
 
 
 

ACTA NÚM. 16 
JUNTA DE GOVERN LOCAL  
EL DIA 28 D´ABRIL DE 2022. 

 
 

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 28 d´abril 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, Maria Assumpció 
Camps i Bosch, Aniol Sellabona i Aguilera i Gemma Canalias i Rafel. 
 
També hi assisteixen com a regidors delegats expressament convidats per tal de 
presentar els assumptes de la seva àrea, sense poder intervenir, en cap cas, en la part 
resolutiva ni en la resta d’assumptes que no afectin a la seva àrea ni prendre part en la 
votació, i segons informe dels Serveis de Secretaria del dia 1 de juliol de 2003, els 
Srs./es: Agustí Arbós i Torrent, Adriana Francés i Planellas i Lluc Charles 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 21 d’abril: 
 

- El passat dijous 21 d’abril va fer el lliurament dels premis del concurs literari 

que convoca l’Associació de Gent Gran. A continuació va presidir la Junta 

General de GUOSA i tot seguit el Ple Municipal del mes d’abril. 

- El divendres 22 d’abril, va retre un modest homenatge a Mossèn Enric Sala com 

a reconeixement a la tasca que ha portat a terme al Santuari de la Mare de Deu 

del Mont. L’acte va tenir lloc a la Sala Gussinyé de l’Ajuntament d’Olot i va 

comptar amb l’assistència de familiars i amics. 



 

A la tarda va presidir l’acte d’entrega del concurs de bibliotràilers organitzat 

per la Biblioteca amb motiu de Sant Jordi. A continuació, a l’Arxiu Comarcal va 

assistir a la presentació del 3r volum de l’OLOT D'ABANS.  

- El dissabte 23 d’abril, Diada de Sant Jordi, va visitar les diferents parades que, 

com cada any, hi ha al Firal. A la tarda va assistir al partit d’hoquei que disputava 

el CH OLOT amb el CP RIVAS LAS LAGUNAS. 

- El diumenge 24 d’abril va participar en una visita a l’Espai Crater amb motiu de 

la trobada convocada per diferents parelles que enguany celebren les noces d’or.  

A continuació va prendre part dels actes de la celebració de la festa del 

VAISAKHI. A la tarda, i acompanyat del regidor d’Esports, Aniol Sellabona, 

va assistir al partit de futbol que jugava l’Olot amb el Vilassar i que era l’últim 

partit que jugaven a l’Estadi. 

Al vespre va assistir a l’Espectacle dansa que la companyia Eva Durban va 

oferir al Torin dins dels actes del 30è aniversari ALBA. 

 
 

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. - CULTURA: CONVENI AMB ASSOCIACIÓ JUVENIL ALMOGÀVERS PER 
CONCERT 07/05/2022 

 
Núm. de referència : X2022021198     
 
Vist que la Plaça de Braus d’Olot és un bé propietat de l’Ajuntament d’Olot, qualificat de 
domini públic amb destí a serveis públics i culturals. 
 
Vist que l’ASSOCIACIÓ JUVENIL ALMOGÀVERS GARROTXINS ha demanat poder fer 
ús de la Plaça de Braus d’Olot el dia 7 de maig de 2022 per portar a terme el 1r Memorial 
Jordi Compte – Concerts de música en viu. . 
 
Vist que la Plaça de Braus està lliure aquest dia i és una de les activitats que encaixa 
amb el tipus d’equipament. 
 
En relació a l’expedient CU012022000014 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 CESSIÓ DE LA PLAÇA DE BRAUS ENTRE 
L’AJUNTAMENT D’OLOT I l’ASSOCIACIÓ JUVENIL ALMOGÀVERS 
GARROTXINS PER LA CELEBRACIÓ D’UN CONCERT EL DIA 7 DE MAIG 
DE 2022. 
 
Segon.- Facultar l’alcalde i regidor de cultura de l’Ajuntament d’Olot per la signatura 
d’aquest conveni. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

5.1. - FESTES DEL TURA: APROVACIÓ DE LES BASES PER A L’ADJUDICACIÓ 
DE BARRAQUES I NETEJA DE GOTS, PER A LES FESTES DEL TURA 2022. 

 

Núm. de referència : X2022021632     
 
Vista la proposta de bases per adjudicar les barraques i la neteja de gots per a les Festes 
del Tura 2022, presentades per la Comissió de Festes. 
 
Considerant que aquestes bases, en haver estat redactades per la Comissió de Festes, 
disposen del vistiplau de les diverses entitats ciutadanes que en formen part i, en 
conseqüència, responen a la voluntat d’una part important del teixit associatiu local. 
 
Vist l’expedient administratiu FE012022000001 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present resolució, el regidor delegat de l’Àrea de Festes, 
proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- APROVAR les bases per a l’adjudicació de les barraques i de la neteja de gots, 
per a les Festes del Tura de l’any 2022. 
 
Segon.- Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats aquests acords, 
mitjançant la publicació del corresponent anunci al BOP de Girona, a la premsa local i 
al tauler d’anuncis de la Corporació, pel termini de vint dies hàbils, per a la presentació 
d’al·legacions. En cas de no haver-hi al·legacions aquestes bases quedaran 
definitivament aprovades 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
6.1. - EXPEDIENT D'ELIMINACIÓ DE DOCUMENTACIÓ MUNICIPAL 

 
Núm. de referència : X2022015917     
 
L’Arxiu Municipal d’Olot té la responsabilitat d’avaluar la documentació que produeix i 
recull l’Ajuntament en l’exercici de les seves funcions i de disposar, seguint la normativa 



 

i el procediment establert per la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental 
(CNAATD), quins documents cal conservar i quins es poden eliminar.  
 

En relació a l’expedient AX062022000001 de proposta d’eliminació de documentació 
municipal, vist l’informe tècnic de la cap d’àrea de l’Arxiu Municipal, l'Alcalde proposa a 
la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 

 
 Primer.- L’eliminació de la següent documentació: 
 

Documentació: Contractació de subministraments. 
TAD/TAAD: 236. 
Denominació CNAATD: Expedients de contractació de subministraments. 
Resolució CNAATD: Conservació permanent del contracte; el plec de 
clàusules i les prescripcions tècniques i destrucció total de la resta de 
documentació. Termini de 10 anys per a tota la documentació aportada pel 
licitador que resulti adjudicatari; i també per a la documentació aportada 
per la resta de licitadors, llevat de l’acreditativa de llur aptitud per contractar 
i de la resta de requisits previs, que se’ls ha de retornar un cop adjudicat 
el contracte i que pot ser destruïda quan hagi transcorregut 1 any des de 
l’adjudicació i no hagi estat recollida. 
Dates extremes: 2009.  
Volum: 1 unitat d’instal·lació, 0,135 metres lineals. 

 
Documentació: Contractació de serveis. 
TAD/TAAD: 240. 
Denominació CNAATD: Expedients de contractació de serveis. 
Resolució CNAATD: Conservació permanent del contracte i de l’estudi o 
projecte que en resulti, si n’hi ha; el plec de clàusules i les prescripcions 
tècniques i destrucció total de la resta de documentació.  
Termini de 10 anys per a tota la documentació aportada pel licitador que 
resulti adjudicatari; i també per a la documentació aportada per la resta de 
licitadors, llevat de l’acreditativa de llur aptitud per contractar i de la resta 
de requisits previs, que se'ls ha de retornar un cop adjudicat el contracte i 
que pot ser destruïda quan hagi transcorregut 1 any des de l’adjudicació i 
no hagi estat recollida. 
Dates extremes: 2008 / 2013. 
Volum: 2 unitats d’instal·lació, 0,27 metres lineals. 
 
Documentació: Contractació d’obres. 
TAD/TAAD: 235. 
Denominació CNAATD: Expedients de contractació d’obres. 
Resolució CNAATD: conservació permanent del contracte, el plec de 
clàusules, les prescripcions tècniques, la liquidació definitiva, el pressupost 
addicional, si n’hi ha, del projecte d’obra si aquest també és objecte del 
contracte, i destrucció total de la resta de documentació.  
Termini de 15 anys per a tota la documentació aportada pel licitador que 
resulti adjudicatari; i també per a la documentació aportada per la resta de 
licitadors, llevat de l’acreditativa de llur aptitud per contractar i de la resta 



 
 
 

de requisits previs, que se'ls ha de retornar un cop adjudicat el contracte i 
que pot ser destruïda quan hagi transcorregut 1 any des de l’adjudicació i 
no hagi estat recollida.  
Dates extremes: 2008 - 2009. 
Volum: 12 unitats d’instal·lació, 1,62 metres lineals. 
 
Documentació: Comunicats de la policia municipal. 
TAD/TAAD: 34. 
Denominació CNAATD: Documents de gestió de serveis diaris els cossos 
i forces de seguretat pública. 
Resolució CNAATD: Eliminació total en un termini de 2 anys. 
Dates extremes: 2011 - 2014.  
Volum: 23 unitats d’instal·lació, 3,10 metres lineals. 
 
Documentació: Manaments de pagament de l’ICCO (Institut de Cultura 
de la Ciutat d’Olot). 
TAD/TAAD: 38. 
Denominació CNAATD: Manaments de pagament. 
Resolució CNAATD: Destrucció total en un termini de 6 anys des de la 
data de remissió a l’òrgan o òrgans de control extern. 
Dates extremes: 2005 - 2013. 
Volum: 31 unitats d’instal·lació, 4,18 metres lineals. 
 
Documentació: Manaments d’ingrés de l’ICCO (Institut de Cultura de la 
Ciutat d’Olot). 
TAD/TAAD: 39. 
Denominació CNAATD: Manaments d’ingrés. 
Resolució CNAATD: Destrucció total en un termini de 6 anys des de la 
data de remissió a l’òrgan o òrgans de control extern. 
Dates extremes: 2005 – 2010. 
Volum: 6 unitats d’instal·lació, 0,81 metres lineals. 
 
Documentació: Manaments de pagament de l’IMPC (Institut de Promoció 
de la Ciutat d’Olot). 
TAD/TAAD: 38. 
Denominació CNAATD: Manaments de pagament. 
Resolució CNAATD: Destrucció total en un termini de 6 anys des de la 
data de remissió a l’òrgan o òrgans de control extern. 
Dates extremes: 2005 - 2013. 
Volum: 23 unitat  d’instal·lació, 3,10 metres lineals. 
 
 
Documentació: Manaments d’ingrés de l’IMPC (Institut de Promoció de la 
Ciutat d’Olot). 
TAD/TAAD: 39. 
Denominació CNAATD: Manaments d’ingrés. 
Resolució CNAATD: Destrucció total en un termini de 6 anys des de la 
data de remissió a l’òrgan o òrgans de control extern. 
Dates extremes: 2007 - 2011. 



 

Volum: 3 unitat  d’instal·lació, 0,40 metres lineals 
 
Documentació: Manaments de pagament del PME (Patronat Municipal 
d’Esports). 
TAD/TAAD: 38. 
Denominació CNAATD: Manaments de pagament. 
Resolució CNAATD: Destrucció total en un termini de 6 anys des de la 
data de remissió a l’òrgan o òrgans de control extern. 
Dates extremes: 2004 - 2013, ambdós inclosos. 
Volum: 12 unitats d’instal·lació, 1,62 metres lineals. 
 
Documentació: Manaments d’ingrés del PME (Patronat Municipal 
d’Esports). 
TAD/TAAD: 39. 
Denominació CNAATD: Manaments d’ingrés. 
Resolució CNAATD: Destrucció total en un termini de 6 anys des de la 
data de remissió a l’òrgan o òrgans de control extern. 
Dates extremes: 2005 – 2011.  
Volum: 2 unitat d’instal·lació, 0,27 metres lineals. 
 
