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ACTA NÚM.28 

JUNTA DE GOVERN LOCAL  
EL DIA 21 DE JULIOL DE 2022. 

 
 
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 21 de juliol de 2022 es reuneix en aquesta Casa 
Consistorial la Junta de Govern d’aquets Ajuntament sota la presidència del Sr. 
ESTANIS VAYREDA I PUIGVERT, en substitució de l’Alcalde titular 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. Montserrat Torras i 
Surroca, Immaculada Muñoz i Díaz, Jordi Güell i Güell, Maria Assumpció Camps i 
Bosch, Aniol Sellabona i Aguilera i Gemma Canalias i Rafel. 
 
També hi assisteixen com a regidors delegats expressament convidats per tal de 
presentar els assumptes de la seva àrea, sense poder intervenir, en cap cas, en la part 
resolutiva ni en la resta d’assumptes que no afectin a la seva àrea ni prendre part en la 
votació, i segons informe dels Serveis de Secretaria del dia 1 de juliol de 2003, els 
Srs./es: 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.  
 
Actua com a secretària, el 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 accidental 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 accidental dona compte als membres de la Junta de Govern dels actes i 
reunions a les quals ha assistit, des de la sessió celebrada el dia 14 de juliol: 
 
 

- Dijous 14 de juliol l’alcalde Pep Berga, acompanyat de la regidora Gemma 
Canalias i el primer tinent d’alcalde Estanis Vayreda, va saludar els emprenedors 
del coworking Ca-Nyera. Coincidint amb els tres anys de la posada en marxa de 
les instal·lacions, es va dirigir al local dels antics Magatzems Guitart on 
actualment hi ha 11 empreses i 17 emprenedors.  
A la tarda, l’alcalde i el primer tinent d’alcalde van assistir a la Gala Fòrum 
Carlemany que es va celebrar a la Vall de Bianya i, a continuació, al Festival Vall 
Viva de la Vall d’en Bas.  

- Divendres 15 de juliol va seguir la cercavila del Drac, el Pollastre, el Conill i els 
Conillets que va tenir lloc al Nucli Antic amb l’inici de la festivitat del barri del 
Carme.  

- Dissabte 16 de juliol l’alcalde i el primer tinent d’alcalde van assistir als actes 
organitzats amb motiu de la festivitat del Carme: la missa i la posterior passejada 
per conèixer la història i la reforma urbanística realitzada en espai. L’historiador 
Xavier Puigvert i l’arquitecte Eduard Callís han estat els encarregats d’aquest 
recorregut en una de les accions del PIAM del Nucli Antic.  

- Al vespre, l’alcalde va assistir al sopar popular de la festa del barri del Morrot.   
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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. - CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT 
AUTÒNOMA DE BARCELONA (UAB) I L’AJUNTAMENT D’OLOT PER PROMOURE 
UN ESPAI DE COL·LABORACIÓ PER IMPULSAR PROJECTES INNOVADORS DE 
DOCÈNCIA I RECERCA, A FI DE DESENVOLUPAR EXPERIÈNCIES ADREÇADES 

A DONAR RESPOSTA A LES NOVES REALITATS SOCIALS, PATRIMONIALS, 
EDUCATIVES I URBANES EMERGENTS, AMB LA CONCRECIÓ D'UNA AGENDA 

DE TREBALL COMPARTIDA 
 
Núm. de referència : X2022035856     
 

L’Ajuntament d’Olot i la Universitat Autònoma de Barcelona declaren la seva 
voluntat de desenvolupar projectes de valor estratègic de caràcter innovador, que 
permetin a la universitat concebre la gestió de la ciutat com un espai de Recerca 
Aplicada en els diferents camps de l’activitat social, patrimonial i educativa a 
l’Ajuntament d’Olot, la possibilitat de comptar amb el talent i el coneixement de la 
Universitat per desenvolupar projectes adreçats a la cerca de noves solucions als 
problemes socials, educatius i urbans emergents.  

 

Que l’Espai Cràter és un servei de caràcter permanent, obert al públic i adscrit a l’àrea 
d’alcaldia on s’integra amb el funcionament ordinari de l’Ajuntament d’Olot. Esdevé 
aquest un projecte transversal i dinàmic que té per objectiu posar en valor el paisatge 
natural i cultural de la Garrotxa, posant èmfasis en les relacions que s’estableixen entre 
la comunitat i el seu entorn. Treballa també per aconseguir, a través de projectes 
estratègics, i oberts a la comunitat, un paisatge sostenible i una millor qualitat de vida 
per a totes les persones vinculant els seus objectius als Objectius de Desenvolupament 
Sostenible. 
 
En relació a l’expedient CON12022000007 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, l'Alcalde, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
 

PRIMER.- Aprovar el conveni marc de col·laboració entre la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB) i l’Ajuntament d’Olot per promoure un espai de col·laboració per 
impulsar projectes innovadors de docència i recerca, a fi de desenvolupar experiències 
adreçades a donar resposta a les noves realitats socials, patrimonials, educatives i 
urbanes emergents, amb la concreció d'una agenda de treball compartida. 
 
SEGON.- Facultar a l’alcalde d’Olot pe a la signatura del conveni. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
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5.1. - APROVAR CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT 
D’ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL DE LA GENERALITAT 

DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT D’OLOT PER TREBALLAR CONJUNTAMENT 
PER AL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE A TRAVÉS DEL PARC NATURAL DE 

LA ZONA VOLCÀNICA DE LA GARROTXA I L’ESPAI CRÀTER D’OLOT 
 
Núm. de referència : X2022035864     
 
El PNZVG i l’Ajuntament d’Olot, mitjançant l’Espai Cràter d’Olot, treballen de forma 
individual en desenvolupar actuacions en matèria de desenvolupament sostenible. 
Algunes d’aquestes actuacions individuals podrien ser més eficients si es treballessin 
conjuntament tal i com s’ha realitzat en altres àmbits de forma oficiosa. Per aquest motiu 
les dues parts mostren interès en la signatura del present conveni que té per objecte 
establir la col·laboració entre el DACC, a través del PNZVG, i l’Ajuntament d’Olot per 
treballar conjuntament per al desenvolupament sostenible.  
 
Aquest treball conjunt suposa la col·laboració en matèria de recerca, promoció, 
divulgació, conservació i difusió dels elements característics del territori amb l’objectiu 
de millorar la qualitat de vida de les persones i de l’entorn natural  i cultural dels seus 
respectius àmbits territorials d’actuació, que és el municipi d’Olot més l’àmbit territorial 
que conformen els límits del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Aquest 
treball conjunt es desenvoluparà en un marc d’acció vinculat als Objectius de 
Desenvolupament Sostenible i a la Carta Europea de Turisme Sostenible de la Garrotxa.  
 
En relació a l’expedient CON12022000008 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, l'Alcalde , proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Olot per 
treballar conjuntament per al desenvolupament sostenible a través del Parc Natural de 
la Zona Volcànica de la Garrotxa i l’Espai Cràter d’Olot. 
 
Segon.- Facultar a l’alcalde d’Olot per a la signatura del conveni. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
6.1. - APROVAR CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE  L’AJUNTAMENT 

D’OLOT I EL PATRONAT D’ESTUDIS HISTÒRICS D’OLOT I COMARCA PER A 
“TREBALLAR CONJUNTAMENT PER A LA DIVULGACIÓ DEL CONEIXEMENT, LA 

PROMOCIÓ DE LA RECERCA I LA REALITZACIÓ DE PROJECTES  PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE LA CIUTAT D’OLOT I LA COMARCA DE LA 

GARROTXA A TRAVÉS DE L’ESPAI CRÀTER I EL PATRONAT D’ESTUDIS 
HISTÒRICS D’OLOT I COMARCA” 

 
Núm. de referència : X2022035851     
 
L’Ajuntament d’Olot, dins el marc de competències, va crear el servei Espai Cràter el 22 
de desembre de 2020. La publicació definitiva al Butlletí Oficial de la Província fou en 
data 04 de gener de 2021, moment en què prengué forma l’establiment definitiu.  
 
El servei Espai Cràter, situat a l’àrea d’alcaldia, ha estat configurat per esdevenir un 
projecte estratègic pel desenvolupament humà i sostenible del territori de la Garrotxa. 



 

Mod_ACTS_DJGE 

Aquesta comarca, que gaudeix d’un valor paisatgístic de primer ordre es vertebra en 
tres elements fonamentals: el vulcanisme, la natura, i la petjada humana. La interrelació 
d’aquests és el que fa especial, i únic, aquest paisatge volcànic.  
 
En aquest sentit, es conceptualitza el servei Espai Cràter com quelcom més que un 
centre expositiu. Un servei amb capacitat per a desenvolupar estratègies en tot l’àmbit 
municipal de la ciutat d’Olot, i en els espais institucionals i territorials, que les seves 
aliances i convenis arribin.  
 
El servei té l’objectiu d’interpretar i regenerar el paisatge volcànic, promoure la vida 
comunitària, l’associacionisme, i el desenvolupament humà a través de la divulgació del 
coneixement i dels projectes estratègics orientats a la resolució dels reptes que la 
societat d’avui es troba, tals com l’impacte del canvi climàtic o el Sars-COV-2.  
 
Al seu torn, el reglament de l’Espai Cràter, aprovat amb la creació del servei, atribueix 
en l’article 2 que la finalitat d’aquest és treballar per a posar en valor el paisatge natural 
i cultural de la Garrotxa, posant èmfasis en les relacions que s’estableixen entre la 
comunitat i el seu entorn. Així mateix, estarà destinat a aconseguir a través de 
programes i projectes, oberts a la comunitat, un paisatge sostenible i una millor qualitat 
de vida per a totes les persones, vinculant els seus objectius als Objectius de 
Desenvolupament Sostenible.  
 
L’article 3 del reglament de l’Espai Cràter atribueix les funcions de programació 
orientada a les estratègies del centre, i del territori així com promoure activitats i 
divulgació a la ciutadania i esdevenir un connector entre la comunitat – i entitats-, la 
universitat, les empreses, i l’administració.  
 

L’article 2.1 des estatuts del PEHOC estableix que “Les finalitats de l'entitat seran 
impulsar i organitzar tota mena d’activitats de tipus cultural (artístiques, científiques, 
humanístiques, etc..), en especial les dedicades a la investigació, al coneixement, la 
formació i la divulgació, promoció i difusió de la cultura comarcal de la Garrotxa, i 
catalana en general. Així mateix, a la salvaguarda del patrimoni natural, històric i artístic 
de la comarca”. 
 
Aquest conveni té per objecte establir un marc general de col·laboració entre 
l’Ajuntament d’Olot i el Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca a través de l’Espai 
Cràter per a treballar conjuntament per a la divulgació del coneixement, la promoció de 
la recerca i la realització de projectes per al desenvolupament humà dels habitants de 
la ciutat d’Olot i de la comarca de la Garrotxa.  
 
En relació a l’expedient CON12022000006 de , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, l'Alcalde, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords 

 
Primer.- Aprovar el conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i el Patronat 
d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca per a treballar conjuntament per la divulgació del 
coneixement, la promoció de la recerca i la realització de projectes per al 
desenvolupament de la ciutat d’Olot i la comarca de la Garrotxa a través de l’espai Cràter 
i el Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca. 
 
Segon.- Facultar a l’alcalde d’Olot per a la signatura del conveni. 
 
