ACTA NÚM.36
JUNTA DE GOVERN LOCAL
EL DIA 15 DE SETEMBRE DE 2022.

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 15 de setembre de 2022 es reuneix en aquesta
Casa Consistorial la Junta de Govern d’aquets Ajuntament sota la presidència del Sr.
JOSEP BERGA I VAYREDA, per tal de celebrar la sessió ordinària i de primera
convocatòria que s’escau al dia d’avui.
Hi assisteixen els membres de la Junta de Govern Local Srs./es Estanis Vayreda i
Puigvert, Montserrat Torras i Surroca, Immaculada Muñoz i Díaz, Jordi Güell i
Güell, Aniol Sellabona i Aguilera i Gemma Canalias i Rafel.
També hi assisteixen com a regidors delegats expressament convidats per tal de
presentar els assumptes de la seva àrea, sense poder intervenir, en cap cas, en la part
resolutiva ni en la resta d’assumptes que no afectin a la seva àrea ni prendre part en la
votació, i segons informe dels Serveis de Secretaria del dia 1 de juliol de 2003, els
Srs./es: Agustí Arbós i Torrent, Adriana Francés i Planellas i Lluc Charles Flaqué.
Hi assisteixen com a regidors de l’oposició Josep Guix i Feixas i Jordi Gasulla i Flavià.
Hi assisteix l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí
Actua com a secretari, 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 declara obert l'acte i del seu ordre,
la Secretària llegeix l'acta de la sessió anterior, que s'aprova per unanimitat.
2. - DESPATX OFICIAL
El Sr. Alcalde dona compte als membres de la Junta de Govern dels actes i reunions a
les quals ha assistit, des de la sessió celebrada el dia 7 de setembre:
-

-

Dimecres 7 de setembre va assistir al dinar de Festa Major que va organitzar
l’edifici Parc Nou. Al vespre va donar inici a les Festes del Tura, acompanyat de
membres de la Corporació, amb la participació a l’Ofrena a la Mare de Deu del
Tura. A continuació, va donar per iniciades les Festes del Tura des del balcó de
l’Ajuntament on en Tavi Algueró i l’Àngel Rigall varen pronunciar el pregó de
Festes.
Des del dimecres 7 al diumenge 11 l’Alcalde va participar en diferents actes
programats en el marc de les Festes del Tura: concerts, Seguici, l’Adéu Vila
d’Olot, el ball de les espelmes...
El diumenge 11 de setembre va prendre part de l'acte de commemoració de la
Diada Nacional de Catalunya organitzat per Òmnium Garrotxa i l'Assemblea
davant l’Ajuntament d’Olot.

-

Dimarts 13 de setembre va portar a terme la roda de premsa de presentació de
la programació Cultural de la tardor a l’Hospici. Al vespre, va assistir a la Junta
General DinàmiG, celebrada a la sala d’actes del Consell Comarcal.

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. - JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ACTIVITATS QUE PROMOGUIN LA INCLUSIÓ I
COHESIÓ SOCIAL
Núm. de referència : X2022024260
En relació a l’expedient SBS22022000041 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció PEREGRINACIÓ A LOURDES AMB MALALTS, per un import de 800 euros,
comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 22 600 231 480006 en fase “AD”
202202426, una vegada supervisats: el formulari de justificació, la memòria de
l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la subvenció.
Operació Referència
200400
2022024260

Tipus
Partida
Despeses 22600 231 480006

Import
800

Descripció
SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
150 999 999 065 999 999

2n) Procedir als tràmits escaients per a ordenar el pagament (fase “P”) de la despesa
esmentada en funció de les disponibilitats i previsions del Pla de tresoreria de la
Corporació i atenent al que disposa la normativa vigent i l’Ordenança general de
subvencions de l’Ajuntament d’Olot (article 16)
3r) Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i
pressupostos.
S’aprova per unanimitat.
5.1.- JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ PER A LA ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I EL
DESENVOLUPCAMENT D’ACTIVITATS VEÏNALS
La junta de Govern Local acorda deixar aquest punt sobre la taula.

6.1. - CULTURA. SUBVENCIÓ CULTURAL LLUÈRNIA ASSOCIACIÓ CULTURAL
Núm. de referència : X2022018223
Vista la sol·licitud presentada per LLUÈRNIA ASSOCIACIÓ CULTURAL, amb NIF
G55180871, en la que es demana un primer avançament del 40% de la subvenció
atorgada per la Junta de Govern Local de 07/07/2022, per un import total de 60.000€.
En relació a l’expedient SIC22022000018, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r) Procedir a l’avançament de la bestreta de 24.000€ a l’entitat LLUÈRNIA
ASSOCIACIÓ CULTURAL en concepte d’avançament de la subvenció atorgada,
destinada a la difusió de les arts visuals duta a terme durant el 2022.
2n) 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 l’acord de Ple de 20 de maig de 2021.
Operació Referència
200400
2204185001

Tipus
Partida
Despeses 22400 334 480037

Import
24000.00

Descripció
SUBVENCIO
LLUERNIA
CULTURAL LLAC

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
ASSOCIACIO
400 012 070 099 014 008

S’aprova per unanimitat.
7.1. - EDUCACIÓ : SUBVENCIÓ PEL FINANÇAMENT DE LES OFICINES
MUNICIPALS D'ESCOLARITZACIÓ 2021-2022
Núm. de referència

: X2022045911

En relació a l’expedient SED12022000007 d’EDUCACIÓ, vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat d'Educació, proposa a la Junta de Govern
Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Sol·licitar la subvenció:
Organisme:
Programa:
Referència:
Núm disposició:
Import:

GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT EDUCACIO
SUBVENCIÓ PEL FINANÇAMENT DE LES OFICINES
MUNICIPALS D'ESCOLARITZACIÓ 2021-2022
DOGC NÚM. 8722 DE 02/08/2022
EDU/2436/2022
15.000,00 €

Segon.- Presentar a l’esmentada convocatòria el projecte: FINANÇAMENT DE
L’OFICINA MUNICIPAL D'ESCOLARITZACIÓ OLOT 2021-2022
Tercer.- Facultar l’alcalde per signar tota la documentació necessària.
S’aprova per unanimitat.

8.1. - MODIFICAR EL CONVENI DE MAIG DE 2019 PER ASSUMIR EL DEUTE D
ELA GENERALITAT DE CATALUNYA I PAGAR AL CONSELL COMARCAL / NEE
Núm. de referència

: X2022046144

Vist que al maig de 2019 es va signar un conveni administratiu entre el Consell Comarcal
i l’Ajuntament d’Olot pel finançament relatiu als Ajuts del Menjador per als alumnes amb
Necessitats Educatives Especials (NEE) desplaçats a centres concertats.
Vist que aquest conveni preveia com fer front al diferencial que hi ha entre els ajuts de
menjador que atorga la Generalitat de Catalunya i el que efectivament cobren els centres
concertats.
Vist que a les clàusules segona i tercera es convenia que pel curs 18/19 i successius
Ajuntament d’Olot –a través de l’Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot (IMEJO)
i Consell Comarcal (Avançant la part de la Generalitat de Catalunya) assumirien el 50%
cadascú del diferencial que va des dels 6.20€ fins al 100% del preu del servei de
menjador de les escoles concertades, dels alumnes NEE desplaçats.
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament d’Olot de 17 de desembre de 2020 que acordava
dissoldre l’Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot (IMEJO) subrogant-se
l’Ajuntament d’Olot en tots els seus drets i deures.
Vist que en aquest conveni el Consell Comarcal assumia el pagament del seu 50%
sempre i quan el Departament d’Ensenyament fes efectives i assumís les seves
obligacions pel que fa a aquest tipus d’ajuts de menjadors.
Vist que cal donar sortida a la problemàtica financera i pressupostària que genera el fet
que la Generalitat no ha complert els seus compromisos del curs 2021/2022.
Vist que el Departament d’Ensenyament no ha pagat la seva part corresponent del curs
2021/2022 i que la quantitat total deguda pel Departament d’Ensenyament per aquest
concepte és de setze mil nou-cents noranta-dos amb dotze cèntims (16.992,12€), es
proposa que l’Ajuntament d’Olot assumeixi el deute que té el Departament
d’Ensenyament ja que corresponen a despeses associades al model de distribució
equilibrada d’alumnes NEE que l’Ajuntament d’Olot ha implementat a al ciutat.
Vist, d’altra banda, que la part corresponent a l’Ajuntament d’Olot és també de setze mil
nou-cents noranta-dos euros amb dotze cèntims (16.992,12€).
En relació a l’expedient ED012022000062 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.- Modificar el conveni de maig de 2019 per assumir el deute de la Generalitat
de Catalunya i pagar al Consell Comarcal l’import de trenta-tres mil nou-cents vuitantaquatre euros i vint-i-quatre cèntims (33.984,24€), setze mil nou-cents noranta-dos euros

