
 
 
 

JUNT ACTA NÚM.11 
JUNTA DE GOVERN LOCAL  

EL DIA 16 DE MARÇ DE 2023. 
 
 

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 16 de març de 2023 es reuneix en aquesta Casa 
Consistorial la Junta de Govern d’Aquets es reuneix en aquesta Casa Consistorial la 
Junta de Govern d’aquets Ajuntament sota la presidència del Sr. JOSEP BERGA I 
VAYREDA, per tal de celebrar la sessió ordinària i de primera convocatòria que s’escau 
al dia d’avui.  
 
Hi assisteixen els membres de la Junta de Govern Local Srs./es Estanis Vayreda i 
Puigvert,  Montserrat Torras i Surroca, Immaculada Muñoz i Díaz, Jordi Güell i 
Güell, Maria Assumpció Camps i Bosch, Aniol Sellabona i Aguilera i Gemma 
Canalias 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 regidor de l’oposició Josep Guix i Feixas. 
 
Hi assisteix l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí. 
 
Actua com a secretària, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera. 
 
 

1. - ACTA.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Essent l'hora assenyalada - les vuit del matí- l'Alcalde declara obert l'acte i del seu ordre, 
la Secretària llegeix l'acta de la sessió anterior, que s'aprova per unanimitat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
 

2. - DESPATX OFICIAL 
 
El Sr. Alcalde accidental dona compte als membres de la Junta de Govern dels actes i 
reunions a les quals ha assistit l’alcalde, des de la sessió celebrada el dia 9 de març: 
 

- Dijous 9 de març va assistir a la presentació del programa MOT  i a continuació, 
a la conversa entre Patricia Simón i Àlex Martín, comissari del MOT 2023 que va 
tenir lloc a la Biblioteca Marià Vayreda. 

- Divendres 10 de març va assistir a la sessió de treball d’Olot i la Garrotxa com a 
un dels 7 territoris seleccionats per consolidar projectes integrats en atenció 
social i sanitària de Catalunya. La directora general de Planificació i Recerca en 
Salut de la Generalitat, Aina Plaza, i la directora general de l’Autonomia Personal 
i la Discapacitat, Marta Segura, van participar de la trobada -que va acollir la seu 
del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa (CASG). Al vespre va anar a veure 



 

l’obra de teatre "La trena", de La Perla 29, que es representava al Teatre 
Principal. 

- Dissabte 11 de març va saludar als participants de la competició disputada pel 
Club Escacs Olot, que amb la victòria d’aquesta jornada va consolidar la 
categoria en un any molt especial perquè celebren el seu 75è aniversari. A 
continuació va participar de dues presentacions de llibres a la sala d’actes de 
l’Arxiu: en primer lloc, el quart volum de “Garrotxa d'Abans” un recull de 
fotografies antigues, la majoria inèdites, a partir del recull fet pel grup impulsat 
per la Mei Garcia. En segon lloc, també va presentar el llibre "Retalls de vida" 
Anna M. Vila i Josep M. Cros. 

- Diumenge 12 va anar a veure el partit que el Club Tenis Taula va disputar contra 
el CAI Santiago i que li va permetre proclamar-se campió de la Divisió d’Honor. 
A continuació, amb el regidor d’Esports, va fer entrega dels trofeus  de la Mitja 
Marató de la Garrotxa-Memorial Josep Abulí i de la Cursa Popular de 10 km.  
Seguidament es va desplaçar a la Casa Cultural d’Andalusia que celebraven la 
Festa del Dia d’Andalusia. 
A la tarda va assistir al Canta Gran, que es va estrenar al Teatre Principal.  
Seguidament es va desplaçar fins la Sala el Torin on va fer entrega dels premis 
del Concurs de relats curts que organitza l’Associació Dones ALBA.  

- Dimarts 14 de març va saludar als alumnes de 4t d’ESO, PTT i PFI de la comarca 
que varen participar a les jornades JO Garrotxa Pro, una fira que es va dur a 
terme a la Sala Torin amb la voluntat d’apropar el món laboral als joves des de 
diverses perspectives i àmbits i donar visibilitat als estudis de Formació 
Professional i Ensenyaments d’Arts i Disseny. 
A la tarda va presidir el Patronat de la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la 
Garrotxa.  

 
 

3. - DISPOSICIONS.- ASSABENTATS DE LES DISPOSICIONS PUBLICADES EN 
ELS BUTLLETINS OFICIALS 

 
Tot seguit la Secretària dona compte a la Junta de Govern dels edictes i anuncis de 
l'Ajuntament d'Olot apareguts als Butlletins Oficials BOE, BOP i DOGC, des de la darrera 
sessió. I se n'acorda l'assabentat. 
 
 

4.1. - DENEGAR JUSTIFICACIÓ ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT ACTIVITATS VEÏNALS 

 
Núm. de referència : X2022024213     
 
Vist que no s’ha presentat la documentació per a la justificació de la subvenció atorgada 
a l’Associació de veïns, propietaris i comerciants del Firal d’Olot, en data 26 de maig de 
2022. 
 
Vist l’informe de la tècnica responsable de la justificació de la subvenció. 
 



 
 
 

En relació a l’expedient SBS22022000018, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1r) DENEGAR el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a 
la subvenció SUPORT ENTITATS, per un import de  euros, ASSOCIACIO DE VEINS, 
PROPIETARIS I COMERCIANTS DEL FIRAL D'OLOT, amb NIF:G1779317 
5comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 22 600 231 480043 en fase “AD” 
X202202421, 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 Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 2200844 Despeses 22160  924  480003 -1500 SUBVENCIONS BARRIS 160 999 999 065 999 999 

 

 
2n) Procedir als tràmits escaients atenent el que disposa la normativa vigent i 
l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament d’Olot. 
 
3r) Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i 
pressupostos. 
 
 

S’aprova per unanimitat. 
 
 

5.1. - DENEGAR LA JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS D'ACTIVITATS DE 
FOMENT DE LA COOPERACIÓ, L'EDUCACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT, 

L'ENFORTIMENT DE LES ENTITATS SOCIALS 

Núm. de referència : X2022024242     

 
Vist que no s’ha presentat la documentació per a la justificació de la subvenció atorgada 
l’ASSOCIACIO D’AFRICANS DE KOINA, en data 19 de maig de 2022. 

Vist l’informe de la tècnica responsable de la justificació de la subvenció. 

 

En relació a l’expedient SBS22022000030, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d’ Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 

 

1r) DENEGAR el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a 
la subvenció SUPORT ENTITATS, per un import de  euros, a favor de l’ASSOCIACIO 
D’AFRICANS DE KOINA, amb NIF:G1787227-6 comptabilitzada a l’aplicació 
pressupostària 22 600 231 480043 en fase “AD” X202202424, 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 Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 2200843 Despeses 22600  231  480043 -1900 SUBVENCIONS COOPERACIO 150 999 999 065 999 999 

 

 



 

2n) Procedir als tràmits escaients atenent el que disposa la normativa vigent i 
l’ordenança general de subvencions de l’Ajuntament d’Olot. 

3r) Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i 
pressupostos. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
6.1. - DENEGAR JUSTIFICACIÓ SUBVENCIONSD'ACTIVITATS QUE PROMOGUIN 

LA INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL 
 
Núm. de referència : X2022024275     
 
Vist que no s’ha presentat la documentació per a la justificació de la subvenció atorgada 
a l’ASSOCIACIO GARROTXA DIVERSA, en data 19 de maig de 2022. 
 
Vist l’informe de la tècnica responsable de la justificació de la subvenció. 

 
En relació a l’expedient SBS22022000048, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1r) DENEGAR el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a 
la subvenció SUPORT ENTITATS, per un import de  euros, a favor de l’entitat 
ASSOCIACIO GARROTXA DIVERSA, amb NIF:G55300800 comptabilitzada a 
l’aplicació pressupostària 22 600 231 480006 en fase “AD” X202202427, 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 Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 2200842 Despeses 22600  231  480006 -850 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 150 999 999 065 999 999 

 

 
2n) Procedir als tràmits escaients atenent el que disposa la normativa vigent i 
l’ordenança general de subvencions de l’Ajuntament d’Olot. 

3r) Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i 
pressupostos. 

S’aprova per unanimitat. 
 

7.1. - JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST 
 

Núm. de referència : X2022026861     
 
En relació a l’expedient SBS22022000052, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Acció Social i Cooperació, 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 grup joves creu roja, per un import de 15000 euros, a favor de l’entitat CRUZ 
ROJA ESPAÑOLA, amb NIF:Q2866001G comptabilitzada a l’aplicació pressupostària 
22 600 231 480007 en fase “AD” X202202686, 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 Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 2203384 Despeses 22600  231  480007 15000 CONVENI CREU ROJA 100 999 999 065 999 999 

 

 
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. 
 
 

8.1. - CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT D’OLOT, EL 
CONSORCI D’ACCIÓ SOCIAL DE LA GARROTXA (CASG) I L’ASSOCIACIÓ DE 
VEÏNS I VEÏNES DEL BARRI DEL MORROT, PER A LA GESTIÓ COMPARTIDA 

DEL CASAL DE BARRI DEL MORROT. 
 
Núm. de referència : X2023014074     
 
I.- Els barris de la ciutat aixopluguen sota un mateix paraigua petites realitats i una gran 
diversitat de persones, dinàmiques i maneres de fer. Aquesta dimensió territorial pot 
acabar dotant a aquest conjunt de persones d’un sentiment de pertinença i identitat 
comuna.  
 
Els casals i locals de barri són una oportunitat per treballar les relacions entre les 
persones, per generar diàleg entre elles, perquè es coneguin, per trencar l’individualisme 
i evitar l’aïllament i la solitud.  
 
A més, des d’aquests espais de proximitat i des del treball conjunt entre l’administració, 
les entitats i la ciutadania, podem provocar canvis i transformar socialment els barris 
perquè conjuntament som més capaces de crear espais i projectes que s’adaptin a les 
necessitats canviants que tenim les persones i incloguin la diversitat de totes les 
persones que hi viuen.  
 
Així doncs, des de l’Ajuntament d’Olot i el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa es 
potencia la proximitat i presència constant als barris, per facilitar el treball preventiu i per 
tenir més capacitat de connectar persones, activitats... i en definitiva, enxarxar i crear 
espais de trobada i de relació entre les persones per crear uns barris més cohesionats i 
amb millor convivència. 



 

 
II.- L’Ajuntament d’Olot, per acord de la Junta de Govern Local adoptat en sessió de 
data 3 de novembre de 2022, va arrendar el local situat a l’avinguda Europa, núm. 36, 
per destinar-lo a usos de competències municipals prioritzant aquells usos de caràcter 
associatiu vinculats al Barri del Morrot. 
 
Aquesta actuació municipal està adreçada a dotar al Barri del Morrot d’un local de 
trobada adequat, per tal que pugui funcionar com a seu de l’Associació de veïns i veïnes 
i com a espai propulsor d’activitats, de trobada veïnal i de dinamització de barri.  
 
III.- Des del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa es desenvolupa el programa “barris 
i municipis”, que té per essència la intervenció comunitària als barris i als municipis de 
la Garrotxa per promoure les relacions socials en un territori des d’una mirada educativa 
i comunitària.  
 
IV.- L’Associació de veïns i veïnes del Barri del Morrot té per objectius respondre a les 
necessitats de les persones que viuen al barri, promoure la cohesió social i la 
convivència, crear espais de relació i activitats veïnals i fer de pont entre l’administració 
i els veïns i veïnes del Morrot. 
 
V.- L’Ajuntament, el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa i l’Associació de veïns i 
veïnes del Barri del Morrot volen compartir la gestió del casal de barri per tal de sumar 
esforços i treballar conjuntament per assolir els objectius i finalitats que comparteixen i 
millorar la cohesió i la convivència al barri. 
 
