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ACTA NÚM. 12 
JUNTA DE GOVERN LOCAL  

EL DIA 31 DE MARÇ DE 2022. 
 
 

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 31 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 i Aniol Sellabona i Aguilera. 
 
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 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 24 de març: 

- Dijous 24 de març va mantenir una reunió amb representants de dues empreses 
de la comarca que han estat reconegudes recentment amb un guardó medalla i 
placa al treball President Macià: Josep Maria Nogué del B-creck, que va recollir 
la Medalla al treball President Macià i Joan Agustí de l’empresa Manxa, que va 
ser reconeguda amb la Placa Francesc Macià 2020 a la responsabilitat social. 
A continuació es va reunir amb el Director General de Memòria Democràtica, el 
Sr. Antoni Font i Renom que va visitar Espai Cràter amb altres autoritats i 
representants del Consistori. A la tarda va presidir el Consell d’Administració de 
GUOSA i a continuació el Ple Municipal que va tornar a recuperar la 
presencialitat. 
-Divendres 25 va rebre la visita de la directora general d’Acció Cívica i 
Comunitària, la Sra. Cesca Domènech qui es va reunir amb la regidora d’Acció 
Cívica. A continuació varen visitar diferents espais cívics de la ciutat. A 
continuació, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, va fer entrega dels guardons de 
la Policia Municipal d’Olot a les actuacions meritòries realitzades durant l’any 
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2019, 2020 i 2021 que la COVID no ens va permetre celebrar. Al vespre es va 
desplaçar a l’Arxiu Comarcal on va presentar el llibre “100 anys de conjunts i 
orquestres a la Garrotxa” de l’autora, Pilar Riera. 
- Dissabte 26 va assistir a l’homenatge a Pere Tresserras en l’acte que va tenir 
lloc a la Font dels Pastors. A la tarda va assistir a la Rua del Carnestoltes. 
- Diumenge 27 va saludar els organitzadors i participants de la cursa ciclista, la 
Klàssica, amb sortida i arribada a la Plaça Clarà. A la tarda, i acompanyat del 
regidor d’Esports, Aniol Sellabona,  va assistir al partit de futbol de que jugava 
l’Olot amb el Peralada. 
 - Dilluns 28 va participar a la Comissió Permanent d’Innovac que es va fer de 
manera telemàtica. 
 

 
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. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST CLUB TENIS OLOT 
(MILLORA EQUIPAMENT) 

 
Núm. de referència : X2022016122     
 
En relació a l’expedient SAL32022000001 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Subvenció 
nominativa del pressupost a favor de l’entitat CLUB TENIS OLOT, amb NIF:G1709431-
9, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número 
FEN12013000012, per un import de 10.000 euros. Autoritzar i Disposar la despesa de 
10.000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 22 330 341 78003 SUB.CLUB 
TENNIS OLOT (millora equipament) (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200220  Despeses 22330  341  78003 10000 SUBV. CLUB TENNIS OLOT (MILLORA 

EQUIPAMENT) 

100 999 999 065 999 999 

 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
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La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

4.2. - SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA CNO 
 
Núm. de referència : X2022016149     
 
En relació a l’expedient SAL32022000002 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Subvenció 
nominativa del pressupost a favor de l’entitat CLUB NATACIO OLOT, amb 
NIF:G1706739-8, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número 
FEN12013000025, per un import de 40000 euros. Autoritzar i Disposar la despesa de 
40000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 22 330 341 480027  (segons el 
conveni de referència adjunt). 
 

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

200220  Despeses 22330  341  480027 40000 SUBVENCIO EXTRAORDINARIA CLUB 
NATACIO OLOT 

100 999 999 065 999 999 

 

 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
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estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
5.1. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.-  DENEGAR ESTACIONAMENT DE VEHICLE AL 

DARRERE DE LA PARADA DEL MERCAT SETMANAL NÚM. MS0042, 
DESTINADA A LA VENDA DE CATIFES I PRODUCTES DE BASAR. 

 
Núm. de referència : X2022015855     
 
Vista la instància de data 2 de març de 2022 (Registre d’entrada de l’Ajuntament d’Olot, 
número E2022004122), presentada pel Sr. **** i, adjudicatari de la parada MS00042, de 
7 metres, destinada a la venda de catifes i productes de basar, en la que demana poder 
deixar el seu vehicle al darrere de la seva parada durant la celebració del mercat, a 
causa d’una minusvalia que manifesta que té reconeguda. 
 
Considerant que a la zona del mercat on s’ubica la parada MS00042 no hi ha espai 
suficient per poder deixar la furgoneta sense molestar a les parades contigües, 
especialment la situada al seu darrera; així com als altres usuraris del mercat. 
 
Considerant l’article 21 del Reglament del mercat municipal de venda no sedentària 
estableix, com a criteri general, la prohibició d’aparcar els vehicles al costat o al darrere 
de la parada. 
 
De conformitat amb els articles 4 i 21 del Reglament del mercat municipal de venda no 
sedentària i vist l'expedient administratiu IM022022000004 i antecedents corresponents, 
que serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de Promoció de 
la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels 
següents acords: 
 
Únic.- DENEGAR la petició del Sr. **** per poder aparcar el seu vehicle darrere la parada 
del mercat setmanal MS0042. 
 
S’aprova per unanimitat. 
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5.2. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.-  APROVAR L’AMPLIACIÓ DE LA PARADA DEL 
MERCAT SETMANAL NÚM. MS0090, DESTINADA A LA VENDA DE FLORS I 

PLANTER. 
 
Núm. de referència : X2022015866     
 
Vista la instància de data 14 de febrer de 2022 (Registre d’entrada de l’Ajuntament 
d’Olot, número E2022002940), presentada pel Sr. **** , adjudicatari de la parada 
MS00090, de 8 metres, destinada a la venda de flors i planter, en la que demana una 
ampliació de la parada de 2 metres per arribar als 10 metres d’espai de venda. 
 
Considerant que la parada MS0090 no arriba a les dimensions màximes previstes al 
Reglament del mercat municipal de venda no sedentària, i considerant que al costat de 
la parada MS0090 hi ha espai suficient per permetre l’ampliació demanada. 
 
De conformitat amb l’article 4 del Reglament del mercat municipal de venda no 
sedentària i vist l'expedient administratiu IM022022000005 i antecedents corresponents, 
que serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de Promoció de 
la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- AUTORITZAR  al Sr. **** per ampliar en dos (2) metres la parada del mercat 
setmanal núm. MS0090, destinada a la venda de flors i planter, que passarà a tenir deu 
(10) metres. 
 
Segon.-  Aquesta autorització té efectes a partir del dia 1 d’abril de 2022 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
5.3. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.-  APROVAR L’AMPLIACIÓ DE LA PARADA DEL 

MERCAT SETMANAL NÚM. MS0119, DESTINADA A LA VENDA DE FLORS, 
PLANTES I PLANTER. 

 
Núm. de referència : X2022015880     
 
Vista la instància de data 17 de març de 2022 (Registre d’entrada de l’Ajuntament d’Olot, 
número E2022005387), presentada per la Sra. ****, adjudicatària de la parada MS0119, 
de 6 metres, destinada a la venda de flors, plantes i planter, en la que demana una 
ampliació de la parada de 4 metres per arribar als 10 metres d’espai de venda. 
 
Considerant que la parada MS0119 no arriba a les dimensions màximes previstes al 
Reglament del mercat municipal de venda no sedentària, i considerant que, a 
conseqüència de la baixa de la parada MS0086, al costat de la parada MS0119 hi ha 
espai suficient per permetre l’ampliació demanada. 
 
De conformitat amb l’article 4 del Reglament del mercat municipal de venda no 
sedentària i vist l'expedient administratiu IM022022000006 i antecedents corresponents, 
que serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de Promoció de 
la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels 
següents acords: 
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Primer.- AUTORITZAR  a la Sra. **** per ampliar en quatre (4) metres la parada del 
mercat setmanal núm. MS0119, destinada a la venda de flors, plantes i planter, que 
passarà a tenir deu (10) metres. 
 
Segon.-  Aquesta autorització té efectes a partir del dia 1 d’abril de 2022 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

5.4. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.- DECLARAR EXTINGIDA L’AUTORITZACIÓ DE 
VENDA DE LA PARADA DEL MERCAT SETMANAL NÚM. MS0086, DESTINADA A 

LA VENDA DE FLORS, PLANTES I PLANTER 
 
Núm. de referència : X2022015884     
 
Vista la instància de data 17 de març de 2022 (Registre general núm. E2022005386) 
presentada per la Sra. ****, en representació de la Sra. ****, adjudicatària  de la parada 
del mercat setmanal núm. MS0086, de 4 metres, destinada a la venda de flors, plantes 
i planter, on sol·licita la baixa permanent de la seva parada mercat setmanal d’Olot.  
 
Considerant que l’article 18 del Reglament del mercat municipal de venda no sedentària 
estableix que l’autorització municipal per a l’exercici de la venda en el mercat d’Olot 
s’extingeix, entre d’altres supòsits, per renúncia expressa de titular. 
 
De conformitat amb els articles 4 i 18 del Reglament del mercat municipal de venda no 
sedentària; la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires; el Decret 162/2015, 
de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercat de marxants; i vist l'expedient 
administratiu IM022022000007 i antecedents corresponents, que serveixen de 
motivació a la present proposta, el regidor delegat de Promoció de la Ciutat, Comerç 
i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent acord: 
 

Únic.- ACCEPTAR la renúncia de la Sra. **** a la parada del mercat setmanal núm. 
MS0086, de 4 metres, destinada a la venda de flors, plantes i planter, amb efectes d’1 
de gener de 2022. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

6.1. - CULTURA: CONVENI DE COL.LABORACIÓ AMB LA FUNDACIÓ CASA DE 
CULTURA DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER AL FESTIVAL SISMÒGRAF 2022 

 
Núm. de referència : X2022015752     
 
Vist que l’Ajuntament d’Olot és l’entitat organitzadora del Festival de Dansa 
SISMÒGRAF, que tindrà lloc durant el mes d’abril de 2022. 
 
Vist que SISMÒGRAF és un festival orientat a les disciplines artístiques del moviment 
que té lloc a Olot durant el mes d’abril i que vol treballar per mostrar el que està passant 
en aquest moments en aquest àmbit, acompanyant als creadors més emergents i també 
recolzant els consolidats, al mateix temps que convida projectes estatals i internacionals 
per mostrar el pols de la dansa d’arreu.  

Vist que enguany, el festival proposa tres reptes a partir dels quals es construeix i es 



 

Mod_ACTS_DJGE 

dissenya el festival, tant des de la programació artística com pel que fa a tota la gestió 
interna: els reptes socials (gènere, migracions, qüestions d'identitat), el repte 
ambiental (globalització, energies, crisi climàtica) i el repte relacional (com convivim i 
ens relacionem amb els altres éssers vius). Amb aquest tres reptes com a horitzó, el 
Sismògraf serà un festival fet per a la ciutadania i amb una mirada molt més 
internacional 

Vist que el projecte Ona Expansiva del Festival SISMÒGRAF té la voluntat de portar el 
festival als pobles i crear sinergies amb altres agents i projectes culturals de la Garrotxa. 
L’objectiu és treballar conjuntament projectes de dansa i moviment tenint present el 
paisatge, la sostenibilitat i la responsabilitat social.  

Els municipis en els quals arribarà l’Ona Expansiva del festival són: Sant Joan les Fonts, 
les Planes d’Hostoles, Mieres, Sant Jaume de Llierca, Sant Ferriol i Sant Feliu de 
Pallerols. 

Vist que, en aquest marc, la Fundació Casa de Cultura de Girona ha manifestat el seu 
interès en col·laborar en aquest projecte, amb una aportació econòmica a l’Ajuntament 
d’Olot de mil cinc-cents euros (1.500,00 €), impostos inclosos. 

Vist que per a regular el termes d’aquesta col·laboració, ambdues parts han acordat 
subscriure un conveni, que s’adjunta com a annex a la proposta. 
 
En relació a l’expedient CU012022000013 de cultura, vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i la Fundació Casa 
de Cultura de Girona per al projecte l’Ona Expansiva del Festival Sismògraf 2022. 
 
Segon._Acceptar l’aportació de mil cinc-cents euros (1.500,00 €) de la Fundació 
Casa de Cultura de la Diputació de Girona i destinar aquest import al finançament 
del projecte Ona Expansiva en el marc del Festival Sismògraf 2022. 
 
Tercer.-Facultar l’alcalde d’Olot i regidor de cultura, Josep Berga i Vayreda, com a 
representant legal de la corporació, per a la signatura del conveni entre les parts. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

7.1. - CULTURA: MODIFICAR I APROVAR DEFINITIVAMENT CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ AMB L’AJUNTAMENT DE GIRONA PER “FESTIVAL MOT” 

 
Núm. de referència : X2021047307     
 
Vist que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot, en sessió ORDINÀRIA 
celebrada el dia 14 d´octubre de 2021, va aprovar per unanimitat el conveni de 
col·laboració amb l’Ajuntament de Girona per a la realització del Festival de Literatura 
MOT. 
 
Vist que la clàusula sisena del conveni establia que la vigència serà des de la data de 
la seva signatura fins al 31 d’agost de 2022 i que a partir d’aquella data, si cap de les 
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parts manifesta la voluntat de donar-lo per finalitzat, s’entendrà prorrogat, per períodes 
anuals, fins a un màxim de dos anys. 
 
Vist que l’Ajuntament de Girona ha proposa revisar aquesta clàusula i afegir el següent 
text: Aquesta renovació caldrà que sigui realitzada de manera expressa, no tàcita, 
segons la llei 40/2015. 
 
En relació a l’expedient CU012021000033 de Cultura, vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar novament el conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Girona per 
a la realització del Festival de Literatura MOT, incloent a la clàusula sisena el text referit:  
 

Sisè: Vigència 
La vigència d’aquest conveni s’estableix des de la data de la seva signatura fins al 
31 d’agost de 2022. A partir d’aquesta data, si cap de les parts manifesta la voluntat 
de donar-lo per finalitzat, s’entendrà prorrogat, per períodes anuals, fins a un màxim 
de dos anys. Aquesta renovació caldrà que sigui realitzada de manera expressa, no 
tàcita, segons la llei 40/2015.  