S’aprova per unanimitat. 
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7.1. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIONS PER A L’ORGANITZACIÓ, 
PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT ACTIVITATS VEÏNALS. 

 
Núm. de referència : X2022024168     
 
 
Vista la sol·licitud presentada per ASSOCIACIO VEINS I PROPIETARIS DEL 
NUCLI ANTIC D'OLOT, amb NIF G17157454 en la que es demana un primer 
avançament del 60% de la subvenció atorgada per la Junta de Govern Local de 
16/06/2022, per un import total de 9.500 €. 
 
En relació a l’expedient SBS22022000005, 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.- Procedir a l’avançament de la bestreta de 3.800 € a l’entitat ASSOCIACIO 
VEINS I PROPIETARIS DEL NUCLI ANTIC D'OLOT en concepte d’avançament de la 
subvenció atorgada, destinada a diverses activitats durant 2022. 
 
SEGON.- Aquest avançament es correspon al 40% de l’import atorgat en virtut del que 
estableix l’article 16 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament d’Olot, 
modificada i revisada segons acord de Ple de 20 de maig de 2021. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 2200844020 Despeses 22160  924  480003 3800 SUBVENCIONS BARRIS 160 999 999 065 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
8.1. - EDUCACIÓ: CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE 

LA GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANÇANT EL DEPARTAMENT 
D’EDUCACIÓ I L’AJUNTAMENT D’OLOT PER A LA PRESTACIÓ D’UNITATS 

D’ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA (UEC) DURANT EL CURS 2022-2023 
 

Núm. de referència : X2022036111     
 
 
Atès que les Unitats d’Escolarització Compartida (UEC) estan plantejades com a un 
recurs educatiu extern adreçat als alumnes que, tot i les estratègies d’adaptació 
curricular, presenten de forma reiterada o contínua desajustaments de conducta greus 
que derivin en situacions d’agressivitat o violència, conductes pre-delictives, trets 
d’inadaptació social i/o risc de marginació, absentisme injustificat, desvinculació de 
l’entorn educatiu, perfil de fracàs escolar i/o necessitats educatives derivades de la 
inadaptació al medi escolar que impliquin un risc desproporcionat d’abandonament 
escolar prematur. 
 
Atès que des de fa anys, el Departament d’Educació ha signat convenis de 
col·laboració amb l’Ajuntament d’Olot amb la finalitat de poder oferir activitats 
complementàries específiques adaptades a les necessitats educatives d’aquest 
alumnat, fora del centre docent on estan matriculats. 
 
La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació assenyala a l’article 22, apartats 
4 i 5, que l’educació secundària obligatòria s’organitzarà d’acord als principis 
d’educació comú i atenció a la diversitat dels alumnes, corresponent a les 
administracions educatives regular les mesures d’atenció a la diversitat i entre les 
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mesures d’atenció a la diversitat, s’inclouen entre d’altres, els programes de tractament 
personalitzat per als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu. 
 
Atès el que disposen la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació; el Decret 187/2015, 
de 25 d’agost pel qual s’estableix la ordenació dels ensenyaments d’educació 
secundària obligatòria i el Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a 
l’alumnat en el marc del sistema educatiu inclusiu que defineix en el seu article 11 les 
Unitats d’Escolarització Compartida (UEC). 
 
En relació a l’expedient ED012022000031 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d'Educació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 

Primer.- Aprovar el Conveni de Col·laboració entre el Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Olot per a la realització d’activitats 
complementàries específiques de l’educació secundària obligatòria, adreçades a 
l’alumnat amb necessitats educatives específiques derivades de la inadaptació al medi 
escolar, en Unitats d’Escolarització Compartida (UEC) per al curs 2022-2023 que 
suposa l’aportació per   part de la Generalitat a l’Ajuntament d’Olot d’un import de 404 
euros per alumne, que serà per al període de setembre-desembre de 2022 d’un màxim 
de 12.928,00€, amb càrrec a la posició pressupostària D/226002800/4240/0000 del 
centre gestor EN0701 del pressupost de la Generalitat de Catalunya del  2022, i per al 
període de gener a juny de 2023 la quantitat màxima a aportar serà de 19.392,00 euros, 
que aniran amb càrrec a la posició pressupostària equivalent del pressupost del 2023 
 
Segon.- L’aportació de la Generalitat s’ingressarà al pressupost d’ingressos de 
l’Ajuntament d’Olot. 
 

Tercer.- Assumir els compromisos que consten en les clàusules tercera, quarta, 
cinquena i sisena del conveni. 
 

Quart.- Facultar a l’alcalde per signar tota la documentació necessària per tal de fer 
efectius els presents acords. 
 
Cinquè.- Publicar aquest acord i el conveni el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, al web del Registre de Convenis de Col·laboració i Cooperació de la 
Generalitat, que és accessible des del portal de transparència i al portal de 
transparència de l’Ajuntament. 
 

Sisè.- Traslladar aquest acord a les àrees de Cultura i Educació, Intervenció, Ingressos 
i Tresoreria de l’Ajuntament d’Olot i al Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.1. - ESPORTS. PROPOSTA DE CONVENI AMB L’APA IES LA GARROTXA 
 
Núm. de referència : X2022035695     
 
En relació a l’expedient SP062022000057, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
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1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de concurrència 
competitiva a favor de l’entitat APA IES LA GARROTXA, amb NIF:G1732958-2, inscrita 
en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12013000097, per 
un import de 868.55 euros. Disposar la despesa de 868.55 euros amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària: 2022 330 341 480002 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 
(segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2200830 Despeses 22330  341  480002 868.55 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 015 167 001 000 000 

 

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

10.1. - CONVENI SPONSORS FESTES DEL TURA 2022 
 

Núm. de referència : X2022035459     
 
En relació a l’expedient FE022022000022 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Festes, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1.- L’Empresa  GRUP CAÑIGUERAL IMP SL, serà col·laboradora  empresarial de les 
Festes del Tura  



 

Mod_ACTS_DJGE 

 
2.- La col·laboració de les Festes del Tura 2022  queda establert en les següents 
contraprestacions de l`Àrea de Festes: 
 

- Presència al programa de festes, a la pantalla digital i a les xarxes socials. 

3.- L’Empresa  GRUP CAÑIGUERAL IMP SL, amb motiu de les prestacions que li atorga 
el present conveni, ingressarà a l’Ajuntament la quantitat de: 1000   €. 
 
És per això que s’aprova la liquidació núm: BFL-2022-800031 per l’esmentat import de: 1000     
€. 
El lloc, terminis, forma de pagament i recursos que es podem interposar contra l’acte de 
liquidació, són els que es determinen a la liquidació que s’adjunta a l’acord. 
 
4.- L’Empresa  GRUP CAÑIGUERAL IMP SL  haurà de fer arribar a l’Àrea de Festes de 
l’Ajuntament d’Olot, o bé a festes@olot.cat el logotip o imatge que vulgui que aparegui 
en els llocs especificats en l’apartat 2n.-  
 
 

S’aprova per unanimitat. 
 

10.2. - CONVENI SPONSORS FESTES DEL TURA 2022 
 
Núm. de referència : X2022035461     
 
En relació a l’expedient FE022022000023 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d' Acció Social i Cooperació, proposa a 
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1.- L’Empresa  TRANSPORTS MINGUET SL, serà col·laboradora  empresarial de les 
Festes del Tura  
 
2.- La col·laboració de les Festes del Tura 2022  queda establert en les següents 
contraprestacions de l`Àrea de Festes: 
 

- Presència al programa de festes, a la pantalla digital i a les xarxes socials. 

 
3.- L’Empresa  TRANSPORTS MINGUET SL, amb motiu de les prestacions que li atorga 
el present conveni, ingressarà a l’Ajuntament la quantitat de: 1000€. 
 
És per això que s’aprova la liquidació núm: BFL-2022-800032 per l’esmentat import de: 
1000€. 
El lloc, terminis, forma de pagament i recursos que es podem interposar contra l’acte de 
liquidació, són els que es determinen a la liquidació que s’adjunta a l’acord. 
 
4.- L’Empresa  TRANSPORTS MINGUET SL  haurà de fer arribar a l’Àrea de Festes de 
l’Ajuntament d’Olot, o bé a festes@olot.cat el logotip o imatge que vulgui que aparegui 
en els llocs especificats en l’apartat 2n.-  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
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10.3. - CONVENI SPONSORS FESTES DEL TURA 2022 
 
Núm. de referència : X2022035465     
 
En relació a l’expedient FE022022000024 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Festes, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1.- L’Empresa  GRUP MORERA 1955 SL, serà col·laboradora  empresarial de les 
Festes del Tura  
 
2.- La col·laboració de les Festes del Tura 2022  queda establert en les següents 
contraprestacions de l`Àrea de Festes: 
 

- Presència al programa de festes, a la pantalla digital i a les xarxes socials. 

 
3.- L’Empresa  GRUP MORERA 1955 SL, amb motiu de les prestacions que li atorga el 
present conveni, ingressarà a l’Ajuntament la quantitat de: 1000€. 
 
És per això que s’aprova la liquidació núm: BFL-2022-800033 per l’esmentat import de: 
1000€. 
El lloc, terminis, forma de pagament i recursos que es podem interposar contra l’acte de 
liquidació, són els que es determinen a la liquidació que s’adjunta a l’acord. 
 
4.- L’Empresa  GRUP MORERA 1955 SL  haurà de fer arribar a l’Àrea de Festes de 
l’Ajuntament d’Olot, o bé a festes@olot.cat el logotip o imatge que vulgui que aparegui 
en els llocs especificats en l’apartat 2n.-  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

10.4. - CONVENI SPONSORS FESTES DEL TURA 2022 - C. DENTAL SERRA- 
MARÍN 

Núm. de referència : X2022035490     
 
En relació a l’expedient FE022022000025 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Festes, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1.- L’Empresa  OLOT DENTAL SLP, serà col·laboradora  empresarial de les Festes del 
Tura  
 
2.- La col·laboració de les Festes del Tura 2022  queda establert en les següents 
contraprestacions de l`Àrea de Festes: 
 

- Presència a la plaça Major, programa de festes, banderoles, pantalla digital, 

xarxes socials i APP de festes. 

 
3.- L’Empresa  OLOT DENTAL SLP, amb motiu de les prestacions que li atorga el 
present conveni, ingressarà a l’Ajuntament la quantitat de: 3000€. 
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És per això que s’aprova la liquidació núm: BFL-2022-800034 per l’esmentat import de: 
3000€. 
El lloc, terminis, forma de pagament i recursos que es podem interposar contra l’acte de 
liquidació, són els que es determinen a la liquidació que s’adjunta a l’acord. 
 
4.- L’Empresa  OLOT DENTAL SLP  haurà de fer arribar a l’Àrea de Festes de 
l’Ajuntament d’Olot, o bé a festes@olot.cat el logotip o imatge que vulgui que aparegui 
en els llocs especificats en l’apartat 2n.-  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

10.5. - CONVENI SPONSORS FESTES DEL TURA 2022 - JOSEP VILANOVA 
 
Núm. de referència : X2022035527     
 
En relació a l’expedient FE022022000026 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Festes, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1.- L’Empresa  JOSEP VILANOVA SA, serà col·laboradora  empresarial de les Festes 
del Tura  
 
2.- La col·laboració de les Festes del Tura 2022  queda establert en les següents 
contraprestacions de l`Àrea de Festes: 
 

- Presència a la plaça Major, programa de festes, banderoles, pantalla digital, 

xarxes socials i APP de festes. 