De conformitat amb les competències atorgades a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local i al Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i vist l'expedient 
administratiu SG102023000006 i antecedents corresponents, que serveixen de 
motivació a la present proposta, la regidora delegada d’Acció Social i Cooperació 
proposa a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- APROVAR un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot, el Consorci 
d’Acció Social de la Garrotxa i l’Associació de veïns i veïnes del Barri del Morrot, per a 
la gestió compartida del Casal de Barri del Morrot. 
 
Segon.- Facultar a la regidora delegada d’Acció Social i Cooperació per tal que en nom 
i representació de la Corporació signi el corresponent conveni. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

9.1. - CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT D'OLOT I L'INSTITUT RAMON LLULL 
RELATIU A LA RESIDÈNCIA FABER 

 

Núm. de referència : X2023014217     
 
Faberllull Olot és una residència internacional d'arts, ciències i humanitats ubicada a Ia 
ciutat d'Olot (Ia Garrotxa), inaugurada el setembre de 2016 i gestionada actualment pel 
Consorci de l’Institut Ramon Llull. Faberllull Olot constitueix un espai per a professionals 
del món de les arts, les ciències i les humanitats on poden treballar en els seus 
respectius projectes. La participació d'aquests professionals a la residència ha d'estar 
avalada per un currículum i un projecte que responguin als criteris d’excel·lència 
establerts, així com per una proposta d'activitats de retorn social i cultural a Olot i a 
Catalunya. 

 
Faberllull Olot, d'una banda, ofereix estades temàtiques en les quals professionals, 
acadèmics i creadors de les diferents disciplines treballen durant uns dies en els seus 
projectes i comparteixen experiències amb la resta de residents. Durant l'estada, els 
residents col·laboren en activitats adreçades a estudiants, professionals o públic en 
general. En aquestes estades disposen d'un espai de treball propi però també d'àrees i 
temps d'intercanvi entre ells i també amb visitants que estiguin interessats en els seus 
projectes. 

 
D'altra banda, Faberllull Olot ofereix també estades individuals; en aquest cas, els 
professionals disposen d'un espai de treball sense intercanvi amb altres residents. Des 
de la seva creació, la residència ha organitzat conferencies, taules rodones, seminaris, 
tallers, esdeveniments teatrals i exposicions en museus, teatres, centres culturals, 
biblioteques, instituts i universitats, en català, castellà, anglès, francès i rus. 

 
Aquestes activitats, seguint el projecte inicial, s'han desenvolupat a Olot, a la Garrotxa, 
a la demarcació de Girona i a Barcelona. Des de la seva creació, ha comptat amb més 
de 800 residents provinents dels cinc continents. Faberllull Olot s'ha consolidat com una 
institució única: desenvolupa un servei per al conjunt del país i actua com un instrument 
excepcional de diplomàcia cultural, interrelacionant el talent i la cultura a nivell 
internacional. 

 
Faberllull Olot està al servei de les institucions, organitzacions, empreses i particulars 
del conjunt del país, i el retorn sociocultural de les seves activitats s'estén més enllà 
d'Olot i de la Garrotxa. 

 
Conscient d'aquesta dimensió, és voluntat de l'Ajuntament d’OIot i del Consorci Institut 
Ramon Llull potenciar i fer créixer encara més aquesta institució i enfortir la seva 
dimensió nacional, tot posant a disposició d'altres iniciatives similars, documentació, 
procediments i materials que puguin ser d'utilitat. 

 
El Consorci de l'lnstitut Ramon Llull (en endavant, I'IRL) és una entitat de dret públic de 
caràcter associatiu dotada de personalitat jurídica pròpia i sense ànim de lucre integrada 
per l'Administració de la Generalitat de Catalunya, l'Administració de la comunitat 
autònoma de les Illes Balears i l'Ajuntament de Barcelona que té com a finalitat la 
projecció i difusió exterior de la llengua i la cultura catalanes en totes les seves 



 

expressions. Per al compliment dels seus objectius, l'IRL dona suport a les polítiques de 
relacions exteriors en l'àmbit cultural de les institucions consorciades. 

 
L'article 4.3.f) dels estatuts del Consorci estableix, com una de les finalitats de l'entitat, 
"afavorir la mobilitat internacional de creadors mitjançant programes de residència i 
altres mecanismes d'intercanvi". Per assolir aquesta finalitat, els plans d'actuació anuals 
de I'IRL inclouen diferents programes i activitats destinats a afavorir l'intercanvi i la 
mobilitat, tant de la creació literària i artística, com en el camp de la projecció de la llengua 
i la cultura catalans en l'àmbit universitari i acadèmic. 

 
En data 27 de febrer de 2019, l’IRL i l’Ajuntament d’Olot van signar un conveni de 
col·laboració per a la integració de Faberllull Olot en l’estructura i en els plans d’actuació 
de l’IRL. 

 
Ara, l’Ajuntament d’Olot i l’IRL comparteixen l’interès de col·laborar per garantir la 
continuïtat de Faberllull Olot i a tal efecte, ambdues parts coincideixen en la necessitat 
de formalitzar el corresponent conveni de col·laboració. 
 

En relació a l’expedient CU012023000012 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 

 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’Institut Ramon 
Llull per a la continuïtat de la residència Faberllull Olot en l’estructura i en els plans 
d’actuació de l’IRL. 

 
Segon.-Aprovar, disposar i ordenar la quantitat de 55.000 euros en concepte 
d’avançament del 60% de la part de cofinançament de la Residència Faberllull Olot que 
correspon a l’Ajuntament d’Olot, tal i com estableix la clàusula cinquena del conveni, 
amb càrrec a la partida 230400334480013 Residència d’Arts, Ciències i Humanitats. 
 

 
Tercer.- Facultar l’alcalde d’Olot, Josep Berga i Vayreda com a representat legal de la 
corporació, per a la signatura del conveni entre les parts. 
 
Quart.- Que la decisió es comuniqui a l’Institut Ramon Llull.  
 
S’aprova per unanimitat. 
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10.1. - APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONVENI D'ENCÀRREC DE GESTIÓ PER 
AL MENJADOR DE LES ESCOLES BRESSOL 

Núm. de referència : X2020028193     
 
L’Ajuntament d’Olot, a través de l’Àrea de Cultura i Educació, gestiona de forma directe 
les Escoles Bressol municipals d’Olot, que no disposen de servei de cuina pròpia i per 
a les quals és necessari encarregar la gestió del servei de menjador, ja que s’ofereix 
dinar i berenar. 

El Consell Comarcal de la Garrotxa oferta aquesta gestió a través d’una concessió 
administrativa del servei de menjador de l’IES Greda.  
 
Que les Escoles Bressol d’Olot han d’oferir el servei de dinar i berenar, tot i no disposar 
de cuina pròpia.  
 
Que la cuina de l’IE Greda reuneix les condicions necessàries per oferir aquest servei a 
les escoles bressol municipals d’Olot, la qual cosa repercuteix en una optimització del 
personal contractat i no haver de duplicar serveis.  
 
Que des del Consell Comarcal de la Garrotxa, a més del servei d’àpats, també s’està 
portant la gestió del cobrament dels rebuts dels menjadors dels centres educatius de la 
comarca que gestiona actualment.  
 
Per tal de regular les relacions i prestacions que han de ser assumides per ambdues 
parts, el setembre de 2020 es va aprovar un conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament d’Olot. La clàusula sisena estableix una vigència 
d’un any prorrogable fins a quatre anys addicionals per acord unànime i exprés de les 
parts.  
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Sol·licitar al Consell Comarcal de la Garrotxa la pròrroga, per un període de 1 
any i a partir del venciment de l’actual, aquest mes de juny, del conveni de col·laboració 
amb l’Ajuntament d’Olot per a la gestió del servei de menjador de les Escoles Bressol 
Municipals d’Olot.  
 
Segon.- Facultar l’Alcalde per signar tota la documentació necessària. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 



 

11.1. - APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE AJUNTAMENT 
D'OLOT I AJUNTAMENT DE BLANES PER LA IMPARTICIÓ DE LA FORMACIÓ A 

L'AULA MENTOR DINS EL PROGRAMA 30 PLUS. 
 

Núm. de referència : X2023013944     
 

Vist l'Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol, modificada per l’Ordre EMT/128/2021, de 14 de 

juny, estableix les bases reguladores per a per a la concessió de subvencions per a la 

realització del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys, 

la Resolució EMT/1790/2022, de 3 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 

per a la concessió de subvencions corresponents a la Línia 1, Entitats promotores. 

 

D'acord amb la base 5, apartat c) de l’annex 1 de l’Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol, 

l’entitat promotora o associada/vinculada pot impartir la formació prevista en el programa 

mitjançant els cursos virtuals que ofereix la plataforma Aula Mentor. 

 

Vist que en data 30 de juny de 2022, l’entitat l’Ajuntament de Blanes ha presentat al Servei 

Públic d’Ocupació de Catalunya una sol·licitud de subvenció per al Programa 30 Plus i 

en data 16 de setembre de 2022 , el/la director/a del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 

ha dictat resolució d’atorgament, per la qual se subvencionen les actuacions previstes en el 

Programa presentades per l'esmentada entitat. 

 

Vist que l’Ajuntament de Blanes, impartirà la formació vinculada al Programa 30 Plus 

mitjançant l’Aula Mentor – Ajuntament d’Olot. 

 

I en relació a l’expedient IM032023000002 de , vist l’expedient administratiu i 

antecedents corresponents, el regidor delegat  d'ocupació i formació 

profesionalitzadora, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents 

acords: 

  

Únic.-Aprovar el conveni de col.laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’Ajuntament de 
Blanes per impartir la formació de l’Aula Mentor dins el programa 30 Plus. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

12.1. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.- DECLARAR EXTINGIDA L’AUTORITZACIÓ DE 
VENDA DE LA PARADA DEL MERCAT SETMANAL NÚM. MS0136, DESTINADA A 

LA VENDA DE FRUITA I VERDURA. 
 
Núm. de referència : X2023013906     
 
Vista la instància de data 9 de març de 2023 (Registre general, núm. E2023005537) 
presentada pel Sr. ****, adjudicatari de la parada del mercat setmanal núm. MS0136, de 
6 metres, destinada a la venda de fruita i verdura, en la que demana la baixa permanent 
del mercat setmanal d’Olot.  
 
Considerant que l’article 18 del Reglament del mercat municipal de venda no sedentària 
estableix que l’autorització municipal per a l’exercici de la venda en el mercat d’Olot 
s’extingeix, entre d’altres supòsits, per renúncia expressa de titular. 
 
De conformitat amb els articles 4 i 18 del Reglament del mercat municipal de venda no 
sedentària; la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires; el Decret 162/2015, 
de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercat de marxants; i vist l'expedient 
administratiu IM022023000025 i antecedents corresponents, que serveixen de 
motivació a la present proposta, el regidor delegat de Promoció de la Ciutat, proposa 
a la Junta de Govern Local l'adopció del següent acord: 
 
ACCEPTAR la renúncia del Sr. **** a la parada del mercat setmanal núm. MS0136, de 
6 metres, destinada a la venda de fruita i verdura, amb efectes de 20 de març de 2023.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

13.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2023015103     
 
En relació a l’expedient CPG22023000020 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar la relació d’ordenacions de despeses annexada número 23/010 per un import 
de 238.216,14 euros. 
 