 
Segon.- Facultar l’alcalde d’Olot i regidor de cultura, Josep Berga i Vayreda, com a 
representant legal de la corporació, per a la signatura del conveni entre les parts. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
8.1. - CULTURA: SUBVENCIÓ PLA D'ACCESSIBILITAT MUSEU DE LA 

GARROTXA 2022 
Núm. de referència : X2022015811     
 
En relació a l’expedient SCU12022000012 de CULTURA, vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Sol·licitar la subvenció: 
 
Organisme: GENERALITAT DE CATALUNYA-DEPARTAMENT DE 

CULTURA  
Programa: SUBVENCIONS PER A LA IMPLEMENTACIÓ DE PROGRAMES 

ESTRATÈGICS I PROJECTES ESPECÍFICS DELS MUSEUS 
Referència: DOGC NÚM.8627 DE 16/03/2022 
Núm disposició: CLT/669/2022 
Import: 3.240,00 € 

 
Segon.- Presentar a l’esmentada convocatòria el projecte: SUBVENCIÓ PLA 
D'ACCESSIBILITAT MUSEU DE LA GARROTXA 2022 
 
Tercer.- Facultar l’alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
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9.1. - ESPORTS. PROPOSTA D'APROVACIÓ DELS PREUS PÚBLICS 
 
Núm. de referència : X2022014595     
 
En relació a l’expedient SP032022000004, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat d'Esports proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 
 
 
PROPOSO 
 
Primer.- Aprovar el preu públic que a continuació es detalla, corresponent a l’abonament 
general a les IEMs: 
 

Matrícula per la utilització de les pistes i/o espais esportius de les IEM i 
activitats de l’Àrea d’Esports 

20€ 

* Aquesta matrícula s’haurà de tramitar per a totes les noves altes d’abonat o per aquells que no 
hagin tramitat o renovat cap servei de l’Àrea d’Esports fins passats 2 anys després de la baixa 
de la finalització de l’últim servei contractat. 

 
Segon.- Aprovar els preus públics que a continuació es detallen, corresponents a la 
utilització del gimnàs i l’accés a la pista per part de persones usuàries particulars per 
l’any 2022: 
 

Entrada puntual de 14 a 64 anys 
*Accés pista, accés gimnàs i accés vestidors (horari il·limitat en una jornada) 

4,25€ 

Entrada puntual persones >14 anys, persones <64 anys i esportistes 
federats 
*Accés pista, accés gimnàs i accés vestidors (horari il·limitat en una jornada) 

2,10€ 

Abonament trimestral de 14 a 64 anys 45,00€ 

Abonament trimestral persones >14 anys, persones <64 anys i esportistes 
federats 

22,50€ 

Abonament anual de 14 a 64 anys 137,00€ 

Abonament anual persones >14 anys, persones <64 anys i esportistes 
federats 

68,50€ 

Lloguer armariet anual 16,00€ 

 
Tercer.- Aprovar els preus públics que a continuació es detallen, corresponents a la 
utilització del rocòdrom i del búlder per part de persones usuàries particulars per l’any 
2022:  
 

Entrada puntual de 14 a 64 anys 4,25€ 

Entrada puntual persones >14 anys, persones <64 anys i esportistes 
federats 

2,10€ 

Abonament anual de 14 a 64 anys 78,00€ 

Abonament anual persones >14 anys, persones <64 anys i esportistes 
federats 

39,00€ 

Lloguer armariet anual 16,00€ 

 
Quart.- Aprovar els preus públics que a continuació es detallen, corresponents a la 
utilització dels espais esportius, pavellons, estadi i camps de futbol per part d’entitats, 
grups de lleure i persones particulars, així com les condicions, des de l’agost del 2022 
al juliol del 2023: 
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Equip-grup/hora            Local Fora 

Entrenaments entitats federades en competició regular 2,14€ 22,00€ 

Utilització camp de bàdminton 7,25€ 12,00€ 

Partits/competicions oficials entitats federades 0,00€ 22,00€ 

Activitats esportives extraordinàries, exhibicions, tornejos, etc., 
per part d’entitats federades 

22,00€ 60,00€ 

Centres d’ensenyament en horari escolar. Activitats esportives 0,00€ 0,00€ 

Entrenaments i partits per part d’entitats NO esportives i grups de 
lleure 

22,00€ 44,00€ 

Activitats NO esportives 

Totes les activitats que no estan contemplades en el llistat 
*increment del 100% si hi ha entrada pagament 

60,00€ 100,00€ 

Personal 

Personal de suport a consergeria, manteniment, neteja, etc. en 
horari laboral 

30,00€ 30,00€ 

Personal de suport a consergeria, manteniment, neteja, etc. en 
horari extraordinari, nocturn, festiu, etc. 

45,00€ 45,00€ 

 

Condicions 

* Per adquirir qualsevol abonament és necessari disposar del carnet d’abonat a les 
IEMs. 

* Els descomptes per esportistes federats només s’aplicaran a aquells esportistes 
federats residents a la ciutat d’Olot o inscrits en alguna entitat esportiva del municipi. 

* Els preus dels abonaments anuals van de l’1 de gener al 31 de desembre. En cas 
que s’adquireixin amb posterioritat a l’1 de gener, el preu serà proporcional al temps 
del qual se’n podrà fer ús. 

* Els abonaments trimestrals és imprescindible abonar-los a través del banc. L’Àrea 
d’Esports cobrarà el rebut a l’inici de cada trimestre (gener, abril, juliol* i octubre). * 
descomptar tancament instal·lació.  

* Les persones de 14 a 17 anys necessitaran una autorització firmada pel seu pare, 
mare o tutor legal per poder accedir al gimnàs i al rocòdrom. Hauran d’accedir a les 
IEMs acompanyades d’una persona major d’edat. 

* Qualsevol esportista d’una entitat, sigui federada o no, amb competició regular o no, 
i els grups de lleure que utilitzen les IEMs de forma periòdica, han d’abonar-se a les 
IEMs. 

* Per a la resta de situacions no estipulades, el cap de l’Àrea d’Esports realitzarà un 
estudi de costos. 

 
Cinquè.- Aprovar els preus públics que a continuació es detallen, corresponents a la 
utilització de la piscina municipal per l’any 2022: 
 

Entrades individuals Normal Descompte Carnet 

Entrada puntual adult 4,90€ 2,50€ No 

Entrada puntual menor de 4 anys 0,00€ 0,00€ No 

Entrada puntual menor de 14 anys (júnior) 2,50 No No 

Entrada puntual major 60 anys (sènior) 2,50€ No No 

Entrada puntual grups 1,65€ No No 

Entrada puntual de 18:00 a 20:00 adult 3,00€ 1,50€ No 

Entrada puntual de 18:00 a 20:00 júnior 1,50€ No No 

Entrada puntual de 18:00 a 20:00 sènior 1,50€ No No 

 

Abonaments 1a per. 2a per. Descompte Carnet 

Abonament temporada adult 73,00€ 53,00€ 50% Sí 

Abonament temporada júnior 37,00€ No No Sí 
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Abonament temporada sènior 37,00€ 27,00€ No Sí 
* El 50% de descompte s’aplica a persones jubilades, pensionistes, aturades, famílies nombroses 
o monoparentals i a persones amb disminució a partir d’un 33%. 
 

Packs Pack 10 Pack 20 Descompte Carnet 

Adult 41,00€ 54,00€ No No 

Júnior 20,00€ 27,00€ No No 

Sènior 20,00€ 27,00€ No No 

 
Sisè.- Aprovar els preus públics que a continuació es detallen, corresponents a les 
activitats esportives dirigides de baixa intensitat: 
 

 1 sessió setmanal 2 sessions setmanals 

Ioga Quota única curs: 102€ 
Quota trimestral: 35€ 

Quota única curs: 204€ 
Quota trimestral: 70€ 

Gimnàstica de 
manteniment 

Quota única curs: 66€ 
Quota trimestral: 23€ 

Quota única curs: 132€ 
Quota trimestral: 46€ 

Natació i gimnàstica a 
l’aigua 

Quota única curs: 120€ Quota única curs: 240€ 

 
QUOTA SALUT: només per persones nascudes l’any 1962 o anteriors, i persones amb 
alguna discapacitat a partir d’un 33%. 
 

 1 sessió setmanal 2 sessions setmanals 

Ioga Quota única curs: 51€ Quota única curs: 102€ 

Gimnàstica de 
manteniment 

Quota única curs: 33€ Quota única curs: 66€ 

Natació i gimnàstica a 
l’aigua 

Quota única curs: 59€ Quota única curs: 118€ 

 
Setè.- Aprovar els preus públics que a continuació es detallen, corresponents a les 
activitats de mitjana i alta intensitat: 
 

 1 sessió 
setmanal 

2 sessions 
setmanals 

3 sessions 
setmanals 

Sessió extra 

Quota única 
curs 

133€ 210€ 282€ + 10€ 
trimestrals per 
sessió extra a 
partir de 3 
sessions 
setmanals 

Quota 
trimestral 

46€ 75€ 100€ 

 
Vuitè.- Aprovar els preus públics que a continuació es detallen, corresponents a la 
Setmana Santa esportiva: 38€ la setmana, amb un 10% de descompte per a famílies 
nombroses  o monoparentals i un 5% de descompte per disposar del carnet de les IEMs. 
 

 
S’aprova per unanimitat. 
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10.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DEPSESES 
 

Núm. de referència : X2022016120     
 
En relació a l’expedient CPG22022000019 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
Aprovar la relació de despeses annexada núm. 22/012 per un import total de 381.485,57 
euros. 
 

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

200240  Despeses 99999 381485.57 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.1. - PADRÓ IBI URBANA 2022 
Núm. de referència : X2022012860     
 
En relació a l’expedient UR052022000001 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: 
   
Primer.- Aprovar el padró de  l’Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana, 
exercici 2022, d’acord al següent detall: 
 
Número de rebuts: 26.243 
Import total: 10.499.097,47 € 
 
El període de pagament en voluntària serà del 01/04/2022 al 31/05/2022. 
 
Aquells rebuts domiciliats i d’import igual o superior a 100 € es fraccionaran de forma 
automàtica i es carregaran a l’entitat d’acord amb els següents terminis: 
 
El 60% es carregarà a 31/05/2022 
El 40% es carregarà a 30/09/2022 
 
Per a la resta de rebuts caldrà fer el pagament abans del 31 de maig d’acord amb les 
següents formes de pagament: 
 
A - Si els rebuts es troben domiciliats, es carregaran al banc a 31/05/2022. 
 
B – Si no es troben domiciliats, caldrà fer el pagament fins a 31 de maig, mitjançant el 
tríptic de pagament que s’enviarà, per algun dels següent sistemes: 
 

a. A qualsevol de les entitats financeres col·laboradores de l’Ajuntament, amb 
el tríptic o avís de pagament que s’enviarà. 

b. A qualsevol caixer SERVICAIXA de “LA CAIXA” 
c. Per internet, accedint al web de l’ajuntament www.olot.cat o www.lacaixa.es  
d. Per BANCA ONLINE del mateix contribuent  

 

Segon.- Exposar al públic el present acord en el termini d’un mes. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
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12.1. - PADRÓ IBI RÚSTICA 2022 
 
Núm. de referència : X2022013030   
 
En relació a l’expedient UR052022000002 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: 
   
Primer.- Aprovar el padró de  l’Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica, 
exercici 2022, d’acord al següent detall: 
 
Número de rebuts: 271 
Import total:  16.725,27 € 
 
El període de pagament en voluntària serà del 01/05/2022 al 30/06/2022. 
 
Si els rebuts es troben domiciliats, es carregaran al banc a 30/06/2022. 
 
Si no es troben domiciliats, caldrà fer el pagament fins a 30 de juny, mitjançant el tríptic 
de pagament que s’enviarà, per algun dels següent sistemes: 
 

a. A qualsevol de les entitats financeres col·laboradores de l’Ajuntament, amb 
el tríptic o avís de pagament que s’enviarà. 

b. A qualsevol caixer SERVICAIXA de “LA CAIXA” 
c. Per internet, accedint al web de l’ajuntament www.olot.cat o www.lacaixa.es  
d. Per BANCA ONLINE del mateix contribuent  

 

Segon.- Exposar al públic el present acord en el termini d’un mes. 
   
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

13.1. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ 
PRESENTADA PER LA SRA. ****, PER DANYS OCASIONATS A UN VEHICLE EN 

ACCIDENT A LA VIA PÚBLICA AMB UNA PILONA HIDRÀULICA. 
 
Núm. de referència : X2021052492     
 

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

ANTECEDENTS DE FET 
 

Primer.- La Sra. **** , en escrit de data 22 d’octubre de 2021 (Registre General de 
l’Ajuntament d’Olot, núm. E2021020422/22-10-2021), va formular reclamació 
patrimonial pels danys que va partir el vehicle de la seva propietat marca Toyota, model 
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Auris, matrícula **** , en un accident amb una pilona hidràulica al passeig Bisbe 
Guillamet, el dia 18 de setembre de 2021. A la petició s’hi acompanya la següent 
documentació: documentació acreditativa de la titularitat del vehicle; fitxa tècnica i 
targeta ITV; informe d’accident trànsit de la Policia Municipal d’Olot, núm. 202100139, 
de 18 de setembre de 2021; fotografies realitzades per la part reclamant del lloc de 
l’accident; fotografies realitzades per la part reclamant del lloc de l’accident i de la 
senyalització posterior; factura de reparació emesa per “Tallers Aura Motors, S.L.”, 
concessionari Toyota, per un import de 2.187,87 euros; i taxa municipal per 
administració de document per 36.85 euros. La reclamació es fixa en la quantitat de 

2.224.72 euros. En aquest escrit es designa com a representant de la Sra. ****  a 

l’advocat Sr. ****. 
 
Segon.- L’Alcaldia va admetre a tràmit la reclamació per responsabilitat patrimonial 
contra l’Ajuntament d’Olot, per resolució de 27 d’octubre de 2021 (2021LDEC004193) i 
en el termini atorgat als interessats per comparèixer al procediment, formular 
al·legacions, aportar documents i proposar proves, la representació de la Sra. **** , en 
escrit de 17 de novembre de 2021 (Registre General, núm. E2021022360/17-11-2021), 
va donar per reproduïda la petició formulada en el seu moment, així com la sol·licitud de 
pràctica de les proves proposades. 
 
Tercer.- En informe del cap de la Policia Municipal de data 28 d’octubre de 2021 es 
remet a l’informe tècnic d’accident de trànsit núm. 202100139, de 18 de setembre de 
2021. Aquest informe de constatació de fets és el mateix que aporta, com a doc. núm. 
3, la part reclamant en el seu escrit de reclamació patrimonial. 
 