 
3.- L’Empresa  JOSEP VILANOVA SA, amb motiu de les prestacions que li atorga el 
present conveni, ingressarà a l’Ajuntament la quantitat de: 3000€. 
 
És per això que s’aprova la liquidació núm: BFL-2022-800035 per l’esmentat import de: 
3000€. 
El lloc, terminis, forma de pagament i recursos que es podem interposar contra l’acte de 
liquidació, són els que es determinen a la liquidació que s’adjunta a l’acord. 
 
4.- L’Empresa  JOSEP VILANOVA SA  haurà de fer arribar a l’Àrea de Festes de 
l’Ajuntament d’Olot, o bé a festes@olot.cat el logotip o imatge que vulgui que aparegui 
en els llocs especificats en l’apartat 2n.-  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
10.6. - CONVENI SPONSORS FESTES DEL TURA 2022- PERE BOADA 

 
Núm. de referència : X2022035994     
 
En relació a l’expedient FE022022000027 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Festes, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
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1.- L’Empresa  PERE BOADA COMAS SL, serà col·laboradora  empresarial de les 
Festes del Tura  
 
2.- La col·laboració de les Festes del Tura 2022  queda establert en les següents 
contraprestacions de l`Àrea de Festes: 
 

- Presència al programa de festes, a la pantalla digital i a les xarxes socials 

 
3.- L’Empresa  PERE BOADA COMAS SL, amb motiu de les prestacions que li atorga 
el present conveni, ingressarà a l’Ajuntament la quantitat de: 1000€. 
 
És per això que s’aprova la liquidació núm: BFL-2022-800036 per l’esmentat import de: 1000€. 
El lloc, terminis, forma de pagament i recursos que es podem interposar contra l’acte de 
liquidació, són els que es determinen a la liquidació que s’adjunta a l’acord. 
 
4.- L’Empresa  PERE BOADA COMAS SL  haurà de fer arribar a l’Àrea de Festes de 
l’Ajuntament d’Olot, o bé a festes@olot.cat el logotip o imatge que vulgui que aparegui 
en els llocs especificats en l’apartat 2n.-  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

10.7. - CONVENI SPONSORS FESTES DEL TURA 2022 - B-CRECK 
 
Núm. de referència : X2022036560     
 
En relació a l’expedient FE022022000030 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Festes, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1.- L’Empresa  SOLFA FOOD SLU, serà col·laboradora  empresarial de les Festes del 
Tura  
 
2.- La col·laboració de les Festes del Tura 2022  queda establert en les següents 
contraprestacions de l`Àrea de Festes: 
 

- Presència al programa de festes, a la pantalla digital APP de festes i a les 

xarxes socials. 

3.- L’Empresa  SOLFA FOOD SLU, amb motiu de les prestacions que li atorga el present 
conveni, ingressarà a l’Ajuntament la quantitat de: 1000   €. 
 
És per això que s’aprova la liquidació núm: BFL-2022-800037 per l’esmentat import de: 1000     
€. 
El lloc, terminis, forma de pagament i recursos que es podem interposar contra l’acte de 
liquidació, són els que es determinen a la liquidació que s’adjunta a l’acord. 
 
4.- L’Empresa  SOLFA FOOD SLU  haurà de fer arribar a l’Àrea de Festes de 
l’Ajuntament d’Olot, o bé a festes@olot.cat el logotip o imatge que vulgui que aparegui 
en els llocs especificats en l’apartat 2n.-  
 
S’aprova per unanimitat. 
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10.8. - CONVENI SPONSORS FESTES DEL TURA 2022 - BELLAPART SAU 
 

Núm. de referència : X2022036603     

 
 
En relació a l’expedient FE022022000031 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Festes, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1.- L’Empresa  BELLAPART GROUP SL, serà col·laboradora  empresarial de les 
Festes del Tura  
 
2.- La col·laboració de les Festes del Tura 2022  queda establert en les següents 
contraprestacions de l`Àrea de Festes: 
 

- Presència al programa de festes, a la pantalla digital APP de festes i a les 

xarxes socials. 

 
3.- L’Empresa  BELLAPART GROUP SL, amb motiu de les prestacions que li atorga el 
present conveni, ingressarà a l’Ajuntament la quantitat de: 1000€. 
 
És per això que s’aprova la liquidació núm: BFL-2022-800037 per l’esmentat import de: 1000€. 
El lloc, terminis, forma de pagament i recursos que es podem interposar contra l’acte de 
liquidació, són els que es determinen a la liquidació que s’adjunta a l’acord. 
 
4.- L’Empresa  BELLAPART GROUP SL  haurà de fer arribar a l’Àrea de Festes de 
l’Ajuntament d’Olot, o bé a festes@olot.cat el logotip o imatge que vulgui que aparegui 
en els llocs especificats en l’apartat 2n.-  
 
 

S’aprova per unanimitat. 
 
 

11.1. - FESTES: SUBVENCIÓ FESTES DEL TURA 2022 
 

Núm. de referència : X2022035879     
 
 
En relació a l’expedient SFE12022000001 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Festes, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
Únic.- Donar compte del decret d’alcaldia núm. SEF12022000001 ( X2022035879 ), de 
14 de juliol de 2022 de la sol·licitud de subvenció cultura popular 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
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12.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2022036663     
 
En relació a l’expedient CPG22022000043 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 depeses annexada número 22/28 per un import de 
848.897,90 euros. 
 

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

200240  Despeses 99999 848897.9 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

13.1. - APROVAR CERTIFICACIONS D'OBRA 
 
Núm. de referència : X2022036685     
 
 
En relació a l’expedient CPG22022000044 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 

 
Aprovar la certificació n.2 d’ OBRES MEROCA, SLU corresponent a les obres de 
CONSTRUCCIÓ COL.LECTOR INTERCEPTOR ALS CARRERS CASTANYER I 
GIRGOLA TRAM: CARRER ROURE – AVDA. SANT JORDI  amb càrrec a la 
partida 22 140 160 61905 “ACTUACIONS CLAVAGUERAM BONAVISTA (PR22)” 
per un import de 68.554,92 euros. 

 
Aprovar la certificació n. 3 de JOSEP VILANOVA SA corresponent a les obres de 
CONSERVACIÓ I MILLORA DE LA INFRAESTRUCTURA VIÀRIA DIVERSOS 
CARRERS DE LA CIUTAT ANY 2022- FASE 1  amb càrrec a la partida 22 140 
1532 61903 “RENOVACIÓ VORERES BARRIS” per un import de 89.792,03 euros. 

 
 

 
Aprovar la certificació n. 3 d’ AGUSTI Y MASOLIVER SA corresponent a les obres 
d’ URBANITZACIÓ PEL POLÍGON D’ACTUACIÓ 03.04 EN L’ENTORN DEL 
CARRER CARLES I  amb càrrec a la partida 22 140 1276 60908 “R21 
URBANITZACIÓ POLÍGON ACT. CARLES I” per un import de 102.101,27 euros. 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

14.1. - ACCEPTACIÓ DE SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ PM07 DE DIPSALUT 
 
Núm. de referència : X2022007039     
 
En relació a l’expedient SES12022000001 relatiu a la concessió de la subvenció de 
condicions i estils de vida per a ajuntaments, organismes dependents i entitats 
municipals descentralitzades de la demarcació (PM07) aprovat per Junta de Govern el 
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dia 14 de juliol de 2022 i havent observat que hi ha una errada material a l’import 
concedit de la subvenció, s’acorda: 
 
Substituir l’acord de Junta de Govern de data 14 de juliol de 2022 relatiu a la concessió 
de la subvenció de condicions i estils de vida per a ajuntaments, organismes dependents 
i entitats municipals descentralitzades de la demarcació (PM07) pel que es detalla. 
 
“ En relació a l’expedient SES12022000001 d’acceptació de condicions i estils de vida 
per a ajuntaments, organismes dependents i entitats municipals descentralitzades de la 
demarcació (PM07), s’acorda: 
 
Primer.- Acceptar la subvenció atorgada per la DIPUTACIÓ DE GIRONA, amb 
destinació Olot fa salut per un import de 7.610,09 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 es procedeixi al reconeixement comptables d’aquesta subvenció. El dret 
reconegut s’anotarà a la partida del pressupost d’ingressos 2022 330 46103 SUBV. 
DIPSALUT FOMENT SALUT PM07.” 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

14.2. - ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ FESTIVAL SISMÒGRAF 2022 
 
Núm. de referència : X2022021183     
 
 
En relació a l’expedient SCU12022000014 d’acceptació de subvenció per a 
l’organització d’activitats de difusió de les arts visuals i arts escèniques a través de 
festivals, cicles i esdeveniments similars, s’acorda: 
 
Primer- Acceptar la subvenció atorgada per GENERALITAT DE CATALUNYA, amb 
destinació Festival Sismògraf 2022, per un import de 200.000,00 euros. 
 
Segon.- Agrair a la Generalitat de Catalunya, 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. 
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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 
Seguretat Social. 
 
Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari 
vinculat amb l’expedient. 
 
Sisè.- Que Es procedeixi al reconeixement comptable d’aquesta subvenció. El dret 
reconegut s’anotarà a la partida del pressupost d’ingressos 2022 400 450801 TRANSF. 
GENERALITAT SISMOGRAF 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
14.3. - ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ FUNCIONAMENT I ACTIVITATS MUSEU DE LA 

GARROTXA 2022 
 
Núm. de referència : X2022026329     
 
 
En relació a l’expedient SCU12022000015 d’acceptació de subvenció per a 
funcionament i les activitats dels museus de Catalunya, s’acorda: 
 
Primer- Acceptar la subvenció atorgada per GENERALITAT DE CATALUNYA , amb 
destinació funcionament i activitats Museu de la Garrotxa 2022, per un import de 
22.605,00 euros. 
 
Segon.- Agrair a la Generalitat de Catalunya, 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 
Seguretat Social. 
 
Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari 
vinculat amb l’expedient. 
 
Sisè.- Que Es procedeixi al reconeixement comptable d’aquesta subvenció. El dret 
reconegut s’anotarà a la partida del pressupost d’ingressos 2022 400 450806 SUB. 
GENERALITAT XARXA DE MUSEUS. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Mod_ACTS_DJGE 

14.4. - ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ ARTS VISUALS MUSEU GARROTXA 2022 
 
 
Núm. de referència : X2022026361     
 
 
En relació a l’expedient SCU12022000016 d’acceptació de subvenció per a 
programacions estables d’activitats d’arts visuals de caràcter professional, s’acorda: 
 
Primer- Acceptar la subvenció atorgada per GENERALITAT DE CATALUNYA , amb 
destinació Programació arts visuals museu de la garrotxa 2022 per un import de 
14.075,00 euros. 
 
Segon.- Agrair a la Generalitat de Catalunya, 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 
Seguretat Social. 
 
Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari 
vinculat amb l’expedient. 
 
Sisè.- Que Es procedeixi al reconeixement comptable d’aquesta subvenció. El dret 
reconegut s’anotarà a la partida del pressupost d’ingressos 2022 400 450804 SUBV. 
GENERALITAT EXPOSICIONS. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

15.1. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- ESTIMAR LA INDEMNITZACIÓ 
RECLAMADA PEL SR. ****,  PER DANYS OCASIONATS PER LA GRUA 

MUNICIPAL. 
 