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

200240  Despeses 99999 238216.14 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 



 

14.1. - APROVAR ENDOSSAMENT DE FACTURA A FAVOR D'SMART & SMALL SL 
 
Núm. de referència : X2023014754     

 
En relació a l’expedient CP022023000001, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Autoritzar l’endossament de la factura número 14 de **** amb NIF **** per un import de 
20849.58 euros corresponent a l’OBRA DE CONSTRUCCIÓ DE COBERT A CAN 
FRONTANA DE BATET DE LA SERRA a favor de SMART & SMALL SL amb CIF 
B86405271 al compte del  BANC SABADELL número  ES06 0081.5084.04.0001552261. 
 
Totes les despeses que generi aquest endossament aniran a càrrec ****.  
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220  Despeses 23140  342  63215 20849.58 R22 ACTUACIONS CAN FRONTANA DE 
BATET 

100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

15.1. - APROVAR CERTIFICACIONS D'OBRA 
 

Núm. de referència : X2023014725     
 
En relació a l’expedient CPG22023000019 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 núm. 1 de **** corresponent a les obres de CONSTRUCCIÓ DE 
COBERT A CAN FRONTANA -BATET DE LA SERRA- amb càrrec a la partida 23 140 
342 63215 “R22 ACTUACIONS CAN FRONTANA DE BATET “ per un import de 
20.849,58 euros. 
 
Aprovar la certificació núm. 1 de PERE BOADA COMAS SL corresponent a les obres 
del REPARACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA MAJOR  amb càrrec a la 
partida 23 140 1532 61918 “R22 REMODELACIÓ PLAÇA MAJOR” per un import de 
34.954,86 euros. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

16.1. - ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA EQUIPAMENTS 
ESCÈNICS I MULTIFUNCIONALS 2023 

 
Núm. de referència : X2023004127     
 
 
En relació a l’expedient SCU12023000003 d’acceptació de subvenció per a la 
programació dels equipaments escènics i musicals E3, s’acorda: 
 
Primer- Acceptar la subvenció atorgada per DIPUTACIO DE GIRONA , amb destinació 
a equipaments escènics i multifuncionals Olot 2023 per un import de 19.000,00 euros. 
 
Segon.- Agrair a la Diputació de Girona, la concessió de l’esmentada subvenció. 

 
Tercer.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la qual 
donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als 
efectes de fiscalització. 
 
El termini de justificació de la subvenció finalitza el 22 de novembre de 2023. 
 
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 2023 400 46105 SUB. 
DIPUTACIÓ DE GIRONA ESCÈNICS (MUSICA I TEATRE). 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

17.1. - APROVACIÓ D'INCLUSIÓ DE L'APARTAT D'EXEMPCIONS I 
BONIFICACIONS ALS PREUS PÚBLICS PER ALS EXPOSITORS DE LES FIRES 

PREVISTES PEL 2023 
 

Núm. de referència : X2023014646     
 
Atès que la Junta de Govern Local en sessió ordinària que va tenir lloc el 26 de gener 
de 2023 va aprovar els preus públics per als expositors de les fires previstes pel 2023, 
organitzades per l’àrea de promoció de la ciutat de l’Ajuntament d’Olot i que tenen com 
a objectiu dinamitzar i contribuir en el desenvolupament econòmic d’Olot. 
 
Atès que està previst exigir un preu públic a les empreses, associacions i entitats, en 
general, que treuen rendiment econòmic del sòl públic i que no es va preveure cap 
apartat d’exempcions i bonificacions. 



 

 
 
En relació a l’expedient IG112023000009 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la inclusió del següent apartat d’exempcions i bonificacions als preus 
públics aprovats per als expositors de les fires previstes pel 2023: 
 
“Les persones físiques o jurídiques públiques o privades d’Olot estaran exemptes de 
pagar els preus públics sempre i quan estiguin donades d’alta al cens d’empresaris, 
professionals i retenidors amb l’epígraf d’IAE corresponent i l’ocupació que facin estigui 
vinculada al desenvolupament d’una activitat amb un clar caràcter social i/o cultural.” 
 
Segon.- Publicar al BOP, d’acord a la normativa reguladora 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

18.1. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- ESTIMAR LA INDEMNITZACIÓ 
RECLAMADA PEL SR. **** PER DANYS OCASIONATS A UN VEHICLE. 

Núm. de referència : X2022062850     
 
Vist l’escrit presentat pel Sr. **** en el que formula reclamació patrimonial contra 
l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats a un vehicle i atesos els següents  
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
Primer.- En escrit de data 23 de novembre de 2022 (Registre General, núm. 
E2022024808/05-12-2022) el Sr. **** va formular reclamació patrimonial contra 
l’Ajuntament d’Olot, pels danys que va patir el vehicle de la seva propietat marca Audi, 
model A3 Sportback TDI, matrícula **** , el dia 23 de març de 2022, arran  d’un sot 
existent a la calçada del carrer compositor Pep Ventura, en el que va introduir la roda el 
seu vehicle i, a conseqüència d’aquest fet, es van produir desperfectes al vehicle. 
Aquests desperfectes s’atribueixen exclusivament al mal estat de la via. També 
s’assenyala la intervenció de la Policia Municipal, que va redactar l’informe 202200331 
on es constata el mal estat de la via; alhora que es demana la incorporació d’aquest 
informe a l’expedient administratiu. A la petició s’hi acompanya: documentació 
acreditativa de la representació, de la titularitat i permís de circulació del vehicle; i factura 
de reparació emesa per “Taller Electro-Mòbil Bonfill”, de 24 de març de 2022 (Ref. 192), 
per un import de 140,60 euros, que és la quantitat que reclama. 
 
Segon.- En l’informe del sotsinspector en cap de la Policia Municipal, de data 13 de 
desembre de 2022, s’aporta a l’expedient administratiu l’acta A.10.PL 202200331, de 
data 23 de març de 2022. En aquesta acta es dona compta de la intervenció policial 
realitza al carrer compositor Pep Ventura, el dia 23 de març de 2022, a les 18.20 hores, 
arran d’una trucada d’un ciutadà informant que havia punxat la roda del seu vehicle amb 
un sot de la calçada. Una vegada identificada la persona denunciant i el vehicle 



 
 
 

accidentat, a l’acta s’assenyala que la roda davantera dreta del vehicle presenta una 
fissura de 2 cms., a uns 4 cms. de la llanta; així mateix s’apunta que a la calçada  hi ha 
dos (2) sots, situats a l’alçada de l’eix divisori dels dos carrils de circulació. Aquests sots 
són de setanta per setanta centímetres i deu centímetres de profunditat (70 x 70 x 10) i 
de cent-vint per setanta centímetres i quinze centímetres de profunditat (120 x 70 x 15). 
A l’informe s’assenyala que els desperfectes del pneumàtic poden ser compatibles amb 
els fets exposats pel conductor i atribuir-se a l’impacte produït a causa dels desperfectes 
de la calçada. 
 

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 del sotsinspector en cap de la Policia Municipal, 
de data 13 de desembre de 2022, on s’adjunta l’acta A.10.PL 202200331, de 23 de març 
de 2022 -que assenyala la compatibilitat del danys observats al vehicle matrícula **** 



 

amb un impacte produït a conseqüència dels desperfectes existents a la calçada del 
carrer compositor Pep Ventura-  és raonable 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 trànsit i mobilitat; així com en el 
manteniment de les infraestructures viàries de la seva titularitat. 
 
Vist l’expedient administratiu SRP12022000019 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 pel Sr. **** , pels danys 
ocasionats al vehicle de la seva propietat marca Audi A3 Sportback TDI, matrícula **** , 
a conseqüència dels desperfectes existents a la calçada del carrer compositor Pep 
Ventura. 
 
Segon.- Efectuar un pagament de CENT QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA-NOU 
CÈNTIMS (140,69.- €) 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 23130  920  224000 140.69 ASSEGURANCES 130 001 999 052 999 999 

 

 
Aquest import s’ingressarà en el número de compte bancari que la persona interessada 
ha de facilitar a les Oficines de Tresoreria; així mateix ha de passar per les esmentades 
oficines municipals per signar la conformitat amb la indemnització rebuda pels danys 
reclamants en aquest expedient administratiu. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

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

MUNICIPAL. 
 
Núm. de referència : X2022062860     

 

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.- En escrit de data 14 de novembre de 2022 (Registre General núm. 
E2022023058/14-11-2022), el Sr. ****, en nom i representació del Sr. **** va formular 
reclamació patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, pels danys que va patir la motocicleta 
propietat del Sr. **** , marca Vespa, model Iris 200, matrícula GE-1978-AC, el dia 21 de 
setembre de 2022. Aquests danys van ser provocats en carregar o descarregar la moto 



 
 
 

a la grua municipal, desprès de retirar-la de la via pública per haver patit una accident el 
Sr. **** i haver estat traslladat amb ambulància a l’Hospital d’Olot. A la petició s’hi 
acompanya: documentació identificativa de la persona reclamant i de la propietat del 
vehicle; pressupost de reparació de 7 de novembre de 2022 (Ref. 2200001), emès per 
“Motos Lluís”, per un import de 180,29 euros, que és la quantitat que es reclama; i una 
fotografia dels desperfectes ocasionats a l’òptica de la moto. 
 
Segon.- En informe del sotsinspector en cap de la Policia Municipal, de data 2 de gener 
de 2023,  s’adjunta l’informe tècnic d’accident de trànsit núm. 202200154, de data 21 de 
setembre de 2022. En aquest informe s’assenyala que, el dia 21 de setembre de 2022, 
la motocicleta marca Vespa, model Iris 200, matrícula **** , conduïda pel Sr. **** , va 
patir un accident al carrer Pere Llosas, produint-se desperfectes a la part lateral 
esquerra. També s’assenyala que en ser retirada per la grua municipal, a l’hora de 
descarregar-la de la grua al dipòsit municipal de vehicles, la motocicleta  va patir danys 
al carenat i al llum davanter   
 

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 del sotsinspector en cap de la Policia Municipal 
de data 2 de gener de 2023, on s’adjunta l’informe tècnic d’accident de trànsit núm. 
202200154, de 21 de setembre de 2022 (que reconeix expressament els desperfectes 
causats per la grua municipal en descarregar la motocicleta matrícula **** , 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.  
 
Vist l’expedient administratiu SRP12022000021i 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 pel Sr. ****, pels danys ocasionats 
per la grua municipal a la motocicleta de la seva propietat matrícula ****, 
 
Segon.- Efectuar un pagament de CENTS VUITANTA EUROS AMB VINT-I-NOU 
CÈNTIMS (180,29.- €) 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 23130  920  224000 180.29 ASSEGURANCES 130 001 999 052 999 999 

 

 
Aquest import s’ingressarà en el número de compte bancari que la persona interessada 
ha de facilitar a les Oficines de Tresoreria; així mateix ha de passar per les esmentades 
oficines municipals per signar la conformitat amb la indemnització rebuda pels danys 
reclamants en aquest expedient administratiu. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

18.3. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- ESTIMAR LA INDEMNITZACIÓ 
RECLAMADA PEL SR. **** PER DANYS OCASIONATS A UN VEHICLE. 

Núm. de referència : X2023005735     
 
Vist l’escrit presentat pel Sr. **** , en nom i representació del Sr. **** en el que formula 
reclamació patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats a un vehicle i 
atesos els següents  
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
Primer.- En escrit de data 12 de gener de 2023 (Registre General, núm. 
E2023001916/27-01-2023) la representació del Sr. **** va formular reclamació 
patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, pels danys que va patir el vehicle propietat del 
Sr. **** , marca Subaru, model Forester, matrícula ****, el dia 6 de maig de 2022, a 
conseqüència de la caiguda d’una branca d’un arbre, propietat de l’Ajuntament d’Olot, 
quan estava correctament estacionat a l’avinguda del Morrot. A la petició s’hi 
acompanya: documentació acreditativa de la representació, de la titularitat i permís de 
circulació del vehicle; informe tècnic accident de trànsit núm. 202200074 de 6 de maig 
de 2022 (PD052022000132), instruït per la Policia Municipal d’Olot; factura de reparació 
emesa per “Tallers Brillauto, SL”, de 23 de novembre de 2022 (Ref. A22-001173), per 
un import de 1.336,87 euros, que és la quantitat que reclama; i diverses fotografies (6) 
del vehicle sinistrat. 
 