Quart.- A requeriment de l’Ajuntament d’Olot (Registre General núm. S2021027529/03-
11-20219), el responsable de l’empresa ETRA BONAL, S.A., concessionària del servei 
de manteniment de les pilones hidràuliques instal·lades a la ciutat d’Olot, en escrit de 
data 16 de novembre de 2021 (Registre General núm. E2021022389/17-11-2021), 
demana que es desestimi la sol·licitud de responsabilitat patrimonial en atenció als fets 
que es desprenen dels fulls de treball de l’empresa concessionària immediatament 
anteriors i posteriors a la data de l’accident, així com de l’informe dels serveis tècnics de 
l’empresa ETRA BONAL, S.A., de 8 de novembre de 2021, en relació a l’accident en el 
control d’accés amb pilona al passeig Bisbe Guillamet davant del Casal Marià 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”. 
En igual sentit, l’article 81 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i 174 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis causats 
als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament dels serveis 
públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents, en els termes establerts 
per la legislació general sobre responsabilitat administrativa” 
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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. 
 
En aquest cas, la determinació de si els danys que es reclamen són atribuïbles de forma 
directa i exclusiva al funcionament dels serveis públics municipals no és gens clara. En 
aquest sentit, el fet que ni la Policia Municipal ni cap altre servei de l’Ajuntament d’Olot 
intervingués directament en l’accident no permet acreditar la veracitat dels fets relatats 
per la part reclamant, alhora que dificulta esbrinar el quan, el com i el perquè es va 
produir aquest accident.  
 
Efectivament, més enllà del que manifesta la part reclamant, no hi ha prova objectiva i 
certa dels fets que es relaten. L’informe policial redactat pels agents de la Policia 
Municipal una vegada ja s’ha produït l’accident -atès que els agents no van ser pressents 
al moment dels fets- es limita, d’una part, a transcriure les declaracions de la part 
reclamant i, d’altra, a assenyalar quin era el funcionament de la pilona hidràulica una 
vegada ja s’havia produït la col·lisió del vehicle amb la pilona hidràulica. 
 
La prova testifical dels agents de la Policia Municipal no és considera pertinent, atès que 
no van presenciar directament l’accident i que en el seu informe d’accident de trànsit 
núm. 202100139, de 18 de setembre de 2021, ja es recull una descripció de l’espai físic 
on es va produir l’accident. Tampoc es consideren necessàries les altres proves per 
entendre que les respectives declaracions testificals es podien aportar a l’expedient en 
qualsevol moment. 
 
Tercer.- L’Ajuntament d’Olot, en ús de les competències atorgades als municipis en 
matèria d’ordenació del trànsit als articles 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i 66  del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d‘abril, en relació a l’article 7 del Reial decret legislatiu 
6/2015, de 30 d’octubre, ha establert una zona de restringida al trànsit que abasta tot en 
nucli antic de la ciutat i que està delimitada per pilones hidràuliques.  
 
A determinades hores, l’accés a aquesta zona de la ciutat està limitat, únicament i 
exclusiva, a aquells vehicles que disposen d’una autorització municipal expressa. 
Aquesta autorització municipal afecta a vehicles individualitzats per la seva matrícula i 
s’acompanya d’un comandament a distància -que a efectes de control també està 
vinculat a l’esmentat vehicle-, per tal d’activar les pilones hidràuliques i poder circular 
per la zona restringida.  
 
En el nostre cas, l’accident es va produir en horari d’accés restringit al nucli antic a 
vehicles expressament autoritzats; d’altra banda, si bé és cert que el vehicle matrícula 
****  està vinculat a un comandament a distància de les pilones, que l’habilita per accedir 
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al nucli antic en horari restringit, aquest comandament no figura a nom de la Sra. **** , 
sinó a nom de la Sra. ****. 
 
Quart.- La conducció de qualsevol vehicle per vies urbanes requereix una especial 
atenció. En el nostre cas, la diligència, l’atenció i la precaució normal exigible a qualsevol 
conductor de vehicle, en el sentit que es recull als articles 10 del Reial decret legislatiu 
6/2015, de 30 d’octubre i 3 del Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, havia 
d’accentuar-se pel fet que s’estava circulant per una zona d’accés restringit als veïns del 
nucli antic. En qualsevol cas, s’havia de circular sense cometre cap infracció de trànsit, 
com ara respectar els semàfors. 
 
L’obligació dels conductors de vehicles de respectar tota la senyalització viària 
col·locada als carrers de la ciutat per l’Ajuntament, en ús de les competències atorgades 
als municipis a l’article 7 del Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, és 
inqüestionable. Els semàfors vinculat a les pilones hidràuliques són part d’aquesta 
senyalització viaria d’obligat compliment. En aquest sentit és rellevant assenyalar que la 
senyalització semafòrica de les pilones hidràuliques d’accés al nucli antic és un element 
de seguretat que s’integra en el conjunt del sistema i que, en tant que mecanisme de 
seguretat, sempre es manté actiu, fins i tot en els casos de deficiències en el 
funcionament de les pilones.  
 
a.- En el nostre cas, tal i com es desprèn de l’informe de l’empesa ETRA BONAL, S.A.,  
de data 8 de novembre de 2021, el control d’accés instal·lat en el passeig Bisbe 
Guillamet està format per dues pilones de tipus automàtic amb accés restringit 
mitjançant comandament a distància; i es complementa amb un semàfor per indicar, en 
color vermell, que les pilones estan aixecades i no es permet el pas, i en color verd per 
permetre l'accés.  
 
El control d’accés instal·lat en el passeig Bisbe Guillamet té implantant uns horaris en 
què les pilones resten a dalt i per tant només poden accedir-hi els vehicles o usuaris 
autoritzats (donats d'alta en el sistema de gestió) i, en altres moments del dia, les pilones 
estan obertes per a tothom. 
 
El mecanisme d'accionament es basa en un llaç magnètic, ubicat abans de l'accés a les 
pilones, que detecta la presència dels vehicles; una vegada detectat el vehicle, per tal 
de poder accedir-hi, l'usuari disposa d'un comandament a distància per provocar una 
demanda al sistema i activar la baixada de les pilones. En el cas del passeig Bisbe 
Guillamet són dues les pilones que tenen de baixar i, per seguretat, el sistema disposa 
d’un control de baixada, de manera que fins que les dues pilones no han baixat del tot 
no es permet el pas dels vehicles, mantenint-se el semàfor en color vermell.  Aquest 
sistema de seguretat consisteix en dos sensors en sèrie, un a cada pilona, per tal de 
poder llegir la posició de «pilona baixada», i fins que els dos sensors no han detectat 
correctament que les pilones són a baix, el semàfor que permet el pas, resta sempre en 
vermell.  
 
En aquest mateix informe de l’empresa concessionària s’assenyala quin és el 
funcionament del sistema quan la pilona està baixada i quan està pujada, que és el que 
ens interessa en el nostre cas. Així, en relació al funcionament del sistema de control 
d’accessos amb pilones hidràuliques, pel que fa a la pilona pujada, a l’informe se’ns diu 
que:  
 
-Quan el sistema passa a horari de “pujada”, aleshores la pilona puja i rest així mentre 
no hi hagi una petició d’accés. 
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-Quan hi ha una petició d’accés, per accionament d’un comandament a distància, el 
sistema comprova si el codi del comandament llegit està donat d’alta en la central i, en 
cas afirmatiu, s’activa la baixada de la pilona i fins que els sensors no detecten que les 
dues pilones són a baix, el semàfor resta en vermell. Una vegada baixades les pilones, 
el semàfor es posa verd per tal de permetre l’accés. 
 
-En el moment que el sistema decideix pujar la pilona per falta d’usuaris, el primer que 
fa és posar el semàfor en vermell i, desprès de tres segons, la pilona inicia la seva 
pujada. Si durant aquest procés es detecta la presència d’un vehicle en la zona de 
seguretat, la pilona torna a baixar i tot seguit obre el semàfor en verd. 
 
-En el cas que una petició d’accés per comandament a distància no fos acceptada 
(perquè el codi no està en la central, per mal funcionament del comandament, etc.), la 
pilona es mantindria en la posició «pujada». 
 
b.- En aquest punt es rellevant apuntar que la inspecció ocular realitzada al lloc dels fets 
per agents de la Policia Municipal, el mateix dia 18 de setembre de 2021, una vegada 
ja s’havia produït l’accident, no desvirtua les manifestacions que, en tant que 
especialistes en sistemes de regulació de trànsit urbà, realitzen els serveis tècnics de 
l’empesa ETRA BONAL, S.A.   
 
Efectivament, l’informe policial no manifesta quin era l’estat de les pilones hidràuliques i 
dels seus elements complementaris (semàfors) abans de l’accident. Les manifestacions 
recollides en l’apartat “opinió dels agents” de l’informe d’accident de trànsit núm. 
202100139, únicament i exclusiva, fan referència a les comprovacions realitzades pels 
agents policials una vegada ja s’havia produït el xoc del vehicle amb la pilona hidràulica, 
però no fan cap referència a l’estat de la pilona hidràulica abans de la col·lisió. 
 
 En aquesta mateixa línia cal assenyalar que les fotografies realitzades per la part 
reclamant corresponen a un moment posterior a l’accident i, en conseqüència, no són 
indicatives de quin era l’estat de la pilona hidràulica i del semàfor abans de l’accident. 
 
Cinquè.- L’estat de la pilona hidràulica del passeig Bisbe Guillamet i de les seves 
instal·lacions complementàries era correcta, sense que amb anterioritat a l’accident 
s’hagués detectat cap anomalia en el seu funcionament.  
 
En l’informe de l’empresa ETRA BONAL, S.A. s’assenyala expressament que la pilona 
hidràulica del passeig Bisbe Guillamet va ser revisada el 17 de setembre de 2021 (dia 
anterior al dia en què es va produir l’accident) i que en aquella revisió es van fer les 
inspeccions tant elèctriques com mecàniques del sistema no detectant-se cap problema 
en el seu funcionament, que era correcte; tal i com es reflecteix en els fulls de treball 
corresponents al dia 17 de setembre de 2021 i que van ser validats per la mateixa Policia 
Municipal. 
 
En aquest mateix informe de 8 de novembre de 2021 l’empresa ETRA BONAL, S.A. 
s’assenyala que, arran d’un avis de la Policia Municipal, a les 08:00 hores del dia 19 de 
setembre de 2021, es van revisar i es van fer proves amb la pilona d’accés al passeig 
Bisbe Guillamet i van comprovar que el control d’accés funcionava; per la qual cosa, 
conclouen afirmant que en primer lloc la pilona va ser colpejada i que això va provocar 
el mal funcionament del sistema (que és el que va observar la Policia Municipal en un 
moment posterior a l’accident i que és el que recull en el seu informe). 
 
Dels fulls de treball corresponents al dia 19 de setembre de 2021 es desprèn que la 
pilona accidentada segueix funcionant, però no té tapa i que el pistó funciona amb les 
guies deformades. També s’assenyala que des del centre de control de la Policia 
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Municipal s’ha provat el seu funcionament; i conclou afirmant que només cal verificar i 
substituir el material malmès. En els fulls de treball corresponents al dia 22 de setembre 
de 2021 es recull la reparació de la pilona hidràulica, mitjançant la substitució del 
material malmès per la col·lisió d’un vehicle. 
 
En conseqüència -i així es desprèn de l’informe dels tècnics de l’empesa ETRA BONAL, 
S.A- la pilona del passeig Guillamet funcionava correctament abans de l’accident. 
Aquest informe tècnic deixa clar que les deficiències detectades no són prèvies a 
l’accident, sinó que són la conseqüència immediata i directa d’aquest accident. En aquet 
sentit es remarcable que les reparacions posteriors a l’accident es limitin a la substitució 
de les peces directament afectades per la col·lisió, sense que consti cap reparació 
vinculada a la part electrònica del sistema. 
 
Sisè.- En el present cas, la relació causal entre els danys ocasionats al vehicle i el 
funcionament dels serveis municipals es trenca per la pròpia actuació de la conductora 
del vehicle, en no prestar la suficient atenció en la conducció ni en les circumstàncies 
de la via, quan pretenia accedir, en horari restringit, en una zona d’accés restringit al 
trànsit del nucli antic. 
 
Vist l’expedient administratiu SRP12021000026 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada de l’Àrea 
d’HIsenda, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent acord: 
 
DENEGAR la indemnització reclamada per la Sra. **** pels danys ocasionats al vehicle 
de la seva propietat, matrícula **** , en produir-se l’accident com a conseqüència de 
l’actuació de la conductora del vehicle accidentat en no prestar la suficient atenció en la 
conducció ni en les circumstàncies de la via; la qual cosa trenca el nexe causal entre els 
danys reclamats i el funcionament dels serveis públics municipals. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
14.1. - OBRES DE PAVIMENTACIÓ DE VORERA AMB SUPRESSIÓ DE 

BARRERES ARQUITECTÒNIQUES A L'AVINGUDA SANT JORDI, TRAM PARC DE 
LES MORES 

 
Núm. de referència : X2022013853     
 
 

Tipus de Contracte: OB D'OBRES 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar les obres de pavimentació de vorera amb 
supressió de barreres arquitectòniques a l’avinguda Sant Jordi, tram: Parc de les Mores, 
com es desprèn de l’informe de data 9 de març 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’una obra amb una unitat funcional. 
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Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per executar les les obres 
de pavimentació de vorera amb supressió de barreres arquitectòniques a l’avinguda 
Sant Jordi, tram: Parc de les Mores: 

-“Pere Boada Comas, SL” 

-“Josep Carreras Vila,SL” 

-“Daniel Rodriguez Roca” 

Quart.- D’acord amb l’informe de valoració emès pel Sr. Ramon Prat Molas, Cap de 
l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot, en data 28 de març de 2022; han estat 
presentades dues ofertes subscrites per les empreses  “Pere Boada Comas SL” i “ Josep 
Carreras Vila,SL”;  i millor proposta és la presentada per PERE BOADA COMAS, SL,  
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’empresa PERE BOADA COMAS,SL i atès que 
aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació 
objecte del contracte. 