Documentació: Manaments de pagament de l’IME (Institut Municipal 
d’Educació). 
TAD/TAAD: 38. 
Denominació CNAATD: Manaments de pagament. 
Resolució CNAATD: Destrucció total en un termini de 6 anys des de la 
data de remissió a l’òrgan o òrgans de control extern. 
Dates extremes: 2005 – 2013. 
Volum: 31 unitats d’instal·lació, 4,18 metres lineals. 
 
Documentació: Manaments d’ingrés de l’IME (Institut Municipal 
d’Educació). 
TAD/TAAD: 39. 
Denominació CNAATD: Manaments d’ingrés. 
Resolució CNAATD: Destrucció total en un termini de 6 anys des de la 
data de remissió a l’òrgan o òrgans de control extern. 
Dates extremes: 2004 – 2011. 
Volum: 5 unitats d’instal·lació, 0,67 metres lineals. 
 
Documentació: ILT (Incapacitat Laboral Transitòria). 
TAD/TAAD: 18. 
Denominació CNAATD: Baixes i altres per incapacitat temporal. 
Resolució CNAATD: Destrucció total en un termini de 5 anys des de la 
finalització de la situació d'ILT. 
Dates extremes: 2013 – 2014. 
Volum: 1 unitat d’instal·lació, 0,135 metres lineals. 
 
Documentació: Dietes i quilometratge. 
TAD/TAAD: 249. 
Denominació CNAATD: Indemnitzacions per raons del servei. 



 
 
 

Resolució CNAATD: Destrucció total en un termini de 5 anys. 
Dates extremes: 2012 – 2016. 
Volum: 4 unitats d’instal·lació, 0,54 metres lineals. 
 
Documentació: Nòmines. 
TAD/TAAD: 284. 
Denominació CNAATD: Fulls de salaris (Rebuts de nòmina). 
Resolució CNAATD: Destrucció total en un termini de 5 anys. 
Dates extremes: 1994 - 1995. 
Volum: 4 unitats d’instal·lació, 0,54 metres lineals. 
 
Documentació: Relacions d’embargaments comptes corrents. 
TAD/TAAD: 579. 
Denominació CNAATD: Relacions diàries d’embargament. 
Resolució CNAATD: Destrucció total en el termini d’1 any des de la data 
de la seva creació. 
Dates extremes: 1993 - 1999. 
Volum: 14 unitats d’instal·lació, 1,89 metres lineals. 
 
Documentació: Ocupacions de via pública (actes festius, obres, bastides, 
grues, guals, Festes del Tura, senyalització, Fira de Sant Lluc, generals, 
entrada vehicles). 
TAD/TAAD: 293. 
Denominació CNAATD: Expedients de llicències d’ús comú especial de 
béns de domini públic. 
Resolució CNAATD: Destrucció total en un termini de 4 anys a partir de 
la data d’atorgament de la llicència. 
Dates extremes: 1979 - 2013. 
Volum: 118 unitats d’instal·lació, 15,97 metres lineals. 
 
Documentació: Fulls comanda de la brigada municipal. 
TAD/TAAD: 176. 
Denominació CNAATD: Ordres de serveis de manteniment. 
Resolució CNAATD: Destrucció total en un termini de 2 anys. 
Dates extremes: 2017 - 2019. 
Volum: 35 unitats d’instal·lació, 4,72. 
 
Documentació: Control menjadors escolars. 
TAD/TAAD: 319. 
Denominació CNAATD: Menús escolars. 
Resolució CNAATD: Destrucció total en un termini de 2 anys. 
Dates extremes: 1987 - 2001. 
Volum: 3 unitats d’instal·lació, 0,40. 
 
Documentació: Reagrupament familiar. 
TAD/TAAD: 662. 
Denominació CNAATD: Informes per al reagrupament familiar. 
Resolució CNAATD: Destrucció total en un termini d’1 any. 
Dates extremes: 2005 - 2012. 



 

Volum: 42 unitats d’instal·lació, 5,67 metres lineals. 
 
Documentació: Modificacions de padrons de contribuents. 
TAD/TAAD: Pendent de publicar en el DOGC com a TAAD. En aquest cas 
les modificacions a eliminar corresponen a les TAAD per derogar números 
69, 190, 191, 196, 216, 217, 218, 321 i 421. 
Denominació CNAATD: Modificacions de padrons de contribuents.. 
Resolució CNAATD: Eliminació total en un termini de 6 anys, comptats 
des de la data de remissió dels comptes anuals a la Sindicatura de 
Comptes o òrgans de control extern. 
Dates extremes: 1993 - 2011. 
Volum: 118 unitats d’instal·lació, 15,93 metres lineals. 
 
Documentació: Reclamacions de multes. 
TAD/TAAD: 29. 
Denominació CNAATD: Expedients sancionadors per infraccions en 
matèria de trànsit. 
Resolució CNAATD: destrucció total en un termini de 4 anys des de la 
finalització de l’expedient. 
Dates extremes: 2000 - 2010. 
Volum: 186 unitats d’instal·lació, 25,11 metres lineals. 

 

 
Segon.- Facultar l’Arxiu Municipal perquè procedeixi a l’eliminació de la documentació 
esmentada segons la normativa i el procediment establert.  
 
Tercer.- Facultar l’Arxiu Municipal perquè procedeixi a l’assentament de la documentació 
eliminada en el Registre d’eliminació de l’Arxiu Municipal d’Olot i perquè actualitzi aquest 
registre en el Portal de Transparència de l’Ajuntament d’Olot. 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

7.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2022021488     
 
En relació a l’expedient CPG12022000004 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar relació d’ordenacions de despeses adjunta annex número  22/016 per un import 
de 753.567,34 euros. 
 
 

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

200240  Despeses 99999 753.567,34 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 



 
 
 

 
 

8.1. - ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ PROGRAMACIÓ EQUIPAMENTS ESCÈNICS 
MULTIFUNCIONALS OLOT 2022 

 
Núm. de referència : X2022010100     
 
En relació a l’expedient SCU12022000004 d’acceptació de subvenció per al 
finançament de la programació dels equipaments escènics i musicals E3, s’acorda: 
 
Primer.- Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Girona, amb destinació a 
la programació dels equipaments escènics multifuncionals d’Olot 2022, per un import de 
15.000,00 euros. 
 
Segon.- Agrair a la Diputació de Girona, la concessió de l’esmentada subvenció. 
  
Tercer.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la qual 
donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als 
efectes de fiscalització. 
 
El termini de justificació de la subvenció finalitzarà el 22 de novembre de 2022. 
 
Quart.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de la 
Seguretat Social. 
 
Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari 
vinculat amb l’expedient. 
 
Sisè.- Que el departament de comptabilitat i pressupostos anoti el dret reconegut 
d’aquesta subvenció al pressupost d’Ingressos de l’Ajuntament  a la partida 2022 400 
46105 SUB. DIPUTACIÓ ESCENICS (MUSICA I TEATRE) 
 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

8.2. - ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ PROJECTES CULTURALS MUSEU DE LA 
GARROTXA 2022 

 
Núm. de referència : X2022010104     
 
En relació a l’expedient SCU12022000005 d’acceptació de subvenció per projectes 
culturals als museus de les comarques gironines 2022, s’acorda: 
 
Primer.- Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Girona amb destinació al 
projecte cultural del museu de la Garrotxa 2022, per un import de 17.394,55 euros. 
 
Segon.- Agrair a la Diputació de Girona, la concessió de l’esmentada subvenció. 
 



 

Tercer.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la qual 
donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als 
efectes de fiscalització. 
 
Quart.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de la 
Seguretat Social. 
 
Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari 
vinculat amb l’expedient. 
 
Sisè.- Que el departament de comptabilitat i pressupostos anoti el dret reconegut 
d’aquesta subvenció al pressupost d’Ingressos de l’Ajuntament a la partida 2022 400 
46101 SUBV. DIPUTACIÓ XARXA MUSEUS. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

8.3. - ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ OFICINES JOVES 2022 
 
Núm. de referència : X2022009186     
 
En relació a l’expedient SED12022000001 d’acceptació de subvenció per projectes 
culturals de les oficines joves 2022, s’acorda: 
 
Primer.- Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Girona, amb destinació a 
la participació cultural Ara joves, per un import de 5.000,00 euros. 
 
Segon.- Agrair a la Diputació de Girona, la concessió de l’esmentada subvenció. 
 
Tercer.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la qual 
donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als 
efectes de fiscalització. 
 
Quart.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries amb Hisenda estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de la 
Seguretat Social. 
 
Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari 
vinculat amb l’expedient. 
 
Sisè.- Que el departament de comptabilitat i pressupostos anoti el dret reconegut 
d’aquesta subvenció al pressupost d’Ingressos de l’Ajuntament a la partida 2022 500 
46101 SUBV. DIPUTACIÓ OFICINA JOVE. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 



 
 
 

 
8.4. - ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ FIRA DE SANT LLUC 2022 

 
Núm. de referència : X2022011368     
 
 

En relació a l‘expedient SPR12022000002 d’acceptació de subvenció per la Fira de Sant 
Lluc 2022, s’acorda: 
 
Primer.- Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Girona, amb destinació a 
la Fira ramadera de Sant Lluc 2022, per un import de 7.000,00 euros. 
 
Segon.- Agrair a la Diputació de Girona, la concessió de l’esmentada subvenció. 
 
Tercer.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la qual 
donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als 
efectes de fiscalització. 
 
El termini de justificació de la subvenció finalitza el 31 d’octubre de 2022. 
 
Quart.- Manifestar que l’Ajuntament es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de la 
Seguretat Social. 
 
Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde a signar qualsevol document que sigui necessari vinculat 
amb l’expedient. 
 
Sisè.- Que el departament de comptabilitat i pressupostos anoti el dret reconegut 
d’aquesta subvenció al pressupost d’Ingressos de l’Ajuntament a la partida 2022 200 
34904 SUB. DIPUTACIÓ FIRA SANT LLUC. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

9.1. - APROVACIÓ TAXA CLAVEGUERAM FONTS PRÒPIES LIQUIDACIONS 
COMPLEMENTÀRIES 2021 I LIQUIDACIONS 2022 

 
Núm. de referència : X2022019502     
 
Un cop rebudes les declaracions trimestrals de l’exercici 2021 de volum d’aigua 
obtinguda, presentades per diferents interessats a l’Agència Catalana de l’Aigua i de 
conformitat amb allò establert a l’ordenança fiscal 3.10. reguladora de la taxa de 
clavegueram, cal procedir a: 
 

- Practicar la liquidació definitiva de la taxa clavegueram exercici 2021 i per tant 
regularitzar l’import ingressat a compte. 

- Practicar les liquidacions provisionals de l’exercici 2022, prenent com a base 
definitiva del 2021. 

 



 

És per això que: 
 
En relació a l’expedient IG212022000001 de TAXA DE CLAVEGUERAM FONTS 
PRÒPIES LIQUIDACIONS DE COMPENSACIÓ 2021 I LIQUIDACIONS 2022 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 les liquidacions complementàries de la taxa de clavegueram exercici 
2021 que importen un total negatiu de 1.468,65 € segons es detalla, i notificar-les als 
diferents interessats. 
 

• Liquidacions positives .................................................. 4.495,38 € 

• Liquidacions negatives (proposta de baixa) CL20 ............. 5.964,03 € 
 
Segon.- Aprovar les liquidacions provisionals de la taxa de clavegueram exercici 2022 
per import total de 64.495,96 € i notificar-les als interessats. 
 
La quota diferencial d’import 63.027,31 € es tractarà de la següent manera: 
 
Les quotes complementàries positives de l’exercici 2021, així com les quotes 
provisionals 2022 s’ingressaran a les Oficines de Recaptació del Passeig Bisbe 
Guillamet, 10-1r, d’acord amb els següents terminis: 
 

½ en el termini compromès entre els dies 1 i 31 de juliol de 2022. 
½ en el termini compromès entre els dies 1 i 31 d’octubre de 2022. 