Segon.- En l’informe del sotsinspector en cap de la Policia Municipal, de data 6 de febrer 
de 2023, s’assenyala que l’accident va tenir lloc a l’avinguda del Morrot, el dia 6 de maig 
de 2022, quan es va trencar la branca d‘un arbre i va caure al damunt del vehicle Subaru 
Forester, matrícula ****, que es trobava estacionat. En aquest informe s’adjunta l’acta 
A.10.PL 202200450, de data 6 de maig de 2022; així com l’informe tècnic d’accident de 
trànsit núm. 202200074, de 6 de maig de 2022 (PD052022000132), instruït per la Policia 
Municipal d’Olot, que es correspon amb l’informe aportat per la part reclamant en el seu 
escrit de reclamació de responsabilitat patrimonial. En aquest darrer informe s’assenyala 
que l’accident va tenir lloc per la caiguda de la branca d’arbre; alhora que descriu els 
danys ocasionats al vehicle com a conseqüència de l’accident i adjunta fotografies (6) i 
croquis del mateix. 

 
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 del sotsinspector en cap de la Policia Municipal, 
de data 6 de febrer de 2023, on s’adjunta l’acta A.10.PL 202200450, de data 6 de maig 
de 2022 i l’informe tècnic d’accident de trànsit núm. 202200074, de 6 de maig de 2022 
(PD052022000132) -que la part reclamant també acompanya en el seu escrit de 
reclamació de responsabilitat patrimonial- i considerat que els arbres plantats a la via 
pública són propietat de l’Ajuntament d’Olot, és raonable 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 trànsit, estacionament de 
vehicles i mobilitat; així com en el manteniment i conservació de parcs i jardins públics.  
 
Vist l’expedient administratiu SRP12023000002 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 al vehicle marca Subaru Forester, matrícula **** , a conseqüència 
de la caiguda d’una branca d’un arbre, propietat de l’Ajuntament d’Olot, quan estava 
correctament estacionat a l’avinguda Morrot. 
 
Segon.- Efectuar un pagament de MIL TRES-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB 
VUITANTA-SET CÈNTIMS (1.336,87.- €) 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 23130  920  224000 1336.87 ASSEGURANCES 130 001 999 052 999 999 

 



 
 
 

Aquest import s’ingressarà en el número de compte bancari que la persona interessada 
ha de facilitar a les Oficines de Tresoreria; així mateix ha de passar per les esmentades 
oficines municipals per signar la conformitat amb la indemnització rebuda pels danys 
reclamants en aquest expedient administratiu. 
 
Tercer.- Notificar aquesta resolució a l’entitat asseguradora de l’Ajuntament d’Olot. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

18.4. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- DENEGAR LA INDEMNITZACIÓ 
RECLAMADA PER “PLUS ULTRA SEGUROS”, PER DANYS OCASIONATS A UN 

VEHICLE EN ACCIDENT DE TRÀNSIT. 
 
Núm. de referència : X2023008103     

 

Vist l’escrit presentat per l’advocat Sr. **** , en nom i representació de la mercantil “Plus 
Ultra Seguros” en el que formula reclamació patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, pels 
danys ocasionats a un vehicle propietat d’un seu assegurat en un accident trànsit i 
atesos els següents  

 
ANTECEDENTS DE FET 

 
Primer.- La representació de la mercantil “Plus Ultra Seguros” va formular reclamació 
patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats per un accident de 
circulació, ocorregut el dia 8 de novembre de 2021, al voltant de les 18.50 hores, en 
xocar contra un porc senglar el vehicle marca Kia Carnival 2.9 TDI, matrícula ****, 
conduït pel Sr. **** , en el punt quilomètric 82 de la carretera N-260z, en el terme 
municipal de Sant Joan les Fonts (Registre General núm. E2022012830/27-06-2022). A 
la petició s’hi acompanya: documentació acreditativa de la representació, de la titularitat 
i permís de circulació del vehicle; comunicat d’accident de trànsit de la DGP, emès pels 
Mossos d’Esquadra, amb número d’arxiu de trànsit (NAT): 003721/21/ARTGIRONA; 
informe pericial de valoració de danys de data 27 de desembre de 2021,emès per Plus 
Ultra Seguros (valoració sinistre núm. 28747911); i factura de reparació emesa per 
“Vipuma 3, SL”, de 21 de gener de 2022 (Ref. FT 22/0083), per un import de 985 euros, 
que és la quantitat que reclama. 
 
Segon.- En l’informe del sotsinspector en cap de la Policia Municipal, de data 28 de 
febrer de 2023, s’assenyala que, consultats els arxius de la Policia Municipal d’Olot, no 
consta haver intervingut en cap accident en el que hi hagi implicat un vehicle amb 
matrícula ****. 

 
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 jurisprudència ha reiterat en nombroses sentències que, perquè es pugui 
declarar la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques, és necessari 
que qui la pretén acrediti i provi que es donen les circumstàncies següents: a) que el 
dany o lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics 
en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte sense intervenció estranya 
que pogués interferir alterant el nexe causal; b) que el dany sigui efectiu, econòmicament 
avaluable i individualitzat en relació a una persona o grups de persones; c) que el 
particular afectat no tingui el deure jurídic de suportar el dany; d) que no hi hagi força 
major; i e) que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons l’estat dels 
coneixements o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la producció dels 
danys.  
 
En tractar-se d’una responsabilitat objectiva és necessària la concurrència de tots 
aquests elements -que han de ser provats per qui els al·lega- i entre els que té una 
especial rellevància, en tant que element essencial de la responsabilitat, la relació de 
causalitat entre el dany i el funcionament del servei públic. 
 
Tercer.- La carretera N-260z, tal i com s’apunta en el comunicat d’accident de trànsit de 
la DGP, emès pels Mossos d’Esquadra, amb número d’arxiu de trànsit (NAT): 
003721/21/ARTGIRONA -que la part reclamant acompanya en el seu escrit de 
reclamació de responsabilitat patrimonial- és una via de titularitat autonòmica, que figura 
en el Catàleg de carreteres de la Generalitat de Catalunya i que està gestionada pel 
Servei Territorial de Carretes de Girona. 
 
 
Al produir-se l’accident en una carretera de titularitat autonòmica, el funcionament 
normal o anormal del servei públic o l’existència o no de casos de força major, ha de 
referir-se a l’Administració de la Generalitat de Catalunya i no a l’Administració local, en 
el terme municipal de la qual passa un tram d’una via de comunicació d’àmbit autonòmic.  
 
 
 



 
 
 

En aquest cas, a més a més, no es pot atribuir cap mena de responsabilitat a 
l’Ajuntament d’Olot, atès que l’accident es va produir en el kilòmetres 82 de la N-260z, 
el qual, com s’assenyala en comunicat d’accident de trànsit de la policia autonòmica, no 
es troba en el terme municipal d‘Olot sinó en el terme municipal de Sant Joan les Fonts. 
 
Vist l’expedient administratiu SRP12023000005 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada de l’Àrea 
d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 

RESOLC 
 

DENEGAR la indemnització reclamada per la mercantil “PLUS ULTRA SEGUROS”, pels 
danys ocasionats al  vehicle matrícula ****, en xocar contra un porc senglar, en el punt 
quilomètric 82 de la carretera N-260z, atès que es tracta d’una via interurbana que no 
és de titularitat municipal sinó autonòmica i que l’accident no es va produir en el terme 
municipal d‘Olot sinó en el terme municipal de Sant Joan les Fonts. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

19.1. - SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA CONVOCATÒRIA DE LA DIPUTACIÓ 
DE GIRONA PER A LA REDACCIÓ DE PROJECTES PER PRESENTAR A LES 

CONVOCATÒRIES FINANÇADES PER LA UNIÓ EUROPEA 2023 
 
Núm. de referència : X2023014056     
 
 
Vist l’extracte de l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona de 21 de febrer 
de 2023, de convocatòria de subvencions per a la redacció de projectes per presentar a 
les convocatòries finançades per la Unió Europea 2023. 
 
Vist que poden concorre a la convocatòria de subvencions els ajuntaments, consells 
comarcals i altres ens locals. 
 
Vist que l’objecte a subvencionar és el cost de redacció de projectes i documentació 
tècnica per presentar a les convocatòries de la Unió Europea, amb facturació entre l’1 
de juliol de l’any anterior i el 30 de setembre de l’any de la convocatòria.  
 
Vist que les subvencions atorgades no podran excedir de 5.000 euros, ni del 80% del 
cost de l’actuació subvencionada. 
 
Vist que per Decret núm. 2022LDEC009255 de 4 d’agost de 2022 es va adjudicar a favor 
dels arquitectes Eduard Callís i Guillem Moliner “Unparelld’arquitectes” el contracte 
menor dels treballs de redacció de la documentació tècnica per a la convocatòria 2022 
de la línia d’ajudes per a l’enfortiment de l’activitat comercial en zones turístiques, en el 
marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, promogut per la Secretaria 
d’Estat de Comerç, del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, finançat per la Unió 



 

Europea, Next Generation EU, en l’àmbit del Nucli Antic d’Olot, pel preu de 5.808 euros 
amb IVA inclòs. 
 
En relació a l’expedient SNG12023000002, 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.- Sol·licitar a la Diputació de Girona, en el marc de la convocatòria de 
subvencions per a la redacció de projectes per presentar a les convocatòries de la Unió 
Europea, una subvenció de 4.646,40 euros pel cost del contracte menor de treballs de 
redacció de la documentació tècnica per a la convocatòria 2022 i 2023 de la línia 
d’ajudes per a l’enfortiment de l’activitat comercial en zones turístiques del Ministeri 
d’Industria, Comerç i Turisme, en el marc del Pla de recuperació, transformació i 
resiliència, finançat per la Unió Europea – Next Generation EU. 
 
SEGON.- Facultar al Sr. Alcalde per la firma de tota la documentació necessària per a 
la tramitació de la referida sol·licitud de la subvenció. 
 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
20.1. - TREBALLS DE SENYALITZACIÓ A DIVERSOS CARRERS DEL PLA DE 

DALT: CARRER TARTANA, PASSATGE CALIU, PASSATGE RASCLET, CARRER 
PODALL, CARRER PALLEROL, CARRER DEL PUIG, CARRER GÚBIA I CARRER 

MASIA 
Núm. de referència : X2023010441     

 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar els  treballs de senyalització a diversos carrers 
del Pla de Dalt: carrer Tartana, passatge Caliu, passatge Rasclet, carrer Podall, carrer 
Pallerol, carrer del Puig, carrer Gúbia i carrer Masia, com es desprèn de l’informe de 
data 21 de febrer de 2023, emès pel Sr. Ramon Prat Molas, cap de l’Àrea de Territori. 

Segon.- Atès que es tracta d’una obra amb una unitat funcional. 

Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per executar treballs de 
senyalització a diversos carrers del Pla de Dalt: carrer Tartana, passatge Caliu, passatge 
Rasclet, carrer Podall, carrer Pallerol, carrer del Puig, carrer Gúbia i carrer Masia 

- Carme Garganta Roura 
- Porseñal, SLU 
- -BCN  Barreras de Seguridad, SLU  

Quart.- D’acord amb l’informe de valoració emès pel Sr. Ramon Prat Molas, cap de l’àrea 
de Territori  en data 13 de març de 2023; s’han  presentat dues ofertes subscrites per 
les empreses “BCN Barreras de Seguridad SLU” i “Proseñal, SLU”. Es rebutja l’oferta 
presentada per “BCN Barreras de Seguridad SLU” perquè el preu ofertat és superior al 
VEC i s’informa favorablement l’oferta presentada per PROSEÑAL, SLU per adequar-
se als criteris establerts en la sol·licitud. 