Fonament jurídic 

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

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

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

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

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012022000247 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 9 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 PERE BOADA COMAS SL ,  amb NIF núm. B1732026-8, el 
contracte menor de les obres de pavimentació de vorera amb supressió de barreres 
arquitectòniques a l’avinguda Sant Jordi, tram: Parc de les Mores;  pel preu de catorze 
mil dos-cents seixanta-nou euros amb quaranta-un cèntims (14.269,41 €), IVA 
inclòs. 
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L’esmentat preu es desglossa en onze mil set-cents noranta-dos euros amb noranta 
cèntims (11.792,90 €) de pressupost net i dos mil quatre-cents setanta-sis euros amb 
cinquanta-un cèntims (2.476,51 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 % 
 
“L’obra inclourà  les partides següents:  
- Retirada de 2 senyals existents per posterior recol·locació.  

- Desmuntatge de 9 ml de barana de fusta per posterior reaprofitament.  

- Retirada de 9 ml tanca vegetal i càrrega sobre camió.  

- Rebaix de terres per formació de caixa de paviment, aportació, estesa i compactació de 15 
m3 de subbase procedent d'àrids reciclat i 76 m2 de paviment de formigó acabat ratllat manual, 
amb 38 ml. encofrat perimetral.  
- 1 gual de vianants recte. inclou demolició de vorada de formigó, col·locació de vorada a nova 
cota amb l'intersecció de la pendent del 10% a cada banda, solera de formigó, col·locació de 
paviment de tacs amb una amplada de 60cms lineal a la vorada i perpendicular a aquesta. al 
centre del gual col·locar una tira de panot de 80 cms d'amplada amb peça ratllada. acabat del 
gual amb formigó ratllat manual.  

- 1 gual de vianants en forma curvada. inclou: demolició de la vorada de formigó, col·locació de 
vorada a nova cota, en l'intersecció amb pendent del 10% a cada banda, solera de formigó, 
col·locació de paviment de tacs en una amplada de 60 cm lineals a la vorada i perpendicular a 
aquesta. al centre del gual col·locar una tira de panot de 80cms d'amplada amb peça ratllada. 
acabat del gual amb paviment de formigó ratllat manual.  
- Gestió de residus de la construcció.  

- Recol·locació de 7 ml de tanca de fusta  

- 1 ut pintat de pas de vianants i borrar la part que queda desplaçada  

- Recol·locació de senyals verticals  

- Pla de seguretat i salut de l’obra  
- Aixecament topogràfic final de l’obra georeferenciat  

No s’inclou al contracte les unitats, espècie i port de planta arbustiva que calgui replantar amb 
posterioritat a les obres d’aquest contracte” 

 
Tercer.- El termini d’execució de les obres serà de dos mesos a comptar de la data de 
recepció de la notificació de l’adjudicació. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 14.269,41 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida núm. 22.1512.151.61909 “actuacions barris” del Pressupost municipal. 
 

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

200220  Despeses 22140  1512 61909 14269.41 ACTUACIONS BARRIS 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 
CC012022000247 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses; “Pere Boada Comas, SL” i “Josep 
Carreras Vila, SL”. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
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14.2. - AJUDICACIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UN NOU 
COL.LECTOR-INTERCEPTOR ALS CARRERS CASTANYER I GÍRGOLA. TRAM: 

CARRER ROURE – AVDA. SANT JORDI. 
Núm. de referència : X2022004266     
 

Tipus 
Contracte 

OB D'OBRES 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

 
 
Antecedents 

Per acord de Junta de Govern Local de data 15 d’octubre de 2020, es va aprovar el 
projecte tècnic de les obres de construcció d’un nou col.lector-interceptor als carrers 
Castanyer i Gírgola. Tram: Carrer Roure - Avinguda Sant Jordi 

Per Acord de Junta de Govern Local de data 3 de febrer de 2022, es va aprovar 
l’expedient de contractació administrativa de les “Obres de construcció d’un nou 
col.lector-interceptor als carrers Castanyer i Gírgola. Tram: Carrer Roure - Avinguda 
Sant Jordi.” mitjançant procediment obert simplificat, amb un pressupost de cent 
cinquanta-nou mil nou-cents vint-i-sis euros amb trenta-nou cèntims (159.926,39 €)  IVA 
inclòs. Aquest import es desglossa en cent trenta-dos mil cent-setanta euros amb 
cinquanta-set cèntims (132.170,57€) de pressupost net i vint-i-set mil set-cents 
cinquanta-cinc euros amb vuitanta-dos cèntims (27.755,82€)  en concepte d’IVA calculat 
al tipus del 21%. 

En data 24 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 següents empreses: 

o CATALANA D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS ASSOCIATS, SL (B66709601) 
o SALVADOR SERRA, SA (A17033473) 
o ISEOVA, SL (B64965759) 
o OBRES MEROCA, SLU (B55268973) 
o JOSEP VILANOVA, SA (A17444092) 

En data 28 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  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 criteris automàtics i proposta d’adjudicació emès pel 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 “Obres de 
construcció d’un nou col.lector-interceptor als carrers Castanyer i Gírgola. Tram: Carrer 
Roure - Avinguda Sant Jordi” a l’empresa OBRES MEROCA, SLU amb NIf. B55268973. 

En 15 de març de 2022 es  requereix a l’empresa OBRES MEROCA, SLU, la presentació 
de la documentació justificativa relativa a la informació inclosa a la  declaració 
responsable  i d’haver constituït la  garantia definitiva d’import  5.841,07 €. 
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Atès que l’empresa OBRES MEROCA, SLU, 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. CCS12022000004, la regidora delegada 
d’Organització, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següent acord: 
 

Primer.- ADJUDICAR el contracte “Obres de construcció d’un nou col·lector-interceptor 
als carrers Castanyer i Gírgola. Tram: Carrer Roure - Avinguda Sant Jordi”, a favor de 
l’empresa OBRES MEROCA, SLU,  amb NIF. B55268973 pel preu de CENT 
QUARANTA-UN MIL TRES-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-
TRES CÈNTIMS (141.353,83 €)  Iva Inclòs , que es desglossa en: 
Cent setze mil vuit-cents vint-i-un euros amb trenta-cinc cèntims (116.821,35 €)  de 
pressupost net i vint-i-quatre mil cinc-cents trenta-dos euros amb quaranta-vuit cèntims 
(24.532,48 €) 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 3 de febrer 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 141.353,83 € € amb càrrec a les 
següents partides: 

Denominació Any Econòmic Programa Orgànic 

Act. clavegueram Bonavista 22 140 160 61905 

 
 

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

200300 2200839 Despeses 22140  160  61905 141353.83 ACTUACIONS CLAVEGUERAM BONAVISTA 100 001 001 001 000 000 
200210 2200839 Despeses 22140  160  61905 -18572.56 ACTUACIONS CLAVEGUERAM BONAVISTA 100 001 001 001 000 000 

 

Quart.- El termini d’execució de les obres és de 48 dies, a comptar des del dia següent 
a la signatura de l’acta de comprovació del replanteig i el termini de garantia serà de 5 
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. 
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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. 
 
 

14.3. - SERVEI DE MANTENIMENT DE LES ALARMES D'INTRUSIÓ DELS 
EDIFICIS MUNICIPALS ANY 2022 

 
 

Núm. de referència : X2022014616     
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar el   servei de manteniment de les alarmes 
d’intrusió dels edificis municipals, any 2022, així com l’actualització de l’inventari, com 
es desprèn de l’informe de data 21 de març de 2022,  emès pel Sr. Xavier Viñolas Boix,  
enginyer tècnic 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 el servei de 
manteniment de les alarmes d’intrusió dels edificis municipals, any 2022: 
-“Protec Seguretat Integral, SL” 
-“Grau 3, SL” 
- Josep Maria Dalmau Agustí – “GL Seguretat” 

Quart.- D’acord amb l’informe de valoració NI020222000654 emès pel Sr. Xavier Viñolas 
Boix,  enginyer tècnic de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot, en data 25 de març 
de 2022,  la millor proposta és la presentada per  PROTEC SEGURETAT INTEGRAL, 
SL, per ser l’oferta vàlida i més econòmica.  

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

Sisè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa PROTEC SEGURETAT INTEGRAL, SL i 
atès que aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la 
prestació objecte del contracte. 
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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: CC012022000260 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. Xavier Viñolas Boix,  enginyer tècnic de l’Àrea 
de Territori de l’Ajuntament d’Olot, de data 21 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 PROTEC SEGURETAT INTEGRAL, S.L , amb NIF núm. 
B65956690, el contracte menor del servei de manteniment de les alarmes d’intrusió dels 
edificis municipals, any 2022; així com l’actualització de l’inventari;  pel preu de nou mil 
sis-cents tretze euros amb quaranta-cinc cèntims (9.613,45€), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en set mil nou-cents quaranta-cinc euros (7.945 €) de 
pressupost net i  mil sis-cents seixanta-vuit euros amb quaranta-cinc cèntims (1.668,45 
€) d’IVA calculat amb un tipus del 21 %. 

El servei de manteniment consisteix en una revisió als components de les alarmes 
contra intrusions i a l’actualització de l’inventari dels  edificis i equipaments municipals 
següents: 

 

 Brigada - Can Jombi  Sala Torín  
Local social Sant Miquel  Teatre  
AV Bonavista  CEIP el Morrot  
Policia municipal/Ajuntament  CEIP Pla de Dalt  
Arxiu  Escola de musica  
Biblioteca  IDEAL  
Can Trincheria  Llar el Morrot  
Casal dels volcans  Llar les Fonts  
Hospici  Llar Sant Pere Màrtir  
Hospici sala exposicions  Pavelló esports 2 - patinatge  
Museu comarcal  Pavelló esports 4 - pollancreda  

 
Tercer.-  El servei de manteniment es portarà a terme durant el període de març a 
desembre de 2022. 
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El termini màxim per a l’execució de l’inventari 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 9.613,45.€, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partides del Pressupost municipal, segons: 
 
 

Partides  Import  
22 144 920 212001 MANTENIMENT EDIFICIS CORPORACIO (ALTRES)  1.217,56 €  
22 144 342 212001 MANTENIMENT EDIFICIS ESPORTS I LLEURE (ALTRES)     508,20 €  
22 144 333 212001 MANTENIMENT EDIFICIS CULTURALS (ALTRES)  4.107,95 €  
22 144 323 212001 MANTENIMENT EDIFICIS EDUCACIO (ALTRES)  3.779,74 €  
                                                                                                                                       9.613,45  € 

 
 

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

200220  Despeses 22144  920  212001 1217.56 MANTENIMENT EDIFICIS CORPORACIO 
(ALTRES) 

100 001 001 001 000 000 

200220  Despeses 22144  342  212001 508.20 MANTENIMENT EDIFICIS ESPORTS I LLEURE 
(ALTRES) 

100 001 001 001 000 000 

200220  Despeses 22144  333  212001 4107.95 MANTENIMENT EDIFICIS CULTURALS 
(ALTRES) 

100 001 001 001 000 000 

200220  Despeses 22144  323  212001 3779.74 MANTENIMENT EDIFICIS EDUCACIO 
(ALTRES) 

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 
CC012022000260 

Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses: “Protec Seguretat Integral, SL”;“Grau 
3, SL”; Josep Maria Dalmau Agustí – “GL Seguretat” 
  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
14.4. - SERVEI DE MANTENIMENT  DE LES ALARMES CONTRA INCENDIS DELS 

EDIFICIS MUNICIPALS ANY 2022 
 
Núm. de referència : X2022014637     
 
 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar el servei de manteniment de les alarmes contra 
incendis dels edificis municipals, any 2022; com es desprèn de l’informe de data 21 de 
març de 2022,  emès pel Sr.Xavier Viñolas Boix, enginyer tècnic 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 el servei de 
manteniment de les alarmes contra incendis dels edificis municipals, any 2022: 
-“Protec Seguretat Integral, SL” 
- “Grau 3, SL”  
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-“Josep Maria Dalmau Agustí “GLSeguretat”  

Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, emès pel Sr. Xavier Viñolas Boix, enginyer 
tècnic de l’àrea de Territori, de data 25 de març de 2022, la millor proposta és la 
presentada per  l’empresa PROTEC SEGURETAT INTEGRAL, SL , per haver presentat 
l’oferta vàlida i la més econòmica. 

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

Sisè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa PROTEC SEGURETAT INTEGRAL, S.L 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: CC012022000261 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. Xavier Viñolas Boix, enginyer tècnic de l’Àrea 
de Territori de l’Ajuntament d’Olot de data  21 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 PROTEC SEGURETAT INTEGRAL, S.L,  amb NIF núm. B6595669-
0, el contracte menor del servei de manteniment de les alarmes contra incendis dels 
edificis municipals, any 2022;  pel preu de tretze mil dos-cents noranta-nou euros amb 
vuitanta-sis cèntims (13.299,86 €), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en  deu mil nou-cents noranta-nou euros amb seixanta-
dos cèntims (10.991,62 €) de pressupost net i dos mil tres-cents vuit euros amb vint-i-
quatre cèntims (2.308,24 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 % 

El manteniment a contractar és la revisió anual i tres revisions visuals trimestrals d’acord 
el RD 513/2017 que s’hauran de fer als edificis i equipaments municipals següents: 
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 Museu Comarcal  
- Hospici Exposició i Sala Actes  
- Edifici Hospici (inclòs sala exposició)  
- AV Bonavista  
- Museu dels Volcans  
- Can Trincheria  
- Escola de Música  
- Casal Sant Miquel  
- Teatre  
- Llar Infants les Fonts  
- Arxiu Comarcal  

 
- Sala Torín  
- Llar infants St Pere Màrtir  
- CEIP Pla de Dalt  
- Biblioteca  
- Llar infants Morrot  
- CEIP Morrot  
- Policia Municipal  
- Brigada (Can Jombi)  
- IDEAL (Espai Jove)  
- Pavelló 2 Patinatge  
- Pavelló 4 Pollancreda (basquet)  
 

Tercer.- Els serveis es portaran a terme durant el període de març a desembre de 2022. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 13.299,86 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a les partides del Pressupost municipal: 
 
 

Partides  Import  
22 144 920 212001 MANTENIMENT EDIFICIS CORPORACIO (ALTRES)  1.616,56 €  
22 144 342 212001 MANTENIMENT EDIFICIS ESPORTS I LLEURE (ALTRES)  3.267,00 €  
22 144 333 212001 MANTENIMENT EDIFICIS CULTURALS (ALTRES)  4.736,47 €  
22 144 323 212001 MANTENIMENT EDIFICIS EDUCACIO (ALTRES)  3.679,83 €  
                                                                                                                     13.299,86 €  

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

200220  Despeses 22.144.920.212001 1616.56 MANTENIMENT EDIFICIS CORPORACIÓ 
(ALTRES) 

100 001 001 001 000 000 

200220  Despeses  22.144.342.212001  3267.00 MANTENIMENT EDIIFICIS ESPORTS I LLEU 
I LLEURE (ALTRES) 

100 001 001 001 000 000 

200220  Despeses 22.144.333.212001 4736.47 MANTENIMENT EDIFICIS CULTURAS 
(ALTRES) 

100 001 001 001 000 000 

200220  Despeses 22.144.323.212001  3679.83 MANTENIMENT EDIFICIS EDUCACIÓ 
(ALTRES) 

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 
CC012022000261 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses: “Protec Seguretat Integral, SL”; “Grau 
3, SL” i “Josep Maria Dalmau Agustí “GLSeguretat”  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
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14.5. - ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT D'OLOT A L'ACORD MARC DE 
SUBMINISTRAMENT D'UNIFORMITAT DE LA POLICIA LOCAL I VESTUARI DE 
PROTECCIÓ CIVIL A TRAVÉS DE L'ACORD MARC DE L'ACM (EXP. 2017.03) 

 
Núm. de referència : X2021019961     
 
 
ANTECEDENTS 

1.- És objecte de la present contractació el subministrament de roba de treball, calçat i 

material per a la Policia Municipal d’Olot; és a dir, per als agents que conformen la 

plantilla actual de la Policia Municipal d’Olot, per a les possibles noves incorporacions 

durant el termini contractual, i per a aquells agents que canviïn de secció o torn i que 

això impliqui modificacions de la seva uniformitat. 