 
Si s’ha facilitat la domiciliació bancària, es farà el càrrec abans de finalitzar cadascun 
dels terminis de pagament. 
 
Les quotes complementàries negatives de l’exercici 2021 seran retornades des de 
l’oficina de Tresoreria d’aquest Ajuntament. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 

 
 

10.1. - APROVACIÓ PREUS CONVENIS COL·LABORACIÓ EMPRESARIAL ENTRE 
ELS ESPÒNSORS I L'AJUNTAMENT D'OLOT AMB MOTIU DE LES FESTES DEL 

TURA. 
 
Núm. de referència : X2022021180     
 
L’ article 25 de la Llei 49/2002 estableix al seu article 25 la possibilitat d’ efectuar un 
conveni de col·laboració empresarial en activitats d’ interès general, pel qual les entitats 
beneficiàries del mecenatge, a canvi d’ una ajuda econòmica per la realització de les 
activitats que efectuen en compliment de l’ objecte o finalitat específica de l’ entitat, es 
comprometen per escrit a difondre, per qualsevol mitjà, la participació del col·laborador 
en a aquestes activitats.  
 



 
 
 

Els preus corresponents als diferents patrocinis per a les festes del Tura 2022  són els 
següents:  
 

- Gots de festes :  6.500,00 €  logotip imprès als 36.000 gots de l’empresa que 
els patrocini. 
 

- Firal : 5.000,00 €. Inclou presència a l’escenari del Firal, banderoles, programa 
de festes, pantalla digital, app de festes i xarxes socials.  
 

- Plaça Major: 3.000,00 €. Inclou presència a la Plaça Major, banderoles, 
programa de festes, pantalla digital, app de festes i xarxes socials.  

 
- Variat: 1.000,00 €. Inclou presència al programa de festes, a la pantalla digital i 

a les xarxes socials. 
 

- Escenaris i concert Plaça Major : 7.000,00 €. Inclou patrocini d’un concert a la 
Plaça Major i presència a la Plaça Major, banderoles, programa de festes, 
pantalla digital, app de festes i xarxes socials. 

 
- Escenaris i concert Firal : 10.000,00 €. Inclou patrocini d’un concert al Firal i 

presència al Firal, banderoles, programa de festes, pantalla digital, app de festes 
i xarxes socials.  

 
El dossier on es detallen totes les actuacions objecte de conveni amb els espònsors 
consta a dins del present expedient.  
 
 
En relació a l’expedient IG112022000010 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: 
 
1r.- primer.- Aprovar els preus dels convenis de col·laboració empresarial entre els 
espònsors i l’Ajuntament d’Olot amb motiu de les festes del Tura 2022   
 
 
S’aprova per unanimitat. 

 
 

11.1. - APROVAR ELS MODELS DE DECLARACIÓ D'ABSÈNCIA DE CONFLICTE 
D'INTERESSOS (DACI) PER TAL DE GARANTIR LA IMPARCIALITAT EN ELS 

PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ/SUBVENCIÓ. 
 
Núm. de referència : X2022021334     
 
El Ple de l’Ajuntament en sessió del 21 d’abril de 2022 va aprovar la declaració 
institucional de compromís de lluita contra el frau i la subjecció als principis d’integritat, 
objectivitat i honestedat, i a desplegar les accions necessàries per evitar conflictes 
d’interès i per lluitar contra el frau i la corrupció en qualsevol de les formes possibles. 
 



 

Una de les actuacions és evitar els conflictes d’interès que poden posar en risc la 
imparcialitat i l’objectivitat dels càrrecs electes i servidors públics, així com la confiança 
pública amb la nostra institució. 
 
S’entén per conflicte d’interès tota situació de risc en què l’interès particular d’una 
persona podria interferir en l’exercici adient del seu discerniment professional en nom 
d’una altra que, legítimament, confia en aquell judici. 
 
Una de les mesures per a la detecció dels conflictes d’interès és la formalització de la 
declaració d’interessos, (DACI -declaració d’absència de conflicte d’interessos). 
La formalització de la DACI podem dir que és la principal eina per la detecció de 
conflictes d’interès reals, potencials o aparents i ha de tenir un seguiment actualitzat de 
la informació per tal que sigui efectiu. 
 
L’obligatorietat d’aquesta declaració ve determinada en la LRBRL 7/1985 i el Real 
Decret 2568/1986, que estableix la seva publicació per part dels càrrecs electes i 
personal directiu i habilitats nacionals proveïts pel procediment de lliure designació. Per 
la seva banda, l’annex 4 de l’ordre HFP/1030/2021  fan extensiva aquesta obligació a 
totes les persones que intervenen en els procediments vinculats als fons i programes 
europeus. 
 
En relació a l’expedient SG032022000003 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: 
 
 

Primer.- Aprovar els models de declaració d’absència de conflicte d’interessos (DACI) 
per tal de garantir la imparcialitat en els procediments de contractació/subvenció dels 
participants en el procés de preparació i tramitació de l’expedient 
 
models annexats: 
Annex 1. DACI intervinents en la contractació/subvenció  
Annex 2. DACI contractistes i subcontractistes 
Annex 3. DACI beneficiaris subvenció 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

12.1. - APROVAR EXPEDIENT, APROVAR EL PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS I TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA 

CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, DE LES 
OBRES DE  CONSTRUCCIÓ D’UN CARRIL BICI A LA CARRETERA DE LES TRIES 

; I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ 
 

Núm. de referència : X2022021131    
 

Tipus contracte OB D'OBRES 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 



 
 
 

  

Antecedents  
 
Vista la necessitat d’executar les obres del carril bici a la carretera de les Tries, en el 
marc de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Règim Local, el qual 
estableix en l’article 25 les competències municipals en urbanització i pavimentació de 
les vies públiques, infraestructura viària, trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat, 
així com del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) aprovat en data 25 de 
setembre de 2003 i publicat al DOGC amb data 2 de febrer de 2004 que afecta aquest 
espai dins del sistema viari.  
 
Vist que l’Ajuntament d’Olot ha redactat l’any 2021 un Pla de foment de la mobilitat amb 
bicicleta i vehicles de mobilitat personal anomenat “Olot pedala” amb una estratègia i 
metodologia de treball participativa i amb sistema de cocreació. El Pla se centra en la 
planificació de la mobilitat en bicicleta, tant convencional com elèctrica, així com els 
vehicles de mobilitat personal (VMP) com a modes per a la mobilitat quotidiana a Olot.  
 
En aquest Pla es defineixen unes accions agrupades per fases i un calendari. Dins de 
la Fase 1 s’inclou la construcció d’un nou carril bici a l’Av Girona i a la Carretera de Les 
Tries i es programa la seva execució en el període 2021-2023.  
 
El projecte tècnic s’ha aprovat definitivament el dia 31 de març de 2022.  
 

Vista la necessitat d'acord amb l'informe tècnic emès pel Cap de l’Àrea d’Infraestructura, 
Urbanisme i Brigada de l’Ajuntament d’Olot de data 25 d’abril de 2022. 

El pressupost base de licitació ascendeix a dos-cents trenta quatre mil tres-cents 
vuitanta cinc euros amb trenta-set cèntims (234.385,37 €)  IVA inclòs. Aquest import es 
desglossa en cent noranta-tres mil set-cents sis euros amb noranta-dos cèntims 
(193.706,92 €) de pressupost net i quaranta mil sis-cents setanta-vuit euros amb 
quaranta-cinc cèntims ( 40.678,45 € )  en concepte d’IVA calculat al tipus del 21%. 

Pel que fa a la durada del contracte, s'estableix un termini total màxim de 3 mesos. 

 
Aquesta licitació s’acull al finançament amb fons procedents del Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència (PRTR) , resolució provisional de la “Secretaria general de 
transporte y mobilidad de concesión de las ayudas a municipios para la implantación de 
zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano“ 
(PRTRMU-21-00080) . 
 
L’adjudicació i l’execució de la licitació queda condicionada a la resolució definitiva de 
concessió de la subvenció sol·licitada. 

 

Als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat del contracte 
subjecte a licitació, el valor estimat del mateix ascendeix a 193.706,92 €, IVA exclòs. 

Aquest contracte no està subjecte a regulació harmonitzada i al seu expedient 
(CCS12022000019) hi consta el plec de clàusules administratives particulars, el projecte 



 

d’obres aprovat per Junta de Govern Local de data 31 de març de 2022, i demés 
documentació prevista a l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre del 2017 
(LCSP)  

Atès que aquest contracte es tipifica com a contracte administratiu d’obres d’acord amb 
el previst als articles 25 i 13 de la LCSP .  

Atès que el procediment a seguir per a l'adjudicació del contracte és l'obert simplificat, 
atenent a diversos criteris de valoració, en virtut dels articles 131, 145 i 159 de la LCSP, 
i que la tramitació de l’expedient serà la ordinària, de conformitat amb els articles 116 i 
següents de la Llei i inclou la documentació necessària segons Articles 122 i 124  de la 
LCSP 

Vist que a l’expedient s’han incorporat el Plec de clàusules administratives particulars i 
el Projecte tècnic  , d’acord amb el que disposa l’article 116.3 de la LCSP. 

Atès que d’acord amb la informació d’Intervenció hi ha crèdit suficient a la partida 
consignada. 

Vist que a l’expedient hi consta l’informe emès per la Secretària general de l’Ajuntament, 
en compliment d’allò establert a la Disposició Addicional Segona de la LCSP. 

Vist el que disposa l’apartat 1 de la Disposició Addicional Segona de la LCSP i atès que 
l’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local per la delegació conferida per 
l’Alcaldia en data 26 de juny de 2019. 

I vist l’expedient administratiu núm. CCS12022000020 com a regidora delegada 
d’Hisenda, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 

 

Primer.- INICIAR l'expedient de contractació de les obres de construcció carril bici a la 
carretera de Les Tries. 

Segon.- APROVAR de conformitat amb l’article 117 de la LCSP l'expedient de 
contractació administrativa de les obres de construcció carril bici a la carretera de Les 
Tries, amb un import màxim de dos-cents trenta quatre mil tres-cents vuitanta cinc euros 
amb trenta-set cèntims (234.385,37 €)  IVA inclòs.  

Aquest import es desglossa en cent noranta-tres mil set-cents sis euros amb noranta-
dos cèntims (193.706,92 €) de pressupost net i quaranta mil sis-cents setanta-vuit euros 
amb quaranta-cinc cèntims ( 40.678,45 € )  en concepte d’IVA calculat al tipus del 21%. 

La durada màxima del contracte s'estableix un termini màxim de 3 mesos, a comptar 
des del dia següent a la signatura de l’acta de comprovació de replanteig. 

Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la 
contractació de les obres de construcció carril bici a la carretera de Les Tries 

Quart.- APROVAR la despesa de la present contractació que es finançarà amb càrrec a 
la següent partida del pressupost municipal:  



 
 
 

2022 140. 151 61916    ACTUACIONS BICI CARRIL OLOT PEDALA  234.385,37 € 

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

200200  Despeses 22140  151  61916 234385.37 ACTUACIONS BICI CARRIL - OLOT PEDALA 
(PR22-81000) 

100 001 001 001 000 000 

 

Aquesta licitació s’acull al finançament amb fons procedents del Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència (PRTR) , resolució provisional de la “Secretaria general de 
transporte y mobilidad de concesión de las ayudas a municipios para la implantación de 
zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano“ 
(PRTRMU-21-00080) . 

L’adjudicació i l’execució de la licitació queda condicionada a la resolució definitiva de 
concessió de la subvenció sol·licitada. 

Cinquè.- CONVOCAR la licitació i tramitar l'expedient de contractació de les obres de 
construcció carril bici a la carretera de Les Tries, que es tramitarà pel procediment obert 
simplificat i procedir a la publicació de l’anunci de licitació en el Perfil del Contractant de 
conformitat amb els articles 117 i 135 de la LCSP. 