 
 
 

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 PROSEÑAL SLU i atès que aquesta 
compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del 
contracte. 

 

Fonament jurídic 

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

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

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

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

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics 

Vist l’expedient administratiu núm: CC012023000143 i antecedents corresponents, la 
regidora-delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords 

Primer.-  Aprovar l’informe NI022023000380 emès pel Sr. Ramon Prat Molas, cap  de 
l’Àrea de Territori, de data 21 de febrer de 2023,  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 PROSEÑAL SLU, amb NIF núm. B5972098-7, el contracte menor 
dels treballs de senyalització a diversos carrers del Pla de Dalt: carrer Tartana, passatge 
Caliu, passatge Rasclet, carrer Podall, carrer Pallerol, carrer del Puig, carrer Gúbia i 
carrer Masia;  pel preu de  deu mil cent sis euros amb quaranta cèntims (10.106,40 
€), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en vuit mil tres-cents cinquanta-dos euros amb quarangta 
cèntims (8.352,40 €) de pressupost net i mil set-cents cinquanta-quatre euros (1.754 €) 
d’IVA calculat amb un tipus del 21% 
 
Tercer.- El termini d’execució de les obres serà d’un mes a partir de la data de recepció 
de la notificació de l’adjudicació. 
 



 

Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 10.106,40 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida núm.23.140.1512.61907 “actuacions barris” del Pressupost municipal. 

 
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 
CC012023000143 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses: “Proseñal, SLU”; “BCN Barreras de 
Seguridad, SLU”.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
20.2. - TREBALLS DE MUNTATGE, MANTENIMENT I DESMUNTATGE DEL 

TENDAL DE L'EDIFICI HOSPICI 
Núm. de referència : X2023013120     

 

Tipus de Contracte:  OB D'OBRES 

Procediment  AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris  NO SENSE CRITERI 

Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar els treballs de muntatge, manteniment i 
desmuntatge del tendal de l’edifici Hospici, com es desprèn de l’informe de data 1 de 
març de 2023,  emès pel Sr. Xevi Canal Molas, director tècnic de la Brigada Municipal 
de l’Ajuntament d’Olot. 

Segon.- Atès que es tracta d’una obra amb una unitat funcional. 

Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per executar els treballs de 
muntatge, manteniment i desmuntatge del tendal de l’edifici Hospici: 
-Tecnodimension Hinchable, SL 
-David Barti Rota 
-Jaume Mallol, SL 
-Arquitectura Textil, SL 
-Tecnisol Proteccion Solar, SCP 

Quart.- D’acord amb l’informe de valoració emès pel Sr. Xevi Canal Molas, director tècnic 
de la Brigada Municipal, en data 14 de març de 2023, s’han presentat tres ofertes 
subscrites per “Tecnodimension Hinchable, SL”; “David Barti Rota” i “Personalització 
d’Espais Públics, SL” (empresa subcontractada de “Tenicsol Proteccion Solar, SCP” ;  i 
la millor proposta és la presentada per DAVID BARTI ROTA, 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. 
 

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

200220  Despeses 23.140.1512.61907  10106.40 ACTUACIONS BARRIS 100  001 001 001 000 000 



 
 
 

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

Fonament jurídic 

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

Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de 
l’expedient administratiu i les modificacions introduïdes pel Reial Decret Llei 3/2020, de 
4 de febrer. Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment 
d’adjudicació. 

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

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012023000185 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 

Primer.-  Aprovar l’informe NI022023000464 emès pel Sr. Xevi Canal Molas, director 
tècnic de la Brigada Municipal de l’Ajuntament d’Olot, de data  1 de març de 2023,  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 DAVID BARTI ROTA , amb NIF núm. ****, el contracte menor els 
treballs de muntatge, manteniment i desmuntatge del tendal de l’edifici Hospici, pel preu 
de cinc mil nou-cents noranta-quatre euros amb trenta-quatre cèntims (5.994,34 
€), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en  quatre mil nou-cents cinquanta-quatre euros (4.954 
€) de pressupost net i  mil  quaranta euros amb trenta-quatre cèntims (1.040,34€) d’IVA 
calculat amb un tipus del 21 %. 
 
Tercer.- El termini d’execució de les obres serà de 10 dies a partir de la data de recepció 
de la notificació de l’adjudicació  
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 5.994,34 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida núm. 23.142.333.212000 “conservació edificis culturals” del Pressupost 
municipal. 

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

200220  Despeses 23142  333  212000 5994.34 CONSERVACIO EDIFICIS CULTURALS 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 
CC012023000185. 



 

 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses: “David Barti Rota”; “Tecnodimension  
Hinchable, SL”; “Personalització d’Espais Públics, Sl” 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

20.3. - TREBALLS D'ADEQUACIÓ DEL PASSATGE JOAQUIM RUYRA 
 

Núm. de referència : X2023011450     
 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar els treballs d’adequació  del passatge Joaquim 
Ruyra,  com es desprèn de l’informe de data 23 de febrer de 2023,  emès pel Sr. Ramon 
Prat Molas, cap de l’Àrea de Territori 

Segon.- Atès que es tracta d’una obra amb una unitat funcional. 

Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per executar  els treballs 
d’adequació del passatge Joaquim Ruyra.: 

-Agustí Y Masoliver, SA (AMSA) 

-Xavier Alsina, SA 

-Josep Vilanova, SA 

 
Quart.- D’acord amb l’informe de valoració emès pel Sr. Ramon Prat Molas, cap de 
l’Àrea de Territori en data 14 de març de 2023; s’han presentat les tres ofertes. No es 
valora la subscrita per Agustí y Masoliver, SA perquè ha presentat l’oferta fora de termini, 
i es rebutja l’oferta subscrita per l’empresa Xavier Alsina, SA perquè el preu és superior 
al VEC establert. S’informa favorablement l’oferta presentada per l’empresa JOSEP 
VILANOVA, SA, per adequar-se als criteris establerts en la sol·licitud. 

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 JOSEP VILANOVA SA  i atès que aquesta 
compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del 
contracte. 

Fonament jurídic 

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



 
 
 

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

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

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

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics 

 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012023000165 i antecedents corresponents,  La 
Regidora-delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 

Primer.-  Aprovar l’informe NI022023000398 emès pel Sr. Ramon Prat Molas, cap de 
l’Àrea de Territori  de data 23 de febrer de 2023,  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 JOSEP VILANOVA SA  amb NIF núm. A17444092, el contracte 
menor dels treballs d’adequació del passatge Joaquim Ruyra, pel preu de tretze mil sis-
cents dotze euros amb cinquanta cèntims (13.612,50 €), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en  onze mil dos-cents cinquanta euros (11.250 €) de 
pressupost net i dos mil tres-cents seixanta-dos euros amb cinquanta cèntims (2.362,50 
€) d’IVA calculat amb un tipus del 21 % 
 
Tercer.- El termini d’execució de les obres serà d’una setmana, a patir de la data de 
recepció de la notificació de l’adjudicació. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 13.612,50 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida núm. 2023.140.1512.61907 “actuacions barris” del Pressupost municipal. 
 

 
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.- Notificar aquesta resolució a l’empresa “Josep Vilanova, SA”.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
 
 
 

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

  200220  Despeses 23.140.1512.61907 13612.50 ACTUACIONS BARRIS  100 001 001 001 000 000 



 

20.4. - SERVEI DE MANTENIMENT DE LES ALARMES D'INTRUSIÓ DELS 
EDIFICIS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS -PRIMER SEMESTRE 2023 

 
Núm. de referència : X2023010526     

 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar el servei de manteniment de les alarmes 
d’intrusió dels edificis i equipaments municipals  del primer semestre de 2023,  com es 
desprèn de l’informe de data 20 de febrer de 2023,  emès pel pel Sr. Xavier Viñolas Boix, 
enginyer tècnic de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot 

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

Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar el servei de 
manteniment de les alarmes d’intrusió dels edificis i equipaments municipals  del primer 
semestre de 2023: 

-Protec Seguretat Integral, SL 

-FV Seguretat  Segurfire, SL 

-Grau3 SL  

-GL Seguretat SLU  

 
Quart.- D’acord amb l’informe de valoració emès pel Sr. Xavier Viñolas Boix, enginyer 
tècnic de l’Àrea del Territori en data 14 de març de 2023, es rebutja l’oferta presentada 
per FV Seguretat Segurfire, SL per se una oferta presumptament temerària o 
anormalment baixa i no haver quedat suficientment justificat el seu baix preu. 
Les ofertes presentades per les empreses “Grau 3 SL” i “GL Seguretat SLU” queden 
excloses per fer una oferta econòmica superior al VEC. 
S’informa favorablement l’oferta presentada per l’empresa PROTEC SEGURETAT 
INTEGRAL, S.L, per adequar-se al requisits sol·licitats. 

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

Sisè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa PROTEC SEGURETAT INTEGRAL, S.L. i 
atès que aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la 
prestació objecte del contracte. 

 

 



 
 
 

Fonament jurídic 

La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article 
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant 
LCSP) i correspon a la modalitat de serveis regulada a l’article 17 de la mateixa. 

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

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

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

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics 

 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012023000146 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 

Primer.-  Aprovar l’informe NI022023000369 emès pel Sr. Xavier Viñolas Boix, enginyer 
tècnic de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot,  de data 20 de febrer de 2023, en el 
que es motiven les necessitats de contractar. 

Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a 
favor de l’empresa PROTEC SEGURETAT INTEGRAL, S.L., amb NIF núm. 
B65956690, el contracte menor de el servei de manteniment de les alarmes d’intrusió 
dels edificis i equipaments municipals  del primer semestre de 2023,  pel preu de vuit 
mil nou-cents set euros amb quaranta-dos cèntims (8.907,42 €), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en set mil tres-cents seixanta-un euros amb cinquanta 
cèntims (7.361,50 €)) de pressupost net i  mil cinc-cents quaranta-cinc euros amb 
noranta-dos cèntims (1.545,92 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 %. 