amb dotze cèntims (16.992,12 €) corresponent a l’import amb càrrec de l’Ajuntament i
setze mil nou-cents noranta-dos euros amb dotze cèntims (16.992,24) al deute de la
Generalitat. Aquesta assumpció del deute es produeix només en el curs mencionat
sense que això impliqui cap compromís de cara al futur.
SEGON.- Si en el futur la Generalitat de Catalunya acabés fent front a aquest deute, el
Consell Comarcal haurà de retornar aquesta quantitat a l’Ajuntament d’Olot.
L’Ajuntament d’Olot farà front als trenta-tres mil nou-cents vuitanta-quatre euros i vint-iquatre cèntims (33.984,24€), amb càrrec a la partida CONVENIS CONSELL
COMARCAL 22 599 320 46501
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 22599 320 46501

Import
33984.24

Descripció
CONVENIS CONSELL COMARCAL

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
500 012 035 099 000 000

S’aprova per unanimitat.
9.1. - ESPORTS_PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA
SUBVENCIÓ SUPORT D’ENTITATS DEL CLUB ATLÈTIC OLOT
Núm. de referència

: X2022019767

En relació a l’expedient SP062022000024, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la
subvenció SUBVENCIONS SUPORT A ENTITATS, a favor del Club Atlètic Olot, per
un import de 1138.53 euros, comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 2022 330 341
480002 en fase “AD” 2200830017, una vegada supervisats: el formulari de justificació,
la memòria de l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la subvenció.
Operació Referència
200400
2200830017

Tipus
Partida
Despeses 22330 341 480002

Import
1138.53

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES
330 015 167 065 999 999

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

10.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DEPESES
Núm. de referència : X2022046299
En relació a l’expedient CPG22022000053 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Aprovar relació d’ordenacions de despeses annexada número 22/036 per un import de
210.017,63 euros.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
210017.63

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

S’aprova per unanimitat.
11.1. - APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT I PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER LA CONTRACTACIÓ MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL
CARRER NARCÍS PAULÍS, I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ .
Núm. de referència

: X2022045878

Tipus contracte
Procediment
Criteris

OB
AB
MU

D'OBRES
PROCEDIMENT OBERT
MULTIPLICITAT DE CRITERI

Antecedents
Vista la necessitat de contractar les obres del ‘Projecte Modificat II d’urbanització del
carrer Narcís Paulís’. d'acord amb l'informe tècnic emès pel Cap de l’Àrea
d’Infraestructura, Urbanisme i Brigada de l’Ajuntament d’Olot de data 31 d’agost de
2022.
L’objecte del contracte és la definició de les obres necessàries per completar la primera
urbanització del carrer, en sol qualificat d’urbà consolidat, i en execució de les
determinacions del planejament general POUM 2003 vigent. Donat per fet l’existència
de la claveguera general, el Projecte defineix el que manca per la formació del sistema
viari (esplanació, pavimentació, enjardinament, recollida superficial d’aigua pluvial amb
embornals, enllumenat i les xarxes soterrades d’aigua, telecomunicacions i gas a partir
de la prolongació i relligament dels serveis existents dels carrers adjacents), segons el
projecte tècnic es va aprovar inicialment per Junta de Govern Local de data 9 de juny de
2022.
El pressupost base de licitació ascendeix a 161.693,86 euros IVA inclòs. Aquest import
es desglossa en 133.631,29€ de pressupost net i 28.062,57€ en concepte d’IVA calculat
al tipus del 21%.

Pel que fa a la durada del contracte, s'estableix un termini de 4 mesos a comptar des
del dia següent a la signatura de l’acta de comprovació de replanteig.
Als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat del contracte
subjecte a licitació, el valor estimat del mateix ascendeix a 133.631,29 €, IVA exclòs.
Aquest contracte no està subjecte a regulació harmonitzada i al seu expedient
CCS12022000055 hi consta el plec de clàusules administratives particulars, el projecte
d’obres aprovat per Junta de Govern Local de data 9 de juny de 2022, i demés
documentació prevista a l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre del 2017
(LCSP)
Atès que aquest contracte es tipifica com a contracte administratiu d’obres d’acord amb
el previst als articles 25 i 13 de la LCSP .
Atès que el procediment a seguir per a l'adjudicació del contracte és l'obert simplificat,
atenent a diversos criteris de valoració, en virtut dels articles 131, 145 i 159 de la LCSP,
i que la tramitació de l’expedient serà la ordinària, de conformitat amb els articles 116 i
següents de la Llei i inclou la documentació necessària segons Articles 122 i 124 de la
LCSP.
Vist que a l’expedient s’han incorporat el Plec de clàusules administratives particulars i
el Projecte tècnic , d’acord amb el que disposa l’article 116.3 de la LCSP.
Atès que d’acord amb la informació d’Intervenció hi ha crèdit suficient a la partida
consignada.
Vist que a l’expedient hi consta l’informe emès per la Secretària general de l’Ajuntament,
en compliment d’allò establert a la Disposició Addicional Segona de la LCSP.
Vist el que disposa l’apartat 1 de la Disposició Addicional Segona de la LCSP i atès que
l’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local per la delegació conferida per
l’Alcaldia en data 26 de juny de 2019.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12022000055 i antecedents corresponents , la
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
Primer.- INICIAR l'expedient de contractació de les obres del ‘Projecte Modificat II
d’urbanització del carrer Narcís Paulís’ incorporant-hi la documentació a què fa
referència l'article 116 del LCSP.
Segon.- APROVAR de conformitat amb l’article 117 de la LCSP l'expedient de
contractació administrativa de les obres del ‘Projecte Modificat II d’urbanització del
carrer Narcís Paulís’, amb un import màxim de licitació de cent seixanta-un mil sis-cens
noranta-tres euros amb vuitanta-sis cèntims. (161.693,86€)
Aquest import es desglossa en 133.631,29 € de pressupost net, més 28.062,57 € en
concepte d'IVA calculat al tipus del 21%.
La durada màxima del contracte s'estableix un termini de 4 mesos, a comptar des del
dia següent a la signatura de l’acta de comprovació de replanteig.

Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la
contractació de les obres del ‘Projecte Modificat II d’urbanització del carrer Narcís
Paulís’.
Quart.- APROVAR la despesa de la present contractació que es finançarà amb càrrec a
la següent partida del pressupost municipal:
2022 140 1532 61921 URBANITZACIÓ TRAM C. NARCÍS PAULÍS.
Operació Referència
200200

Tipus
Partida
Despeses 22140 1532 61921

Import
161693.86

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
URBANITZACIO TRAM C. NARCIS PAULIS
100 001 001 001 000 000

Cinquè.- CONVOCAR la licitació i tramitar l'expedient de contractació de les obres del
‘Projecte Modificat II d’urbanització del carrer Narcís Paulís’, que es tramitarà pel
procediment obert simplificat i procedir a la publicació de l’anunci de licitació en el Perfil
del Contractant de conformitat amb els articles 117 i 135 de la LCSP.
Sisè.- NOMENAR, com a Responsable del Contracte, el Sr. Ramon Prat Molas, Cap
d’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot, amb les facultats determinades a l’article 62
de la LCSP, i haurà de supervisar la seva execució , adoptar les decisions i dictar les
instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta realització de la
prestació pactada dins de l’àmbit de facultats que l’òrgan de contractació li atribueixi
Setè.- DELEGAR a l’Alcaldia la competència per aprovar tots els actes de tràmit que
s’hagin de dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des del seu inici fins a
la seva definitiva finalització o resolució.
S’aprova per unanimitat.
11.2. - PRORROGAR EL CONTRACTE DEL SERVEI D'ATENCIÓ I GESTIÓ
D'USUARIS (MONITORS) PISTA DE GEL, ANY 2022 I ACORDAR LA CESSIÓ A
L'EMPRESA CORRIOL SERVEIS EDUCATIUS SL
Núm. de referència

: X2022043478

Antecedents
Atès que DinamiG va adjudicar el servei de Gestió i Atenció als usuaris de la Pista de
Gel a favor de l’empresa WERNER ESTELLÉ JACINTO, amb NIF **** mitjançant
Decret del President del Consell de Direcció número 2021LDIG000289 de data 13 de
desembre de 2021.
La durada del contracte s’establia en un (1) any a comptar des de la data de formalització
del contracte, amb possibilitat de dues pròrrogues anuals.
La clàusula quarta del contracte establia l’acceptació per part de l’empresa adjudicatària
de la subrogació del contracte a l’Ajuntament d’Olot, amb efectes a 1 de gener de 2022.
L’empresa adjudicatària va constituir una garantia definitiva per import de 741,17 € a
favor de DinamiG en data 22 de desembre de 2021. Atesa la subrogació del contracte
a l’Ajuntament d’Olot, la garantia definitiva va ser retornada en data 18 de febrer de
2022, segons antecedents que consten a l’expedient KBD22021000011.

Vist que l’empresa Werner Estellé Jacinto, amb NIF **** ha dut a terme la
prestació del servei de forma correcta, i d’acord amb els termes establerts en el
contracte i els plecs de la licitació, i atès que l’Ajuntament d’Olot té la voluntat que
s’instal·li novament la pista de gel aquest any 2022, del 16 de desembre de 2022 al 8
de gener de 2023, ambdós inclosos.
Atès que el Sr. Werner Estellé Jacinto va presentar una instància (Registre d’Entrada
E2022007574) per sol·licitar la cessió de l’esmentat contracte a favor de la societat
Corriol Serveis Educatius SL amb NIF B16914988.
Atès que l'Ajuntament d'Olot ha previst la partida PISTA GEL 22 200 4311 226997 al
pressupost de despeses de la corporació.
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12022000050 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Prorrogar per una anualitat el contracte del servei de gestió i atenció als
usuaris de la pista de gel, que es va adjudicar a l’empresa Werner Estellé Jacinto, amb
NIF **** i acordar la cessió del contracte a favor de la societat Corriol Serveis
Educatius SL amb NIF B16914988; previ compliment del requeriment de constitució de
la garantia definitiva.
Segon.- Establir que el preu màxim del contracte serà de catorze mil vuit-cents vint-itres euros amb trenta-cinc cèntims (14.823,35 €), IVA inclòs.
Aquest preu es desglossa en dotze mil dos-cents cinquanta euros amb setanta cèntims
(12.250,70 €) de pressupost net i dos mil cinc-cents setanta-dos euros amb seixanta-cinc
cèntims (2.572,65 €) corresponents al 21% d’IVA.
La contractació es basa en preus unitaris, per tant l’Ajuntament d’Olot no està obligat a
exhaurir el pressupost base de licitació atès que el servei s’executarà en funció de les
necessitats.
Tercer.- Autoritzar i disposar la totalitat del preu del contracte amb càrrec a la
partida: PISTA GEL 22 200 4311 226997
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 22200 4311 226997

Import
14823.35

Descripció
PISTA DE GEL

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

Quart.- Requerir a l’empresa Corriol Serveis Educatius SL amb NIF B16914988
perquè en un termini de set dies hàbils a partir de l’endemà de la recepció de
l’acord, constitueixi la garantia definitiva a favor de l’Ajuntament d’Olot, per un
import total de 621,72 € (5% de 12.434,45 €) corresponent al 5% del pressupost
base de licitació, IVA exclòs, tal com estableix la clàusula 25 del plec de
clàusules administratives particulars.
La garantia definitiva es podrà constituir mitjançant transferència al compte corrent
número ES31 2100 0008 2502 0050 0013 fent-hi constar la referència “Pròrroga i
cessió contracte servei monitors pista de gel, exp. CCS12022000050”.
Cinquè.- Requerir a l’empresa Corriol Serveis Educatius SL amb NIF B16914988
perquè formalitzi el contracte, previ compliment del punt quart.
S’aprova per unanimitat.

11.3. - APROVACIÓ DESPESA DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE DEIXALLES I
NETEJA VIÀRIA DEL 4RT TRIMESTRE DE 2022
Núm. de referència

: X2011003316

Antecedents
En data 29 d’agost de 2011, el Ple de l’Ajuntament d’Olot va acordar adjudicar el
contracte de gestió del servei públic municipal de recollida de deixalles i neteja viària a
la UTE IGFA SA – UBASER SA, per un període de 8 anys, a partir de l’1 de gener de
2012 fins a 31 de desembre de 2019, amb possibilitat de pròrroga per un termini màxim
de 2 anys.
El Ple de l’Ajuntament d’Olot en sessió de 19 de març de 2015, va acordar prorrogar el
contracte del servei públic municipal de recollida de deixalles i neteja viària a la UTE
IGFA SA – UBASER SA pel termini de 2 anys, fixant com a data de finalització del mateix
el 31 de desembre de 2021.
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 23 de desembre de 2021 va acordar
prorrogar el contracte de la concessió per a la prestació del servei de recollida i
tractament de residus i neteja viària d’Olot adjudicat a l’empresa IGFA SA - URBASER
SA UTE, amb NIF U55111645, amb efectes a 1 de gener de 2022 i fins a la formalització
del contracte resultant de la licitació que s’està tramitant (aprovada pel Ple de
l’Ajuntament 22 de juliol de 2021), així com va aprovar la modificació dels preus pel
servei públic de recollida de deixalles i neteja viària per l’any 2022 amb un increment del
2,635%, corresponent al 85% de la variació de l’IPC, tenint en compte la variació del
l’IPC de Catalunya d’agost de 2020 a agost de 2021 ha estat d’un 3,1%.
En la mateixa sessió plenària es va aprovar l’autorització i disposició de la despesa per
a l’any 2022 per un termini previst de pròrroga del contracte de 8 mesos, pels imports
resultants del preu de la despesa amb el contracte vigent a 2021 i l’aplicació de la revisió
de preus.
El Ple de l’Ajuntament del dia 19 de maig de 2022 es va acordar declarar desert
l’expedient administratiu (CCS12021000055) de la licitació del contracte de la concessió
de serveis de recollida de deixalles i neteja viària de la ciutat d’Olot; així com elaborar
un nous plecs per a la licitació del servei.
En data 20 de juny de 2022 el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic comunica
a l’Ajuntament d’Olot que ha iniciat un expedient arrel del recurs especial en matèria de
contractació interposat per l’empresa URBASER, SA, contra l’acord del Ple de
l’Ajuntament d’Olot, de data 19 de maig de 2022, de declaració de deserta de la licitació
del contracte de la concessió per a la prestació del servei de recollida i tractament de
residus i neteja viària d’Olot.
Atès que fins a la data no s’ha rebut resposta per part del Tribunat Català de Contracte
del Sector Públic i atesa la pròrroga del contracte adjudicat a UTE IGFA SA – UBASER
SA.
I vist l’informe NI0220220001949 emès pels tècnics del Consorci de Medi Ambient i Salut
Pública Sigma, en què informen favorablement la despesa pel que fa al quart trimestre
de 2022, segons:

Concepte
Recollida
domèstica

Import BI
379.701,00

Recollida envasos
lleugers
Recollida activitats
(€/tn)
Servei gestió planta
de transferència
Neteja viària
Recollida de paper i
cartró comercial
Extres IGFAURBASER

118.251,25

Import IVA
37.970,10

Import IVA inclòs
417.671,10

Partida
22 700 1621 227001 Recollida i
transport de residus

118.251,25

22 700 1621 227001 Recollida i
transport de residus
22 700 1621 227001 Recollida i
transport de residus
22 700 1621 227001 Recollida i
transport de residus
22 700 163 227003 Neteja viària
22 700 1621 227001 Recollida i
transport de residus
22 700 1621 227001 Recollida i
transport de residus

68.723,89

6.872,39

75.596,28

50.801,98

5.080,20

55.882,18

260.295,94
13.625,98

26.029,59
1.362,60

286.325,53
14.988,58

28.456,25

2.845,63

31.301,88

I vist l’expedient administratiu núm. CCS12011000008 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar l’informe núm. NI022022001949 emès pels tècnics del Consorci de
Medi Ambient i Salut Pública Sigma en data 5 de setembre de 2022, en el qual es
motiven les necessitats a contractar.
Segon.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per un termini de quatre mesos
( des de l’1 de setembre al 31 de desembre de 2022 ) pels imports resultants del preu
de la despesa del contracte vigent, amb càrrec a les següents partides:
Concepte
Recollida domèstica

Import BI
379.701,00

Recollida envasos
lleugers
Recollida activitats
(€/tn)
Servei gestió planta
de transferència
Neteja viària
Recollida de paper i
cartró comercial
Extres IGFAURBASER

118.251,25

Import IVA
37.970,10

Import IVA inclòs
417.671,10
118.251,25

68.723,89

6.872,39

75.596,28

50.801,98

5.080,20

55.882,18

260.295,94
13.625,98

26.029,59
1.362,60

286.325,53
14.988,58

28.456,25

2.845,63

31.301,88

Operació Referència
200220
200220
200220
200220
200220
200220
200220

Tipus
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses

S’aprova per unanimitat.

Partida
22700 1621 227001
22700 1621 227001
22700 1621 227001
22700 1621 227001
22700 163 227003
22700 1621 227001
22700 1621 227001

Import
417671.10
118251.25
75596.28
55882.18
286325.53
14988.58
31301.88

Partida
22 700 1621 227001 Recollida i transport de
residus
22 700 1621 227001 Recollida i transport de
residus
22 700 1621 227001 Recollida i transport de
residus
22 700 1621 227001 Recollida i transport de
residus
22 700 163 227003 Neteja viària
22 700 1621 227001 Recollida i transport de
residus
22 700 1621 227001 Recollida i transport de
residus

Descripció
RECOLLIDA I TRANSPORT RESIDUS
RECOLLIDA I TRANSPORT RESIDUS
RECOLLIDA I TRANSPORT RESIDUS
RECOLLIDA I TRANSPORT RESIDUS
NETEJA VIARIA
RECOLLIDA I TRANSPORT RESIDUS
RECOLLIDA I TRANSPORT RESIDUS

CC1
100
100
100
100
100
100
100

CC2
001
001
001
001
001
001
001

CC3
001
001
001
001
001
001
001

CC4
001
001
001
001
001
001
001

CC5
000
000
000
000
000
000
000

CC6
000
000
000
000
000
000
000

11.4. - APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT, PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
PARTICULARS I PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA
CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT,
DEL SERVEI DE CLASSES DE NATACIÓ A UNA INSTAL·LACIÓ DE PISCINA
COBERTA AMB MONITORATGE. CURS 2022-2023; I CONVOCATÒRIA DE
LICITACIÓ
Núm. de referència

: X2022046183

Tipus contracte
Procediment
Criteris

SE
NE
SP

DE SERVEIS
PROCEDIMENT NEGOCIAT
SENSE PUBLICITAT

Antecedents:
Atesa la necessitat de contractar els “serveis de piscina coberta amb monitoratge per tal
de realitzar les sessions de natació de les activitats organitzades per l’Ajuntament d’Olot
que així ho requereixin” per al període de 1 d’octubre de 2022 a 30 de juny de 2023 amb
el “Club Natació Olot”, d’acord amb l’informe emès pel cap de l’àrea d’esports de
l’Ajuntament d’Olot.
Atès que el Club Natació Olot és l’entitat propietària de les piscines de les Tries, úniques
instal·lacions de piscina coberta d’Olot i de tota la Garrotxa, on poder impartir les
sessions de natació a contractar.
Vist que el procediment a seguir per a l’adjudicació és el negociat sense publicitat, en
aplicació dels articles 166 i 168.a)2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic (en endavant LCSP).
Vist l’informe tècnic de 13 de setembre de 2022 emès pel cap de l’àrea d’esports de
l’Ajuntament d’Olot que explicita la necessitat d’iniciar el servei tant a la gent gran com
a les escoles el dia 1 d’octubre de 2022 i en el qual justifica que no s’ha pogut iniciar i
tramitar l’expedient en el termini ordinari per haver estat l’àrea d’esports pendent que les
escoles confirmessin el nombre de cursos que participarien en la campanya d’aquest
any, de l’evolució de les inscripcions a les activitats dirigides de la gent gran per així
poder definir el nombre d’hores que feien falta per a cobrir la necessitat d’aquest sector
poblacional i en espera de l’evolució del mercat energètic per ajustar el preu/hora de les
diferents activitats.

Fonaments jurídics:
Atès que el contracte administratiu es tipifica com a contracte de serveis, d’acord amb
els articles 25 i 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
(en endavant LCSP)
D’acord amb allò que estableixen els articles 116 i 168.a) 2n de la LCSP.
Atès el que estableix l’article 119 de la LCSP pel que fa a la tramitació urgent dels
expedients de contractació.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12022000057 i antecedents corresponents, la
regidora-delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- INICIAR l’expedient de contractació dels serveis de piscina coberta amb
monitoratge per tal de realitzar les sessions de natació de les activitats organitzades per
l’Ajuntament d’Olot que així ho requereixin, amb “El Club Natació Olot“, NIF G17067398.
Segon.- APROVAR l’expedient de contractació administrativa serveis de piscina coberta
amb monitoratge per tal de realitzar les sessions de natació de les activitats organitzades
per l’Ajuntament d’Olot que així ho requereixin, amb el “Club Natació Olot “, d’acord amb
el previst a l’article 117 de la LCSP.
El pressupost màxim de licitació del contracte, s’estableix en la quantitat de VUITANTAMIL VINT-I-VUIT EUROS I QUINZE CÈNTIMS (80.028,15.-€) IVA exempt. El seu
finançament es distribuirà de la següent manera:
•
•

Pressupost de 2022 (1 d’octubre a 31 de desembre): vint-i-nou mil dos-cents
euros i noranta-tres cèntims (29.200,93.-€), IVA exempt.
Pressupost de 2023 (1 de gener a 30 de juny): cinquanta mil vuit-cents vint-i-set
euros i vint-i-dos cèntims (50.827,22.-€), IVA exempt.