Núm. de referència : X2022034226     
 
Vist l’escrit presentat per la representació del Sr. **** en el que es formula reclamació 
patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats a un vehicle per la grua 
municipal i atesos els següents 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 

Primer.- La representació del Sr. ****, en escrit de data 1 de juliol de 2022 (Registre 
General núm. E20220013257/01-07-2022), va formular reclamació patrimonial contra 

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

Hyundai, model ix35, matricula ****, el dia 2 de març de 2022. Aquests danys van ser 
causats quan el vehicle va ser retirat de la via pública per la grua municipal i quan es 
traslladava el vehicle, que estava instal·lat a la pala posterior de la grua, a conseqüència 
de no estar correctament subjectat, va desplaçar-se cap a un costat impactant amb un 
altre vehicle que estava estacionat a la via pública. A la petició s’hi acompanya: informe 
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amistós de desperfectes produïts per la grua municipal de data 2 de març de 2022; fitxa 
tècnica del vehicle; i un informe pericial de data 14 de març de 2022 (ref. 29381995), 
emès pel pèrit Sr. Jesús Bernabé Hospital, que valora els danys en 346,10 euros, que 
és la quantitat que es reclama. 
 
Segon.- En informe del sotsinspector en cap de la Policia Municipal, de data 7 de juliol 
de 2022, es valida l’informe amistós de la Policia Municipal de data 2 de març de 2022, 
en relació als desperfectes produïts per la grua municipal al vehicle marca Hyundai, 
model ix35, matricula ****, propietat del Sr. ****.  
 

FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- L’article 32.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
d’acord amb l’article 106.2 de la Constitució, assenyala que “els particulars tenen dret a 
ser indemnitzats per les administracions públiques corresponents de tota lesió que 
pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui conseqüència del 
funcionament normal o anormal dels serveis públics, excepte en els casos de força 
major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar d’acord amb la Llei”. 
En igual sentit, l’article 81 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. Aquests articles 
determinen que la  responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques sigui de 
caràcter objectiu i que, per tant, esdevingui imprescindible acreditar que el dany o lesió 
sofert pel reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis 
públics, en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense intervenció 
estranya que pugui interferir alterant el nexe causal. 
 
En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i 174 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis causats 
als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament dels serveis 
públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents, en els termes establerts 
per la legislació general sobre responsabilitat administrativa” 
 
Segon.- La responsabilitat patrimonial de les administracions públiques es basa en un 
sistema de responsabilitat objectiva, la qual cosa implica que no cal que hi hagi culpa o 
negligència, sinó únicament un funcionament normal o anormal dels serveis públics, un 
dany avaluable econòmicament i una relació de causalitat entre un i altre. També que el 
ciutadà afectat no tingui el deure jurídic de suportar aquest dany, que no hi hagi força 
major i que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons l’estat dels coneixements 
o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la producció dels danys. 
 
Així doncs, esdevé imprescindible acreditar que el dany o lesió sofert per la part 
reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, en 
relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense intervenció estranya que 
pugui interferir alterant el nexe causal. 
 
En el present cas, a la vista de l’informe amistós de la Policia Municipal, de data 2 de 
març de 2022, on es reconeixen expressament els desperfectes causats per la grua 
municipal al vehicle matricula ****, propietat del Sr. ****, és procedent apreciar la relació 
causal entre els danys reclamats i el funcionament dels serveis municipals, d’acord amb 
els articles 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i 66  del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d‘abril, pel que fa a les competències atorgades als municipis en matèria de Policia local, 
trànsit i mobilitat.  
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Vist l’expedient administratiu SRP12022000011 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada d’Hisenda, 
proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Acceptar la reclamació patrimonial formulada per la representació del Sr. ****,  
pels danys ocasionats per la grua municipal al vehicle matricula **** , propietat del Sr. 
****.  
 
Segon.- Efectuar un pagament de TRES-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB DEU 
CÈNTIMS (346,10.- €) a favor del Sr. ****, en concepte d’indemnització pels danys 
ocasionats a un seu vehicle.  
 

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

200240  Despeses 22130  920  224000 346.10 ASSEGURANCES 130 001 999 052 999 999 

 

Aquests imports s’ingressaran en el número de compte bancari que les persones 
interessades han de facilitar a les Oficines de Tresoreria. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

16.1. - ADJUDICACIÓ,  MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT DE 
LES OBRES DE REPARACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA MAJOR. 

LICITACIÓ 
 
Núm. de referència : X2022019195     
 

Tipus 
Contracte 

OB D'OBRES 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

 
 
Antecedents 

Per acord de Junta de Govern Local de data 3 de març de 2022, es va aprovar el projecte 
tècnic de les obres de de reparació de la urbanització de la Plaça Major. 

Per Acord de Junta de Govern Local de data 21 d’abril de 2022, es va aprovar l’expedient 
de contractació administrativa de les “Obres de reparació de la urbanització de la Plaça 
Major” mitjançant procediment obert simplificat, amb un pressupost cent vint-i-tres mil 
tres-cents setanta-vuit euros amb cinquanta-un cèntims (123.378,51 € ) IVA inclòs. 
Aquest import es desglossa en cent un mil nou-cents seixanta-cinc euros amb setanta-
un cèntims (101.965,71 € ) de pressupost net i vint-i-un mil quatre-cents dotze euros 
amb vuitanta cèntims ( 21.412,80 € )  en concepte d’IVA calculat al tipus del 21%. 

En data 12 de maig de 2022 finalitzà el termini de presentació de proposicions, havent  
participat en la licitació, per haver presentat la seva oferta dins el termini fixat i en la 
forma pertinent, les següents empreses: 

- OBRES MEROCA, SLU  (B55268973) 
- JOSEP VILANOVA, SLU  (A17444092) 
- PERE BOADA COMAS, SL  (B17320268) 
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En data 16 de maig de 2022 es reuneix la Mesa de Contractació , procedint a l’obertura 
del sobre A, documentació administrativa, declarant admeses totes les empreses 
participants . 

En data 19 de maig de 2022 es requereix un aclariment de la informació aportada per 
part de PERE BOADA COMAS, SL  (B17320268) que es va respondre dins el termini 
atorgat a l’efecte. (E2022010603) 

En data  31 de maig 2022 es reuneix la Mesa de Contractació , procedint a l’obertura 
del sobre B amb  criteris automàtics i procedint a la sol·licitud de l’informe de valoració 
als serveis tècnics. 

En data  9 de juny de 2022 es reuneix la Mesa de Contractació , per donar compte de 
l’informe de valoració de criteris automàtics i proposta d’adjudicació emès pel Sr. Ramon 
Prat Molas, Cap d’àrea d’Infraestructures, Obra Pública i Brigada i la Mesa acorda elevar 
a la Junta de Govern Local la proposta d’adjudicació del contracte de “Obres de 
reparació de la urbanització de la Pl. Major ” a l’empresa PERE BOADA COMAS, SL 
amb NIf. B17320268. Amb la subcontractació de l’empresa Electric Jomi, SL que 
executa tasques relacionades amb l’electricitat per un 17% del valor del contracte. 

Electric Jomi  Electricitat  17 %  

En data 29 de juny de 2022 es  requereix a l’empresa PERE BOADA COMAS, SL, la 
presentació de la documentació justificativa relativa a la informació inclosa a la  
declaració responsable  i d’haver constituït la  garantia definitiva d’import  4.840,07 €. 

Atès que l’empresa PERE BOADA COMAS, SL, presentà la documentació requerida 
dins del termini atorgat a l’efecte. 

De conformitat amb l’article 151 de la LCSP 

D’acord amb els antecedents i de conformitat amb el punt 1 de la Disposició Addicional 
2a.  

Per tot això, en exercici de les competències conferides en virtut de la delegació 
efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret de data 25 de juny de 
2019. 

 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12022000018 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següent acord: 

Primer.- ADJUDICAR el contracte “obres de de reparació de la urbanització de la Plaça 
Major”, a favor de l’empresa PERE BOADA COMAS, SL,  amb NIF. B17320268 pel preu 
de CENT DISSET MIL CENT VINT-I-VUIT EUROS  (117.128,00 €)  Iva Inclòs , que es 
desglossa en: 
Noranta-sis mil vuit-cents euros (96.800,00 €)  de pressupost net i vint mil tres-cents 
vint-i-vuit euros (20.328,00 €) d’IVA calculat al 21%. 
 
Segon.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de 
clàusules administratives particulars reguladores de la contractació, aprovat per Acord 
de Junta de Govern Local de data 21 d’abril de 2022 ,així com amb l’oferta presentada 
per l’adjudicatari. 
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Les característiques i avantatges de l’oferta adjudicatària queden acreditades a l’acta 
valoració efectuada per la Mesa de Contractació, en sessió celebrada en data 9 de juny 
de 2022. 

Tota la informació necessària que justifica la present adjudicació es troba publicada en 
el Perfil del contractant de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Tercer.- Aprovar i disposar la despesa per import de 117.128,00 € € amb càrrec a la 
següent partida: 

Denominació Any Econòmic Programa Orgànic 

Remodelació Plaça Major 22 140 1532 61918 

 
 

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

200300 2202503 Despeses 22140  1532 61918 117128 REMODELACIO PLAÇA MAJOR (PR22) 100 001 001 001 000 000 
200210 2202503 Despeses 22140  1532 61918 -6250.51 REMODELACIO PLAÇA MAJOR (PR22) 100 001 001 001 000 000 

 

Quart.- El termini d’execució de les obres és de 82 dies, a comptar des del dia següent 
a la signatura de l’acta de comprovació del replanteig i el termini de garantia serà de 5 
anys. 

Cinquè.-  La direcció facultativa anirà a càrrec del Sr. Ramon Prat Molas, cap de l’Àrea 
d’Infraestructura i Obra Pública de l’Ajuntament d’Olot. La coordinació de seguretat i 
salut i la direcció de l’execució de les obres anirà a càrrec dels arquitectes Srs. Eduard 
Callís Freixas i Guillem Frederic Moliner Milhau. 

Sisè.- Nomenar responsable del contracte al Sr. Ramon Prat Molas, cap de l’Àrea 
d’Infraestructura i Obra Pública de l’Ajuntament d’Olot.  
 
Setè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a la resta de licitadors que han 
participat a la licitació  i es publicarà en el Perfil del Contractant, de conformitat amb 
l’article 151.1 de la LCSP.  
 
Vuitè.- La formalització del contracte haurà d’efectuar-se en el termini màxim de 15 dies 
hàbils següents a aquell en què es realitzi la notificació de l’adjudicació als licitadors.  
 
Novè.- Publicar la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del 
Contractant de l’Ajuntament d’Olot. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

16.2. - ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT 
ABREUJAT,  DE LES OBRES DE RENOVACIÓ AMB AMPLIACIÓ DE LA LÍNIA DE 
CLAVEGUERAM DEL CARRER DELS SASTRES, CARRER SANT ROC I PLAÇA 

MAJOR. FASES 2 i 3 :CARRERS SANT ROC I SASTRES. 
Núm. de referència : X2022026365     
 

Tipus 
Contracte 

OB D'OBRES 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

 
Antecedents 
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Per acord de Junta de Govern Local de data 2 de maig de 2019, es va aprovar el projecte 
tècnic per la renovació amb ampliació de la línia de clavegueram. Es va executar la fase 
1 del projecte, que corresponia a l’àmbit de la Plaça Major. Les obres previstes en el 
contracte de l’actual licitació corresponen a les fases 2 i 3 (àmbit dels carrers Sant Roc 
i Sastres).  