Edificis i equipaments municipals: 

 
 Àrea  Edifici  Adreça  
COO  Ajuntament  Pg. Bisbe Guillamet, 10  
COO  Arxiu  Pl. Puig del Roser, 1  
COO  AV Bonavista  c/ Viola, 24  
COO  AV Sant Miquel  c/ Rei Jaume I Conqueridor, 30  
COO  AV Sant Roc  c/ Vista Alegre  
COO  Brigada  c/ Sant Cristòfor, 2  
COO  Coworking - Ca-Nyera  c/ Aigua, 5  
COO  Fundació Estudis Superiors -FES  c/ Fontanella, 3  
COO  Les Mates - Cabana  c/ Mestre Falla, 47  
COO  Les Mates - Graner  c/ Mestre Falla, 47  
COO  Les Mates - Pallissa  c/ Mestre Falla, 47  
COO  Torre Castany (Parc Nou)  Av. Sta. Coloma, 47 - Parc Nou  
CUL  Biblioteca  c/ Pati, 2  



 

CUL  Can Trincheria  c/ Sant Esteve, 29  
CUL  Hospici  c/ Hospici, 8  
CUL  Hospici - Educació i Cultura  c/ Hospici, 8  
CUL  Hospici - Museu Comarcal  c/ Hospici, 8  
CUL  Hospici - Sala Exposicions  c/ Hospici, 8  
CUL  Sala Torín  c/ del Roser, 13  
CUL  Teatre  Pg. d'en Blay, 5  
ENS  CEIP Bisaroques  c/ Pare Nolasc de Molar, 6  
ENS  CEIP Morrot  Av. Del Morrot, 25  
ENS  CEIP Pla de Dalt  c/ Alforja, 4  
ENS  CEIP Sant Roc  c/ Còrdova, 1  
ENS  Escola Adults  Av. de l'Estació, 13  
ENS  Escola Música  c/ Anselm Clavé, 7  
ENS  IDEAL  Pl. Escultor Josep Clarà, 6, 2n pis  
ENS  IE Greda  c/ Dels Garganta, 11  
ENS  Llar Infants les Fonts  Rda. Fonts, 25  
ENS  Llar Infants Morrot  Av. Morrot, s/n  
ENS  Llar Infants St Pere Màrtir  c/ Geranis, 50  
ENS  Llar Infants St. Miquel  Av. Jaume I el Conqueridor, 30  
ENS  PTT - Noima (la Fageda)  Av. Sant Joan de les Abadesses, 20-22  
ESP  Camp Futbol Morrot  c/ França, 13  
ESP  Pavelló 1- vell  Av. República Argentina, 8  
ESP  Pavelló 2 – Patinatge  Av. República Argentina, 8  
ESP  Pavelló 4 - Pollancreda  Av. República Argentina, 5  
ESP  Piscina  Av. Sant Jordi, 209  
ESP  Pista Atletisme  c/ Sant Feliu, 60C  
Espai Cràter  Espai Cràter  c/ Macarnau, 55  

 
Tercer.- Els serveis es portaran a terme durant el primer semestre de 2023 . 
La revisió dels components de les alarmes contra intrusions i l’actualització de l’inventari 
s’haurà de fer en el termini de 2 mesos a partir de la data d’adjudicació. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de  8.907,42 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a les partides que es detallen a continuació del Pressupost municipal. 
 

Partida  Import 
AD+  
(€)  

23 144 323 212001 MANTENIMENT EDIFICIS EDUCACIO (ALTRES)  3.423,39  
23 144 333 212001 MANTENIMENT EDIFICIS CULTURALS (ALTRES)  2.011,02  
23 144 342 212001 MANTENIMENT EDIFICIS ESPORTS I LLEURE (ALTRES)  1.182,78  
23 144 920 212001 MANTENIMENT EDIFICIS CORPORACIO (ALTRES)  2.198,27  
2023 800 333 212001 MANTENIMENT ESPAI CRATER (ALTRES)       91,96  
                                                                                                                                                      8.907,42  

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

200220  Despeses 23144  323  212001 3423.39 MANTENIMENT EDIFICIS EDUCACIO 
(ALTRES) 

100 001 001 001 000 000 

200220  Despeses 23144  333  212001 2011.02 MANTENIMENT EDIFICIS CULTURALS 
(ALTRES) 

100 001 001 001 000 000 

200220  Despeses 23144  342  212001 1182.78 MANTENIMENT EDIFICIS ESPORTS I LLEURE 
(ALTRES) 

100 001 001 001 000 000 

200220  Despeses 23144  920  212001 2198.27 MANTENIMENT EDIFICIS CORPORACIO 
(ALTRES) 

100 001 001 001 000 000 

200220  Despeses 23800  333  212001 91.96 MANTENIMENT ESPAI CRATER (ALTRES) 100 001 001 001 000 000 

 

Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació i adjuntarà 
una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient 
CC012023000146. 



 
 
 

 

Sisè.- Notificar aquesta resolució a : “Protec Seguretat Integral, SL”; -FV Seguretat  
Segurfire, SL;”Grau3 SL “ i “ GL Seguretat SLU “. 

 
S’aprova per unanimitat. 

 
 

20.5. - ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE LLICÈNIES DE L’APLICACIÓ 
DEEP FREEZE CLOUD BASIC 

Núm. de referència : X2023003918    
 

Tipus contracte SU DE SUBMINISTRAMENT 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris UN ÚNIC CRITER 

  
 

 

Antecedents 

Per Acord de Junta de Govern Local de data 26 de gener de 2023, es va aprovar 
l’expedient de contractació administrativa del “Subministrament de 120 llicències de 
Deep Freeze Cloud Bàsic.” mitjançant procediment obert simplificat abreujat, amb un 
pressupost base de licitació ascendeix a 6.050,00 € IVA inclòs. Aquest import es 
desglossa en  5.000,00 € de pressupost net i 1.050,00 € en concepte d’IVA calculat al 
tipus del 21%. 
 
En data 20 de febrer 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, dues empreses. 

- INFORDISA 2.0, SL  (B55753875) 

- DISPROIN LEVANTE, SL  (B46589420) 

En data 28 de febrer de 2023 es va procedir a l’obertura del sobre A de les dues 

empreses. 

En data 2 de març  de 2023 es va procedir a l’obertura del sobre B de les dues empreses. 

En data  7 de març de 2023  es reuneix la Mesa de Contractació, en sessió privada, per 

donar compte de l’informe de valoració de les ofertes presentades emès pel Sr. Joan 

Prat Espuña, com a responsable de l’Àrea d’Informàtica i Noves Tecnologies i la Mesa 

acorda elevar a la Junta de Govern Local la proposta d’adjudicació del contracte de  

“Subministrament de 120 llicències de l’Aplicació Deep Freeze Cloud Basic” a l’empresa 

INFORDISA 2.0, SL  ( B55753875). 



 

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.  

Atès que la competència per a l’adopció del present acord és de Junta de Govern Local, 

en virtut de les delegacions efectuades per Decret de l’Alcaldia de dates 25 i 26 de juny 

de 2019. 

I vist l’expedient administratiu núm. CCS12023000005, com a regidora delegada 

d’Hisenda, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següent acord: 

 

Primer.- ADJUDICAR el contracte de “Subministrament de 120 llicències de l’Aplicació 

Deep Freeze Cloud Basic”, a favor de l’empresa INFORDISA 2.0, SL  amb NIF. 

B55753875 pel preu de CINC MIL QUATRE-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB VINT 

CÈNTIMS  (5.439,20 € ), IVA inclòs. 

Aquest import es desglossa en 4.495,21 € de pressupost net i 943,99 € en concepte 

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 26 de gener de 2023,  així com amb l’oferta 

presentada per l’adjudicatari. 

Les característiques i avantatges de l’oferta adjudicatària respecte de l’altra oferta 

presentada, queden acreditades a l’acta valoració efectuada per la Mesa de 

Contractació, en sessió celebrada en data 7 de març de 2023. 

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 en un únic pagament per import de 5.439,20 € 

per la totalitat del contracte amb càrrec a la següent partida: 

2023 120 920 227994 - Manteniment i suport informàtic 

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

200300 2300383 Despeses 23120  920  227994 5439.20 MANTENIMENT I SUPORT INFORMATIC 100 001 001 001 000 000 
200210 2300383 Despeses 23120  920  227994 -610.80 MANTENIMENT I SUPORT INFORMATIC 100 001 001 001 000 000 

 

Quart .- La durada del contracte de subministrament és de 3 anys, amb efectes des de 

25 de febrer de 2023 fins a 24 de febrer de 2026. 



 
 
 

Cinquè.- NOMENAR, com a Responsable del Contracte, el Sr. Joan Prat Espuña, com 

a cap d’Àrea d’Informàtica i Noves Tecnologies de l’Ajuntament d’Olot, amb les facultats 

determinades a l’article 62 de la LCSP. 

Sisè.- 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.  

Setè.- Requerir a l’adjudicatària per tal que, si ho considera, en el termini màxim de 3 

dies hàbils des de la seva notificació presenti l’acceptació de la resolució de 

l’adjudicació en els termes de la clàusula 21 del Plec de Clàusules administratives 

particulars, seguint el model de l’Annex IV del Plec de Clàusules.  

 

Vuitè.- Publicar la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del 

Contractant de l’Ajuntament d’Olot, de conformitat amb l’article 154 de la LCSP. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

20.6. - PROMOCIO - ADJUDICACIÓ DEL SERVEI D'ORGANITZACIÓ DEL 
FESTIVAL NOMAD OLOT 2023 

 

Núm. de referència : X2023012733     
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
 
Atès que es necessari contractar el servei d'organització del Festival Nomad Olot 2023 
per als dies 9, 10 i 11 de juny per tal de reforçar la proposta de la festa de Corpus amb 
activitats que dinamitzin la ciutat, com es desprèn del informe de data 1 de març de 2023 
emès per Judit Reixach Ferrés, tècnica de l’àrea de promoció de la ciutat. 
 
Codi CPV: 79953000-0 Serveis d’organització de festivals 
 
Després de dos anys de pandèmia i de l’èxit de la primera edició del Festival es fa més 
palesa la necessitat d'atraure visitants a la ciutat oferint activitats, animació, música i 
artesania als carrers per tal de contribuir en la reactivació socioeconòmica de la ciutat i 
promoure el comerç de proximitat. En aquest sentit enguany, seguint l’èxit de l’any 
passat, s'ha proposat de nou reforçar la festa de Corpus amb activitats que assegurin 
diversió i animació per a tots els públics, sense allunyar el focus en la faràndula, però 
incloent també aquell públic que no hi està tan familiaritzat per poder atraure visitants, 
tant de la Garrotxa com de les comarques veïnes.  
 
 



 

Un altre objectiu és promocionar la cultura de la ciutat i el país cedint espai als artistes i 
creadors locals i nacionals, que durant la pandèmia, van veure cancel·lades la majoria 
de les seves actuacions i/o activitat econòmica. Per resoldre aquesta necessitat es va 
fer una recerca de festivals itinerants ja existents que poguessin oferir aquest tipus 
d'entreteniment per fer-lo coincidir amb la festivitat del Corpus. La majoria de festivals 
celebrats a Catalunya estaven vinculats a una localitat i no són itinerants, és a dir, que 
no es podien desplaçar a Olot. Els únics que són itinerants estan dedicats a temàtiques 
molt concretes com el teatre, les titelles o la rumba (com el cas del RumbaFest). Escollir-
ne un d'aquests significaria allunyar-se del focus de la festa que és la faràndula olotina. 
 
L’empresa NOMADFESTIVAL MEDITERRANEO SLU ofereix l’organització del Festival 
NOMAD. El festival NOMAD és una proposta itinerant i que complementa bé amb la 
proposta de Corpus pel seu caràcter més transversal i que inclou gastronomia, artesania 
de proximitat amb artesans locals de cada municipi on es desplaça, música, activitats 
familiars (sobretot infantils) i amb un gran incís en la faràndula olotina que es vol 
promocionar. 
 
Es tracta d’un producte que s'ajusta perfectament a les necessitats del municipi i que va 
funcionar molt bé pel públic objectiu definit. És per aquesta raó que s'ha descartat 
demanar pressupostos a organitzadors d’altres festivals que no s'ajusten tant a la 
necessitat d’Olot en no destacar com un actiu important les tradicions i la cultura popular 
del municipi. Per això, es proposa una adjudicació directa per a la contractació d’aquest 
servei i no es proposa demanar tres pressupostos, tal i com seria preceptiu d’acord amb 
les bases del pressupost de l’Ajuntament d’Olot, en tractar-se d’un contracte de servei 
amb un valor estimat superior als 6.000 €.  
 
Atès que la necessitat a satisfer s’integra dins les competències de l’Ajuntament d’Olot 
i no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de 
contractació. 
 
Atès que la finalitat del contracte és cobrir una necessitat puntual i no recurrent o 
periòdica, 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.  
 