Sisè.- NOMENAR, com a Responsable del Contracte, el Sr. Ramon Prat Molas, Cap 
d’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot, amb les facultats determinades a l’article 62 
de la LCSP, i haurà de supervisar  la seva execució , adoptar les decisions i dictar les 
instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta realització de la 
prestació pactada dins de l’àmbit de facultats que l’òrgan de contractació li atribueixi 

Setè.- DELEGAR a l’Alcaldia la competència per aprovar tots els actes de tràmit que 
s’hagin de dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des del seu inici fins a 
la seva definitiva finalització o resolució. 

 
S’aprova per unanimitat. 

 
12.2. - TREBALLS DE DIRECCIÓ D'OBRES I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I 

SALUT DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'UN CARRIL BICI A LA 
CARRETRERA DE LES TRIES. 

 
 

Núm. de referència : X2022018655     
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents  
 
Primer.- Atès que és necessari executar el serveis de direcció d’obres i coordinació de 
seguretat i salut de les obres de construcció d’un carril bici a la carretera de Les Tries, 
com es desprèn de l’informe de data 16 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’un servei esporàdic i puntual, i que en cas que es valori 
que es repetirà aquesta mateixa necessitat, s’inclourà en la planificació de necessitats 
de contractació, d’acord amb el que estableix l’article 28 de la LCSP.  



 

 
Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar els serveis de 
direcció d’obres i coordinació de seguretat i salut de les obres de construcció d’un carril 
bici a la carretera de Les Tries:  
“Sanengi, SL”  
“Terrer d’Enginyeria i Consultoria, SL”  
“Enigest, SL”  
 
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 21 d’abril de 2022, en el termini establert 
de presentació d’ofertes, s’han presentat les tres empreses ; i la millor proposta és la 
presentada per l’empresa SANENGI, SL, per ésser l’oferta presentada en 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 SANENGI, SL i atès que aquesta compta 
amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del contracte.  
 
Fonament jurídic  
 
La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article 
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant 
LCSP) i correspon a la modalitat de serveis regulada a l’article 17 de la mateixa. Mod. 

JGL3_CC01  
 

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: CC012022000325 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 16 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 SANENGI, SL, amb NIF núm.B55284038, el contracte menor de 
serveis de direcció d’obres i coordinació de seguretat i salut de les obres de construcció 
d’un carril bici a la carretera de Les Tries; pel preu de nou mil dos-cents disset euros 
amb setanta-nou cèntims (9.217,79 €), IVA inclòs.  



 
 
 

 
L’esmentat preu es desglossa en set mil sis-cents divuit euros amb un cèntim (7.618,01 
€) de pressupost net i mil cinc-cents noranta-nou euros amb setanta-vuit cèntims 
(1.599,78 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 %  
. 

Tercer.- El termini d’execució del contracte de serveis de direcció d’obra i de 
coordinació de seguretat i salut s’iniciarà amb l’acta de comprovació del replanteig, 
l’aprovació del pla de seguretat i salut i l’aprovació del pla de control de qualitat. 
  
Compren tot el termini de construcció efectiva de les obres, estimat en 3 mesos, en el 
qual es realitzarà el seguiment i control de l’execució de les obres al projecte i de l’ajust 
a la realitat física del terreny, i es presentaran les certificacions d’obra mensuals.  
Finalitzarà quan s’hagi presentat a l’Ajuntament la darrera certificació d’obra que 
completi l’import de la valoració final de l’obra executada, el certificat final d’obra, l’acta 
de recepció de les obres i l’informe d’aprovació dels plànols finals d’obra ‘as built’ que 
forma part de les obligacions del contractista.  
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 9.217,79 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a  la partida núm. 22.140.151.64001 “plànols i projectes” del Pressupost municipal. 
 

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

200220  Despeses 22140  151  64001 9217.79 PLANOLS I PROJECTES (PR22-40000) 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 
CC012022000325.  
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses “Sanengi, SL”; “Terrer d’Enginyeria i 
Consultoria, SL” i “Enigest, SL”. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

12.3. - SERVEI DE CONTROL D'ACCÉS A L'AJUNTAMENT D'OLOT 
 
Núm. de referència : X2022021021     
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar el servei de control d’accés a l’Ajuntament 
d’Olot , com es desprèn de l’informe de data 22 d’abril de 2022,  emès per la Sra. Silvia 
Fàbrega Soler, Cap de l’Oficina d’Atenció Ciutadana 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.- Vist que la Sra. Silvia Fàbrega Soler, Cap de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà Atès 
que s’informa favorablement el pressupost núm. PCP22/158  presentat per l’empresa 
“Protecta Control 2005, SL”- 

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

Cinquè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa PROTECTA CONTROL 2005 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’article17 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: CC012022000345 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 per Sra. Silvia Fàbrega Soler, Cap de l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament d’Olot,  de data 22 d’abril 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 PROTECTA CONTROL 2005 S.L , amb NIF núm. B64029606, el 
contracte menor del servei de control d’accés a l’Ajuntament d’Olot, pel preu de set mil 
cinc-cents quaranta-un euros amb seixanta-nou cèntims (7.541,69 €), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en sis mil dos-cents trenta-dos euros amb vuitanta 
cèntims (6.232,80 €) de pressupost net i  mil tres-cents vuit euros amb vuitanta-nou 
cèntims (1.308,89 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21.. % 
 



 
 
 

Tercer.- El termini per a l’execució dels serveis serà des de l’1 de maig al 15 de juliol de 
2022. 
Durant aquest període el servei s’haurà de prestar amb horari de dilluns a divendres, no 
festius de 8 a 15 hores, d’acord amb el calendari que proporcionarà la persona 
responsable del servei. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 7.541,69 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida núm. 22.121.925.227010 “assistència OAC (matins i tardes) Covid” del 
Pressupost municipal. 
 

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

200220  Despeses 22121  925  227010 7541.69 ASSISTENCIA OAC (MATINS I TARDES) 
COVID 

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 
CC012022000345. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa PROTECTA CONTROL 2005,SL  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
12.4. - ACTUALITZACIÓ CÀNON CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D'ÚS PRIVATIU 
DE LA VIA PÚBLICA AMB INSTAL·LACIÓ DESMUNTABLE . PRIMER TRIMESTRE 

2022 
 
La Junta de Govern Local de data 26 de juny de 2014 va acordar adjudicar la concessió 
administrativa d’ús privatiu de la via pública amb una instal·lació desmuntable amb 
destinació a restaurant a la Plaça Major d’Olot a “CA L’AMIC, SL” amb NIF B17557505.  
La durada de la concessió era de quatre anys amb efectes del dia 1 de juliol de 2014, 
prorrogables d’any en any amb un màxim de 6 anys; de manera que la durada màxima 
prevista de la concessió és de 10 anys.  
La Junta de Govern de data 7 de juny de 2018 i 14 de març de 2019, 5 de març de 2020 
i 1 d’abril de 2021 es va procedir a la pròrroga de l’esmentada concessió , el termini de 
la qual finalitza el dia 30 de juny de 2022.  
Per acord de la Junta de Govern Local del dia 4 de febrer de 2021 va aprovar la revisió 
de preu de l’esmentada concessió per a l’any 2021, tot fixant-lo en 3.677,93€/any.  
La Junta de Govern Local de data 18 de febrer de 2021 va acordar que amb efectes del 
dia 1 de gener de 2021, el cànon es revisarà per trimestres vençuts amb l’adaptació de 
l’import del cànon pagat durant el trimestre en qüestió a la normativa vigent a cada 
moment, procedint, si escau, a la devolució que correspongui i s’aprovà la reducció de 
cànon des del dia des del dia 22 d’octubre fins a 31 de desembre del 2020.  
 
La Junta de Govern Local de data 22 d’abril de 2021, va acordar la reducció del cànon 
del primer trimestre de 2021 (des del dia 1 de gener al 31 de març de 2021). 
  



 

La Junta de Govern Local de data 22 de juliol de 2021, va acordar la reducció del cànon 
del segon trimestre de 2021 (des del dia 1 d’abril al 30 de juny de 2021).  
 
La Junta de Govern Local de data 4 de novembre de 2021, va acordar la reducció del 
cànon del tercer trimestre de 2021 ( des del dia 1 de juliol al 30 de setembre de 2021). 
 
La Junta de Govern Local de data 3 de febrer de 2022, va acordar la reducció del cànon 
del quart trimestre de 2021 ( des de l’1 d’octubre al 31 de desembre de 2022). 
 

La Junta de Govern Local de data 27 de gener de 2022 va acordar fixar 
en3.902,28 € /any, l’import de la concessió per a 2022. 
 
Ateses les Resolucions: 
 
Ateses les resolucions 
STL/8/2022 de 4 de gener 
SLT/66/2022  de 19 de gener  
SLT99/2022 de 26 de gener   
 
 
Que limiten l’obertura al públic dels establiments i locals comercials minoristes a un 
aforament reduït, per tot tipus d’establiments.  
Atès el Decret llei 34/2020 de 20 d’octubre de mesures urgents de suport a l’activitat 
econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats, article 2.1.b)  
“en cas de restricció parcial de l’aprofitament material de l’immoble, la renda i altres 
quantitats degudes per a la part arrendatària s’han de reduir, mentre durin les mesures 
de restricció, en una proporció igual a la meitat de la pèrdua d’aprofitament de l’immoble, 
mesurada objectivament per la norma”.  
 
Atès que la reducció aplicable a aquesta concessió administrativa, atenent a les 
resolucions esmentades és del 25%. 
  
-des de l’1 al 28 de gener de 2022  (28 dies) per un import total de 75,88 euros  
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12013000019 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords:  
 
Aprovar la reducció del cànon de la concessió administrativa d’ús privatiu de la via 
pública amb una instal·lació desmuntable amb destinació a restaurant a la Plaça Major 
d’Olot, adjudicada a favor l’empresa “CA L’AMIC, SL” amb NIF B17557505, del primer 
trimestre de 2022 (des de l’1 al 28 de gener de 2022), , amb import total de 75,88 euros.  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

12.5. - ACTUALITZACIÓ ARRENDAMENT D'UN BÉ PATRIMONIAL, PER A LA 
GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE L'ESTABLIMENT DE SERVEIS DE BAR-RESTAURANT 

AL FORT DEL VOLCÀ MONTSACOPA.PRIMER TRIMESTRE 2022 
 
 

Núm. de referència : X2017001391     

 
Atès que el Ple de l’Ajuntament de data 27 de juliol de 2017 va acordar adjudicar la 
concessió del contracte d’arrendament per a la gestió i explotació de l’establiment de 
serveis de bar-restaurant al Fort del Volcà Montsacopa, a “ANGLADA & PARTNERS, 
SL” amb NIF B55172555.  
La durada de la concessió es fixa en deu i es podrà prorrogar per un màxim de 5 anys. 
Les pròrrogues seran de la durada que s’acordi en cada cas, fins arribar a un màxim 
total de quinze (15) anys.  
La Junta de Govern Local de data 18 de febrer de 2021 va acordar que amb efectes del 
dia 1 de gener de 2021, el cànon es revisarà per trimestres vençuts amb l’adaptació de 
l’import del cànon pagat durant el trimestre en qüestió a la normativa vigent a cada 
moment, procedint, si escau, a la devolució que correspongui i s’aprovà la reducció de 
cànon des del dia des del dia 22 d’octubre fins a 31 de desembre del 2020.  
 La Junta de Govern Local de data 22 d’abril de 2021, va acordar la reducció del cànon 
del primer trimestre de 2021 (des del dia 1 de gener al 31 de març de 2021).  
 
La Junta de Govern Local del dia 27 de maig de 2021 va actualitzar l’import del cànon 
corresponent a la tercera anualitat de la concessió, amb efectes del dia 1 de gener de 
2021i fixant-lo en 3.570,35 €/ any.  
 