L’actualització de preus del projecte tècnic es va aprovar definitivament el dia  12 de 
maig de 2022 

 

Per Acord de Junta de Govern Local de data 26 de maig de 2022 , es va aprovar 
l’expedient de contractació administrativa de les “Obres de renovació amb ampliació de 
la línia de clavegueram del carrer dels Sastres; carrer de Sant Roc i Plaça Major. Fase 
2 i 3”  ” mitjançant procediment obert simplificat abreujat , amb un pressupost de vuitanta-
dos mil set-cents vint-i-cinc euros amb vint-i-set cèntims (82.725,27 €) IVA inclòs. Aquest 
import es desglossa en seixanta-vuit mil tres-cents seixanta-set euros amb noranta-nou 
cèntim (68.367,99 €) de pressupost net i catorze mil tres-cents cinquanta-set euros amb 
vint-i-vuit cèntims (14.357,28 €) en concepte d’IVA calculat al tipus del 21%. 

En data 16 de juny de 2022  finalitzà el termini de presentació de proposicions, havent  
participat en la licitació, per haver presentat la seva oferta dins el termini fixat i en la 
forma pertinent, les següents empreses: 

− JOSEP VILANOVA, SA (A17444092) 
− PERE BOADA COMAS, SL  (B17320268) 
− SALVADOR SERRA, SA  (A17033473) 

En data  5 de juliol de 2022 es reuneix la Mesa de Contractació, procedint a l’obertura 
del sobre únic comprovant la documentació administrativa i procedint a la sol·licitud de 
l’informe de valoració de l’oferta econòmica i criteris automàtics als serveis tècnics. 

El mateix dia 5 de juliol de 2022, es reuneix la Mesa de Contractació en sessió privada 
d’acord amb el què estableix l’art. 159.6 de la LCSP, per donar compte de l’informe de 
valoració de les ofertes presentades,  emès pel  Sr. Ramon Prat Molas, cap de l’Àrea de 
Territori  i la Mesa acorda elevar a la Junta de Govern Local la proposta d’adjudicació 
del contracte de les “Obres de renovació amb ampliació de la línia de clavegueram del 
carrer dels Sastres, carrer de Sant Roc i Plaça Major. Fases 2 i 3: Carrers Sant Roc i 
Sastres”  a l’empresa PERE BOADA COMAS, SL   

De conformitat amb l’article 151 de la LCSP 

D’acord amb els antecedents i de conformitat amb el punt 1 de la Disposició Addicional 
2a.  

Per tot això, en exercici de les competències conferides en virtut de la delegació 
efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret de data 25 de juny de 
2019. 

 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12022000025 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següent acord: 
 
Primer.- ADJUDICAR el contracte “Obres de renovació amb ampliació de la línia de 
clavegueram del carrer dels Sastres, carrer de Sant Roc i Plaça Major. Fases 2 i 3: 
Carrers Sant Roc i Sastres d’Olot”, a favor de l’empresa PERE BOADA COMAS, SL,  
amb NIF. B17320268 pel preu de VUITANTA-UN MIL QUATRE-CENTS TRENTA 
TRES EUROS (81.433,00 €) IVA inclòs, que es desglossa en: 
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SEIXANTA-SET MIL TRES-CENTS EUROS (67.300,00 €) de pressupost net , més 
CATORZE MIL CENT TRENTA-TRES EUROS (14.133,00 €) corresponents a l’IVA 
calculat al 21%. 
 
Segons.- L’empresa PERE BOADA COMAS, SL es compromet en la seva proposta a 
la destinar en el Pla de control de qualitat , contemplat dins els criteris de d’adjudicació 
com a Criteri núm 4, un import de NOU-CENTS SEIXANTA VUIT ERUOS (968,00 €)  
iva  inclòs. 
 
Tercer.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de 
clàusules administratives particulars reguladores de la contractació, aprovat per Acord 
de Junta de Govern Local de 26 de maig de 2022 i al Projecte Tècnic  aprovat per Acord 
de Junta de Govern Local de data 2 de maig de 2019, i la posterior actualització de preus 
aprovada per 1 de març de 2021,així com amb l’oferta presentada per Acord de Junta 
de Govern Local de data 12 de maig de 2022. 
 

Les característiques i avantatges de l’oferta adjudicatària respecte de les altres  
presentades, queden acreditades a l’acta de la Mesa de Contractació, en sessió 
celebrada en data 5 de juliol de 2022. 

Tota la informació necessària que justifica la present adjudicació es troba publicada en 
el Perfil del contractant de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Quart.- Aprovar i disposar la despesa per import de 81.433,00 € amb càrrec a la  següent 
partida: 

2022 140 160 61907  ACTUACIÓ CLAVEGUERAM SANT ROC 

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

200300 2203316 Despeses 22140  160  61907 81433 ACTUACIONS CLAVEGUERAM SANT ROC 
(PR22:65.000) 

100 001 001 001 000 000 

200210 2203316 Despeses 22140  160  61907 -1292.27 ACTUACIONS CLAVEGUERAM SANT ROC 
(PR22:65.000) 

100 001 001 001 000 000 

Cinquè.- El termini d’execució de les obres és de 48 dies, a comptar des del dia següent 
a la signatura de l’acta de comprovació del replanteig i el termini de garantia serà de 5 
anys.  
 
Sisè.-  La direcció facultativa anirà a càrrec del cap de l’Àrea d’Àrea de Territori,  senyor Ramon 
Prat Molas.  La coordinació de seguretat i salut i la direcció de l’execució de les obres es 
contracta externament a l’empresa PLANA HURTÓS ENGINYERS, SLP. 
 
Vuitè.- Nomenar responsable del contracte al Sr. Ramon Prat Molas. 
 
Novè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a la resta de licitadors que han 
participat a la licitació  i es publicarà en el Perfil del Contractant, de conformitat amb l’article 
151.1 de la LCSP.  
 
Desè.- La formalització del contracte serà amb l’acceptació de l’adjudicació, haurà d’efectuar-
se en el termini màxim de 3 dies hàbils següents a aquell en què es realitzi la notificació de 
l’adjudicació als licitadors.  
 
Onzè.- Publicar la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del 
Contractant de l’Ajuntament d’Olot. 
 
S’aprova per unanimitat. 
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16.3. - SERVEI D'ALLOTJAMENT PER NECESSITATS SOCIALS DEL MES DE 
JUNY DE 2022 

 
Núm. de referència : X2022036116     
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents  
 
El Consorci d’Acció Social de la Garrotxa presta els serveis socials a tota la comarca de 
la Garrotxa, inclosa la ciutat d’Olot.  
 
L’Ajuntament d’Olot té delegades les polítiques de benestar social al Consorci d’Acció 
Social de la Garrotxa.  
 
El Consorci d’Acció Social de la Garrotxa es considera mitjà propi personificat de 
l’Ajuntament d’Olot i del Consell Comarcal de la Garrotxa, als efectes del què s’estableix 
a l’art. 32.2 de la Llei, 9/2017 de 8 de novembre (LCSP).  
 
Atès que ha estat necessari realitzar serveis d’allotjament a usuaris en risc d’exclusió 
social.  
Atès que es valora favorablement la capacitat de l’empresa COS RIBERA SL i atès que 
aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació del 
servei.  
 
I vist l’informe de la Directora del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, de data 5  de 
juliol de 2022.  
 
Fonaments jurídics  
 
La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article 
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant 
LCSP) i correspon a la modalitat de serveis regulada a l’article 17 de la mateixa.  
 
Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de 
l’expedient administratiu, i les modificacions introduïdes pel Reial Decret Llei 3/2020, de 
4 de febrer.  
 
Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació.  
Atesa la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions efectuades pel 
cartipàs municipal.  
 
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 
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012022000584 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords:  
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Primer.- APROVAR l’informe tècnic emès per la Sra. Teia Fàbrega Pairó, com a 
directora del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, de data 5 de juliol de 2022 en què 
es motiven les necessitats de contactar.  
 
Segon.- ADJUDICAR a favor de l’empresa COS RIBERA SL , amb NIF núm. 
B17928516, el contracte pel servei d’allotjament per necessitats socials durant el mes 
de juny de 2022, per import de vuit mil seixanta-tres euros (8.063 €) IVA inclòs.  
 
L’esmentat preu es desglossa en set mil tres-cents trenta euros (7.330 €) de base 
imposable i set-cents trenta-tres euros (733 €) d’IVA calculat al 10%. 
 
Tercer.- Aprovar, Disposar i Ordenar la despesa per import de 8.063€ IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida 22.600.231.227999 “prestació socials (pensions i altres)” del 
pressupost municipal: 
 

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

200240  Despeses 22600  231  227999 8063 PRESTACIONS SOCIALS (PENSIONS I 
ALTRES) 

600 003 288 999 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

16.4. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE JOCS INFANTILS AL PARC 
PICASSO (SANT ROC) 

 
Núm. de referència : X2022035383     
 

Tipus de Contracte: SU DE SUBMINISTRAMENT 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar el subministrament i instal·lació de jocs infantils 
al parc Picasso de Sant Roc, com es desprèn de l’informe de data 6 de juliol 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 subministrament esporàdic i puntual, i que en cas que 
es valori que es repetirà aquesta mateixa necessitat, s’inclourà en la planificació de 
necessitats de contractació, d’acord amb el que estableix l’article 28 de la LCSP. 

Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar el 
subministrament i instal·lació de jocs infantils al parc Picasso de Sant Roc: 
 

- NOVATILU SLU 
- BENITO URBAN SLU 
- ECOPINT BORI SL 

Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada per 
l’empresa NOVATILU SLU per haver presentat l’oferta més econòmica. 

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

Sisè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa NOVATILU SLU i atès que aquesta compta 
amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del contracte. 



 

Mod_ACTS_DJGE 

Fonament jurídic 

La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article 
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant 
LCSP) i correspon a la modalitat de subministrament regulada a l’article 16 de la 
mateixa. 

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

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

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

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics 

PROPOSO 

Primer.-  Aprovar l’informe emès pel Sr. Ramon Prat Molas, cap de l’àrea de Territori de 
l’Ajuntament d’Olot, de data 6 de juliol 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 NOVATILU SLU, amb NIF núm. B98197916, el contracte menor de 
subministrament i instal·lació de jocs infantils al parc Picasso de Sant Roc, pel preu de 
disset mil dos-cents noranta-cinc euros amb trenta-quatre cèntims (17.295,34 €), IVA 
inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en catorze mil dos-cents noranta-tres euros amb seixanta-
set cèntims (14.293,67 €) de pressupost net i tres mil un euros amb seixanta-set cèntims 
(3.001,67 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 %. 
 