L’oferta de preu de l’empresa licitadora no pot superar el pressupost base de licitació.
Si el preu ofert per l’empresa supera el pressupost base, l’oferta serà refusada.
La duració del contracte serà de 1 d’octubre de 2022 a 30 de juny de 2023.
Tercer.- DECLARAR la tramitació urgent de l’expedient de contractació.
Quart.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el plec de condicions
tècniques, d’acord amb el previst als articles 122 i 124 de la LCSP.
Cinquè.- APROVAR la despesa, segons:
Exercici 2022 (1 d’octubre-31 de desembre de 2022): 29.200,93.-€
Exercici 2023 (1 de gener-30 juny de 2023): 50.827,22.-€

La despesa corresponent a l’exercici 2022 (1 octubre-31 de desembre) es pagarà amb
càrrec a la partida pressupostària següent: 22 399 341 227991.- Prestació Serveis
CNO del Pressupost de l’Ajuntament d’Olot
Operació Referència
200200
200200

Tipus
Partida
Despeses 22399 341 227991
Despeses 99999

Import
29200.93
50827.22

Descripció
PRESTACIO SERVEIS CNO
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

Donat que aquesta contractació comporta obligacions per a exercicis futurs,
l’Ajuntament d’Olot es compromet a aprovar en els pressupostos dels anys
corresponents les consignacions necessàries per afrontar les despeses del contracte.
Sisè.- CONVIDAR, en aplicació de l’article 168.a) 2n. i 170 de la LCSP, a l’entitat “Club
Natació Olot“, NIF G17067398, de conformitat amb l’informe que consta a l’expedient,
per tal que si ho desitja, presenti oferta en els termes recollits en el plec de clàusules
administratives particulars i el plec de condicions tècniques.
Setè.- NOMENAR Responsable del Contracte al Sr. Miquel Roca i Juan, cap de l’àrea
d’esports de l’Ajuntament d’Olot, d’acord amb l’article 62 de la LCSP.
Vuitè.- DELEGAR a l’Alcalde de l’Ajuntament d’Olot la competència per aprovar tots els
actes de tràmit que s’hagin de dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des
del seu inici fins a la seva definitiva finalització o resolució, donant-ne compte a la Junta
de Govern Local.
S’aprova per unanimitat.
11.5. - APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT, PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
PARTICULARS I TÈCNIQUES PER LA CONTRACTACIÓ MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT DEL SUBMINISTRAMENT DE
DIVERSES CÀMERES DE SEGURETAT I LLICÈNCIES CORRESPONENTS; I
CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ
Núm. de referència

: X2022045967

Tipus contracte
Procediment
Criteris

SU
AD
NO

DE SUBMINISTRAMENT
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Atès que es necessita contractar el subministrament de la renovació del
subministrament de diverses càmeres de seguretat destinades a diversos llocs de la
població, amb l’objectiu de millorar la seguretat ciutadana i són les següents:
-

1 Càmera ambient per lector matrícula La Solfa
3 Càmeres exteriors carrers d’Olot: Nucli antic, Plaça Hospital, Pou del Glaç
cantonada Josep Ayats.
6 Càmeres exteriors instal·lacions municipals: Cementiri (4) , Espai cràter (2)
2 Càmera interior espai cràter

I les llicències corresponents:
-

6 llicències Milestone per 2 anys
6 Care Plus XProtect Professional (Milestone) per 670 dies.

Vist l’informe NI022022001890 emès pel Joan Prat Espuña, Responsable del
Departament d’Informàtica i Noves Tecnologies de l’Ajuntament d’Olot.
El termini de subministrament de les càmeres s’estableix en un màxim de 2 mesos i la
cobertura de les llicències s’estableix en 2 anys per les Milestone i 670 dies per les Care
Plus XProtect.
El pressupost base de licitació ascendeix a vint mil cinc-cents setanta euros (20.570,00
€), IVA inclòs. Aquest import es desglossa en disset mil euros (17.000,00 €) de
pressupost net i tres mil cinc-cents setanta euros (3.570,00 €) en concepte d’IVA calculat
al 21%.
El Valor Estimat (VE) s’estableix en 17.000,00 €.
De conformitat amb el que disposa l’article 116 de la LCSP, la celebració de contractes
per part de les administracions púbiques requerirà la prèvia tramitació de l’expedient,
que s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els
termes previstos a l’article 28 de l’esmentada LCSP.
Vist que a l’expedient s’han incorporat el Plec de clàusules administratives particulars i
el Plec de clàusules tècniques d’acord amb el que disposa l’article 116.3 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP).
Atès que el procediment a seguir per a l’adjudicació del contracte és l’obert simplificat
abreujat , d’acord amb l’article 159 de la LCSP, i que la tramitació de l’expedient serà
ordinària, de conformitat amb l’article 116 i següents de la LCSP.
Vist que a l’expedient consta l’informe emès per la Secretària general de l’Ajuntament,
en compliment de la Disposició Addicional Tercera de la LCSP.
Vist el que disposa l’apartat 1 de la Disposició Addicional Segona de la LCSP i atès que
l’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local per la delegació conferida per
l’Alcaldia en data 26 de juny de 2019, i vist el decret de delegació de competències de
data 25 de juny de 2019.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12022000056 com a regidora delegada
d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer. INICIAR l’expedient de contractació administrativa que ha de regir la licitació pel
subministrament de diverses càmeres de seguretat i les llicencies corresponents,
incorporant-hi la documentació que fa a què fa referència l’article 116 de la LCSP.

Segon. APROVAR, de conformitat amb l’article 117 de la LCSP, l’expedient de
contractació administrativa que ha de regir la licitació pel subministrament de diverses
càmeres de seguretat i les llicencies corresponents pel preu de vint mil cinc-cents
setanta euros (20.570,00 €), IVA inclòs. Aquest import es desglossa en disset mil euros
(17.000,00 €) de pressupost net i tres mil cinc-cents setanta euros (3.570,00 €) en
concepte d’IVA calculat al 21%.
El termini de subministrament s’estableix en un termini màxim de 2 mesos a partir de
l’adjudicació del contracte, i la cobertura de les llicències s’estableix en 2 anys per les
Milestone i 670 dies per les Care Plus XProtect.
Tercer. APROVAR el Plec de clàusules administratives i el Plec de clàusules tècniques
que han de regir la contractació del subministrament abans esmentat, tal i com
determina l’article 122 i 124 de la LCSP.
Quart.- APROVAR la despesa de la present contractació que es finançarà amb càrrec
a les següents partides del pressupost municipal
2022 180 132 63904 Sistemes de Seguretat i Vigilància
16.070,00 €
2022 141 132 213003Mantenim. Càmeres Vigilància Espai Públic 4.500,00 €
Operació Referència
200200

Tipus
Partida
Despeses 22180 132 63904

Import
16070

200200

Despeses 22141 132 213003

4500

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SISTEMES DE SEGURETAT I VIGILANCIA
100 001 001 001 000 000
(PR22)
MANTENIMENT CAMERES VIGILANCIA
100
ESPAI
001 001 001 000 000
PUBLIC

S’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de crèdit adequat
i suficient per atendre la despesa.
Cinquè.- CONVOCAR la licitació i tramitar l’expedient de contractació del
subministrament de diverses càmeres de seguretat i llicencies corresponents que es
tramitarà de forma ordinària, pel procediment obert simplificat abreujat, i es durà a terme
atenent a un únic criteri d’adjudicació; d’acord amb el que disposen els articles 145 i
146 de la LCSP, i procedir a la seva publicació en el Perfil del Contractant de
l’Ajuntament d’Olot.
Sisè. NOMENAR, com a Responsable del Contracte, el Sr. Joan Prat Espuña,
Responsable del Departament d’Informàtica i Noves Tecnologies de l’Ajuntament d’Olot,
amb les facultats determinades a l’article 62 de la LCSP, i haurà de supervisar la seva
execució, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat
d’assegurar la correcta realització de la prestació pactada dins de l’àmbit de facultats
que l’òrgan de contractació li atribueixi.
Setè. DELEGAR a l’Alcaldia la competència per aprovar tots els actes de tràmit que
s’hagin de dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des del seu inici fins a
la seva definitiva finalització o resolució.
S’aprova per unanimitat.