 

2.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació 

Catalana de Municipis (ACM), i prèvia tramitació del corresponent procediment 

administratiu de licitació de conformitat amb els plecs de clàusules administratives 

particulars i prescripcions tècniques aprovats per Resolució de Presidència del CCDL 

de data 30 d’abril de 2020 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, va acordar 

adjudicar l’Acord marc de subministrament d’uniformitat de policia local i vestuari de la 

brigada municipal amb destinació a les entitats locals de Catalunya, per la Comissió 

Executiva del CCDL, en la seva sessió de data 5 d’octubre de 2020, d’acord amb el 

detall de les empreses que han resultat adjudicatàries en l’Acord marc i que, 

seguidament, es relacionen: 

1. CREA UNIFORMES SL – Lot 1. 

2. DEXTRON INGENIERIA DE LA TELECOMUNICACIÓN SA – Lot 3. 

3. INSIGNA UNIFORMES SL – Lots 1, 2 i 7. 

4. MAC UNIFORMES SL – Lots 1 i 2. 

5. SAGRES SL – Lots 1, i 2. 

6. SATARA SEGURIDAD SL – Lots 1, 2 i 3. 

7. SOLUCIONES TECNICAS 2000 SL. – Lots 1, 2 i 7.  

8. SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC SL – Lots 1, 2 i 7. 

9. USIS GUIRAO SL – Lots 1, 2 i 3 
 
3.- En data 6 de novembre de 2020, es va formalitzar, entre el CCDL i les diferents 
entitats mercantils seleccionades, el corresponent contracte com a adjudicatàries de 
l’Acord marc d’uniformitat de policia local i vestuari de brigada municipal, licitat per part 
del CCDL. 
 

4.- En data 6 de maig de 2021, l’Ajuntament d’Olot mitjançant acord adoptat per la Junta 
de Govern Local, es va adherir d’acord de subministrament d’uniformitat de policia local 
i vestuari de protecció civil a través de l’Acord marc de l’ACM ( Exp. 2017.03) per l’any 
2021. 
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5.- De conformitat amb l’informe emès pel Sr Ignasi López Clevillé, sotsinspector en cap 
de la Policia Municipal de l’Ajuntament d’Olot de data 16 de març de 2022, vista la 
necessitat d’adquisició de vestuari bàsic, calçat operatiu, eines i complements per la 
Policia Municipal d’Olot per a l’any 2022, en data 31 de març de 2022 , l’Ajuntament 
d’Olot mitjançant acord adoptat per la Junta de Govern Local, s’adhereix a l’acord marc 
de subministrament d’uniformitat de policia local i vestuari de protecció civil a través de 
l’Acord marc de l’ACM ( Exp. 2017.03) per l’any 2022. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 

 

Disposició addicional 3a. de la LCSP, en relació a la Disposició addicional 5a de la LBRL, 

en la redacció donada per la LRSAL. 

 

Articles 227 i ss. de la  LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i 

règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.  

 

Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc. 

 

Article 153 i 220 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius 

mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents 

contractuals. 

 

L’Acord marc es licitarà i executarà en els termes de l’article 33.3 de la Directiva 2014/24 

UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació 

pública que deroga la Directiva 2004/18/CEE (en endavant, DN) i l’article 221.3 de la 

LCSP. 

 

L’Acord en qüestió i els seus contractes basats tenen caràcter administratiu i es regeixen 

per aquest PCAP i pel PPT, els quals tenen caràcter contractual,  així com per la resta 

de normativa concordant aplicable que resulti d’aplicació en matèria de contractació dels 

ens locals. 

 

Per tot això, d’acord als antecedents abans esmentats , als fonaments de dret 

assenyalats anteriorment, i vist l’expedient administratiu núm. CC012021000297,  la 

regidora delegada d’Hisenda, de l’Ajuntament d’Olot, proposa a la Junta de Govern 

Local l’adopció dels següents acords: 

 

ACORDA 

 

Primer.- Disposar l’adhesió de l’Ajuntament d’Olot a l’Acord marc de subministrament 

d’uniformitat de policia local i vestuari de brigada municipal  amb destinació a les entitats 

locals de Catalunya (Exp. 2017.03) per l’any 2022. 

 

Segon.- Aprovar la contractació de les següent empreses adjudicatàries, i els 

corresponents bens: 
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- INSIGNA UNIFORMES SL, 4.215,67 € més 885,29 € en concepte d’IVA calculat al 
21%, amb un total de 5.100,96 € 

 
LOT TIPUS DE PEÇA DE ROBA 

O COMPLEMENT 

QUANTITAT IMPORT UNITAT 

(SENSE IVA) 

IMPORT 

TOTAL 

(SENSE IVA) 

1 Pantalons operatius d’estiu 24 71,43 € 1.714,32 € 

1 Pantalons operatius d’hivern 16 73,06 € 1.168,96 € 

1 Samarreta interior d’estiu 14 16,38 € 229,32 € 

1 Samarreta interior d’hivern 19 23,10 € 438,90 € 

2 Agulla de corbata 1 3,05 € 3,05 € 

2 Funda de lona per a manilles FPG50 4 7,48 € 29,92 € 

2 Funda portaguants de làtex 3 3,47 € 10,41 € 

2 Manilles de xarnera d’alumini 3 48,00 € 144,00 € 

2 Mitjons d’estiu Coolmax 54 4,59 € 247,86 € 

2 Mitjons d’hivern Thermolite 39 5,87 € 228,93 € 

 
 

- MAC UNIFORMES SL 704,50 € més 147,95 € en concepte d’IVA calculat al 21%, amb 
un total de 852,44 € 
 
LOT TIPUS DE PEÇA DE ROBA 

O COMPLEMENT 

QUANTITAT IMPORT UNITAT 

(SENSE IVA) 

IMPORT 

TOTAL 

(SENSE IVA) 

2 Eina multiús Leatherman 8 47,00 € 376,00 € 

2 Funda de carregador MTP P114 1 5,00 € 5,00 € 

2 Guants antitall MTP Sniper-TDR 2 36,50 € 73,00 € 

2 Llanterna Bayco USB-558XL 3 83,50 € 250,50 € 

 
 

- SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC SL 1.488,56 € més 312,60 € en concepte d’IVA 
calculat al 21%, amb un total de 1.801,16 € 
 
LOT TIPUS DE PEÇA DE ROBA 

O COMPLEMENT 

QUANTITAT IMPORT UNITAT 

(SENSE IVA) 

IMPORT 

TOTAL 

(SENSE IVA) 

1 Jaqueta de gala 1 188,40 188,40 € 

2 Armilla reflectora groga/blava 3 26,50 € 79,50 € 

2 Botes tàctiques de mitja canya 

Robusta GTX TOPACIO VIB 

5 76,90 € 384,50 € 

2 Cinturó interior/exterior Ares 

tàctic 

7 15,95 € 111,65 € 

2 Funda d’armilla antibales 2 97,98 € 195,96 € 

2 Sabata de gala Panter Gala 1 49,15 € 49,15 € 

2 Sabata baixa operativa Panter 

Civico 02 

8 53,40 € 427,20 € 

2 Xiulet i mosquetó 9 5,80 € 52,20 € 

 
 

- SAGRES SL 2.784,00 € més 584,64 € en concepte d’IVA calculat al 21%, amb un 
total de 3.368,64 € 

 
LOT TIPUS DE PEÇA DE ROBA 

O COMPLEMENT 

QUANTITAT IMPORT UNITAT 

(SENSE IVA) 

IMPORT 

TOTAL 
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(SENSE IVA) 

2 Armilla antibales Guardtex CH-126 4 560,00 € 2.240,00 € 

2 Funda d’armilla antibales 

Catalunya CH-092 

4   136,00 € 544,00 € 

 
 

- SATARA SEGURIDAD SL 1.587,00 € més 333,27 € en concepte d’IVA calculat al 21%, 
amb un total de 1.920,27 € 

 
LOT TIPUS DE PEÇA DE ROBA 

O COMPLEMENT 

QUANTITAT IMPORT UNITAT 

(SENSE IVA) 

IMPORT 

TOTAL 

(SENSE IVA) 

2 Botes t à c t i ques  c anya alta 
Swat FORCE 8.0 waterproof 

13 79,00 € 1.027,00 € 

2 Cartera portaplaca 6 8,50 € 51,00 € 

2 Funda portaguants antitall Akar 
velcro AK 

6 3,50 € 21,00 € 

2 Guants antitall Recon Raptor 8 29,50 € 236,00 € 

2 Motxilla negra assault Molle 12 21,00 € 252,00 € 

 
 

- SOLUCIONES TECNICAS 2000 SL 250,90 € més 52,69 € en concepte d’IVA calculat 
al 21%, amb un total de 303,59 € 

 
LOT TIPUS DE PEÇA DE ROBA 

O COMPLEMENT 

QUANTITAT IMPORT UNITAT 

(SENSE IVA) 

IMPORT 

TOTAL 

(SENSE IVA) 

2 Guants tèrmics Dragon WK115 13 19,30 € 250,90 € 

 
 

- USIS GUIRAO SL 694,46 € més 145,84 € en concepte d’IVA calculat al 21%, amb un 
total de 840,30 € 
 
LOT TIPUS DE PEÇA DE ROBA 

O COMPLEMENT 

QUANTITAT IMPORT UNITAT 

(SENSE IVA) 

IMPORT TOTAL 

(SENSE IVA) 

2 Botes d’aigua Rain 106 2 8,20 € 16,40 € 

2 Casc integral de motorista Nolan 
N90.2 SPECIAL 

1 170,80 € 170,80 € 

2 Guants de motorista estiu Dragon 

Bike 51 

6 30,53 € 183,18 € 

2 Guants de motorista hivern Arribas 

AR-180G 

2 42,30 € 84,60 € 

2 Llanterna Fenix UC35V2 4 59,87 € 239,48 € 

 
 

Tercer.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa  derivada d’aquesta 

contractació, per un import total de catorze mil cent noranta-nou euros amb 

quaranta-sis cèntims (14.199,46 €), IVA inclòs, es farà efectiva amb càrrec a la 

següent partida pressupostària  2022.180.132.221040 Vestuari Servei Seguretat, 

per l’any 2022. 
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Partida Nom Despesa màxima anual 
(IVA inclòs) 

2022.180.132.221040 Vestuari Servei Seguretat 14.187,36 € 

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

200220  Despeses 22180  132  221040 14187.36 VESTUARI SERVEI SEGURETAT 100 001 001 001 000 000 

 

Aquest pressupost es distribuirà entre les següents empreses: 

 
- INSIGNA UNIFORMES SL, 4.215,67 € més 885,29 € en concepte d’IVA calculat al 

21%, amb un total de 5.100,96 € 
- MAC UNIFORMES SL 704,50 € més 147,95 € en concepte d’IVA calculat al 21%, 

amb un total de 852,44 € 
 

- SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC SL 1.488,56 € més 312,60 € en concepte 
d’IVA calculat al 21%, amb un total de 1.801,16 € 

- SAGRES SL 2.784,00 € més 584,64 € en concepte d’IVA calculat al 21%, amb un 
total de 3.368,64 € 

- SATARA SEGURIDAD SL 1.587,00 € més 333,27 € en concepte d’IVA calculat al 
21%, amb un total de 1.920,27 € 

- SOLUCIONES TECNICAS 2000 SL 250,90 € més 52,69 € en concepte d’IVA 
calculat al 21%, amb un total de 303,59 € 

- USIS GUIRAO SL 694,46 € més 145,84 € en concepte d’IVA calculat al 21%, amb 
un total de 840,30 € 

 

Quart.- Notificar l’adopció d’aquest acord a les empreses adjudicatàries que es 

relacionen a continuació,  al  CCDL (Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona) i a 

l’ACM (preferentment per e-Notum al NIF G66436064 i correu electrònic 

centraldecompres@acm.cat) així com a la resta d’interessats que s’escaigui, i donant-li 

els efectes de publicitat que siguin preceptius. 