Tercer.- El termini màxim per al subministrament i instal·lació serà de 2 mesos, a partir 
de la data de recepció de la notificació de l’adjudicació. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 17.295,34 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida 22140 171 61908 “Parcs urbans” del Pressupost municipal: 
 

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

200220  Despeses 22140  171  61908 17295.34 PARCS URBANS (PR22) 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 
CC012022000562. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses que han presentat pressupost.  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 



 

Mod_ACTS_DJGE 

16.5. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VINILS IMPRESOS AMB 
PUBLICITAT DE L’ESPAI CRÀTER A DOS AUTOBUSOS DE L’EMPRESA TEISA 

 
Núm. de referència : X2022034811     
 

Tipus de Contracte: SU DE SUBMINISTRAMENT 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 
 
Primer.- Atès que és necessari executar el subministrament i instal·lació de vinils 
impresos amb publicitat de l’Espai Cràter a dos autobusos de l’empresa Teisa, com es 
desprèn de l’informe de data 4 de juliol de 2022, emès per la Sra. Núria Llop Sellas, 
tècnica de comunicació de l’Espai Cràter, i amb el vistiplau del Sr. Xevi Collell Colomer, 
com a gestor de la partida pressupostària. 

Segon.-  Atès que es tracta d’un subministrament esporàdic i puntual, i que en cas que 
es valori que es repetirà aquesta mateixa necessitat, s’inclourà en la planificació de 
necessitats de contractació, d’acord amb el que estableix l’article 28 de la LCSP. 

Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per el subministrament i 
instal·lació de vinils impresos amb publicitat de l’Espai Cràter a dos autobusos de 
l’empresa Teisa: 

- Infodigital Girona SL 

- Berdi Banyoles SL  

- Rètols Mateu  
 

Quart.- D’acord amb l’informe emès en data 18 de juliol de 2022, han estat presentades 
dins del termini establert a l’efecte, dues ofertes subscrites per “Infodigital Girona SL” i 
“Berdi Banyoles SL”; i vist l’informe de valoració s’informa favorablement l’oferta 
presentada per l’empresa BERDI BANYOLES SL, per haver presentat l’oferta més 
econòmica. 

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

Sisè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa BERDI BANYOLES 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 subministrament regulada a l’article 16 de la 
mateixa. 

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

Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació. 
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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. CC012022000556 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 la Sra. Núria Llop Sellas, tècnica de comunicació 
de l’Espai Cràter, i amb el vistiplau del Sr. Xevi Collell Colomer, com a gestor de la 
partida pressupostària, de data 4 de juliol 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 BERDI BANYOLES SL, amb B55302442, el contracte menor de 
subministrament i instal·lació de vinils impresos amb publicitat de l’Espai Cràter a dos 
autobusos de l’empresa Teisa, pel preu de set mil setanta euros amb tres cèntims 
(7.070,03 €), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en cinc mil vuit-cents quaranta-tres euros (5.843,00 €) de 
pressupost net i mil dos-cents vint-i-set euros amb tres cèntims (1.227,03 €) d’IVA 
calculat amb un tipus del 21 %. 
 
Tercer.- El termini màxim per a l’execució dels serveis serà de 2 mesos, a partir de la 
data de recepció de la notificació de l’adjudicació. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 7.070,03 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida 22800 333 226993 “Espai Cràter – Accions obertura” del Pressupost 
municipal: 
 

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

200220  Despeses 22800  333  226993 7070.03 ESPAI CRATER - ACCIONS OBERTURA 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 
CC012022000556. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa: BERDI BANYOLES SL. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

16.6. - CULTURA - CONTRACTAR DIFERENTS ESPECTACLES ESCÈNICS I 
MUSICALS A PORTAR TERME DURANT LA TEMPORADA TARDOR-HIVERN 22 

 

Núm. de referència : X2022036074     
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012022000583 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 
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Antecedents:  
 
Primer.- Atès que és necessària la contractació de l’espectacle musical de Loopholes 
de la companyia Andrea Motis dins la programació de Tardor-Hivern 2022, que realitza 
l'empresa Taller de Música Managament SL com es desprèn de l'informe de data 14-07-
2022 , emès per Jordi Serrat Cruz, Tècnic adscrit a l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament 
d'Olot, amb el vistiplau de Susanna Alsina Coll, directora adjunta a l'àrea de Cultura.  
 
Codi CPV: 92312130-1 Serveis artístics de bandes de músics  
 
Segon.- Atès que la necessitat a satisfer s'integra dins les competències de l'Ajuntament 
d'Olot.  
 
Tercer.- Vista la capacitat d'obrar de l'empresa Taller de Música Managament SL i atès 
que aquesta compta amb l'habilitació professional necessària per realitzar la prestació 
objecte del contracte.  
 
Quart.- Atès que hi ha crèdit suficient a la partida PROGRAMACIÓ DE MÚSICA 2022 
499 333 206095 i pot ordenar-se la despesa proposada. 
  
Cinquè.- Atès que ens trobem davant d'un contracte de serveis artístics, aquesta 
contractació ha de considerar-se de caràcter privat de conformitat amb allò que disposa 
l'article 25.1.a).1º de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 
(en endavant LCSP). 
  
Fonament Jurídic:  
 
Article 25.1 a) 1er de la LCSP pel que fa als contractes privats.  
 
Article 26.2 i 168.2 169 i 170 pel que fa a la tramitació del procediment.  
 
Article 28 LCSP pel que fa a la motivació de la necessitat. 
  
Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions 
efectuades pel cartipàs municipal.  
 
Atès el Reial Decret Llei 3/2020 de 4 de febrer.  
 
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics.  
 
PROPOSA  
 
Primer.- Adjudicar, a favor de Taller de Música Managament SL, amb CIF. B60714599, 
de Barcelona , Espanya el contracte privat que té per objecte l'espectacle musical 
Loopholes pel preu de vuit mil quatre-cents setanta euros (8.470,00€), IVA inclòs.  
 
Aquest preu es desglossa en els conceptes que es relacionen a continuació i que hauran 
de constar en la factura corresponent: 
  
Caixet actuació: 7.000,00€  
 
IVA (21)%: 1.470,00€  
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Segon.- L’espectacle musical Loopholes es portarà a terme el dia 16-12-2022  
 
Tercer.- Aprovar i Disposar la despesa d'import 8.470,00€, IVA inclòs, i efectuar-ne el 
pagament a l'empresa Taller de Música Managament SL en els termes que consten en 
el contracte que se signarà entre les parts.  
 
Amb càrrec a la partida PROGRAMACIÓ DE MÚSICA 2022 499 333 206095 del 
Pressupost de l'Ajuntament d'Olot.  

 

Quart.- D’acord amb el pressupost presentat per Taller de Música Managament SL amb 

NIF/CIF B60714599 les condicions econòmiques i forma de pagament del contracte, són 

les següents: 

 

1.1. Amb l’adjudicació del contracte s’entendrà iniciada la prestació del servei i es 

generarà el dret de Taller de Música Managament SL al cobrament del percentatge 

estipulat en l’apartat a) del present Pressupost. Conseqüentment emetrà una factura 

que l’ORGANITZADOR haurà d’abonar segons el que estipula la clàusula 1.4. Taller de 

Música Managament SL 

 

1.2. En finalitzar l’exhibició pública de l’actuació/espectacle es generarà el dret de Taller 

de Música Managament SL al cobrament del percentatge estipulat en l’apartat b) del 

present pressupost. Conseqüentment Taller de Música Managament SL emetrà una 

factura que l’ORGANITZADOR haurà d’abonar segons el que estipula la clàusula 1.4.  

 

1.3. Així mateix, en el supòsit que per qualsevol causa no imputable a Taller de Música 

Managament SL es suspengui l’actuació/espectacle objecte del present Pressupost, 

inclòs si es suspèn per causes de força major o cas fortuït, dins les 72 hores prèvies a 

l’inici de l’actuació/espectacle es generarà el dret de Taller de Música Managament SL 

al cobrament del percentatge estipulat en l’apartat b) del present pressupost. 

Conseqüentment Taller de Música Managament SL emetrà una factura que 

l’ORGANITZADOR haurà d’abonar segons el que estipula la clàusula 1.4.  

 

1.4. Tots els pagaments de les factures que haurà de realitzar l’ORGANITZACIÓ a favor 

de Taller de Música Managament SL es faran mitjançant transferència bancària al 

compte bancari (IBAN) indicat per Taller de Música Managament SL. El termini màxim 

per fer aquest pagament serà de 30 dies naturals a comptar des de la data de 

presentació de la factura al registre electrònic de l’ORGANITZACIÓ. 

 

Cinquè.- Informar a l'adjudicatari que el pagament s'efectuarà contra presentació de la 

factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació.  

 

Sisè.-Facultar el director de l'àrea de Cultura per a la signatura del contracte d'actuació 

entre les parts. 
  
Setè.- Notificar aquest acord a l'empresa Taller de Música Managament SL 

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

200220  Despeses 22499  333  226095 8470.00 PROGRAMACIO MUSICA 400 012 070 099 000 000 
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Vuitè.- TALLER DE MÚSICS MANAGEMENT SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a 
la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012022000583. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

16.7. - CULTURA - CONTRACTAR DIFERENTS ESPECTACLES ESCÈNICS I 
MUSICALS A PORTAR TERME DURANT LA TEMPORADA TARDOR 22 

 

Núm. de referència : X2022035908     
 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012022000570 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
 

Antecedents:  

Primer.- Atès que és necessària la contractació de l’espectacle EL LLOP de la 

companyia LA PERLA 29 dins la programació de TARDOR 22, que realitza l'empresa 

La Perla 29 SL com es desprèn de l'informe de data 13-07-2022  Susanna Alsina, 

Direcció Adjunta de l’Àrea de Cultura i Educació, amb el vist-i-plau de Ricard Sargatal 

Direcció de l’Àrea de Cultura i Educació. 

 

Codi CPV: 92312110-5 Serveis artístics de productors de Teatre 

 

Segon.- Atès que la necessitat a satisfer s'integra dins les competències de l'Ajuntament 

d'Olot.  

 

Tercer.- Vista la capacitat d'obrar de l'empresa La Perla 29 Sl i atès que aquesta compta 

amb l'habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del contracte.  

 

Quart.- Atès que hi ha crèdit suficient a la partida 22 499 333 226092 PROGRAMACIÓ 

TEATRE DANSA CIRC i pot ordenar-se la despesa proposada.  

 

Cinquè.- Atès que ens trobem davant d'un contracte de serveis artístics, aquesta 

contractació ha de considerar-se de caràcter privat de conformitat amb allò que disposa 

l'article 25.1.a).1º de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 

(en endavant LCSP).  

 

Fonament Jurídic:  

 

Article 25.1 a) 1er de la LCSP pel que fa als contractes privats.  

 

Article 26.2 i 168.2 169 i 170 pel que fa a la tramitació del procediment.  
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Article 28 LCSP pel que fa a la motivació de la necessitat. 

  

Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions 

efectuades pel cartipàs municipal.  

 

Atès el Reial Decret Llei 3/2020 de 4 de febrer.  

 

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics.  

 

PROPOSA  

Primer.- Adjudicar, a favor de La Perla 29 SL, amb CIF. B62843974 , de BARCELONA, 

ESPANYA el contracte privat que té per objecte l'espectacle EL LLOP pel preu de 

DOTZE MIL CENT SETANTA DOS AMB SEIXANTA euros (12.172,60 €), IVA inclòs.  