Vista la capacitat d’obrar de l’empresa NOMAD FESTIVAL MEDITERRANEO SLU i atès 
que aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació 
objecte del contracte. 
 
 
Fonament jurídic 
 
Primer:- Atesa la definició que l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (LCSP) formula del contracte de serveis. 
 
Segon.- Atès el que disposa l’article 118 LCSP, referent a l’inici, contingut i aprovació de 
l’expedient administratiu. 
 



 
 
 

Tercer.- Atès el que estableix el Reial Decret Llei 3/2020, de 4 de febrer de mesures 
urgents pel qual es transposen diverses directives de la Unió Europea en matèria de 
contractació, entre altres. 
 
 
Vist l’expedient administratiu núm. CC012023000180 i antecedents corresponents, el 
regidor delegat de Promoció de la ciutat, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l’informe emès en data 1 de març de 2023, per Judit Reixach Ferrés, 
tècnica de l’àrea de promoció de la ciutat, en el que es motiven les necessitats a 
contractar. 
 
Segon.- S’adjudiqui el contracte menor del servei d'organització del Festival Nomad Olot 
2023, a favor de l’empresa NOMADFESTIVAL MEDITERRANEO SLU, amb NIF 
B66745134, pel preu de dotze mil vuit-cents vuitanta-sis euros amb cinquanta cèntims 
(12.886,50 €), IVA inclòs. Aquest import es desglossa en 10.650 € de pressupost net i 
2.236,50 € en concepte d’IVA calculat al 21%.  
 
Tercer.- L’adjudicació del contracte comporta les obligacions següents per part de 
l’adjudicatari: 

• Organitzar i coordinar de manera integral l’esdeveniment (claus en mà). 

• Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil per cobrir els possibles danys 
ocasionats a terceres persones durant el muntatge, realització i desmuntatge del 
Festival. 

• Oferir tota l’àrea infantil de forma gratuïta a la mainada i les famílies durant tots els 
dies del festival.  

• Convocar i seleccionar els expositors: aproximadament 20 artesans de qualitat 
(mínim, 16 expositors), fent una proposta avantatjosa per als artesans de la 
comarca. 

• Decorar i encarregar-se de l’escenografia de l’espai. 

• Contractar els tècnics i equips de so necessaris, així com la il·luminació dels espais 
i els electricistes. 

• Programar concerts de manera consensuada amb l’Ajuntament d’Olot, essent l’hora 
de finalització dels nocturns (9 i 10 de juny) com a màxim a les 00 hores i a les 22 
hores de l’11 de juny.  

• Programar animacions i activitats infantils de manera consensuada amb 
l’Ajuntament d’Olot, assegurant activitats familiars de qualitat i diverses durant les 
hores d’obertura del Festival. 

• Posar música en viu de manera consensuada amb l’Ajuntament d’Olot, 
especialment pel que fa al volum (dB) no podent sobrepassar el que estableix la 
normativa municipal per la zona on s’organitza el Festival. 

• Realitzar una campanya de comunicació en mitjans de referència de la població i 
comarca, tals com premsa escrita, digital, ràdio i xarxes socials. 

• Realitzar la imatge del festival i subministrar tot el material publicitari necessari, tals 
com pòsters, programes... 

• Aportar tot l’equip tècnic i humà necessari per al bon desenvolupament del Festival. 



 

• Muntar i desmuntarà tota l’escenografia Nomad i elements estètics com tòtems, 
senyalització, llums, banderoles, barra de fusta... 

• Contractar vigilants de seguretat durant les hores que l’esdeveniment estigui tancat 
al públic. 

• Contractar servei de foodtrucks: un màxim de 8 i un mínim de 6, excloent creperies 
i incorporant alguna proposta vegada i per a persones celíaques. 

• Es compromet que els expositors i foodtrucks no lliuraran bosses ni gots de plàstic 
d’un sol ús, així com que la vaixella que s’utilitzi serà reciclable o reutilitzable. 

• Es compromet a tenir l’espai recollit a les 00 hores de l’11 de juny per poder netejar 
l’espai amb els serveis de neteja municipals i a deixar els espais utilitzats pel 
Festival (Firal i Firal Petit) sense estructures muntades ni acopis de materials abans 
de les 5 hores del 12 de juny 

• Es fa càrrec del quadre elèctric, cablejat i llums, a més de les regletes per cobrir-lo, 
així com del servei per a la instal·lació i manteniment de l’electricitat del Festival. 
Tot el material elèctric complirà la normativa pertinent i serà de baix consum. 

 
Quart.- L’Ajuntament d’Olot per la seva part s’obliga a: 

• Cedir els espais del Firal (des del passatge del Colon a la font) i Firal Petit per a 
l’organització del Festival. 

• Facilitar el subministrament d’electricitat a l’esdeveniment. 

• Facilitar una escomesa d’aigua potable 

• Difondre l’esdeveniment a través dels canals municipals al seu abast 

• Instal·lar lavabos per a ús públic a l’esdeveniment. 

• Netejar l’espai abans i després de l’esdeveniment. 

• Mantenir l’ordre públic durant les hores que el Nomad està obert al públic a través 
de la policia municipal. 

• Obtenir els permisos d’ocupació pública a la ciutat d’Olot i del pla d’autoprotecció 
de l’esdeveniment, tal com marca la normativa 

 
Cinquè.- Els serveis es portaran a terme durant el període del 9 a l’11 de juny de 2023. 
 
Sisè.- Aprovar i disposar la despesa per import de 12.886,50€, IVA inclòs, amb càrrec a 
la partida 23 200  4311 226995 PROMOCIÓ DE LA CIUTAT del Pressupost de 
l’Ajuntament d’Olot 
 

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

200220  Despeses 23200  4311 226995 12886.50 PROMOCIO DE LA CIUTAT 100 001 001 001 000 000 

 

 

Setè.- NOMADFESTIVAL MEDITERRANEO SLU adjuntarà una còpia d’aquest acord a 
la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012023000180. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 



 
 
 

20.7. - CULTURA - CONTRACTAR DIFERENTS ESPECTACLES ESCÈNICS I 
MUSICALS A PORTAR TERME DURANT EL FESTIVAL SISMÒGRAF 23. 

EPICENTRE/PARTITURA 
 

Antecedents:  

 

Primer.- Atès que és necessària la contractació d’Epicentre/Partitura de moviment 

dibuixat/Projecte escarabat de la companyia Artistas Salsichas dins la programació de 

FESTIVAL SISMÒGRAF 23, que realitza l'empresa MARIA CAMILA SANJINES 

ENCINALES com es desprèn de l'informe de data 10-03-2023 , emès per TENA 

BUSQUETS, DIRECTORA DEL FESTIVAL SISMÒGRAF, amb el vist-i-plau de Susanna 

Alsina Coll, directora adjunta a l'àrea de Cultura. 

 

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

  

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

d'Olot. 

  

Tercer.- Vista la capacitat d'obrar de l'empresa MARIA CAMILA SANJINES 

ENCINALES 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 23 400 334 2279901 ACTUACIONS 

SISMÒGRAF 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 MARIA CAMILA SANJINES ENCINALES, amb CIF. ****, 

de OLOT, GIRONA, ESPANYA el contracte privat que té per objecte l'espectacle 

Epicentre/Partitura de moviment dibuixat/Projecte escarabat pel preu de NOU MIL SIS-

CENTS VUITANTA euros 9.680 €, 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: 8000€ 

 IVA (21)%: 1.680€  

 

Segon.- Epicentre/Partitura de moviment dibuixat/Projecte escarabat es portarà a terme 

entre els dies 13 i 16-04-2023  

 

Tercer.- Aprovar i Disposar la despesa d'import 9.680€, IVA inclòs, i efectuar-ne el 

pagament a l'empresa MARIA CAMILA SANJINES ENCINALES en els termes que 

consten en el contracte que se signarà entre les parts. 

  

Amb càrrec a la partida 23 400 334 2279901 ACTUACIONS SISMÒGRAF 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 MARIA CAMILA SANJINES ENCINALES.  
 
Setè.- MARIA CAMILA SANJINES ENCINALES adjuntarà una còpia d’aquest acord a 
la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012023000199. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 

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

200220  Despeses 23400  334  2279901 9680 ACTUACIONS SISMOGRAF 400 012 070 107 000 000 



 
 
 

20.8. - CULTURA - CONTRACTAR EL SERVEI DE LOGÍSTICA I 
ACOMPANYAMENT DELS AUTORS I MODERADORS DEL FESTIVAL MOT DE 

LITERATURA DE GIRONA I OLOT 
 

Núm. de referència : X2023012184     
 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar el servei de logística i acompanyament dels 
autors i moderadors del Festival Mot de Literatura, com es desprèn de l’informe de data 
1 de març de 2023, emès per la Directora Adjunta de l’Àrea de Cultura i Educació. 

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

Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar el servei de 
logística i acompanyament dels autors i moderadors del Festival Mot de Literatura: 

1. Orixà Agència de Viatges, S. A. ; C/Gran Via, 616, 08007 Barcelona ; A58476862; 

silvia@altairviatges.com 

2. Taat Nadons, SL ; C/Boquer, 3 baixos, 08003 Barcelona ; B65844987; 

taatbcn@gmail.com 

3. Nexe Cultural, SL ; C/Rosari, 5-7, àtic 1a, 08017 Barcelona ; B-62683123; 

david@nexecultural.com 

Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada per Taat 
Nadons, SL,  per haver presentat l’oferta més avantatjosa  

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 Taat Nadons, SL i atès que aquesta compta 
amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del contracte. 

Fonament jurídic 

La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article 
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant 
LCSP) i correspon a la modalitat de serveis regulada a l’article  17 de la mateixa. 

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 per Júdit Badia Perpinyà Directora del Festival MOT 

de Literatura, amb el vistiplau de Susanna Alsina, Direcció Adjunta de l’Àrea de Cultura 

i Educació, de data 1 de març de 2023 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 Taat Nadons, SL, amb NIF B65844987, el contracte menor de servei 

de logística i acompanyament dels autors i moderadors del Festival Mot de Literatura 

pel preu de setze mil nou-cents trenta-tres amb noranta-cinc euros (16.933,95€), IVA 

inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en 13.995€ de pressupost net i 2.938,95 € en concepte 

d’IVA calculat al 21 %, amb càrrec a la partida 23 400 334 226090 FESTIVAL MOT DE 

LITERATURA I XERRADES del Pressupost municipal. 

Tercer.- El termini màxim per a l’execució dels serveis serà fins el 31/12/2023 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 16.993,95€, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida 23 400 334 226090 FESTIVAL MOT DE LITERATURA I XERRADES del 
Pressupost municipal.  

 
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.- Notificar aquesta resolució a les empreses que han presentat pressupost.  
 
Setè.- TAAT NADONS,S.L adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura electrònica 
o hi farà constar el número d’expedient CC012023000169. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 

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

200220  Despeses 23400  334  226090 16933.95 FESTIVAL LITERARI MOT I XERRADES 400 012 070 107 000 000 

            



 
 
 

20.9. - EDUCACIO - CONTRACTAR ELS SERVEIS DE GESTIÓ, REALITZACIÓ I 
AVALUACIÓ DEL CASAL D’ESTIU ENNATURA’T 2023 

 
Núm. de referència : X2023011387     
 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar el servei de gestió, realització i avaluació del 
Casal d’Estiu Ennatura’t 2023 de 5 setmanes de durada i per a un màxim de 20 nens/es 
per treballar l’educació ambiental en diferents indrets del Parc Natural, com es desprèn 
de l’informe de data 1 de març de 2023, emès pel Director de l’Àrea de Cultura i Educació 
de l’Ajuntament d’Olot. 

