant l’any 2022, no hi hagi cap increment de les tarifes

urbanes del servei de taxi a la nostra ciutat; amb la qual cosa les tarifes que s’aplicaran
a aquest servei seran les mateixes de l’any 2021 i que són les següents:
a.- TARIFA 1 (Tots els dies feiners de 20:00 h a 08:00 h
i les 24 hores dels dissabtes, diumenges i festius)
Baixada de bandera
5,50.- €
Km de recorregut
1,33.- €
Hora d’espera
20,00.- €
b.- TARIFA 2 (Tots els dies feiners de 08:00 h a 20:00 h)
Baixada de bandera
4,85.- €
Km de recorregut
1,27.- €
Hora d’espera
19,00.- €
c.- SUPLEMENTS
Avís telefònic
Dissabtes, diumenges i festius
Tots els dies de la setmana (de
les 00:00 hores a les 06:00 hores)
Paquets superiors a 55x35x35 cm
Animals domèstics, excepte gossos pigall
Casaments i bateigs: hora d’espera
Enterraments

1,20.- €
1,00.- €
4,00.- €
0,70.- €
1,00.- €
27,00.- €
43,00.- €

Segon.- Notificar aquests acords a la Comissió de Preus de Catalunya.
S’aprova per unanimitat.

i no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el
president aixeca la sessió a dos quarts de nou i per constància del que s’hi ha tractat i
dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura
VIST I PLAU
L’ALCALDE

LA SECRETÀRIA