Aquest preu es desglossa en els conceptes que es relacionen a continuació i que hauran 

de constar en la/les factura/es corresponent/s: 

  

Caixet actuació: 10.060€  

IVA (21)%: 2.112,6€  

 

Segon.- EL LLOP es portarà a terme el dia 18-09-2022  

 

Tercer.- Aprovar i Disposar la despesa d'import 12.172,60€, IVA inclòs, i efectuar-ne el 

pagament a l'empresa La Perla 29 Sl en els termes que consten en el contracte que se 

signarà entre les parts.  

 

Amb càrrec a la partida 22 499 333 226092 PROGRAMACIÓ TEATRE DANSA CIRC 

del Pressupost de l'Ajuntament d'Olot.  

 

Quart.- Informar a l'adjudicatari que el pagament s'efectuarà contra presentació de la 

factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació.  

 

Cinquè.-Facultar el director de l'àrea de Cultura per a la signatura del contracte 

d'actuació entre les parts.  
 
Sisè.- Notificar aquest acord a l'empresa La Perla 29 Sl. 
 

Setè.- LA PERLA 29, S.L. adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o 
hi farà constar el número d’expedient CC012022000570. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 

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

200220  Despeses 22499  333  226092 12172.60 PROGRAMACIO TEATRE, DANSA I CIRC 400 012 070 099 000 000 
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17.1. - PROJECTE D'URBANITZACIÓ MURS I ESCALES DEL PASSATGE 
OLIVERAS - CAMÍ MONTSACOPA.- PROPOSANT APROVAR INICIALMENT 

 
Núm. de referència : X2022036031     
 
Vist el Projecte d’urbanització de murs i escales del Passatge Oliveras - camí 
Montsacopa, redactat per l’arquitecta Montserrat Gou Juvinyà de “Volums estudi 
d’arquitectura” en data juliol de 2022 i que té per objecte  donar les directrius bàsiques i 
executives i determinar la valoració econòmica de les tasques previstes, per a la 
construcció de les escales de formigó armat que connecten el passatge Oliveras amb el 
camí Montsacopa i els seus espais adjacents. 
 
Vist l’informe emès pel cap de l’àrea de Territori, Ramon Prat Molas, en data 20 de juliol 
de 2022, que s’adjunta a l’expedient, conforme al qual s’informa favorablement 
l’aprovació inicial del projecte d’urbanització. 
 
Vistos els articles 89.6 i 119.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. 
 
En relació a l’expedient UPL12022000009, 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 INICIALMENT el Projecte d’urbanització de murs i escales del 
Passatge Oliveras - camí Montsacopa, redactat per l’arquitecta Montserrat Gou Juvinyà 

de “Volums estudi d’arquitectura” en data juliol de 2022, d’acord amb l’informe emès 
pel cap de l’àrea de Territori, Ramon Prat Molas, en data 20 de juliol de 2022, que 
s’adjunta a l’expedient.  
 
SEGON.- SOTMETRE’L a informació pública durant el termini d’un mes mitjançant la 
publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província, a un dels diaris de 
premsa periòdica de més divulgació al municipi, al tauler d’anuncis i al web de 
l’Ajuntament. 
 
TERCER.- SOL·LICITAR informe als organismes oficials i a  les companyies de serveis 
afectades, si s’escau. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

 
18.1. - REFORMA D'EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES PER A LA 

FORMACIÓ DE 2 HABITATGES EN PLANTA PRIMERA 
 
 

Núm.- LLICENCIA D’OBRES 
OPEN SUITE SL-C DE SANT RAFEL N.0014 

 
Núm. de referència : X2022005269 
 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de OPEN SUITE SL per REFORMA 
D'EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES PER A LA FORMACIÓ DE 2 
HABITATGES EN PLANTA PRIMERA, al C DE SANT RAFEL N.14, del municipi d’Olot.  

 
Identificació de l’expedient: OMA32022000010   
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Situació: C DE SANT RAFEL N.0014  
 
1.- En data 3/02/2022, OPEN SUITE SL amb DNI: B17253709, presenta projecte d’obres 
majors per REFORMA D'EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES PER A LA 
FORMACIÓ DE 2 HABITATGES EN PLANTA PRIMERA, amb situació al C DE SANT 
RAFEL N.14, d’Olot. 
 
2.- En data 19/04/2022 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 6.2. Zona de rehabilitació de l’estructura 
urbana (clau 6.2). 
 
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 OPEN SUITE SL amb DNI: B17253709, llicència d’obres 
(OMA32022000010), per REFORMA D'EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES 
PER A LA FORMACIÓ DE 2 HABITATGES EN PLANTA PRIMERA, amb situació al C 
DE SANT RAFEL N.14, 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 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 la liquidació de l'ingrès de l'/les autoliquidacions que es 
detalla/m seguidament 
 
Num liquidció  Import 
  
CRA-2022-600027  - 4.460,28 €  
CRA-2022-600028 -    262,40 €  
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Liquidació de Drets i Garanties: 
Drets 

 
Per: Un pressupost de: 95731.88 euros  
2 LL_Connexió desguassos habitatges 
 

Base liquidable 
(3) 

Drets % 
bonifica
ció 

Drets definitius Taxes Total Drets 

95731.88 3829.27 0 3829.27 331.00 4.722,67 € 

 
Garanties: 

   

Total Liquidació Euros 

Per Drets 4.722,67 
€ 

Per Garanties  300.00 

 
CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats. 
 
Condicions Generals aprovades per la Comissió de Govern en sessió celebrada 
el dia 13 de febrer de 1988, modificades per acord de la Junta de Govern Local en 
sessió celebrada el dia 18 de juny de 2008 i modificades per la Junta de Govern 
Local en sessió celebrada el dia 17 de març de 2010. 
 
1.- La llicència s’atorga fent excepció del dret de propietat i sense perjudici de tercers. 
 
2.- L’execució de les obres que empara la present llicència, en tot allò no regulat 
expressament en aquestes condicions generals i a les particulars, s’haurà d’adaptar al 
que estableixen la Llei i les Ordenances Municipals. Aquesta llicència no eximeix el 
sol·licitant d’obtenir d’altres administracions les llicències que legalment corresponguin. 
 
3.- El termini de vigència de la llicència es comptarà a partir de la notificació a l’interessat 
de l’acord de concessió adoptat per la Junta de Govern Local, llevat que el propi 
interessat sol·licités per escrit el contrari i es resolgués favorablement aquesta petició. 
 
4.- Les obres hauran de concloure’s abans que s’esgoti el termini de vigència de la 
llicència, que s’assenyalarà en concedir-se, almenys en la seva part exterior. Si no fos 
així, l’Autoritat Municipal adoptarà les disposicions que calguin per posar-hi remei, i 
podrà ordenar que se n’executin les indispensables pel personal al servei de 
l’Ajuntament, amb càrrec a l’interessat. 
 
5.- La Junta de Govern Local podrà autoritzar, una pròrroga del termini d’inici i/o final de 
l’obra, sempre que l’interessat ho sol·liciti abans de finir el termini que correspongui. De 
no existir pròrroga, la llicència restarà caducada en acabar el termini de vigència 
assenyalat a l’esmentada llicència i caldrà sol·licitar una nova llicència per a finalitzar les 
obres. 
 
6.- L’obertura de portes i finestres de la planta baixa, tret d’una disposició en contra, no 
podran envair l’espai públic. 
 
7.- Els desguassos interiors de l’edifici hauran de contenir el corresponent sifó inodor. 
 
8.- Es prohibeix practicar als soterranis qualsevol obra que afecti la via pública o terrenys 
del seu domini. 
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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 amb el programa de control de qualitat, visat pel col·legi d’arquitectes (en 
aplicació del Reial Decret 1000/2010, sobre visat col·legial obligatori). 
 
2. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: 1) Document signat per contractista o 
contractistes assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra, així com documentació 
que acrediti la seva condició de contractista. 2) Document signat per arquitecte assumint 
la direcció de l’obra. 3) Document signat per arquitecte tècnic assumint la direcció de 
l’execució de l’obra. 
 
3. 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”. 
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4. Aquesta llicència no autoritza l’ocupació de la via pública amb materials o altres 
elements propis de l’obra. 
 
5. Com a mínim 48 hores abans de qualsevol operació de càrrega o de descàrrega que 
impliqui ocupació de la via pública caldrà comunicar-ho a la Policia Municipal per tal de 
preveure la senyalització necessària. 
 
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. 
 
 
 
18.2. - AMPLIACIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES A L’AV DEL 

REI JAUME II N.0037 
 
 

Núm.- LLICENCIA D’OBRES 
****- AV DEL REI JAUME II N.0037 OLOT 

 
Núm. de referència : X2021052077 

 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per AMPLIACIÓ D'HABITATGE 
UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES, a l’AV DEL REI JAUME II N.0037 , del municipi 
d’Olot.  

 
Identificació de l’expedient: OMA32021000080   
Situació: AV DEL REI JAUME II N.0037  
  
1.- En data 19/10/2021, **** amb DNI **** , representat per **** , presenta projecte 
d’obres majors per AMPLIACIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES, amb 
situació al carrer AV DEL REI JAUME II N.37, d’Olot. 
 
2.- En data 8/06/2022  l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.  
 
FONAMENT DE DRET 
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1. Vist el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per 
acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 18 de juny de 
2003 i quin Text Refós fou aprovat pel mateix òrgan en sessió de data 25 de setembre 
de 2003, havent estat publicada la seva normativa al Diari Oficial de la Generalitat de 
data 2 de febrer de 2004, i posteriors modificacions, qualifica la finca on es situa 
l’edificació existent de sòl. URBÀ CONSOLIDAT. Zona suburbana d’intensitat 3 (11.3). 
 
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, 
estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les llicències d’obres. 
És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme. 
 
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local, 
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, que va delegar 
aquesta competència en aquest òrgan municipal. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Atorgar a **** amb DNI **** , representat per **** , llicència d’obres 
(OMA32021000080), per AMPLIACIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE 
MITGERES, amb situació al AV DEL REI JAUME II N.0037 , 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 18 mesos. La llicència urbanística caducarà a tots els efectes si, en finir qualsevol 
d’aquests terminis o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no s’han acabat 
les obres, essent necessari sol·licitar nova llicència ajustada a l’ordenament urbanístic 
vigent.  
 
QUART.Donar compte de l’ingrès de les liquidació/ns que es detalla/en 
seguidament: CRA2022600042     
 
Liquidació de Drets i Garanties: 

Drets 
 
Per: Un pressupost de: 7200 euros  
  
Base liquidable (3) Drets % 

bonificació 
Drets definitius Taxes Total Drets 

7200 288.00 0 288.00 66.15 354.15 

 
Garanties: 

 

Total Liquidació Euros 

Per Drets 354.15 

Per Garanties  0 

 
CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats. 
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Condicions Generals aprovades per la Comissió de Govern en sessió celebrada 
el dia 13 de febrer de 1988, modificades per acord de la Junta de Govern Local en 
sessió celebrada el dia 18 de juny de 2008 i modificades per la Junta de Govern 
Local en sessió celebrada el dia 17 de març de 2010. 
 
1.- La llicència s’atorga fent excepció del dret de propietat i sense perjudici de tercers. 
 
2.- L’execució de les obres que empara la present llicència, en tot allò no regulat 
expressament en aquestes condicions generals i a les particulars, s’haurà d’adaptar al 
que estableixen la Llei i les Ordenances Municipals. Aquesta llicència no eximeix el 
sol·licitant d’obtenir d’altres administracions les llicències que legalment corresponguin. 
 