La Junta de Govern Local del dia 22 de juliol de 2021 va acordar la reducció del cànon 
del segon trimestre de 2021 ( des del dia 1 d’abril al 30 de juny de 2021).  
 
La Junta de Govern Local del dia 4 de novembre de 2021 va acordar la reducció del 
cànon del tercer trimestre de 2021 (des del dia 1 de juliol al 30 de setembre de 2021).  
 
La Junta de Govern Local del dia 3 de febrer de 2022 va acordar la reducció del cànon 
del quart trimestre de 2021 ( des l’1 d’octubre al 31 de desembre de 2021) 
 
Ateses les resolucions: 
STL/8/2022 de 4 de gener 
SLT/66/2022  de 19 de gener  
SLT99/2022 de 26 de gener   
 
 
Atès el Decret llei 34/2020 de 20 d’octubre de mesures urgents de suport a l’activitat 
econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats, article 2.1.b)  
“en cas de restricció parcial de l’aprofitament material de l’immoble, la renda i altres 
quantitats degudes per a la part arrendatària s’han de reduir, mentre durin les mesures 
de restricció, en una proporció igual a la meitat de la pèrdua d’aprofitament de l’immoble, 
mesurada objectivament per la norma”.  



 

Atès que la reducció aplicable a aquest arrendament atenent a les resolucions 
esmentades és del 25%:  
 
-des de  l’1 al 28 de gener de 2022 (28 dies) per un import total de 69,42euros  
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12017000002 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords:  
 
Aprovar la reducció del cànon del contracte d’arrendament per a la gestió i explotació 
de l’establiment de serveis de bar-restaurant al Fort del Volcà Montsacopa; adjudicada 
a favor de la societat “ANGLADA & PARTNERS, SL, amb NIF B55172555, del primer 
trimestre de 2022 ( des de l’1 al 28 de gener de 2022) , amb import total de 69,42 euros  
 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
12.6. - ACTUALITZACIÓ CÀNON DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL BAR DE LA 

TORRE CASTANYS SITUAT AL PARC NOU. PRIMER TRIMESTRE DE 2022 
 
 

Núm. de referència : X2019016800  
    

La Junta de Govern Local de data 6 de juny de 2019 va acordar adjudicar la concessió 
del servei de bar ubicat a la Torre Castanys, situada dins al Parc Nou d’Olot, al Sr. RAÜL 

COMINO SANZ amb NIF **** i la Sra. NÚRIA JANER PADRÓ amb NIF ****.  
La durada de la concessió es fixa en set anys amb efectes del dia següent a la 
formalització del contracte (7 de juny de 2019).  
Per acord de la Junta de Govern Local de data 28 de gener de 2021 es va establir, amb 
efectes del dia 8 de juny de 2021, el preu de la concessió en TRES MIL NOU-CENTS 
EUROS (3.900 €/) ANY.  
 
La Junta de Govern Local de data 18de febrer de 2021 va acordar que amb efectes del 
dia 1 de gener de 2021, el cànon es revisarà per trimestres vençuts amb l’adaptació de 
l’import del cànon pagat durant el trimestre en qüestió a la normativa vigent a cada 
moment, procedint, si escau, a la devolució que correspongui i s’aprovà la reducció de 
cànon des del dia des del dia 22 d’octubre fins a 31 de desembre del 2020.  
 
La Junta de Govern Local de data 22 d’abril de 2021, va acordar la reducció del cànon 
del primer trimestre de 2021 (des del dia 1 de gener al 31 de març de 2021).  
 
La Junta de Govern Local de data 22 de juliol de 2021, va acordar la reducció del cànon 
del segon trimestre de 2021 ( des del dia 1 d’abril al 30 de juny de 2021).  
 
La Junta de Govern Local de data 4 de novembre de 2021, va acordar la reducció del 
cànon del tercer trimestre de 2021 ( des del dia 1 de juliol al 30 de setembre de 2021).  
 



 
 
 

La Junta de Govern Local de data 3 de febrer de 2022, va acordar la reducció del cànon 
del quart trimestre de 2021 ( des de l’1 d’octubre al 31 de desembre de 2021). 
 
La Junta de Govern Local de data 27 de gener de 2022,   va establir, amb efectes del 
dia 8 de juny de 2022, en QUATRE MIL NORANTA-CINC EUROS (4.095 €)/ ANY,  el 
preu de la concessió per a l’exercici 2022. 
 
Ateses les resolucions: 
STL/8/2022 de 4 de gener 
SLT/66/2022  de 19 de gener  
SLT99/2022 de 26 de gener   
 

 
 Que limiten l’obertura al públic dels establiments i locals comercials minoristes a un 
aforament reduït, per tot tipus d’establiments.  
Atès el Decret llei 34/2020 de 20 d’octubre de mesures urgents de suport a l’activitat 
econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats, article 2.1.b) 
“en cas de restricció parcial de l’aprofitament material de l’immoble, la renda i altres 
quantitats degudes per a la part arrendatària s’han de reduir, mentre durin les mesures 
de restricció, en una proporció igual a la meitat de la pèrdua d’aprofitament de l’immoble, 
mesurada objectivament per la norma”.  
Atès que la reducció aplicable a aquesta concessió, atenent a les resolucions 
esmentades és del 25 %.  
- A favor del Sr. Raül Comino Sanz:  
-des de l’1 al 28 de gener de 2022 (28 dies) per un import total de 38,99 € 
  
- A favor de la Sra. Núria Janer Pardo  
-des de l’1 al 28 de gener de 2022 (28 dies) per un import total de 38,99 €  
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12019000011 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords:  
 
Aprovar la reducció del cànon de la concessió del servei de bar ubicat a la Torre 
Castanys, situada dins al Parc Nou d’Olot, adjudicada a favor del Sr. RAÜL COMINO 

SANZ amb NIF ****  i la Sra. NÚRIA JANER PADRÓ amb NIF ****, del primer trimestre 

de 2022 ( des de l’1 al 28 de gener de 2022), amb import total de 77,98 euros, 
corresponents a:  
 
- A favor del Sr. Raül Comino Sanz:  
-des de l’1 al 28 de gener de 2022 (28 dies) per un import total de 38,99 €  
- A favor de la Sra. Núria Janer Pardo  
-des de l’1 al 28 de gener de 2022 (28 dies) per un import total de 38,99 € 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
 



 

 
12.7. - ACTUALITZACIÓ CÀNON CONCESSIÓ DEL QUIOSC DE PREMSA UBICAT 

A LA PLAÇA CLARÀ. PRIMER TRIMESTRE 2022 
 
 

Núm. de referència : X2020047111     

 
 La Junta de Govern Local del dia 11 de març de 2021 va adjudicar al Sr. Jordi Coma 

Coma, amb DNI **** , la concessió de domini públic del quiosc de premsa ubicat a la 
plaça Clarà, per un cànon anual de tres mil cinc-cents euros (3.500 €), per un termini 
de 6 anys amb possibilitat de pròrroga i amb efectes del dia 17 de febrer de 2021.  
 
La Junta de Govern Local de data 22 d’abril de 2021, va acordar la reducció del cànon 
del primer trimestre de 2021 (des del dia 1 de gener al 31 de març de 2021).  
 
La Junta de Govern Local de data 22 de juliol de 2021 va acordar la reducció del cànon 
del segon trimestre de 2021 ( des del dia 1 d’abril al 30 de juny de 2021).  
 
La Junta de Govern Local de data 4 de novembre de 2021 va acordar la reducció del 
cànon del tercer trimestre de 2021 ( des del dia 1 de juliol al 30 de setembre de 2021)  
 
La Junta de Govern Local de data 3 de febrer de 2022 va acordar la reducció del cànon 
del quart trimestre de 2021 ( des del dia 1 d’octubre al 31 de desembre de 2022). 
 
La Junta de Govern Local de data 10 de febrer de 2022 va acordar  fixar en 3.727,50 
€)/any, l’import del cànon per a l’exercici 2022 . 
 
Ateses les resolucions 
STL/8/2022 de 4 de gener 
SLT/66/2022  de 19 de gener  
SLT99/2022 de 26 de gener   
 
 
Que limiten l’obertura al públic dels establiments i locals comercials minoristes a un 
aforament reduït, per tot tipus d’establiments.  
Atès el Decret llei 34/2020 de 20 d’octubre de mesures urgents de suport a l’activitat 
econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats, article 2.1.b)  
“en cas de restricció parcial de l’aprofitament material de l’immoble, la renda i altres 
quantitats degudes per a la part arrendatària s’han de reduir, mentre durin les mesures 
de restricció, en una proporció igual a la meitat de la pèrdua d’aprofitament de l’immoble, 
mesurada objectivament per la norma”.  
Atès que la reducció aplicable a aquesta concessió atenent a les resolucions 
esmentades és:  

-des de l’1 al 28 de gener de 2022 (28 dies) la reducció és del 25% per un import total 
de 72,48 euros. 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12020000046 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords:  



 
 
 

Aprovar la reducció del cànon de la concessió de domini públic del quiosc de premsa 

ubicat a la plaça Clarà, a favor del Sr. JORDI COMA COMA amb NIF ****, del  primer 
trimestre de 2022 (des de l’1 al 28 de gener de 2022), amb import total de 72,48 
euros.  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

12.8. - ACTUALITZACIÓ CÀNON CONCESSIÓ D'ÚS D'UN EQUIPAMENT 
MUNICIPAL AL PARC URBÀ DE SANT ROC-MALATOSQUER. PRIMER 

TRIMESTRE ANY 2022 
 
 

Núm. de referència : X2022003701     

 
 L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 22 de desembre de 2005 va adjudicar la 
concessió d’ús d’un equipament municipal ubicat al parc urbà de Sant Roc-Malatosquer 
a l’empresa ·Servei d’alimentació Food Arts, SL” per tal d’instal·lar-hi un restaurant.  
L’Ajuntament Ple de data 27 de juliol de 2006 va autoritzar la cessió de la concessió a 
favor de l’empresa “Solfa Food, SL” NIF B17156076 amb les mateixes condicions 
fixades a l’acord de 22 de desembre de 2005.  
La durada de la concessió s’estableix per un període 25 anys a comptar des del dia 1 
de gener de 2006.  
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 27 de juny de 2017 va acordar mantenir en 
2.400 €/mensuals el cànon d’ús de l’equipament amb un restaurant ubicat al parc urbà 
de Sant-Roc Malatosquer , adjudicat a l’empresa SOLFA FOOD, SL , NIF B17156076 
durant un període de sis anys, comprès entre l’1 d ‘octubre de 2017 i el 30 de setembre 
de 2023.  
Per acord de la Junta de Govern Local de data 28 de gener de 2021 es va establir el 
preu de la concessió , en DOS MIL QUATRE-CENTS EUROS (2.400 €)/mensuals per a 
l’any 2021.  
 
La Junta de Govern Local de data 22 d’abril de 2021, va acordar la reducció del cànon 
del primer trimestre de 2021 (des del dia 1 de gener al 31 de març de 2021).  
 
La Junta de Govern Local de data 22 de juliol de 2021, va acordar la reducció del cànon 
del segon trimestre de 2021 ( des del dia 1 d’abril al 30 de juny de 2021).  
 
La Junta de Govern Local de data 4 de novembre de 2021 va acordar la reducció el 
cànon del tercer trimestre de 2021 (des del dia 1 de juliol a 30 de setembre de 2021). 
 
La Junta de Govern Local de data 3 de febrer de 2022 va acordar la reducció del cànon 
del quart trimestre de 2021 ( des del dia 1 d’octubre al 31 de desembre de 2021). 
 
La Junta de Govern Local de data 14 de febrer de 2022 estableix el preu de la concessió 
per a 2022 en 2.400 €/mes. 
 