11.6. - DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE
FORMACIÓ PROFESSIONAL DEL PERFIL D'HOTELERIA DEL PLA DE
TRANSICIÓ AL TREBALL (PTT) DE LA GARROTXA CURS 2021-2022.
Núm. de referència

: X2021039249

La Junta de Govern Local de data 30 de setembre de 2021 va adjudicar el contracte de
servei de formació professional del perfil d’hoteleria del PTT Garrotxa, curs 2021-2022
a favor de l’empresa RESTAURANT CAN XEL, SL, amb CIF B55034011, pel preu total
de vint-i-dos mil tres-cents vint-i-dos euros (22.322,00.-) IVA exclòs, per un termini des
de la data de formalització del contracte fins a 30 de juny de 2022.
Per tal de garantir la correcta execució del contracte, l’empresa “Restaurant Can Xel,
SL” en data 30 de setembre de 2021 va dipositar una fiança definitiva per import de
1.160,50 €.
Atesa la sol·licitud presentada per la Sra. **** en representació de l’empresa “Restaurant
Can Xel, SL”, Registre d’Entrada núm. E2022016086 de data 5 d’agost de 2022, en la
qual demana la devolució de la fiança esmentada.
Vist que el Sr. Ricard Sargatal Pont, director de l’Àrea de Cultura i responsable del
contracte, en data 29 d’agost de 2022 informa que el servei s’ha desenvolupat
correctament i és favorable al retorn de la fiança .
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12021000063 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
Procedir al retorn de la fiança d’import de mil cent euros amb cinquanta cèntims
(1.160,50 €) dipositada per l’empresa RESTAURANT CAN XEL, SL, amb CIF
B55034011 en data 30 de setembre de 202, per tal de garantir la correcta execució del
contracte del servei de formació professional del perfil d’hoteleria del PTT Garrotxa, curs
2021-2022.
S’aprova per unanimitat.
12.1. - PAGAMENT GRATIFICACIÓ EXTRAORDINÀRIA A UN TREBALLADOR
ADSCRIT A VIA PÚBLICA PELS SERVEIS REALITZATS EL DIA 15 D'AGOST DE
2022
Núm. de referència

: X2022045815

Vist l’expedient administratiu RH132022000131 i antecedents corresponents, la regidora
delegada d'Organització i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció del següent acord:

Vist que ****, funcionari interí d’aquest Ajuntament, amb la categoria d’assentador de
mercats, inclòs en el Grup E, va realitzar 7,40 hores en motiu de la organització del
mercat setmanal el dia 15 d’agost dia festiu (Dia de l’Assumpció de la Mare de Déu),
d’acord amb el calendari laboral d’aquest Ajuntament
Primer.- Pagament d’una gratificació extraordinària per treball en dia festiu (15/08/22) a
**** per un total de 7,40 hores per import de 153,77 euros.
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:
Operació Referència
0

Tipus
Partida
Despeses 22130 4313 13001

Import
153.77

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
HORES EXTRAORDINARIES ASSENTADOR
220 001 999 999 999 999
MERCATS

S’aprova per unanimitat.
13.1. - PAGAMENT DE SERVEIS EXTRAORDINARIS AL PERSONAL DE LA
POLICIA MUNICIPAL PER LES HORES EXTRES REALITZADES DEL DIA 16 DE
JULIOL AL 15 D'AGOST DE 2022
Núm. de referència

: X2022045788

Atès l’informe del Sotsinspector de la Policia Municipal de data 15 d’agost de 2022, amb
número d’expedient PS032022000008.
Vist l’expedient administratiu RH132022000129 i antecedents corresponents, la regidora
delegada d'Organització i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció del següent acord:
D’acord amb l’acta número 1/2018 de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament
d’Olot de data 12 de juny de 2018, sobre la modificació del import de les hores
extraordinàries i les condicions laborals de la Policia Municipal.
Primer.- Pagament de serveis extraordinaris al personal de la Policia Municipal que es
relaciona a continuació realitzats des del 16 de juliol al 15 d’agost de 2022:
Nom i Cognoms / Data / Servei

Hores

Import (€)

**** – Sergent
22/07/22 TASQUES FORA DE SERVEI - 951

2

54,16 €

2

45,14 €

**** – Agent
05/08/22 REFORÇ TORN - 952

**** – Agent

16/07/22 REFORÇ TORN - 964

6

160,56 €

2,75

62,07 €

4
8

94,48 €
214,08 €

1
1
1
1
1

30,23
31,59
27,08
31,59
30,23

€
€
€
€
€

952
952
951
951

2,50
2
2
2

56,43
45,14
40,30
40,30

€
€
€
€

02/08/22 REFORÇ TORN – 952
05/08/22 REFORÇ TORN - 952

2,75
2

62,07 €
45,14 €

**** – Agent
02/08/22 REFORÇ TORN - 952

**** – Agent
16/07/22 REFORÇ TORN – 963
16/07/22 REFORÇ TORN - 964

**** – Sergent
15/07/22
17/07/22
25/07/22
30/07/22
07/08/22

TASQUES
TASQUES
TASQUES
TASQUES
TASQUES

FORA
FORA
FORA
FORA
FORA

DE
DE
DE
DE
DE

SERVEI – 952
SERVEI – 963
SERVEI- 951
SERVEI – 963
SERVEI – 952

**** – Agent
26/07/22
28/07/22
02/08/22
05/08/22

REFORÇ
REFORÇ
REFORÇ
REFORÇ

TORN
TORN
TORN
TORN

–
–
–
–

**** – Agent

**** – Sergent
09/08/22
10/08/22
12/08/22
14/08/22

TASQUES
TASQUES
TASQUES
TASQUES

FORA
FORA
FORA
FORA

DE
DE
DE
DE

SERVEI
SERVEI
SERVEI
SERVEI

–
–
–
–

951
951
951
963

1
2
2
1

27,08
54,16
54,16
31,59

2
2

40,30 €
40,30 €

€
€
€
€

**** – Agent
26/07/22 REFORÇ TORN – 951
28/07/22 REFORÇ TORN – 951

**** – Agent
26/07/22
28/07/22
02/08/22
05/08/22

REFORÇ
REFORÇ
REFORÇ
REFORÇ

TORN
TORN
TORN
TORN

– 952
– 952
- 951
- 951

TOTAL

Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:

2,50
2
2
2
61,50

56,43
45,14
40,30
40,30

€
€
€
€

1.500,35€

Operació Referència
0

Tipus
Partida
Despeses 22180 132 13001

Import
1500.35

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
HORES EXTRAORDINARIES SEGURETAT
180 008 999 999 999 999