3.- El termini de vigència de la llicència es comptarà a partir de la notificació a l’interessat 
de l’acord de concessió adoptat per la Junta de Govern Local, llevat que el propi 
interessat sol·licités per escrit el contrari i es resolgués favorablement aquesta petició. 
 
4.- Les obres hauran de concloure’s abans que s’esgoti el termini de vigència de la 
llicència, que s’assenyalarà en concedir-se, almenys en la seva part exterior. Si no fos 
així, l’Autoritat Municipal adoptarà les disposicions que calguin per posar-hi remei, i 
podrà ordenar que se n’executin les indispensables pel personal al servei de 
l’Ajuntament, amb càrrec a l’interessat. 
 
5.- La Junta de Govern Local podrà autoritzar, una pròrroga del termini d’inici i/o final de 
l’obra, sempre que l’interessat ho sol·liciti abans de finir el termini que correspongui. De 
no existir pròrroga, la llicència restarà caducada en acabar el termini de vigència 
assenyalat a l’esmentada llicència i caldrà sol·licitar una nova llicència per a finalitzar les 
obres. 
 
6.- L’obertura de portes i finestres de la planta baixa, tret d’una disposició en contra, no 
podran envair l’espai públic. 
 
7.- Els desguassos interiors de l’edifici hauran de contenir el corresponent sifó inodor. 
 
8.- Es prohibeix practicar als soterranis qualsevol obra que afecti la via pública o terrenys 
del seu domini. 
 
9.- No es permet que com a conseqüència de l’execució de les obres, s’embrutin els 
embornals de la via pública, essent obligació del promotor l’adopció de les mesures 
adequades per evitar-ho. L’incompliment d’aquesta condició comportarà la retenció de 
la fiança dipositada en concepte de moviment de terres o runes i reposició de paviments. 
 
10.- El titular de la llicència haurà de construir al seu càrrec la vorera, segons el model, 
rasant i amplada que figurin a les condicions particulars de la llicència o a la 
corresponent ordenança reguladora. Per construir un gual per a l’entrada i sortida de 
vehicles, s’haurà de disposar de l’oportuna llicència. 
 
11.- Quan per causes imperioses de l’obra emparada per la present llicència, s’hagi 
d’ocupar la via pública amb materials, grues, instal·lacions, etc, així com interrompre la 
normal circulació pel carrer o vorera, s’haurà de sol·licitar el corresponent permís, 
quedant el contractista sotmès a la legislació vigent en la matèria i a les ordres que en 
aquest sentit li transmeti la Policia Municipal. 
 
12.- El davant de l’edifici o del solar on es realitzin les obres de nova construcció, o que 
afectin la façana o part anterior de la coberta, es tancaran sempre amb un clos de 
protecció d’acord amb les condicions de l’Ordenança d’obres a la via pública. Les 



 

Mod_ACTS_DJGE 

bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació 
vigent. 
 
13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les 
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà 
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les 
prestacions de la Seguretat Social. 
 
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la corresponent 
llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals que causi. 
 
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li 
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En cas 
d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les sancions 
que corresponguin. 
 
Condicions particulars 
 
 
 
1. Abans de l’inici de les obres caldrà presentar:  

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

• Document signat per contractista assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra i 
document que l’acrediti (model 36, certificat d’alta a l’epígraf corresponent o altra 
documentació equivalent).  

• 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. La ocupació de via pública s’ajustarà a les condicions establertes a l’informe de data 
01/06/22 emès per la Policia Municipal, còpia del qual s’adjunta el codi cove.  
 

Codis cove del document: 886278bb-80bd-4d86-a3ae-20466ebb062a 
 
Podeu accedir al document mitjançant el web de l’Ajuntament http://www.olot.cat, a 
l’apartat: Tràmits, subapartat: validació de documents electrònics amb el codi cove de 
referència. 
 
3. 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”.  
 
4. 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. 
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S’aprova per unanimitat. 
 
 
18.3. - AMPLIACIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR EN TESTERA I GARATGE AL C 

DELS CLAVELLS N.15 
 
 

Núm.- LLICENCIA D’OBRES 
**** -C DELS CLAVELLS N.0015 

 
Núm. de referència : X2022010018 

 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per AMPLIACIÓ D'HABITATGE 
UNIFAMILIAR EN TESTERA I GARATGE, al C DELS CLAVELLS N.15, del municipi 
d’Olot.  

 
Identificació de l’expedient: OMA32022000020   
Situació: C DELS CLAVELLS N.0015  
 
1.- En data 24/02/2022, **** amb DNI: **** X, representat per **** , presenta 

projecte d’obres majors per AMPLIACIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR EN TESTERA I 
GARATGE, amb situació al carrer C DELS CLAVELLS N.15, d’Olot. 
 
2.- En data 28/06/2022 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 12.6 Edificació aïllada unifamiliar 
d’intensitat 6 (clau 12.6) 
 
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 
(OMA32022000020), per AMPLIACIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR EN TESTERA I 
GARATGE, amb situació al C DELS CLAVELLS N.15. 
 
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 
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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 6 mesos i el termini per acabar-les 
és de 12 mesos. La llicència urbanística caducarà a tots els efectes si, en finir qualsevol 
d’aquests terminis o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no s’han acabat 
les obres, essent necessari sol·licitar nova llicència ajustada a l’ordenament urbanístic 
vigent.  
 
QUART. Donar compte de la liquidació de l'ingrès de l'/les autoliquidacions que es 
detalla/m seguidament 
 
 Num liquidció  Import 
 CRA2022600044 1067.26 
    
Liquidació de Drets i Garanties: 

Drets 
 
Per: Un pressupost de: 24976.57 euros  
  
Base liquidable (3) Drets % 

bonificació 
Drets definitius Taxes Total Drets 

24976.57 999.06 0 999.06 68.20 1067.26 

 
Garanties: 

   

Total Liquidació Euros 

Per Drets 1067.26 

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. 
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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 l’obra caldrà aportar: 1) Document signat per contractista o 
contractistes assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra, així com documentació 
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que acrediti la seva condició de contractista. 2) Document signat per arquitecte assumint 
la direcció de l’obra.  
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. Els materials, textures i colors d’acabat de façana hauran de coincidir amb els 
característics del conjunt edificat d’acord amb el criteri determinat a l’article 128 del Pla 
d’ordenació urbanística municipal.  
4. Aquesta llicència no autoritza l’ocupació de la via pública amb materials o altres 
elements propis de l’obra.  
5. D’acord amb l’article 75.1 del Decret 64/2014 pel qual s’aprova el Reglament sobre la 
protecció de la legalitat urbanística, per a la primera utilització i ocupació de l’edifici, la 
persona promotora ha de comunicar prèviament la finalització de les obres a 
l’ajuntament. La comunicació ha d’anar acompanyada del certificat final d’ obra expedit 
per la direcció facultativa de les obres en què han de constar els fets següents: a) Data 
de finiment de les obres. b) Que les obres han estat executades de conformitat amb el 
projecte tècnic autoritzat i, si s’escau, les seves modificacions i les condicions de la 
llicència urbanística atorgada. c) Que l’edificació està en condicions de ser utilitzada de 
conformitat amb l’ús autoritzat  
6. El termini per declarar les obres davant el Cadastre, és de 2 mesos a partir de la data 
de l’acabament que consta en el Certificat Final d’Obra. Cal presentar el formulari 900D 
disponible a la seu electrònica de la Direcció General de Cadastre on trobareu també 
l’assistent de declaracions cadastrals. Les persones jurídiques, personal tècnic col·legiat 
o gestors, estan obligats a presentar la declaració per mitjans telemàtics. Si no es 
disposa de mitjans informàtics es pot tramitar a l’oficina del cadastre de l’Ajuntament 
d’Olot 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
18.4. - REFORMA I AMPLIACIÓ DE LA PLANTA DE COMPOSTATGE COMARCAL 

A LA CTRA DE LES FEIXES N.0202 
 
 

Núm.- LLICENCIA D’OBRES 
CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA-CTRA DE LES FEIXES N.0202 

 
Núm. de referència : X2022026017 

 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de CONSELL COMARCAL DE LA 
GARROTXA per REFORMA I AMPLIACIÓ DE LA PLANTA DE COMPOSTATGE 
COMARCAL, al CTRA DE LES FEIXES N.202, del municipi d’Olot.  

 
Identificació de l’expedient: OMA32022000046   
Situació: CTRA DE LES FEIXES N.0202  
 
1.- En data 17/05/2022 , CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA amb DNI: 
P6700007-E, representat per , presenta projecte d’obres majors per REFORMA I 
AMPLIACIÓ DE LA PLANTA DE COMPOSTATGE COMARCAL, amb situació al carrer 
CTRA DE LES FEIXES N.0202 , d’Olot. 
 
2.- En data 28/06/2022 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.  
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FONAMENT DE DRET 
 
1. Vist el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per 
acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 18 de juny de 
2003 i quin Text Refós fou aprovat pel mateix òrgan en sessió de data 25 de setembre 
de 2003, havent estat publicada la seva normativa al Diari Oficial de la Generalitat de 
data 2 de febrer de 2004, i posteriors modificacions, qualifica la finca on es situa 
l’edificació existent de sòl NO URBANITZABLE 5.4. Infraestructures dels serveis 
urbanístics Instal·lacions d’aigües residuals (5.4) Instal·lacions de residus sòlids 
(5.5) 
 
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 CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA amb DNI: P6700007-
E, representat per , llicència d’obres (OMA32022000046), per REFORMA I AMPLIACIÓ 
DE LA PLANTA DE COMPOSTATGE COMARCAL, amb situació al CTRA DE LES 
FEIXES N.202. 
 
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 6 mesos i el termini per acabar-les 
és de 12 mesos. La llicència urbanística caducarà a tots els efectes si, en finir qualsevol 
d’aquests terminis o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no s’han acabat 
les obres, essent necessari sol·licitar nova llicència ajustada a l’ordenament urbanístic 
vigent.  
 
QUART. Donar compte de la liquidació de l'ingrès de l'/les autoliquidacions que es 
detalla/m seguidament 
 
Liquidació de Drets i Garanties: 
 
Drets 
 
Per: Un pressupost de: 4550.18 euros  
  
Base liquidable (3) Drets % 

bonificació 
Drets definitius Taxes Total Drets 

4550.18 0 0 0 0 0 

 
Garanties: 
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Total Liquidació Euros 

Per Drets 0 

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 
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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 l’obra caldrà aportar:  

− Document signat per contractista o contractistes assumint la responsabilitat de 
l’execució de l’obra, així com documentació que n’acrediti la condició de contractista.  

− Document signat per tècnic legalment competent assumint la direcció de l’obra. 

 − Qüestionari Urbanístic complimentat i signat pel tècnic redactor del projecte. 
(Disponible a www.olot.cat / tràmits / catàleg de tràmits / urbanisme).  

− Qüestionari Estadístic d’Edificació i Habitatge signat pel promotor de l’obra i pel tècnic 
redactor del projecte.  
 
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. Aquesta llicència no autoritza l’ocupació de la via pública amb materials o altres 
elements propis de l’obra. 
 
 
 
 
 
i no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a les ................... 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 

 
 