Ateses les Resolucions: 



 

STL/8/2022 de 4 de gener 
SLT/66/2022  de 19 de gener  
SLT99/2022 de 26 de gener   
 

 
 Que limiten l’obertura al públic dels establiments i locals comercials minoristes a un 
aforament reduït, per tot tipus d’establiments. 
Atès el Decret llei 34/2020 de 20 d’octubre de mesures urgents de suport a l’activitat 
econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats, article 2.1.b)  
“en cas de restricció parcial de l’aprofitament material de l’immoble, la renda i altres 
quantitats degudes per a la part arrendatària s’han de reduir, mentre durin les mesures 
de restricció, en una proporció igual a la meitat de la pèrdua d’aprofitament de l’immoble, 
mesurada objectivament per la norma”.  
Atès que la reducció aplicable a aquesta concessió administrativa, atenent a les 
resolucions esmentades és del 25%, segons:  
-des de l’1 al 28 de gener de 2022 (28 dies) per un import total de 560 euros.  
 
I vist l’expedient administratiu núm. CC012022000055 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords:  
 
Aprovar la reducció del cànon de la concessió d’ús d’un equipament municipal ubicat al 
parc urbà de Sant Roc-Malatosquer a favor de l’empresa “SOLFA FOOD, SL” 
NIFB17156076, del primer trimestre de 2022 ( des de l’1 al 28 de gener de 2022), amb 

import total de 560 euros.  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

12.9. - ESPORTS. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL CÀNON DEL BAR DEL 
MORROT 

Núm. de referència : X2022021516     
 
Antecedents: 
 
La Junta de Govern de l’IMELLO de data 11 d’abril de 2017 va acordar adjudicar la 
concessió administrativa d’ús privatiu del domini públic mitjançant l’explotació del bar 
restaurant situat als camps de futbol del Morrot a la Sra. Yolanda Pujiula Guardiola, amb 

NIF **** . 
 
La durada de la concessió era de quatre anys, prorrogables de forma expressa, d’any 
en any, amb un màxim de 6 anys, de manera que la durada màxima prevista de la 
concessió és de 10 anys. 
 
El regidor delegat d’Esports va decretar en data 18 de febrer del 2021 la modificació - 
reducció- del cànon de concessió administrativa d’ús privatiu del domini públic 
mitjançant l’explotació del bar restaurant de l’estadi del Morrot des del dia 22 d’octubre 



 
 
 

fins a 31 de desembre de 2020, essent l’import total de la despesa de base tres-cents 
seixanta-cinc euros amb cinquanta-cinc cèntims més IVA (365,55€). 
 
En tant que persisteix la situació de pandèmia provocada per la COVID 19, i ateses les 
Resolucions: 

  
SLT/8/2022 de 4 de gener 
SLT/66/2022 de 19 de gener 
SLT/99/2022 de 26 de gener 
 
 
Que limiten l’obertura al públic dels establiments i locals comercials minoristes. 
 
Atès el Decret Llei 34/2020, de 20 d’octubre, de mesures urgents de suport a l’activitat 
econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats, article 2.1.b) 
 
 “en cas de restricció parcial de l’aprofitament material de l’immoble, la renda i altres 
quantitats degudes per a la part arrendatària s’han de reduir, mentre durin les mesures 
de restricció, en una proporció igual a la meitat de la pèrdua d’aprofitament de l’immoble, 
mesurada objectivament per la reducció d’aforament o d’horaris o per altres limitacions 
imposades per la norma.” 
 
Atès en data 29 de juliol de 2021 es va acordar per Junta de Govern Local, des del dia 
1 d’abril al 30 de juny del 2021, la reducció del 35 per 100 del primer període i del 25 per 
100 del segon període del cànon, per un import total de 345,82€. 
 
Atès que en data 4 de novembre del 2021 es va acordar per Junta de Govern Local, des 
del dia 1 de maig al 31 de desembre del 2021, la reducció del 25 per 100 del tercer 
període per un import total de 287,50€ 
 
Atès que en data 3 de febrer del 2022 es va acordar per Junta de Govern Local, des del 
dia 1 d’octubre al 14 d’octubre del 2021, la reducció del 50 per 100 i del 24 de desembre 
a 31 de desembre de 2021, la reducció del 25 per cent corresponents al quart període 
per un import total de 68,75€ 
 
 
En relació a l’expedient SP032022000009 de , 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 
 
Únic.- Aprovar la reducció del 25 per 100 entre els dies 1 de gener i 28 de gener de 
2022, corresponents al primer trimestre del cànon de concessió administrativa d’ús 
privatiu de domini públic mitjançant l’explotació del bar restaurant situats als camps de 

futbol del Morrot a la Sra. Yolanda Pujiula Guardiola, amb NIF **** amb un import total 
de vuitanta-set euros amb cinquanta cèntims (87,50€). 
 
S’aprova per unanimitat. 



 

13.1. - CONSERVACIÓ I MILLORA DE LA INFRAESTRUCTURA VIÀRIA DE 
CALÇADA AV.SANT JORDI – C.PORTBOU – C.ZAMENHOFF.- PROPOSANT 

APROVAR EL PROJECTE I SOL·LICITAR LA SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT DE 
VICEPRESIDÈNCIA, POLÍTIQUES DIGITALS I TERRITORI 

 
Núm. de referència : X2022021436     
 
Vist el projecte de conservació i millora de la infraestructura viària de calçada a l’Av. 
Sant Jordi – carrer Portbou – carrer Zamenhoff, redactat pel director de l’Àrea de 
Territori, senyor Ramon Prat Molas en data abril de 2022. 
 
Vist que mentre no es produeixin els acords de la Ponència Ambiental que hauran de 
formular les condicions per les declaracions d’impacte ambiental de les variants de les 
Preses i d’Olot proposades als estudis informatius i d’impacte ambiental redactats pel 
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori,  la Generalitat de 
Catalunya té la intenció de renovar la subvenció atorgada el 2019 a l’Ajuntament d’Olot 
tenint en compte la problemàtica existent sobre la pressió del trànsit de pas sobre la 
vialitat urbana. 
 
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 UPOM2022000016, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR el projecte de conservació i millora de la infraestructura viària de 
calçada a l’Av. Sant Jordi – carrer Portbou – carrer Zamenhoff, redactat pel director de 
l’Àrea de Territori, senyor Ramon Prat Molas en data abril 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.- SOL·LICITAR a la Secretaria General del Departament de la Vicepresidència 
i Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya  una subvenció amb la 
finalitat de contribuir en el finançament del projecte de conservació i millora de la 
infraestructura viària de calçada a l’Av. Sant Jordi – carrer Portbou – carrer Zamenhoff, 
redactat pel director de l’Àrea de Territori, senyor Ramon Prat Molas en data abril de 
2022. 
 
QUART.- FACULTAR l’Alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
CINQUÈ.- TRASLLADAR aquest acord a la Generalitat de Catalunya, amb tota la 
documentació necessària per a la seva sol·licitud. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 



 
 
 

 
14.1. - C-153. TRAM: CR LES TRIES A A-26 - SOL·LICITAR AL DEPARTAMENT 

DE VICEPRESIDÈNCIA, POLÍTIQUES DIGITALS I TERRITORI DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA QUE EXECUTI UNES OBRES DE CONSERVACIÓ 

I MILLORA DEL FERM EN AQUESTA VIA DE LA SEVA TITULARITAT 
 
 
Núm. de referència : X2022021699     
 
Vist que s’ha detectat que el ferm de la via C-153, concretament al TRAM: CR LES 
TRIES a A-26 de la xarxa de carreteres de la Generalitat presentat irregularitats deguda 
a la pressió del trànsit de pas sobre la vialitat urbana. 
 
Vist que la Generalitat de Catalunya regularment executa les obres de conservació i 
manteniment de la via. 
 
Vist que la Generalitat ha comunicat a aquest Ajuntament la intenció de renovar la 
subvenció atorgada en 2019 a l’Ajuntament d’Olot pel Departament de Territori i 
Sostenibilitat que tindrà com a objectiu l’execució de recobriment amb mescla 
bituminosa sono-reductora a l’avinguda Sant Jordi, al carrer Portbou, al carrer 
Zamenhoff i a la carretera de la Canya. 
 
En relació a l’expedient IFG12022000004, 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.- Sol·licitar al Departament De Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori de 
la Generalitat de Catalunya que executi les obres de conservació i millora del ferm de la 
C-153, TRAM entre CR LES TRIES i A-26 atès que és una via de la seva titularitat. 
 
SEGON.- Notificar als interessats en l’expedient. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
15.1. - REFORMA D'EDIFICI ENTRE MITGERES AMB AUGMENT DEL NOMBRE 
D'HABITATGES (DE 1 A 3) UTM: 6390608-6390613 TERRITORI: AV D'ANTONI 

GAUDÍ N.55 
 
 

Núm.- LLICENCIA D’OBRES 
EUROVALL CB-AV D'ANTONI GAUDÍ N.0055 

 
Núm. de referència : X2022007251 

 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de EUROVALL CB per REFORMA 
D'EDIFICI ENTRE MITGERES AMB AUGMENT DEL NOMBRE D'HABITATGES (de 1 
a 3) a l’AV D'ANTONI GAUDÍ N.55, del municipi d’Olot.  



 

 
Identificació de l’expedient: OMA32022000017   
Situació: AV D'ANTONI GAUDÍ N.0055  
 

1.- En data 14/02/2022, EUROVALL CB amb DNI: E1783129-8, representat per **** , 
presenta projecte d’obres majors per REFORMA D'EDIFICI ENTRE MITGERES AMB 
AUGMENT DEL NOMBRE D'HABITATGES (de 1 a 3), amb situació al carrer AV 
D'ANTONI GAUDÍ N.0055 , d’Olot. 
 
2.- En data 8/04/2022 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.  
 
FONAMENT DE DRET 
 
1. Vist el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per 
acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 18 de juny de 
2003 i quin Text Refós fou aprovat pel mateix òrgan en sessió de data 25 de setembre 
de 2003, havent estat publicada la seva normativa al Diari Oficial de la Generalitat de 
data 2 de febrer de 2004, i posteriors modificacions, qualifica la finca on es situa 
l’edificació existent de sòl URBÀ CONSOLIDAT Zona suburbana d’intensitat 2 (11.2) 
 
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 EUROVALL CB amb DNI: E1783129-8, representat per **** , 
llicència d’obres (OMA32022000017), per REFORMA D'EDIFICI ENTRE MITGERES 
AMB AUGMENT DEL NOMBRE D'HABITATGES (de 1 a 3), amb situació al AV 
D'ANTONI GAUDÍ N.55, 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 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 la liquidació de l'ingrès de l'/les autoliquidacions que es 
detalla/m seguidament 
 
 Num liquidció  Import 
 CRA2022600029   5119.05 
  
Liquidació de Drets i Garanties: 

Drets 
 
Per: Un pressupost de: 109861.22 euros  
3 LL_Connexió desguassos habitatges 
1 Núm Guals 
 
Base liquidable (3) Drets % 

bonificació 
Drets definitius Taxes Total Drets 

109861.22 4788.05 0 4788.05 331.00 5119.05 

 
Garanties: 

 

Total Liquidació Euros 

Per Drets 5119.05 

Per Garanties  0 

 
CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats. 
 
Condicions Generals aprovades per la Comissió de Govern en sessió celebrada 
el dia 13 de febrer de 1988, modificades per acord de la Junta de Govern Local en 
sessió celebrada el dia 18 de juny de 2008 i modificades per la Junta de Govern 
Local en sessió celebrada el dia 17 de març de 2010. 
 
1.- La llicència s’atorga fent excepció del dret de propietat i sense perjudici de tercers. 
 
2.- L’execució de les obres que empara la present llicència, en tot allò no regulat 
expressament en aquestes condicions generals i a les particulars, s’haurà d’adaptar al 
que estableixen la Llei i les Ordenances Municipals. Aquesta llicència no eximeix el 
sol·licitant d’obtenir d’altres administracions les llicències que legalment corresponguin. 
 