S’aprova per unanimitat.
14.1. - PAGAMENT D'UN COMPLEMENT DE NOCTURNITAT AL PERSONAL DE
LA POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS DEL 16 DE JULIOL AL 15
D'AGOST DE 2022
Núm. de referència : X2022045805
Atès l’informe del Sotsinspector de la Policia Municipal PS052022000009 de data de 16
d’agost de 2022.
Vist l’expedient administratiu RH132022000130 i antecedents corresponents, la regidora
delegada d'Organització i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
D’acord amb el que estableix l’annex 1, aprovat pel Ple d’aquesta Corporació en la
sessió celebrada el dia 26 de març de 1992, sobre els serveis de nocturnitat de la Policia
Municipal.
D’acord amb l’acta número 1/2018 de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament
d’Olot de data 12 de juny de 2018, sobre la modificació del import de les hores
extraordinàries i les condicions laborals de la Policia Municipal.
Primer.- Pagament d’un complement de nocturnitat al personal de la Policia Municipal
que es relaciona a continuació pels serveis realitzats des del dia 16 de juliol al 15 d’agost
de 2022:
Nom i Cognoms

Dies

Serveis

7

Nocturnitat

3

Nocturnitat

7

Nocturnitat

6
7
1
14
7
6
7
3
7

Nocturnitat

Import (€)

CAPORALS

****
****
****

191,03 €
81,87 €
191,03 €

AGENTS

****
****
****
****
****
****
****
****
****

Nocturnitat
Nocturnitat
Nocturnitat
Nocturnitat
Nocturnitat
Nocturnitat
Nocturnitat
Nocturnitat

113,40 €
132,30 €
18,90 €
264,60 €
132,30 €
113,40 €
132,30 €
56,7 €
132,30 €

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

3
2
7
7
7
7
7
7
1
5
7

TOTAL

135

Nocturnitat

56,70 €
37,80 €
132,30 €
132,30 €
132,30 €
132,30 €
132,30 €
132,30 €
27,29 €
94,50 €
132,30 €

Nocturnitat
Nocturnitat
Nocturnitat
Nocturnitat
Nocturnitat
Nocturnitat
Nocturnitat
Nocturnitat
Nocturnitat
Nocturnitat

2.702,52 €

Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:
Operació Referència
0

Tipus
Partida
Despeses 22180 132 121031

Import
2702.52

Descripció
ALTRES
COMPLEMENTS
SEGURETAT

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
NOCTURNITAT
180 008 999 999 999 999

S’aprova per unanimitat.
15.1. - PROPOSTA PAGAMENT DELS SERVEIS DE RETENS REALITZATS DEL 16
DE JULIOL AL 15 D'AGOST DE 2022
Núm. de referència

: X2022045847

Atès els informes del cap d’àrea d’Informàtica de data de 16 d’agost de 2022 amb
número d’expedient NI022022001788, l’informe del director tècnic de la Brigada
Municipal de data de 17 d’agost de 2022 amb número d’expedient NI022022001805 i
l’informe del cap d’àrea d’Esports de data de 17 d’agost de 2022 d’expedient
NI022022001800.
D’acord amb el que estableix el punt 7 de l’acta de la Comissió de seguiment del conveni
número 66, de data 14 de maig de 2018, i la seva ratificació per la Mesa General de
Negociació de l’Ajuntament d’Olot en data 12 de juny de 2018 sobre els retens de
Brigada Municipal, Informàtica i tècnics d’Urbanisme.
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot de data 28/01/2022 amb
número d’expedient RH132022000009 en la qual signava l’import unitari de les hores de
serveis extraordinaris i altres conceptes de personal de l’Ajuntament d’Olot i organismes
autònoms per a l’any 2022.
Vist l’expedient administratiu RH132022000132 i antecedents corresponents, la regidora
delegada d'Organització i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:

Primer.- Pagament d’un complement en concepte de reten al personal de la Brigada
Municipal, d’informàtica, dels serveis tècnics d’urbanisme i d’esports que es relaciona a
continuació pels serveis de reten realitzats del 16 de juliol al 15 d’agost de 2022.

Brigada

****
****

Sortida
reten acte
programat
Hores
excedent
sortida

Servei

Sortida
reten
laborable
Sortida
reten festiu

Nom i Cognoms

Reten
setmana

Segon.- Regularització de l’import dels retens setmanals del personal electricista de la
Brigada amb perllongació de la jornada pels quals es va pagar de més l’import de 4,04
euros des del dia 1 d’abril de 2022 al 17 de juliol de 2022, segons es relaciona a
continuació:

3
2

-

-

Brigada

2

-

-

-

173,19 €

Brigada

1

2

-

-

-

-8,08 €
253,14 €

Brigada

1

2

-

-

-

-8,08 €
253,14 €

Informàtica

2

-

-

-

-

-12,12 €
283,44 €

Informàtica

2

2

-

-

1,17

426,39 €

Informàtica

2

-

-

-

2

-

-

-

-

283,44 €

Esports
Esports

1

1
-

-

-

-

199,45 €

-

-

141,72 €

390,82 €

Diferències reten setmana
(16/04/22 al 15/05/22 –
13/06/22 al 17/07/22)

****
Diferències reten setmana
(16/04/22 al 15/05/22 –
13/06/22 al 17/07/22)

****
Diferències reten setmana
(01/04/22 al 15/04/22 16/04/22 al 15/05/22 –
13/06/22 al 17/07/22)

****
****
****
****
****
****

Import
(€)

Esports

1

283,44 €

TOTAL

2659,89 €

Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:
Operació Referència
0

Tipus
Partida
Despeses 22330 342 15300

Import
624.61

0
0

Despeses 22120 920 15300
Despeses 22142 165 15300

993.27
1042.01

S’aprova per unanimitat.

Descripció
RETENS
PERSONAL
INSTAL.LACIONS
RETENS INFORMATICA
RETENS ENLLUMENAT BRIGADA

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
ESPORTS
330 017 999 999 999 999
120
142

001
002

999
999

999
999

999
999

999
999

16.1. - PAGAMENT DELS SERVEIS EXTRAORDINARIS A DIVERS PERSONAL DE
L'AJUNTAMENT PER LES HORES EXTRES REALITZADES DEL 16 DE JULIOL AL
15 D'AGOST DE 2022
Núm. de referència

: X2022046015

La regidora delegada d'Organització i Atenció al ciutadà proposa a la Junta de Govern
Local l’adopció dels següents acords:
Pagament dels serveis extraordinaris a divers personal de l’Ajuntament que es relaciona
a continuació per les hores extres realitzades des del 16 de juliol al 15 d’agost de 2022:
Nom i Cognoms

Subàrea

Data

****
****
****
****

Notificador
Urbanisme
Educació
Brigada

28/07/22
23/07/22
30/07/22
09/07/22

Serveis
Ple municipal
Assistència casament
Assistència casament
Assistència casament

Núm/
hores

Import €

4
1
1
1

70,96 €
44,56 €
44,56 €
44,56 €

TOTAL

204,64€

Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:
Operació Referència
0

Tipus
Partida
Despeses 22130 920 13001

Import
70.96

0
0

Despeses 22140 150 13001
Despeses 22500 326 13001

44.56
44.56

0

Despeses 22142 150 13001

44.56

Descripció
CC1 CC2
HORES EXTRAORDINARIES ADMINISTRACIO
130 001
GENERAL
HORES EXTRAORDINARIES URB. ADM.
140
GRAL.
001
HORES EXTRAORDINARIES ENSENYAMENT
500 010
SERV.COMPL.
HORES
EXTRAORDINARIES
BRIGADA
142 002
ADM.GRAL.

S’aprova per unanimitat.