 

- INSIGNA UNIFORMES SL, Polígon Industrial El Oliveral, parcela 14 A, A3 Madrid 
– Primera Linea, 46394 (preferentment per e-Notum al NIF B97611164 i correu 
electrònic insigna@insigna.es) 

- MAC UNIFORMES SL, carrer de les Flors, 12, 08001 Barcelona (preferentment per 
e-Notum al NIF B66545963 i correu electrònic info@macuniformes.es); 

- SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC SL, carretera de Castellar, 352, 08226 
Terrassa (preferentment per e-Notum al NIF B31930852 i correu electrònic 
sebastia.ayats@miltec.es); 

- SAGRES SL, calle Prego de Montaos, 7, 36800 Redondela (Pontevedra) 
(preferentment per e-Notum al NIF B36028991 i correu electrònic 
partenon@partenon.net); 

- SATARA SEGURIDAD SL, carrer Mestral, 9, 46185 la Pobla de Vallbona (València) 
(preferentment per e-Notum al NIF B98001282  i correu electrònic 
ventas2@sataraseguridad.es); 

- SOLUCIONES TECNICAS 2000 SL, avenida Estaciones, 5, 28850 Torrejón de 
Ardoz (Madrid) (preferentment per e-Notum al NIF B82300526  i correu electrònic 
administracion@soltec2000.es); 

- USIS GUIRAO SL, carrer de Can Fenosa, 20. Polígon can Roca. 08107 Martorelles 
(Barcelona) (preferentment per e-Notum al NIF B61515474  i correu electrònic 
info@usisguirao.es) 
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Cinquè.- Nomenar responsable del contracte al Sr Ignasi López Clevillé, sotsinspector 
en cap de la Policia Municipal de l’Ajuntament d’Olot. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

14.6. - ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE 
PUBLICITAT, DEL SUBMINISTRAMENT DE  3 LLICÈNCIES DE L’APLICACIÓ 
GEOMEDIA PROFESSIONAL AMB L'EMPRESA “INTERGRAPH ESPAÑA,SA” 

 
 

Núm. de referència : X2022008161     
 

Tipus 
Contracte 

SU DE SUBMINISTRAMENT 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
 
Antecedents 
  
Per acord de la Junta de Govern Local de 24 de febrer de 2022,  es va iniciar l’expedient 
del subministrament de la llicència de l’aplicació GEOMEDIA PROFESIONAL  amb 
Integraph España, SA, es va aprovar l’expedient i el plec de clàusules administratives 
particulars (PCAP) i el plec de condicions tècniques (PPT), i es va convidar a l’empresa 
Integraph España, SA perquè presentés oferta. 
 
D’acord amb l’informe tècnic que proposa la contractació i per les raons que s’hi 
exposen, s’han de seguir els tràmits de l’article 168.a)2n de la Llei de Contractes del 
Sector Públic (en endavant LCSP) per ser “Integraph España, SA” propietària 
d’aquestes aplicacions i, en conseqüència, l’únic proveïdor que les pot realitzar.  
 
En data 15 de març de 2022, finalitzava el termini de presentació d’ofertes, i l’empresa 

“Integraph España, SA”, amb NIF A28768380 va presentar oferta pels esmentats 
serveis dins el termini establert. 
 
En data 18 de març de 2022, el Sr. Joan Prat Espuña, responsable del Departament 
d’Informàtica i Noves Tecnologies de l’Ajuntament d’Olot va emetre informe de valoració 
de l’oferta, proposant l’adjudicació a l’empresa “Integraph España, SA” 
 

En data 23 de març de 2022 es va requerir a l’empresa “Integraph España, SA”  per 
tal que presentés la documentació justificativa a què fa referència l’article 150.2 de la 
LCSP i la clàusula 17 del PCAP. 
 
Vist que la documentació requerida ha estat presentada . 
 
De conformitat amb el punt 3 de l’article 150 de la LCSP i amb la Disposició Addicional 
Segona de la LCSP. 
 
Per tot això, en exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la 
delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia de 
25 de juny de 2019.  
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I vist l’expedient administratiu núm. CCS12022000007, i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següent acord: 
 
Primer.-  ADJUDICAR el contracte pel subministrament de la llicència de l’aplicació 

GEOMEDIA PROFESIONAL , a favor de l’empresa “Integraph España, SA”, amb NIF 
A28768380, per un import de trenta-set mil tres-cents setanta-quatre euros amb trenta-
tres cèntims (37.374,33 €) IVA inclòs.  
 
Aquest import es desglossa en trenta-mil vuit-cents vuitanta-set euros amb vuitanta-vuit 
cèntims (30.887,88 €) més sis-mil quatre-cents vuitanta-sis euros amb quaranta-cinc 
cèntims (6.486,45 €)  d’IVA calculat al 21%, per tres anys de durada del contracte. 
 
Segon.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de 
clàusules administratives particulars i el plec condicions tècniques reguladores de la 
contractació, aprovats per la Junta de Govern Local de data  31 de març de 2022. 
 
 
Tercer.- El contracte tindrà una durada de 3 anys , amb efectes a partir del dia 1 d’abril 
de 2022 , fins a 31 de març de 2025. 
 
Quart.- Aprovar i disposar el pagament de la despesa per import de 37.374,33 € (IVA 
inclòs) amb càrrec a la partida núm. 22.120.920.227994 “manteniment i suport 
informàtic” 

 Total 

2022 11.855,43 € 

2023 12.448,29 € 

2024 13.070,61 € 

 37.374,33 € 

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

200300 2201328 Despeses 22120  920  227994 11855.43 MANTENIMENT I SUPORT INFORMATIC 100 001 001 001 000 000 
200300 2300035 Despeses 99999 12448.29 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200300 2400005 Despeses 99999 13070.61 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.- Nomenar responsable del contracte al Sr. Joan Prat Espuña, Responsable del 
Departament d’Informàtica i Noves Tecnologies de l’Ajuntament d’Olot. 
 

Sisè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària. 
 
Setè.- Publicar l’adjudicació del contracte mitjançant anunci en el Perfil del Contractant, 
de conformitat amb el punt 1 de l’article 151 de la LCSP. 
 
Vuitè.-  Requerir a l’adjudicatària per tal que dins el termini màxim de 15 dies hàbils, a 
comptar del següent al de la notificació de l’adjudicació es formalitzi el contracte, de 
conformitat amb l’article 153.3 de la LCSP. 
 
Novè.- PUBLICAR la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del 
Contractant. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
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14.7. - DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRACTE DEL 
SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS. 

 
Núm. de referència : X2013003474     
 
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 25 de juliol de 2013, va adjudicar a 
l’empresa UTE NETEJA OLOT  amb NIF U66092255 el servei de neteja dels edificis i 
equipaments municipals  agrupats en quatre blocs: A, B, C i D; per un import anual del 
contracte de 586026,49 euros, IVA exclòs. 
Per tal de garantir la correcte execució del contracte, l’empresa “UTE NETEJA OLOT” 
en data 25 de juliol de 2013 va dipositar una fiança definitiva de 29.301,32 euros.  
El contracte esmentat va tenir una durada fins a la formalització del contracte de la nova 
licitació (01/09/2020. 
 
Atès que en data 21 de març de 2022 pel Sr. Xavier Viñolas Boix , enginyer tècnic de 
l’Àrea del Territori de l’Ajuntament d’Olot, informa favorablement la devolució de la fiança 
esmentada. 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12013000006 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
Procedir a la devolució de la fiança definitiva (13FIA600020) dipositada per l’empresa 
UTE NETEJA OLOT  amb NIF U66092255 en data 25 de juliol de 2013  i d’import vint-
i-nou mil tres-cents un euros amb trenta-dos cèntims (29.301,32 €), per garantir la 
correcta execució del contracte del servei de neteja dels edificis i equipaments 
municipals  agrupats en quatre blocs: A, B, C i D.  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

14.8. - DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DEFINITIVA DEL  DEL CONTRACTE DEL 
SERVEI PER A LA ANÀLISI  I VALORACIÓ DE LA CORRESPONENT RELACIÓ DE 

LLOCS DE TREBALL DE L'AJUNTAMENT D'OLOT I ELS SEUS ORGANISMES 
AUTÒNOMS. 

 
Núm. de referència : X2016025192     
 
La  Junta de Govern Local de data 30 de març de 2017 va adjudicar  a favor de la 
l’empresa “RODRIGUEZ VIÑALS,SL” amb NIF B07207160 els serveis de consultoria 
per a l’anàlisi i valoració de la corresponent relació de llocs de treball de l’Ajuntament 
d’Olot i dels seus Organismes Autònoms; per un import de TRENTA-NOU MIL CINC-
CENTS EUROS (39.500 €) + IVA: VUIT MIL DOS-CENTS NORANTA-CINC EUROS 
(8.295 €) . 
 
Per tal de garantir la correcte execució del contracte l’empresa “Rodriguez Viñals, SL” 
en data 24 de març de 2017 va dipositar una fiança definitiva d’import 1.975 €  
(17FMNA600055) 
 
Atesa la sol·licitud presentada per l’empresa “Rodriguez Viñals, SL” en data 8 de març 
de 2022, Registre d’Entrada núm E2022004589 de retorn de la fiança esmentada. 
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Atès que en data 24 de març de 2022  la Sra. Lidia Fernandez Brugués, cap de Recursos 
Humans de l’Ajuntament d’Olot,  informa favorablement la devolució de la fiança 
definitiva. 
 
I vist  a l’expedient administratiu núm. CCS12016000032 i antecedents corresponents, 
la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
Procedir a la devolució de la fiança definitiva d’import mil nou-cents setanta-cinc euros 
(1.975 €) dipositada per l’empresa “Rodriguez Viñals, SL” amb NIF núm. B07207160 
en data 24 de març de 2017, per tal de garantir la correcta execució del contracte dels 
serveis de consultoria per a l’anàlisi i valoració de la corresponent relació de llocs de 
treball de l’Ajuntament d’Olot i dels seus Organismes Autònoms  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
14.9. - CULTURA: CONTRACTACIÓ ESPECTACLE FESTIVAL SISMÒGRAF 2022: 

"CITY HORSES" 
 
Núm. de referència : X2022015861     
 
Primer.- Atès que és necessària la contractació de l’espectacle CITY HORSES de la 
companyia ONCE UPON A TIME dins la programació del FESTIVAL SISMÒGRAF 
2022, que realitza l'empresa ONCE UPON A TIME com es desprèn de l'informe de data 
21-03-2022, emès per TENA BUSQUETS, directora d'arts escèniques, amb el vistiplau 
de SUSANNA ALSINA COLL, directora adjunta a l'àrea de cultura.  
 
Codi CPV: 92312110-5 Serveis artístics de productors de teatre 
 
Segon.- Atès que la necessitat a satisfer s'integra dins les competències de l'Ajuntament 
d'Olot.  
 
Tercer.- Vista la capacitat d'obrar de l'empresa ONCE UPON A TIME i atès que aquesta 
compta amb l'habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del 
contracte.  
 
Quart.- Atès que hi ha crèdit suficient a la partida 22 400 334 227990 BIG PULSE i pot 
ordenar-se la despesa proposada.  
 
Cinquè.- Atès que ens trobem davant d'un contracte de serveis artístics, aquesta 
contractació ha de considerar-se de caràcter privat de conformitat amb allò que disposa 
l'article 25.1.a).1º de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 
(en endavant LCSP).  
 
Fonament Jurídic:  
Article 25.1 a) 1er de la LCSP pel que fa als contractes privats.  
Article 26.2 i 168.2 169 i 170 pel que fa a la tramitació del procediment.  
Article 28 LCSP pel que fa a la motivació de la necessitat.  
Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions 
efectuades pel cartipàs municipal.  
Atès el Reial Decret Llei 3/2020 de 4 de febrer.  
 
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics.  
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Vist l’expedient administratiu núm: CC012022000291 de cultura i antecedents 
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Adjudicar a favor de l’empresa ONCE UPON A TIME, amb CIF. 802408-8281, 
de Johanneshov, SUÈCIA, el contracte privat que té per objecte l'espectacle CITY 
HORSES pel preu de setze mil sis-cents seixanta-sis amb noranta-nou euros (16.666,99 
€), IVA exempt.  
 
Aquest preu es desglossa en els conceptes que es relacionen a continuació i que hauran 
de constar en la/les factura/es corresponent/s:  
Caixet actuació: 16.666,99 €   
IVA (exempt) 
 
Segon.- CITY HORSES es portarà a terme els dies 09 i 10-04-2022. 
 
Tercer.- Aprovar i Disposar la despesa d'import 16.666,99 €, exempts d’IVA, i efectuar-
ne el pagament a l'empresa ONCE UPON A TIME en els termes que consten en el 
contracte que se signarà entre les parts.  
 
Amb càrrec a la partida 22 400 334 227990 del Pressupost de l'Ajuntament d'Olot BIG 
PULSE.  
 
Quart.- Informar a l'adjudicatari que el pagament s'efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació.  
 
Cinquè.-Facultar el director de l'àrea de Cultura per a la signatura del contracte 
d'actuació entre les parts.  
 
Sisè.- ONCE UPON A TIME adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura electrònica 
o hi farà constar el número d’expedient CC012022000291 
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

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

200220  Despeses 22400  334  227990 16666.99 BIG PULSE 400 034 070 017 000 000 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

15.1. - DONAR COMPTE DE LA MEMÒRIA DEL FUNCIONAMENT DE L'OAC 
EXERCICI 2021 

Núm. de referència : X2022016323     
 
Vista la memòria del funcionament de l’Oficina d’Atenció al Ciutadana de l’Ajuntament 
d’Olot, redactada per Sílvia Fàbrega Soler, Cap de l’Oficina d’Atenció Ciutadana, que té 
per objecte recollir en un document les dades sobre l’atenció ciutadana a l’OAC durant 
el 2021, per tal que serveixi d’eina de planificació, control i avaluació. 
 
En relació a l’expedient SG052022000003, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Organització i atenció ciutadana, proposa a la Junta 
de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
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ÚNIC.- DONAR compte de la memòria del funcionament de l’Oficina d’Atenció al 
Ciutadana de l’exercici 2021, redactada per Sílvia Fàbrega Soler, Cap de l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
16.1. - PROJECTE EXECUTIU DE CARRIL BICI A L'AV. GIRONA I A LA CTRA. DE 

LES TRIES.-PROPOSANT APROVAR DEFINITIVAMENT 
 
Núm. de referència : X2022001332     
 
Vist  que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot, en la sessió celebrada el dia 
13 de gener de 2022 va adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovar inicialment el projecte 
executiu de carril bici a l’avinguda de Girona i a la carretera de les Tries, redactat per 
l’enginyera de camins, canals i ports, Queralt Santandreu Colàs de Sanengi, SL, en data 
desembre de 2021. 
 
Vist que el referit projecte es va exposar al públic pel termini de trenta dies en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona núm. 28 de data 10 de febrer de 2022. 
 
Vist que durant el termini en el qual ha estat exposat al públic no s’han presentat 
al·legacions ni suggeriments de cap tipus. 
 
Vist que per escrit de data 23 de març de 2022, l’enginyera de camins, canals i ports, 
Queralt Santandreu Colàs de Sanengi, SL va presentar el projecte amb les esmenes 
incorporades d’acord amb les directrius dels tècnics de l’Àrea de Territori, sense que es 
puguin considerar substancials. 
 