3.- El termini de vigència de la llicència es comptarà a partir de la notificació a l’interessat 
de l’acord de concessió adoptat per la Junta de Govern Local, llevat que el propi 
interessat sol·licités per escrit el contrari i es resolgués favorablement aquesta petició. 
 
4.- Les obres hauran de concloure’s abans que s’esgoti el termini de vigència de la 
llicència, que s’assenyalarà en concedir-se, almenys en la seva part exterior. Si no fos 
així, l’Autoritat Municipal adoptarà les disposicions que calguin per posar-hi remei, i 
podrà ordenar que se n’executin les indispensables pel personal al servei de 
l’Ajuntament, amb càrrec a l’interessat. 
 
5.- La Junta de Govern Local podrà autoritzar, una pròrroga del termini d’inici i/o final de 
l’obra, sempre que l’interessat ho sol·liciti abans de finir el termini que correspongui. De 
no existir pròrroga, la llicència restarà caducada en acabar el termini de vigència 



 

assenyalat a l’esmentada llicència i caldrà sol·licitar una nova llicència per a finalitzar les 
obres. 
 
6.- L’obertura de portes i finestres de la planta baixa, tret d’una disposició en contra, no 
podran envair l’espai públic. 
 
7.- Els desguassos interiors de l’edifici hauran de contenir el corresponent sifó inodor. 
 
8.- Es prohibeix practicar als soterranis qualsevol obra que afecti la via pública o terrenys 
del seu domini. 
 
9.- No es permet que com a conseqüència de l’execució de les obres, s’embrutin els 
embornals de la via pública, essent obligació del promotor l’adopció de les mesures 
adequades per evitar-ho. L’incompliment d’aquesta condició comportarà la retenció de 
la fiança dipositada en concepte de moviment de terres o runes i reposició de paviments. 
 
10.- El titular de la llicència haurà de construir al seu càrrec la vorera, segons el model, 
rasant i amplada que figurin a les condicions particulars de la llicència o a la 
corresponent ordenança reguladora. Per construir un gual per a l’entrada i sortida de 
vehicles, s’haurà de disposar de l’oportuna llicència. 
 
11.- Quan per causes imperioses de l’obra emparada per la present llicència, s’hagi 
d’ocupar la via pública amb materials, grues, instal·lacions, etc, així com interrompre la 
normal circulació pel carrer o vorera, s’haurà de sol·licitar el corresponent permís, 
quedant el contractista sotmès a la legislació vigent en la matèria i a les ordres que en 
aquest sentit li transmeti la Policia Municipal. 
 
12.- El davant de l’edifici o del solar on es realitzin les obres de nova construcció, o que 
afectin la façana o part anterior de la coberta, es tancaran sempre amb un clos de 
protecció d’acord amb les condicions de l’Ordenança d’obres a la via pública. Les 
bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació 
vigent. 
 
13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les 
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà 
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les 
prestacions de la Seguretat Social. 
 
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la corresponent 
llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals que causi. 
 
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li 
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En cas 
d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les sancions 
que corresponguin. 
 
Condicions particulars 
 
 



 
 
 

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

• D'acord amb l'establert a l'art. 1 del Decret 282/1991, no es poden iniciar les obres de 
construcció si no s'ha presentat prèviament a l'Ajuntament el corresponent projecte 
executiu i el programa de control de qualitat. El projecte executiu haurà d’estar visat pel 
col·legi d’arquitectes en aplicació del Reial Decret 1000/2010, sobre visat col·legial 
obligatori. També caldrà presentar informe subscrit pel redactor del projecte sobre 
l’adequació del projecte executiu al projecte bàsic autoritzat, o de modificació del 
projecte en el seu cas.  

• Document signat per arquitecte assumint la direcció de l’obra.  

• Document signat per arquitecte tècnic assumint la direcció de l’execució de l’obra.  

• Document signat per contractista assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra i 
document que l’acrediti (model 36, certificat d’alta a l’epígraf corresponent o altra 
documentació equivalent).  
 
2. Aquesta llicència no autoritza l’ocupació de la via pública amb materials o altres 
elements propis de l’obra.  
3. La verificació del compliment de la instal·lació de l’ascensor, es realitzarà en el permís 
urbanístic corresponent; on caldrà aportar documentació justificativa del compliment 
d’acord estableix el DB SI del CTE.  
4. Les tanques de parcel·la s’han d’ajustar a les condicions de l’article 158 del POUM i 
han de preservar vistes als predis veïns, a excepció d’establir acord mutu entre 
propietaris.  
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. 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.  
7. 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. 
 
 



 

15.2. - CONSTRUCCIÓ D'EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE 18 
HABITATGES, 3 LOCALS SENSE ÚS DETERMINAT, 21 PLACES D'APARCAMENT 

DE COTXES, 2 DE MOTOCICLETES I 15 TRASTERS. AV DELS REIS CATÒLICS 
N.0033 

 
 

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

 
Núm. de referència : X2021052081 

 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de DAMOCAXI SL per CONSTRUCCIÓ 
D'EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE 18 HABITATGES, 3 LOCALS 
SENSE ÚS DETERMINAT, 21 PLACES D'APARCAMENT DE COTXES, 2 DE 
MOTOCICLETES I 15 TRASTERS., al AV DELS REIS CATÒLICS N.33, del municipi 
d’Olot.  

 
Identificació de l’expedient: OMA32021000081   
Situació: AV DELS REIS CATÒLICS N.0033  
UTM: 7205201 - 7205207 
 
1.- En data 21/10/2021, DAMOCAXI SL amb DNI: B1799665-3, representat per , 
presenta projecte d’obres majors per CONSTRUCCIÓ D'EDIFICI PLURIFAMILIAR 
ENTRE MITGERES DE 18 HABITATGES, 3 LOCALS SENSE ÚS DETERMINAT, 21 
PLACES D'APARCAMENT DE COTXES, 2 DE MOTOCICLETES I 15 TRASTERS., 
amb situació al carrer AV DELS REIS CATÒLICS N.0033 , d’Olot. 
 
2.- En data 7/04/2022 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 d’eixampla urbà d’intensitat 1 
(clau 10.1). 
 
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, 
estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les llicències d’obres. 
És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme. 
 
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local, 
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, que va delegar 
aquesta competència en aquest òrgan municipal. 
 



 
 
 

La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Atorgar a DAMOCAXI SL amb DNI B1799665-3, llicència d’obres 
(OMA32021000081), per CONSTRUCCIÓ D'EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE 
MITGERES DE 18 HABITATGES, 3 LOCALS SENSE ÚS DETERMINAT, 21 PLACES 
D'APARCAMENT DE COTXES, 2 DE MOTOCICLETES I 15 TRASTERS, amb situació 
al AV DELS REIS CATÒLICS N.33, 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 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: CRA2022600025     
 
Liquidació de Drets i Garanties: 
 

Drets 
 
Per: Un pressupost de: 2228368.70 euros  
18 Connexions desguassos habitatges 
  
1 Guals 
2 Tanca provisional 
 
Base liquidable (3) Drets % 

bonificació 
Drets definitius Taxes Total Drets 

2228368.70 90039.80 0 90039.80 1084.45 91124.25 

 
Garanties: 

        
   Garantia per reposició de paviments  600.00 euros 
       

Total Liquidació Euros 

Per Drets 91124.25 

Per Garanties  600.00 

 
CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats. 
 
Condicions Generals aprovades per la Comissió de Govern en sessió celebrada 
el dia 13 de febrer de 1988, modificades per acord de la Junta de Govern Local en 
sessió celebrada el dia 18 de juny de 2008 i modificades per la Junta de Govern 
Local en sessió celebrada el dia 17 de març de 2010. 



 

 
1.- La llicència s’atorga fent excepció del dret de propietat i sense perjudici de tercers. 
 
2.- L’execució de les obres que empara la present llicència, en tot allò no regulat 
expressament en aquestes condicions generals i a les particulars, s’haurà d’adaptar al 
que estableixen la Llei i les Ordenances Municipals. Aquesta llicència no eximeix el 
sol·licitant d’obtenir d’altres administracions les llicències que legalment corresponguin. 
 
3.- El termini de vigència de la llicència es comptarà a partir de la notificació a l’interessat 
de l’acord de concessió adoptat per la Junta de Govern Local, llevat que el propi 
interessat sol·licités per escrit el contrari i es resolgués favorablement aquesta petició. 
 
4.- Les obres hauran de concloure’s abans que s’esgoti el termini de vigència de la 
llicència, que s’assenyalarà en concedir-se, almenys en la seva part exterior. Si no fos 
així, l’Autoritat Municipal adoptarà les disposicions que calguin per posar-hi remei, i 
podrà ordenar que se n’executin les indispensables pel personal al servei de 
l’Ajuntament, amb càrrec a l’interessat. 
 
5.- La Junta de Govern Local podrà autoritzar, una pròrroga del termini d’inici i/o final de 
l’obra, sempre que l’interessat ho sol·liciti abans de finir el termini que correspongui. De 
no existir pròrroga, la llicència restarà caducada en acabar el termini de vigència 
assenyalat a l’esmentada llicència i caldrà sol·licitar una nova llicència per a finalitzar les 
obres. 
 
6.- L’obertura de portes i finestres de la planta baixa, tret d’una disposició en contra, no 
podran envair l’espai públic. 
 
7.- Els desguassos interiors de l’edifici hauran de contenir el corresponent sifó inodor. 
 
8.- Es prohibeix practicar als soterranis qualsevol obra que afecti la via pública o terrenys 
del seu domini. 
 
9.- No es permet que com a conseqüència de l’execució de les obres, s’embrutin els 
embornals de la via pública, essent obligació del promotor l’adopció de les mesures 
adequades per evitar-ho. L’incompliment d’aquesta condició comportarà la retenció de 
la fiança dipositada en concepte de moviment de terres o runes i reposició de paviments. 
 
10.- El titular de la llicència haurà de construir al seu càrrec la vorera, segons el model, 
rasant i amplada que figurin a les condicions particulars de la llicència o a la 
corresponent ordenança reguladora. Per construir un gual per a l’entrada i sortida de 
vehicles, s’haurà de disposar de l’oportuna llicència. 
 
11.- Quan per causes imperioses de l’obra emparada per la present llicència, s’hagi 
d’ocupar la via pública amb materials, grues, instal·lacions, etc, així com interrompre la 
normal circulació pel carrer o vorera, s’haurà de sol·licitar el corresponent permís, 
quedant el contractista sotmès a la legislació vigent en la matèria i a les ordres que en 
aquest sentit li transmeti la Policia Municipal. 
 



 
 
 

12.- El davant de l’edifici o del solar on es realitzin les obres de nova construcció, o que 
afectin la façana o part anterior de la coberta, es tancaran sempre amb un clos de 
protecció d’acord amb les condicions de l’Ordenança d’obres a la via pública. Les 
bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació 
vigent. 
 
13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les 
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà 
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les 
prestacions de la Seguretat Social. 
 
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la corresponent 
llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals que causi. 
 
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li 
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En cas 
d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les sancions 
que corresponguin. 
 
Condicions particulars 
 
1. 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.  
 
2. 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”.  
 
3. Abans de l’inici de l’obra d’acabats de façanes, caldrà presentar mostra de color, que 
haurà d’obtenir la conformitat dels Serveis tècnics municipals si s’ajusta a les condicions 
de l’article 36 de les Ordenances de l’edificació del Pla General d’Olot.  
 
4. Aquesta llicència només empara les obres expressades en el projecte i caldrà 
sol·licitar llicència per les obres d’adequació que es puguin executar a l’interior dels 
locals (que inclouran obligatòriament els serveis d’higiene previstos a les Ordenances 
del Pla General d’Olot). 
 