17.1. - CONCEDIR LLICENCIA D'OBRES PER REFORMA DE LA CUINA DE
L'ESCOLA PETIT PLANÇÓ
Núm.- LLICENCIA D’OBRES
BASSEGODA SC-C DE JOAQUIM VAYREDA N.0023
Núm. de referència : X2022033979

CC3 CC4 CC5 CC6
999 999 999 999
999
999

999
999

999
999

999
999

999

999

999

999

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de BASSEGODA SC per a AMPLIACIÓ
EDIFICI ESCOLAR AÏLLAT, al C DE JOAQUIM VAYREDA N.0023 , del municipi d’Olot.
Identificació de l’expedient: OMA32022000068
Situació: C DE JOAQUIM VAYREDA N.0023
1.- En data 16/6/2022, BASSEGODA SC amb DNI F17032871, representat per **** ,
presenta projecte d’obres majors per AMPLIACIÓ EDIFICI ESCOLAR AÏLLAT, amb
situació al carrer C DE JOAQUIM VAYREDA N.23, d’Olot, d’acord amb el projecte
redactat per ****.
2.- En data 31/8/2022 l’Enginyer 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 EQUIPAMENT PRIVAT (4.1.B I 4, 4.B)
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 BASSEGODA SC amb DNI: F1703287-1, representat per ****,
llicència d’obres (OMA32022000068), per AMPLIACIÓ EDIFICI ESCOLAR AÏLLAT, amb
situació al C DE JOAQUIM VAYREDA N.23, del municipi d’Olot, d’acord amb el projecte
redactat per ****.
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
Num liquidació
CRA2022600055

Import
461.06

Liquidació de Drets i Garanties:
Drets
Per: Un pressupost de: 65032 euros
Base liquidable (3)
65032

Drets

%
Drets definitius
Taxes
bonificació
2601.28
95
130.06

Total Drets
331.00

Garanties:
Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties

Euros
461.06
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

461.06

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

14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la
corresponent llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis
legals que causi.
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades
com li reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les
obres. En cas d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà
objecte de les sancions que corresponguin.
Condicions particulars
1. Abans de l’inici de les obres caldrà presentar:
• 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).
• Projecte d’obres redactat per arquitecte, visat i signat, en aplicació del

disposat a l’article 2 del Reial Decret 1000/2010 sobre visat col·legial
obligatori, atès que l’actuació projectada té caràcter públic i atesa l’entitat de
l’actuació.
2-Aquesta llicència no autoritza l’ocupació de la via pública amb materials o
altres elements propis de l’obra.
3- 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.
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.
S’aprova per unanimitat.
17.2. - CONSTRUCCIÓ DE 2 HABITATGES UNIFAMILIARS EN FILERA
C DE LA FAIXA N.0016
Núm.- LLICENCIA D’OBRES
**** -C DE LA FAIXA N.0016
Núm. de referència

: X2022006896

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per CONSTRUCCIÓ DE 2
HABITATGES UNIFAMILIARS EN FILERA, al C DE LA FAIXA N.16, del municipi d’Olot.
Identificació de l’expedient: OMA32022000012
Situació: C DE LA FAIXA N.0016
1.- En data 14/02/2022, **** amb DNI: ****, representat per ****, presenta projecte
d’obres majors per CONSTRUCCIÓ DE 2 HABITATGES UNIFAMILIARS EN FILERA,
amb situació al carrer C DE LA FAIXA N.16, d’Olot.
2.- En data 26/08/2022 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.
FONAMENT DE DRET
1. Vist el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per
acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 18 de juny de
2003 i quin Text Refós fou aprovat pel mateix òrgan en sessió de data 25 de setembre
de 2003, havent estat publicada la seva normativa al Diari Oficial de la Generalitat de
data 2 de febrer de 2004, i posteriors modificacions, qualifica la finca on es situa
l’edificació existent de sòl URBÀ CONSOLIDAT. Zona suburbana d’intensitat 2 (clau
11.2)
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya,
estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les llicències d’obres.
És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme.
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local,
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, que va delegar
aquesta competència en aquest òrgan municipal.
La Junta de Govern Local, ACORDA:

PRIMER.- Atorgar a **** amb DNI: ****, representat per ****, llicència d’obres
(OMA32022000012), per CONSTRUCCIÓ DE 2 HABITATGES UNIFAMILIARS EN
FILERA, amb situació al C DE LA FAIXA N.0016 , 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
CRA2022600054

Import
8684.54

Liquidació de Drets i Garanties:
Drets
Per:Un pressupost de: 189078.50 euros
2 LL_Connexió desguassos habitatges
2 Núm Guals
Base liquidable (3)
189078.50

Drets

%
bonificació
7825.54

Drets definitius
0

Taxes

7825.54

Total Drets
559.00

Garanties:
Garantia reposició paviments 300.00 euros
Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties

Euros
8384.54
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.

8384.54

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

bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació
vigent.
13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les
prestacions de la Seguretat Social.
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la corresponent
llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals que causi.
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En cas
d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les sancions
que corresponguin.
Condicions particulars
1. Abans de l’inici de 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 tècnic
assumint la direcció de l’execució de l’obra.
2. D'acord amb l'establert a l'art. 1 del Decret 282/1991, no es poden iniciar les obres de
construcció si no s'ha presentat prèviament a l'Ajuntament el corresponent projecte
executiu i el programa de control de qualitat. El projecte executiu haurà d’estar visat pel
col·legi d’arquitectes en aplicació del Reial Decret 1000/2010, sobre visat col·legial
obligatori. També caldrà presentar informe subscrit pel redactor del projecte sobre
l’adequació del projecte executiu al projecte bàsic autoritzat, o de modificació del
projecte en el seu cas.
3. 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. D’acord amb l’Estudi de gestió de residus del projecte, es preveu la reutilització de
64,56 m3 de terres en altra obra autoritzada. Abans de l’inici dels treballs de moviments
de terres, caldrà comunicar a l’Ajuntament el destí d’aquestes terres atès que els Serveis
tècnics municipals n’hauran d’acreditar la gestió mitjançant visita de comprovació,
d’acord amb l’establert a l’article 15.3 del Decret 89/2010 (PROGROC) (modificat pel
Reial Decret 210/2018). També caldrà aportar una fotografia de l’estat actual del terreny
on es dipositaran les terres.
5. Abans de l’inici de l’obra d’acabats de façanes, caldrà presentar mostra de color, que
haurà d’obtenir la conformitat dels Serveis tècnics municipals en aplicació de l’article 36
de les Ordenances de l’edificació del Pla General d’Olot.

6. Les tanques de parcel·la que limiten amb els espais públics tindran una alçada
màxima de 0,60 m i fins a 1,80 m només podran ser de filat o reixat metàl·lic o vegetals
(art. 158 POUM). Alhora, cal que la tanca s’ajusti a les característiques de les tanques
pròpies del sector per preservar la unitat de composició del conjunt, en coherència amb
l’establert a l’article 128 del POUM. Abans de l’inici de la construcció de la tanca
davantera, caldrà comunicar a l’Ajuntament la solució detallada, que haurà d’obtenir la
conformitat dels Serveis tècnics municipals.
7. Aquesta llicència no autoritza l’ocupació de la via pública amb materials o altres
elements propis de l’obra.
8. El rebaix de la vorera per a la formació del gual d’accés de vehicles a la finca s’haurà
d’executar segons les condicions de l’Ordenança Municipal Reguladora de Guals,
aprovada
pel
Ple
Municipal
el
dia
21
de
juny
de
2018.
(http://www.olot.cat/FitxersWeb/29161/2018_ORD_REGULADORA_GUALS.pdf).
9. Aquesta llicència no autoritza la instal·lació de rètols comercials visibles des de la via
pública.
10. S’imposa una fiança de 300,00 € per garantir la neteja i/o reposició de paviments de
la via pública que puguin afectar-se per l’execució de l’obra, especialment pels treballs
de moviment i transport de terres o runes previstos. La fiança s’haurà de dipositar en el
termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de la data de notificació de la concessió
de la llicència d’obres. L’efectivitat d’aquesta llicència queda supeditada a l’ingrés de la
fiança en el termini esmentat.
11. 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
12. 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.

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

LA SECRETÀRIA