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 UPOM2022000004, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR DEFINITIVAMENT el projecte executiu de carril bici a l’avinguda 
de Girona i a la carretera de les Tries, redactat per l’enginyera de camins, canals i ports, 
Queralt Santandreu Colàs de Sanengi, SL, en data desembre de 2021. 
 
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província i al web de 
l’ajuntament. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
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17.1. - MEMÒRIA VALORADA PER LA REPARACIÓ DE LES FONTS 
ORNAMENTALS DE LA PLAÇA CLARÀ, PLAÇA MALAGRIDA I PASSEIG DE 

BARCELONA.- PROPOSANT APROVAR 
 
Núm. de referència : X2022015799     
 
Vista la memòria valorada per la reparació de les fonts ornamentals de la plaça Clarà, 
plaça Malagrida i passeig de Barcelona, redactada pel director de l’Àrea de Territori, 
senyor Ramon Prat Molas en data març de 2022, que té per objecte definir les obres 
necessàries per tal de poder posar en funcionament les tres fonts amb les corresponents 
garanties de funcionament.  
 
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 UPOM2022000011, 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 la reparació de les fonts ornamentals de 
la plaça Clarà, plaça Malagrida i passeig de Barcelona, redactada pel director de l’Àrea 
de Territori, senyor Ramon Prat Molas en data març 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. - PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CAMÍ D'ACCÈS AL MONTSACOPA 
PROP DEL CEMENTIRI A OLOT.- PROPOSANT APROVAR DEFINITIVAMENT 

 
Núm. de referència : X2021063176     
 
Vist  que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot, en la sessió celebrada el dia 
20 de gener de 2022 va adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovar inicialment el projecte 
d’urbanització del camí d’accès al Montsacopa a prop del Cementiri a Olot redactat pel 
senyor Toni Casamor i la senyora Anna Codina de VolStudio architecture, en data 
novembre de 2021. 
 
Vist que el referit projecte es va exposar al públic pel termini de trenta dies en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona núm. 28 de data 10 de febrer de 2022. 
 
Vist que durant el termini en el qual ha estat exposat al públic no s’han presentat 
al·legacions ni suggeriments de cap tipus. 
 
Vist l’informe emès pel Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa en data 18 de 
març de 2022, conforme al qual informa favorablement el projecte amb les següents 
indicacions: 
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• Caldria augmentar la plantació d’alzina a la franja adjacent al mur del cementiri 
per tal de donar una continuïtat més clara del tractament que es va fer en 
intervencions anteriors al mur nord-est.   

 
Vist que els redactors del projecte han presentat un versió amb les esmenes 
incorporades d’acord amb les directrius dels tècnics de l’Àrea de Territori, sense que es 
puguin considerar substancials. 
 
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 UPOM2021000044, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR DEFINITIVAMENT el projecte d’urbanització del camí d’accés al 
Montsacopa, a prop del Cementiri a Olot, redactat pel senyor Toni Casamor i la senyora 
Anna Codina de VolStudio architecture, en data novembre de 2021. 
 
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província i al web de 
l’ajuntament. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
 

S’aprova per unanimitat. 
 
 
19.1. – ATORGAR LLICÈNCIA D’OBRES PER CONSTRUCCIÓ DE 6 HABITATGES 
UNIFAMILIARS EN FILERA, AMB SITUACIÓ AL C DEL SEGADOR N.0055- 57-59-

61-63-65 
 

Núm.- LLICENCIA D’OBRES 
DAMOCAXI SL- PG DE BLAY N.0021 OLOT 

Núm. de referència : X2021053564 

 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de DAMOCAXI SL per CONSTRUCCIÓ 
DE 6 HABITATGES UNIFAMILIARS EN FILERA, al : C DEL SEGADOR N.0055C DEL 
SEGADOR N.0057 - C DEL SEGADOR N.0059 - C DEL SEGADOR N.0061 - C DEL 
SEGADOR N.0063 - C DEL SEGADOR N.0065, del municipi d’Olot.  

 
Identificació de l’expedient: OMA32021000083   
Situació: C DEL SEGADOR N.0055  

C DEL SEGADOR N.0057 
C DEL SEGADOR N.0059 
C DEL SEGADOR N.0061 
C DEL SEGADOR N.0063 
C DEL SEGADOR N.0065 

UTM: : 5904210-11-12-13-14-15 

 
1.- En data 2/11/2021, DAMOCAXI SL amb DNI: B1799665-3, representat per , presenta 
projecte d’obres majors per CONSTRUCCIÓ DE 6 HABITATGES UNIFAMILIARS EN 
FILERA, amb situació al carrer C DEL SEGADOR N.0055- 57-59-61-63-65, d’Olot. 
 
2.- En data 4/03/2022 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.  
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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 URBANITZABLE DELIMITAT Edificació en filera intensitat 2. 
 
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, 
estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les llicències d’obres. 
És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme. 
 
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local, 
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, que va delegar 
aquesta competència en aquest òrgan municipal. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Atorgar a DAMOCAXI SL amb DNI: B1799665-3, representat per , llicència 
d’obres (OMA32021000083), per CONSTRUCCIÓ DE 6 HABITATGES UNIFAMILIARS 
EN FILERA, amb situació al C DEL SEGADOR N.0055- 57-59-61-63-65, 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: CRA2022600015     
 
Liquidació de Drets i Garanties: 

Drets 
 
Per: Un pressupost de: 656905.74 euros  
6 Connexions desguassos habitatges 
6 Guals 
 
Base liquidable (3) Drets % 

bonificació 
Drets definitius Taxes Total Drets 

656905.74 26772.88 0 26772.88 1084.45 27857.33 

 
Garanties: 

      
   Garantia per reposició de paviments  300.00 euros 
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Total Liquidació Euros 

Per Drets 27857.33 

Per Garanties  300.00 

 
CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats. 
 
Condicions Generals aprovades per la Comissió de Govern en sessió celebrada 
el dia 13 de febrer de 1988, modificades per acord de la Junta de Govern Local en 
sessió celebrada el dia 18 de juny de 2008 i modificades per la Junta de Govern 
Local en sessió celebrada el dia 17 de març de 2010. 
 
1.- La llicència s’atorga fent excepció del dret de propietat i sense perjudici de tercers. 
 
2.- L’execució de les obres que empara la present llicència, en tot allò no regulat 
expressament en aquestes condicions generals i a les particulars, s’haurà d’adaptar al 
que estableixen la Llei i les Ordenances Municipals. Aquesta llicència no eximeix el 
sol·licitant d’obtenir d’altres administracions les llicències que legalment corresponguin. 
 
3.- El termini de vigència de la llicència es comptarà a partir de la notificació a l’interessat 
de l’acord de concessió adoptat per la Junta de Govern Local, llevat que el propi 
interessat sol·licités per escrit el contrari i es resolgués favorablement aquesta petició. 
 
4.- Les obres hauran de concloure’s abans que s’esgoti el termini de vigència de la 
llicència, que s’assenyalarà en concedir-se, almenys en la seva part exterior. Si no fos 
així, l’Autoritat Municipal adoptarà les disposicions que calguin per posar-hi remei, i 
podrà ordenar que se n’executin les indispensables pel personal al servei de 
l’Ajuntament, amb càrrec a l’interessat. 
 
5.- La Junta de Govern Local podrà autoritzar, una pròrroga del termini d’inici i/o final de 
l’obra, sempre que l’interessat ho sol·liciti abans de finir el termini que correspongui. De 
no existir pròrroga, la llicència restarà caducada en acabar el termini de vigència 
assenyalat a l’esmentada llicència i caldrà sol·licitar una nova llicència per a finalitzar les 
obres. 
 
6.- L’obertura de portes i finestres de la planta baixa, tret d’una disposició en contra, no 
podran envair l’espai públic. 
 
7.- Els desguassos interiors de l’edifici hauran de contenir el corresponent sifó inodor. 
 
8.- Es prohibeix practicar als soterranis qualsevol obra que afecti la via pública o terrenys 
del seu domini. 
 
9.- No es permet que com a conseqüència de l’execució de les obres, s’embrutin els 
embornals de la via pública, essent obligació del promotor l’adopció de les mesures 
adequades per evitar-ho. L’incompliment d’aquesta condició comportarà la retenció de 
la fiança dipositada en concepte de moviment de terres o runes i reposició de paviments. 
 
10.- El titular de la llicència haurà de construir al seu càrrec la vorera, segons el model, 
rasant i amplada que figurin a les condicions particulars de la llicència o a la 
corresponent ordenança reguladora. Per construir un gual per a l’entrada i sortida de 
vehicles, s’haurà de disposar de l’oportuna llicència. 
 
11.- Quan per causes imperioses de l’obra emparada per la present llicència, s’hagi 
d’ocupar la via pública amb materials, grues, instal·lacions, etc, així com interrompre la 
normal circulació pel carrer o vorera, s’haurà de sol·licitar el corresponent permís, 
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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. Les tanques de parcel·la hauran d’observar les condicions de l’article 2.2.5 del Pla 
Parcial Mas la Faja, i coincidir, en quan a dimensions, materials i colors d’acabat, amb 
les característiques unitàries de les tanques del sector, en aplicació del criteri de l’article 
128 del POUM.  
 
2. Els ràfecs de coberta no poden tenir un cantell de gruix superior a 0,20 m ni la seva 
volada ultrapassarà els 0,60 m del pla de façana (art. 153 POUM).  
 
3. Cal donar compliment a les condicions relatives als espais per a l’emmagatzematge 
d’acord amb el disposat al Decret 141/2012, d’habitabilitat.  
 
4. Aquesta llicència no autoritza l'ocupació de la via pública amb materials o altres 
elements propis de l'obra, a excepció del front del passatge dels Dallaires en una 
amplada màxima de 2,00 m.  
 
5. Aquesta llicència no autoritza el funcionament de grua-torre desmuntable, en el cas 
que s’instal·li a l'obra, fins que no es presenti en aquest Ajuntament el document GR-1 
expedit i segellat per entitat d'Inspecció i Control concessionària del Departament 
d'Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya. (Segons ITC-MIE-AEM2).  
 
6. Caldrà justificar la disponibilitat dels contenidors de deixalles homologats necessaris 
segons l’Ordenança general de Gestió de Residus aprovada el 15/03/2002 i modificada 
el 28/07/2005 mitjançant, aportant document acreditatiu de la seva adquisició. Aquest 
requisit serà indispensable per obtenir la llicència de primera utilització. Els contenidors 
de rebuig hauran de ser de 1.100 litres, de plàstic verd, amb tapa corbada i de càrrega 
posterior. Els contenidors de matèria orgànica hauran de ser de 240 litres, de plàstic de 
color beige amb tapa plana marró i de càrrega posterior.  
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7. Aquesta llicència no autoritza la instal·lació de rètols comercials visibles des de la via 
pública. 8. 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.  
 
9. 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.  
 
10. 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. 
 
 

19.2. - INSTAL.LACIÓ DE PLATAFORMA ELEVADORA EN HABITATGE 
PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES AL CAMI DE LES BRUIXES N.11 

 
Núm.- LLICENCIA D’OBRES 

****- CAMI DE LES BRUIXES N.0011 Pis.2 OLOT 
 
Núm. de referència : X2022001220 

 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per a INSTAL.LACIÓ DE 
PLATAFORMA ELEVADORA EN HABITATGE PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES, 
al CAMI DE LES BRUIXES N.0011 , del municipi d’Olot.  

 
Identificació de l’expedient: OMA32022000003   
Situació: CAMI DE LES BRUIXES N.0011  
 
1.- En data . 28/12/2021, **** amb DNI: **** , representat per **** , presenta projecte 
d’obres majors per INSTAL.LACIÓ DE PLATAFORMA ELEVADORA EN HABITATGE 
PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES, amb situació al carrer CAMI DE LES BRUIXES 
N.11, d’Olot. 
 
2.- En data 16/03/2022 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 
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data 2 de febrer de 2004, i posteriors modificacions, qualifica la finca on es situa 
l’edificació existent de sòl URBÀ CONSOLIDAT EIXAMPLE URBÀ INTENSITAT 2 
(10.2) 
 
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, 
estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les llicències d’obres. 
És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme. 
 
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local, 
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, que va delegar 
aquesta competència en aquest òrgan municipal. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Atorgar a **** amb DNI: **** , representat per **** , llicència d’obres 
(OMA32022000003), per INSTAL.LACIÓ DE PLATAFORMA ELEVADORA EN 
HABITATGE PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES, amb situació al CAMI DE LES 
BRUIXES N.11, del municipi d’Olot. 
 
SEGON. Informar que no podran iniciar-se les obres en tant no es doni compliment als 
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències d’Urbanisme 
d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran les 
corresponents actuacions sancionadores.  
 
TERCER. El termini per començar les obres és de 2 mesos i el termini per acabar-les 
és de 18 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 la liquidació de l'ingrès de l'/les autoliquidacions que es 
detalla/m seguidament 
 
Num liquidació:  2022 CRA 0000600019  
       
Liquidació de Drets i Garanties: 
Drets 
Per: Un pressupost de: 34218.40 euros  
  

Base liquidable 
(3) 

Drets % 
bonifica
ció 

Drets definitius Taxes Total Drets 

34218.40 1368.74 -95 68.44 62.80 136.64 

 
Garanties: 
  

Total Liquidació Euros 

Per Drets 136.64 

Per Garanties  0 

 
CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats. 
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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 
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bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació 
vigent. 
 
13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les 
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà 
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les 
prestacions de la Seguretat Social. 
 
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la corresponent 
llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals que causi. 
 
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li 
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En cas 
d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les sancions 
que corresponguin. 
 