5. D’acord amb l’informe de la Policia Municipal del 18/11/2021, es condiciona l’ocupació 
de la via pública per a l’execució de l’obra a: 
 



 

− Caldrà posar senyals de prohibit estacionar al carrer d’Eiximenis, des de la cruïlla amb 
avinguda dels Reis Catòlics fins als contenidors. En aquest tram s’ampliarà 0’40 m 
l’amplada de la vorera, per deixar pas pels vianants.  
 

− Caldrà posar senyals de prohibit estacionar a la l’avinguda dels Reis Catòlics, uns 10 
m abans de l’entrada al núm. 33, per tal de facilitar l’entrada i sortida de camions.  
 

− En el cas de muntatge de bastides ocupant vorera, caldrà deixar un pas mínim de 0’90 
m per als vianants i caldrà senyalitzar la bastida a la nit amb llums de pila de color groc 
o vermell d’obres. 
 
Afectacions viàries: 
 

− La senyalització correrà a càrrec del promotor de l’obra. Es col·locarà amb una 
antelació mínima de 24 hores i complint allò que estableix l’Ordenança Municipal de 
circulació (aprovada el 07/01/2011).  
 

− En el moment que es col·loqui aquesta senyalització caldrà comunicar-ho a la Policia 
Municipal per tal que pugui fer el seguiment de la reserva.  
 

− En el cas que no es compleixin les condicions de les Ordenances municipals, 
l’autorització de l’ocupació restarà sense efecte.  
 

− Cal que la reserva d’estacionament es faci amb un mínim de 24 hores d’antelació, 
comunicant-t’ho al telèfon 972 279133 en el moment del seu inici. 
 
Senyalitzacions provisionals: 
 

− Article 7.1 de l’Ordenança de circulació: 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 a 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 



 
 
 

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. 
 

− Article 7.2: 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 de l’ Ordenança 
de circulació. 
 
6. 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).  
 
7. En aplicació de l’Ordenança de gestió de residus i d’acord amb l’informe de Sigma 
incorporat a l’expedient: 

− La porta del local de contenidors de deixalles haurà d’estar sempre oberta i els 
contenidors accessibles pels veïns i pels serveis de recollida de deixalles, pel que no 
podrà estar tancada amb clau o altres sistemes.  
 

− L’espai pels contenidors no podrà tenir esglaons o forts pendents i caldrà habilitar un 
rebaix en la vorera per tal de facilitar les maniobres de desplaçament dels contenidors 
cap al vehicle de recollida.  
 

− Aniria a càrrec de l’Ajuntament d’Olot el subministrament d’un contenidor de 1.100 
litres per a la recollida dels envasos i un contenidor de 1.100 litres per a la recollida del 
paper i cartró.  
 

− 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. 
 
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. Les tanques del pati posterior de parcel·la han d’observar les condicions de l’article 
158 del POUM i han de preservar vistes als predis veïns, a excepció d’establir acord 



 

mutu entre propietaris. També han de tenir l’alçada necessària segons el CTE per 
protegir del risc de caiguda quan hi ha desnivells.  
 
11. Aquesta llicència no autoritza la instal·lació de rètols comercials visibles des de la 
via pública.  
 
12. S’imposa una fiança de 600,00 € 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. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

15.3. - LEGALITZACIÓ D'OBRES SEGONS MODIFICACIÓ DE PROJECTE DE 
CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT C DE REBAIXINC N.0069 

 
 

Núm.- LLICENCIA D’OBRES 

****-C DE REBAIXINC N.0069 
 

Núm. de referència : X2022015881 

 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per LEGALITZACIÓ D'OBRES 
SEGONS MODIFICACIÓ DE PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE 
UNIFAMILIAR AÏLLAT, amb situació al carrer C DE REBAIXINC N.69 al C DE 
REBAIXINC N.0069 , del municipi d’Olot.  

 
Identificació de l’expedient: OMA32022000028   
Situació: C DE REBAIXINC N.0069  
 

1.- En data 22/03/2022, **** amb DNI: **** , representat per **** , presenta projecte 
d’obres majors per LEGALITZACIÓ D'OBRES SEGONS MODIFICACIÓ DE PROJECTE 
DE CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, amb situació al carrer C DE 
REBAIXINC N.69, d’Olot. 
 
2.- En data 7/04/2022 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 URBANITZABLE DELIMITAT Zona Suburbana B intensitat I 
 
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 
(OMA32022000028), per LEGALITZACIÓ D'OBRES SEGONS MODIFICACIÓ DE 
PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, amb situació al 
C DE REBAIXINC N.69, del municipi d’Olot. 



 

 
SEGON. Informar que no podran iniciar-se les obres en tant no es doni compliment als 
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències d’Urbanisme 
d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran les 
corresponents actuacions sancionadores.  
 
TERCER. Donar compte de la liquidació de l'ingrès de l'/les autoliquidacions que es 
detalla/m seguidament 
 
 Num liquidció  Import 
 CRA2022600023   2292.53 
     
Liquidació de Drets i Garanties: 

Drets 
 
Per: Un pressupost de: 55608.33 euros  
  
Base liquidable (3) Drets % 

bonificació 
Drets definitius Taxes Total Drets 

55608.33 2224.33 0 2224.33 68.20 2292.53 

 
 

Garanties: 
 

Total Liquidació Euros 

Per Drets 2292.53 

Per Garanties  0 

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



 
 
 

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



 

d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les sancions 
que corresponguin. 
 
Condicions particulars 
 

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

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
15.4. - REFORMA DE COBERTA EN EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES 

SITUAT A LA PLAÇA MAJOR, NÚM. 17 
 
 

Núm.- LLICENCIA D’OBRES 

****- C JOAN CARLES I N.0004 BLANES 
 
Núm. de referència : X2021058622 

 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per REFORMA DE COBERTA EN 

EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES, a la PL MAJOR N.17, del municipi 
d’Olot.  

 
Identificació de l’expedient: OMA32021000091   
Situació: PL MAJOR N.0017  
 

1.- En data 18/11/2021, **** amb DNI: ****, representat per **** , presenta projecte 
d’obres majors per a REFORMA DE COBERTA EN EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE 
MITGERES situat a la Plaça Major, núm. 17, d’Olot. 
 
2.- En data 7/04/2022  l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.  
 
3.- En data 7/04/2022 el Lletrat d’Urbanisme ha emès informe favorable al respecte.  
 
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 Zona de rehabilitació de les estructures edificatòries 
compactes, Clau 6.1. 
 
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, 
estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les llicències d’obres. 



 
 
 

És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme. 
 
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local, 
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, que va delegar 
aquesta competència en aquest òrgan municipal. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 

PRIMER.- Atorgar a **** amb DNI: ****, representat per ****, llicència d’obres 
(OMA32021000091), per a REFORMA DE COBERTA EN EDIFICI PLURIFAMILIAR 
ENTRE MITGERES situat a la Plaça Major, núm. 17, 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 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: CRA2022600024     
 
Liquidació de Drets i Garanties: 

Drets 
Per: Un pressupost de: 72235 euros  
  

Base liquidable 
(3) 

Drets % 
bonifica
ció 

Drets definitius Taxes Total Drets 

72235 2889.40 -95% 144.47 321.05 465.52 

 
Garanties: 

   

Total Liquidació Euros 

Per Drets 465.52 

Per Garanties  0 

 
 
CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats. 
 
Condicions Generals aprovades per la Comissió de Govern en sessió celebrada 
el dia 13 de febrer de 1988, modificades per acord de la Junta de Govern Local en 
sessió celebrada el dia 18 de juny de 2008 i modificades per la Junta de Govern 
Local en sessió celebrada el dia 17 de març de 2010. 



 

 
1.- La llicència s’atorga fent excepció del dret de propietat i sense perjudici de tercers. 
 
2.- L’execució de les obres que empara la present llicència, en tot allò no regulat 
expressament en aquestes condicions generals i a les particulars, s’haurà d’adaptar al 
que estableixen la Llei i les Ordenances Municipals. Aquesta llicència no eximeix el 
sol·licitant d’obtenir d’altres administracions les llicències que legalment corresponguin. 
 
3.- El termini de vigència de la llicència es comptarà a partir de la notificació a l’interessat 
de l’acord de concessió adoptat per la Junta de Govern Local, llevat que el propi 
interessat sol·licités per escrit el contrari i es resolgués favorablement aquesta petició. 
 
4.- Les obres hauran de concloure’s abans que s’esgoti el termini de vigència de la 
llicència, que s’assenyalarà en concedir-se, almenys en la seva part exterior. Si no fos 
així, l’Autoritat Municipal adoptarà les disposicions que calguin per posar-hi remei, i 
podrà ordenar que se n’executin les indispensables pel personal al servei de 
l’Ajuntament, amb càrrec a l’interessat. 
 
5.- La Junta de Govern Local podrà autoritzar, una pròrroga del termini d’inici i/o final de 
l’obra, sempre que l’interessat ho sol·liciti abans de finir el termini que correspongui. De 
no existir pròrroga, la llicència restarà caducada en acabar el termini de vigència 
assenyalat a l’esmentada llicència i caldrà sol·licitar una nova llicència per a finalitzar les 
obres. 
 
6.- L’obertura de portes i finestres de la planta baixa, tret d’una disposició en contra, no 
podran envair l’espai públic. 
 
7.- Els desguassos interiors de l’edifici hauran de contenir el corresponent sifó inodor. 
 
8.- Es prohibeix practicar als soterranis qualsevol obra que afecti la via pública o terrenys 
del seu domini. 
 
9.- No es permet que com a conseqüència de l’execució de les obres, s’embrutin els 
embornals de la via pública, essent obligació del promotor l’adopció de les mesures 
adequades per evitar-ho. L’incompliment d’aquesta condició comportarà la retenció de 
la fiança dipositada en concepte de moviment de terres o runes i reposició de paviments. 
 
10.- El titular de la llicència haurà de construir al seu càrrec la vorera, segons el model, 
rasant i amplada que figurin a les condicions particulars de la llicència o a la 
corresponent ordenança reguladora. Per construir un gual per a l’entrada i sortida de 
vehicles, s’haurà de disposar de l’oportuna llicència. 
 
11.- Quan per causes imperioses de l’obra emparada per la present llicència, s’hagi 
d’ocupar la via pública amb materials, grues, instal·lacions, etc, així com interrompre la 
normal circulació pel carrer o vorera, s’haurà de sol·licitar el corresponent permís, 
quedant el contractista sotmès a la legislació vigent en la matèria i a les ordres que en 
aquest sentit li transmeti la Policia Municipal. 
 



 
 
 

12.- El davant de l’edifici o del solar on es realitzin les obres de nova construcció, o que 
afectin la façana o part anterior de la coberta, es tancaran sempre amb un clos de 
protecció d’acord amb les condicions de l’Ordenança d’obres a la via pública. Les 
bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació 
vigent. 
 
13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les 
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà 
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les 
prestacions de la Seguretat Social. 
 
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la corresponent 
llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals que causi. 
 
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li 
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En cas 
d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les sancions 
que corresponguin. 
 
 
Condicions particulars: 
 
 

• Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: assumeix de l’arquitecte tècnic signat i visat, i 
la designació del coordinador de seguretat i salut; 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.  
 

• Abans de l’inici de les obres, caldrà aportar el projecte bàsic i executiu signat i visat 
acompanyat de certificat de concordança amb el projecte aprovat.  
 

• Els responsables de l’obra es faran càrrec de comunicat amb antelació l’inici de l’obra 
a la Policia Municipal i s’observaran les indicacions que pugui disposar en relació a les 
condicions de seguretat i senyalització de l’ocupació de la via pública prevista, que 
correrà a càrrec del promotor i contractista de l’obra. Es compliran les normes de 
l’Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública aprovada el 27/04/95.  
 

• Al compliment amb caràcter general de les disposicions generals del Pla Especial del 
Nucli Antic d’Olot. 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 



 

i no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a 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 

 