 
Condicions particulars 
1. Abans de l’inici de les obres caldrà presentar un document signat per contractista 
assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra i document que l’acrediti (model 36, 
certificat d’alta a l’epígraf corresponent o altra documentació equivalent).  
2. Tot i tractar-se d'una edificació en volum disconforme amb el Pla d’ordenació 
urbanística municipal (POUM), s'autoritza l'obra considerada de consolidació i 
rehabilitació, cas admès segons article 125 del POUM i article 108.4 de la Llei 
d’urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010).  
3. Aquesta llicència no autoritza l’ocupació de la via pública amb materials o altres 
elements propis de l’obra.  
4. Si, per necessitat de l’obra cal tallar momentàniament el trànsit, s’haurà de sol·licitar 
l’autorització a la Policia Municipal amb una antelació mínima de 48 hores.  
5. 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”.  
6. El termini per declarar les obres davant el Cadastre, és de 2 mesos a partir de la data 
de l’acabament que consta en el Certificat Final d’Obra. Cal presentar el formulari 900D 
disponible a la seu electrònica de la Direcció General de Cadastre on trobareu també 
l’assistent de declaracions cadastrals. Les persones jurídiques, personal tècnic col·legiat 
o gestors, estan obligats a presentar la declaració per mitjans telemàtics. Si no es 
disposa de mitjans informàtics es pot tramitar a l’oficina del cadastre de l’Ajuntament 
d’Olot 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
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19.3. - CONCEDIR LLICÈNCIA DE CONSTRUCCIÓ D'EDIFICI PLURIFAMILIAR 
AÏLLAT DE 15 HABITATGES I 15 PLACES D'APARCAMENT al C D'ESTEVE 

CASTELLÀ I LLOVERA N.0007 
 
 

Núm.- LLICENCIA D’OBRES 
RAMON BARCONS SL- C MESTRE VIVER PUIG N.0001 SANT ESTEVE DE BAS 

(VALL DE BAS) 
 
Núm. de referència : X2021047256 
 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de RAMON BARCONS SL per 
CONSTRUCCIÓ D'EDIFICI PLURIFAMILIAR AÏLAT DE 15 HABITATGES I 15 
PLACES D'APARCAMENT, al C D'ESTEVE CASTELLÀ I LLOVERA N.7, del municipi 
d’Olot.  

 
Identificació de l’expedient: OMA32021000074   
Situació: C D'ESTEVE CASTELLÀ I LLOVERA N.0007  
UTM: 8101308 
 
1.- En data 30/09/2021, RAMON BARCONS SL amb DNI B17332792, representat per 
DESTILA ARQUITECTURA, SLP, presenta projecte d’obres majors per 
CONSTRUCCIÓ D'EDIFICI PLURIFAMILIAR AÏLAT DE 15 HABITATGES I 15 PLACES 
D'APARCAMENT, amb situació al carrer C D'ESTEVE CASTELLÀ I LLOVERA N.7, 
d’Olot. 
 
2.- En data 25/03/2022 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 en procés de renovació urbana 
(clau 8.2.2). 
 
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, 
estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les llicències d’obres. 
És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme. 
 
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local, 
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, que va delegar 
aquesta competència en aquest òrgan municipal. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Atorgar a RAMON BARCONS SL amb DNI: B1733279-2, representat per 
DESTILA ARQUITECTURA, SLP, llicència d’obres (OMA32021000074), per 
CONSTRUCCIÓ D'EDIFICI PLURIFAMILIAR AÏLAT DE 15 HABITATGES I 15 PLACES 
D'APARCAMENT, amb situació al C D'ESTEVE CASTELLÀ I LLOVERA N.7, del 
municipi d’Olot. 
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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 36 mesos. La llicència urbanística caducarà a tots els efectes si, en finir qualsevol 
d’aquests terminis o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no s’han acabat 
les obres, essent necessari sol·licitar nova llicència ajustada a l’ordenament urbanístic 
vigent.  
 
QUART.Donar compte de l’ingrès de les liquidació/ns que es detalla/en 
seguidament: CRA2022600022     
 
Liquidació de Drets i Garanties: 

Drets 
 
Per: Un pressupost de: 1182094.90 euros  
15 Connexions desguassos habitatges 
1 Tanca provisional 
 

Base liquidable 
(3) 

Drets % 
bonifica
ció 

Drets definitius Taxes Total Drets 

1182094.90 48093.15 0 48093.15 1084.45 49177.60 

 
Garanties: 

    
   Garantia per reposició de paviments  300.00 euros 

   

Total Liquidació Euros 

Per Drets 49177.60 

Per Garanties  300.00 

 
CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats. 
 
Condicions Generals aprovades per la Comissió de Govern en sessió celebrada 
el dia 13 de febrer de 1988, modificades per acord de la Junta de Govern Local en 
sessió celebrada el dia 18 de juny de 2008 i modificades per la Junta de Govern 
Local en sessió celebrada el dia 17 de març de 2010. 
 
1.- La llicència s’atorga fent excepció del dret de propietat i sense perjudici de tercers. 
 
2.- L’execució de les obres que empara la present llicència, en tot allò no regulat 
expressament en aquestes condicions generals i a les particulars, s’haurà d’adaptar al 
que estableixen la Llei i les Ordenances Municipals. Aquesta llicència no eximeix el 
sol·licitant d’obtenir d’altres administracions les llicències que legalment corresponguin. 
 
3.- El termini de vigència de la llicència es comptarà a partir de la notificació a l’interessat 
de l’acord de concessió adoptat per la Junta de Govern Local, llevat que el propi 
interessat sol·licités per escrit el contrari i es resolgués favorablement aquesta petició. 
 
4.- Les obres hauran de concloure’s abans que s’esgoti el termini de vigència de la 
llicència, que s’assenyalarà en concedir-se, almenys en la seva part exterior. Si no fos 
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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. 
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Condicions particulars: 
 
 
1. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: Document signat per contractista o 
contractistes assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra, així com documentació 
que acrediti la seva condició de contractista.  
 
2. D'acord amb l'establert a l'art. 1 del Decret 282/1991, no es poden iniciar les obres de 
construcció si no s'ha presentat prèviament a l'Ajuntament el corresponent projecte 
executiu 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.  
 
3. S’atorga aquesta llicència sense perjudici de l’aprovació del conveni que reguli les 
condicions de conservació i manteniment de la servitud de pas existent entre la finca 
objecte de llicència i l’aparcament adjacent de titularitat municipal subjecte al règim de 
concessió d’ús.  
 
4. D’acord amb el contingut de l’informe de la Policia Municipal que obra a l’expedient, 
es condiciona l’ocupació i afectacions de la via pública per a l’execució de l’obra a: 
 
Afectacions viàries:  
La senyalització l’ha de col·locar la persona interessada amb una antelació mínima de 
24 hores i complint allò que estipula l’Ordenança Municipal de Trànsit.  
En el moment que es col·loqui aquesta senyalització cal avisar a aquesta Policia per tal 
que puguem fer el seguiment de la reserva. 
 
En el cas que no es compleixin les condicions que estableixen les Ordenances 
municipals, aquesta autorització hauria de quedar sense efecte.  
Cal que la reserva d’estacionament es faci amb un mínim de 24 hores d’antelació fent 
la comunicació al telèfon 972 279133 en el moment de fer-ho.  
 
Senyalitzacions provisionals: 
 
1. Els titulars d’una llicència de reserva d’espai temporal que hagin de prohibir 
l’estacionament o tancar algun carrer, han d’utilitzar els seus propis senyals d’acord amb 
les següents característiques:  
a. Els senyals han d’esser normalitzats, de 60 centímetres de diàmetre les circulars, de 
70 centímetres de costat les triangulars i de 60 x 60 centímetres les quadrades.  
b. L’alçada mínima total serà de 1’20 metres i no podrà passar de 1’50 metres.  
c. Sota els discs de prohibit estacionar, ha d’haver-hi una placa complementària de 25 
x 35 centímetres on caldrà posar un full DIN A4 amb el nom de l’empresa, dia o dies 
d’ocupació, horari i motiu.  
d. Es col·locaran de forma perfectament visible pels altres usuaris de la via pública.  
e. Es demanaran per escrit amb 48 hores d’antelació a l’inici de l’obra o afectació i es 
farà mitjançant la pàgina web de d’aquesta policia en cas de particulars i les empreses 
via instància electrònica.  
f. La senyalització es posarà sempre amb almenys 24 hores d’antelació a l’obra o 
afectació i en el moment de posar-la caldrà comunicar-ho a la Policia Municipal.  
g. Els tancaments de carrers es demanaran per escrit amb 48 hores d’antelació davant 
les oficines de la Policia Municipal o pels canals comunicatius que es puguin establir en 
cada moment. Si la via és de primer ordre, és itinerari del transport públic urbà o via 
d’accés o sortida a un centre escolar en període i horari lectiu, la sol·licitud es farà amb 
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10 dies d’antelació i l’interessat ho haurà de comunicar a la premsa local per 
coneixement de tots els ciutadans.  
h. Cal abonar les taxes corresponent d’acord amb allò previst a les Ordenances Fiscals 
per ocupació de la via pública, estacionament o qualsevol altra afectació viària. 
 
2. S’entén per senyalització provisional aquella que s’ha de posar per una obra o 
afectació amb una durada màxima d’una setmana. Passat aquest termini o bé per 
aquelles obres de llarga durada, l’interessat haurà de posar la senyalització provisional 
d’acord amb allò establert en els articles 5 i 6 del capítol 3 d’aquesta Ordenança.  
 
Muntatge de bastides: 
 
L’ocupació de via pública amb muntatge de bastida s’haurà de senyalitzar amb llums 
vermells encesos durant la nit, i amb els següents discs: perill per obres, perill per 
calçada estreta i limitació de la velocitat a 20 km/h.  
 
Si el muntatge de la bastida es fa ocupant la vorera, s’ha garantir un pas per a vianants 
de 0,90 m d’amplada mínima o bé mitjançant un túnel per sota de la pròpia bastida. En 
aquest segon cas cal que la bastida estigui protegida amb una xarxa que eviti la caiguda 
de qualsevol material sobre els vianants.  
 
En cas s’ocupi la vorera i que no sigui possible habilitar un pas pels vianants, caldrà 
posar unes tanques informatives amb la inscripció “VIANANTS PER L’ALTRE VORERA” 
 
5. En aplicació de la normativa de seguretat contar incendis: L’obra prevista resta 
subjecte al control preventiu, informe, de l’Ajuntament segons estableix l’article 20 de la 
Llei 3/20101, així mateix aquesta ha de complir el que estableix el DB SI2 del CTE. 
Caldrà presentar el certificat final d’obra, segons l’article abans esmentat, juntament amb 
el certificat final de posada en servei de les instal·lacions contra incendis segons l’article 
20 del Reial Decret 513/2017, instal·lacions de protecció contra incendis.  
 
6. El recinte destinat a contenidors de deixalles no pot tenir esglaons o forts pendents. 
Caldrà habilitar un rebaix en la vorera per tal de facilitar les maniobres de desplaçament 
dels contenidors cap al vehicle de recollida.  
 
7. Aquesta llicència no autoritza el funcionament de la grua-torre desmuntable a instal·lar 
a l’obra fins que no es presenti en aquest Ajuntament el document GR-1 expedit i 
segellat per entitat d’Inspecció i Control concessionària del Departament d’Indústria i 
Energia de la Generalitat de Catalunya. (Segons ITC-MIE-AEM2).  
 
8. 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).  
 
9. L’excavació prevista s’executarà d’acord amb les condicions determinades a la vigent 
Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública.  
 
10. El gruix total de les lloses dels balcons no ultrapassaran els 0,18 m ni els 0,12 m el 
gruix del cantell del seu perímetre. Les baranes seran calades i es formaran amb barrots 
verticals de ferro (art. 215.5 POUM).  
 
11. Aquesta llicència no autoritza la instal·lació de rètols comercials visibles des de la 
via pública.  
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12. S’imposa una fiança de 300,00 € per garantir la neteja i/o reposició de paviments de 
la via pública que puguin afectar-se per l’execució de l’obra, especialment pels treballs 
de moviment i transport de terres o runes previstos. La fiança s’haurà de dipositar en el 
termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de la data de notificació de la concessió 
de la llicència d’obres. L’efectivitat d’aquesta llicència queda supeditada a l’ingrés de la 
fiança en el termini esmentat.  
 
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. Prèviament a la concessió de la llicència de primera utilització dels habitatges caldrà 
la presentació d’un butlletí de la instal·lació de la infraestructura comuna a l’edifici per a 
l’accés als serveis de telecomunicació, segons Orden CTE/1296/2003.  
 
15. Caldrà justificar la disponibilitat dels contenidors de deixalles homologats previstos 
en el projecte presentat mitjançant document acreditatiu de la seva adquisició. Aquest 
requisit serà indispensable per obtenir la llicència de primera utilització. (Ordenança 
general de Gestió de Residus aprovada el 15/03/2002 i modificada el 28/07/2005). Els 
contenidors de rebuig hauran de ser de 1.100 litres, de plàstic verd, amb tapa corbada i 
de càrrega posterior. Els contenidors de matèria orgànica hauran de ser de 240 litres, 
de plàstic de color beix amb tapa plana marró i de càrrega posterior.  
 
16. 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. 
 
 

20.1. - PRORROGAR EL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 
SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT I L’AJUNTAMENT D’OLOT, EN MATÈRIA DE 

SEGURETAT VIÀRIA. 
 
Núm. de referència : X2022016269     
 

L’ajuntament d’Olot i el Servei Català de Trànsit van signar, en data 26 de juny de 2017, 
un conveni marc de col·laboració en matèria de seguretat viària. Arran de la publicació 
de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, els convenis han de 
tenir una durada determinada, que no pot ser superior a quatre anys; per la qual cosa 
es requereix que, acabat el termini de vigència, ambdues parts acordin la voluntat de 
prorrogar el conveni per un nou període de fins a quatre anys addicionals o la seva 
extinció (article 49.h). 
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Considerant les competències atribuïdes als municipis a l’article 7 del Reial decret 
legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei sobre trànsit, 
circulació de vehicles de motor i seguretat viària, en  matèria d’ordenació i control del 
trànsit en les vies urbanes de la seva titularitat, així com la seva vigilància mitjançant 
agents propis, la denúncia de les infraccions que es cometin en aquestes vies i la sanció 
de les mateixes que no estiguin atribuïdes a una altra Administració. 
 
Considerant la voluntat de l’Ajuntament d’Olot de mantenir la vigència del conveni marc 
de col·laboració amb el Servei Català de Trànsit en matèria de seguretat viària.  
 
De conformitat amb les competències atorgades a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local i al 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, i vist l'expedient 
administratiu SG102022000004 i antecedents corresponents, que serveixen de 
motivació a la present proposta, la regidora delegada de Seguretat proposa a la Junta 
de Govern Local, l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- APROVAR la pròrroga del conveni marc de col·laboració subscrit amb el Servei 
Català de Trànsit, en matèria de seguretat viària. 
 
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per tal que en nom i representació de la Corporació signi 
el corresponent conveni. 
 

 
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 

 