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

Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar el servei de 
gestió, realització i avaluació del Casal d’Estiu Ennatura’t 2023 de 5 setmanes de durada 
i per a un màxim de 20 nens/es per treballar l’educació ambiental en diferents indrets 
del Parc Natural. 

1.-TOSCA SERVEIS AMBIENTALS, d’Educació i Turisme; NIF B17447376; 
octavi@tosca.cat 

2.-VILADRAUEDUCACIÓ.COM SCP;  NIF J17836396 ; 
ambiental@viladraueducacio.com 

3.-ESCOLA DE NATURA DEL CORREDOR; NIF G58617382; enc@pangea.org 
 
Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada per 
l’empresa TOSCA SERVEIS AMBIENTALS, d’Educació i Turisme, en ser la més 
avantatjosa econòmicament.  
 

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 TOSCA SERVEIS AMBIENTALS, 
d’Educació i Turisme i atès que aquesta compta amb l’habilitació professional 
necessària per realitzar la prestació objecte del contracte. 

Fonament jurídic 

La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article 
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant 
LCSP) i correspon a la modalitat de  serveis regulada a l’article  17 de la mateixa. 



 

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

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

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

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics 

PROPOSO 

Primer.-  Aprovar l’informe emès per Susanna Alsina, Direcció Adjunta de l’Àrea de 

Cultura i Educació, amb el vistiplau de Ricard Sargatal Direcció de l’Àrea de Cultura i 

Educació de data 14 de març de 2023 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 TOSCA SERVEIS AMBIENTALS, d’Educació i Turisme, amb NIF 
B17447376, el contracte menor de servei de gestió, realització i avaluació del Casal 
d’Estiu Ennatura’t 2023 de 5 setmanes de durada i per a un màxim de 20 nens/es per 
treballar l’educació ambiental en diferents indrets del Parc Natural pel preu de set-mil 
sis-cents vint-i-tres euros (7.623 €), IVA inclòs  

L’esmentat preu es desglossa en 6.300€ de pressupost net i 1.323€ en concepte d’IVA 
calculat al 21 %, amb càrrec a la partida Activitats de Lleure 23 500 326 227995 del 
Pressupost municipal. 

 
Tercer.- El termini màxim per a l’execució dels serveis serà del 26 de juny al 28 del juliol 
de 2023 
 

Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 7.623€, IVA inclòs, amb càrrec a la 
partida Activitats de Lleure 23 500 326 227995 del Pressupost municipal. 
 
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.- Notificar aquesta resolució a les empreses que han presentat pressupost.  

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

21.1. - AUTORITZAR LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES A L’ÀREA DE 
PROGRÉS ECONOMIC A UN ALUMNE DE L’ESCOLA NOIMA 

 
Núm. de referència : X2023014142     
 
Atès que a l’Escola de Noves Oportunitat de la Garrotxa, d’ara endavant Noima, dins el 
programa de “Formació a mida” es cursa la formació de cambrer/a de pisos i runner 
d’hosteleria en el programa educatiu del qual s’estableix l’obligació dels estudiants de 
realitzar pràctiques en les empreses o en les administracions públiques. 
 
Atès que l’Àrea de promoció econòmica està disposada a col·laborar amb l’Escola 
Noima per tal que els seus alumnes puguin adquirir coneixements relacionats amb 
tasques de promoció turística de la ciutat i altres que se’n derivin del normal 
funcionament del departament. 
 
Vist l’expedient administratiu RH142023000011 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  d'Organització i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Autoritzar la col·laboració en la formació acadèmica de l’alumne ****  (Passaport 
número ****), estudiant de l’Escola Noima, programa de “Formació a mida” que cursa la 
formació de cambrer/a de pisos i runner d’hosteleria, facilitant la realització de les 
activitats d’aplicació pràctica i sense percebre cap remuneració, a l’Àrea de promoció 
econòmica, oficina de Turisme. 
 
Les pràctiques iniciaran el dia 20 de març de 2023 i finalitzaran el 5 d’abril de 2023, amb 
un total de 50 hores segons horari que estableix el conveni de pràctiques. 
 
Segon.- Incloure a l’alumne **** a l’assegurança de responsabilitat civil d’aquest 
Ajuntament el temps que estigui realitzant les pràctiques. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
22.1. - AUTORITZAR LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES A L’ÀREA D'ESPORTS I 

LLEURE A UNA ALUMNA DE LA UNIVERSITAT MIGUEL HERNANDEZ DE ELX 
 
Núm. de referència : X2023013473     
 
Atès que a la Universitat Miguel Hernández de Elx es cursa el Grau en Ciències de 
l’activitat física i l’esport en el programa educatiu del qual s’estableix l’obligació dels 
estudiants de realitzar pràctiques en les empreses o administracions públiques. 
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot col·labora amb diferents centres educatius per facilitar la 
realització de pràctiques als seus alumnes. 
 
 



 

Atès que l’àrea d’Esports i Lleure de l’Ajuntament està disposada a col·laborar amb 
Universitat Miguel Hernández de Elx per tal que els seus alumnes puguin adquirir 
coneixements relacionats amb tasques que se’n deriven del funcionament normal del 
departament. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’Organització i Atenció Ciutadana, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords:  
 

Primer.- AUTORITZAR la realització de pràctiques a l’àrea d’Esports i Lleure a 
la Sra. ****  (DNI ****), estudiant de Grau en Ciències de l’activitat física i l’esport 
de la Universitat Miguel Hernández de Elx, durant el període comprès entre el 
20/03/2023 i fins el 20/04/2023 i amb horari irregular que suposa un total de 60 hores 
segons estableix el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i la Universitat 
Miguel Hernández de Elx, per realitzar les tasques derivades del normal funcionament 
del departament, i sense percebre cap tipus de remuneració.  
 
Segon.- INCLOURE a la Sra. **** a l’assegurança de responsabilitat civil de l’Ajuntament 
d’Olot el temps que estigui realitzant les pràctiques. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

23.1. - DESESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER UN 
ASPIRANT DEL PROCÉS SELECTIU PER COBRIR SET PLACES D'OFICIAL 

PRIMERA BRIGADA 
 
Núm. de referència: X2023013512     
 
En data 21 de febrer de 2023 el senyor **** va presentar una sol·licitud amb número de 
registre d’entrada E2023003938 en la qual demana que es tingui per presentat un recurs 
de reposició i s’atenguin les pretensions que hi formula. 
 
El recurs de reposició es presenta contra el decret número 2023LDEC000573 de la 
regidora delegada d’Organització i Atenció ciutadana en el marc de l’expedient 
RH122023000025 i les pretensions que es formulen en el recurs són les següents: 
 

1. Que es declari la nul·litat absoluta de l’acte impugnat per tal com contravé les 
lletres a) i b) de l’article 47.1 LPAC. 

2. Que, en congruència, es traslladi l’expedient al Ple com a òrgan competent. 
 
El decret número 2023LDEC000573 es resol desestimar la petició del Sr. ****  (DNI ****) 
de revisió d’ofici i de l’acció de nul·litat de les bases que regeixen el procés selectiu per 
a la cobertura definitiva de set places d’oficial primera brigada pel sistema de concurs 
de mèrits per a l’estabilització de l’ocupació temporal, atès que es compleix la normativa 
especificada en els antecedents d’aquesta resolució. 
 



 
 
 

L’article 47.1 de la LPAC estableix que els actes de les Administracions Públiques són 
nuls de ple dret en els casos següents:  

a) Els que lesionen els drets i llibertats susceptibles d’empara constitucional. 
b) Els dictats per òrgan manifestament incompetent per raó de la matèria o del 

territori. 
 
El decret número 2023LDEC000573 no és un acte nul de ple dret atès que no vulnera 
ni lesiona cap dret i llibertat susceptible d’empara constitucional i està dictat per la 
regidora delegada d’Organització i Atenció ciutadana que té delegats els àmbits de 
Règim Intern i Organització (Recursos Humans) de l’Ajuntament d’Olot.  
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’Organització i Atenció Ciutadana proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords:  
 
Desestimar el recurs de reposició presentat pel Sr. ****  (DNI ****) contra el decret 
número 2023LDEC000573 de la regidora delegada d’Organització i Atenció ciutadana, 
d’acord amb els motius exposats als antecedents d’aquesta resolució. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
24.1. - PROJECTE DE CONSERVACIÓ DE SENYALITZACIÓ VIÀRIA 

HORITZONTAL ANY 2023.-PROPOSANT APROVAR 
 
Núm. de referència : X2023015128     
 
Vist el projecte de conservació de senyalització viària horitzontal per a l’any 2023, 
redactat pel director de l’Àrea de Territori en data març de 2023, que té per objecte 
definir un conjunt d’obres de conservació i millora de les marques vials que conformen 
la senyalització viària horitzontal a diferents trams de la infraestructura viària urbana per 
a l’any 2023. 
 
Aquest projecte abasta la reparació mitjançant pintat, de les marques vials en diferents 
carrers, que s’agrupen en diferents àmbits d’actuació detallats en el mateix. 
 
Vist l’art. 37, 38 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
En relació a l’expedient UPOM2023000009, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR el projecte de conservació de senyalització viària horitzontal per 
a l’any 2023, redactat pel director de l’Àrea de Territori en data març de 2023. 
 
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler 
d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament. 
 



 

TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
25.1. - MODIFICACIÓ DE PROJECTE DE REFORMA I AMPLIACIÓ D'HABITATGE 

UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES AMB CONSTRUCCIÓ DE PISCINA I 
AGREGACIÓ DE PARCEL.LES, C DE LEONCI QUERA N.52. 

 
 

Núm.- LLICENCIA D’OBRES 
****-C DE LEONCI QUERA N.0052 

 
Núm. de referència : X2022047002 

 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per MODIFICACIÓ DE PROJECTE 
DE REFORMA I AMPLIACIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES AMB 
CONSTRUCCIÓ DE PISCINA i AGREGACIÓ DE PARCEL.LES, al C DE LEONCI 
QUERA N.52, del municipi d’Olot.  

 
Identificació de l’expedient: OMA32022000095   
Situació: C DE LEONCI QUERA N.0052  
 
1.- En data 11/08/2022, **** amb DNI: **** , representat per **** , presenta projecte 
d’obres majors per MODIFICACIÓ DE PROJECTE DE REFORMA I AMPLIACIÓ 
D'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES AMB CONSTRUCCIÓ DE PISCINA, 
amb situació al carrer C DE LEONCI QUERA N.0052, d’Olot. 
 
2.- En data 20/01/2023 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 Zona suburbana d’intensitat 2 (11.2) 
 
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, 
estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les llicències d’obres. 
És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme. 
 
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local, 
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, que va delegar 
aquesta competència en aquest òrgan municipal. 



 
 
 

 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Atorgar a **** amb DNI: **** , representat per **** , llicència d’obres 
(OMA32022000095), per MODIFICACIÓ DE PROJECTE DE REFORMA I AMPLIACIÓ 
D'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES AMB CONSTRUCCIÓ DE PISCINA, 
amb situació al C DE LEONCI QUERA N.52, 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 
 COA2023600007 1881.98 
 
Liquidació de Drets i Garanties: 

Drets 
 
Per: Un pressupost de: 37844.57 euros  
1 Núm Guals 
  
Base liquidable (3) Drets % 

bonificació 
Drets definitius Taxes Total Drets 

37844.57 1513.78 0 1513.78 68.20 1581.98 

 
Garanties: 

   Garantia reposició paviments  300 euros 
 

Total Liquidació Euros 

Per Drets 1581.98 

Per Garanties  300.00 

 
CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats. 
 
Condicions Generals aprovades per la Comissió de Govern en sessió celebrada 
el dia 13 de febrer de 1988, modificades per acord de la Junta de Govern Local en 
sessió celebrada el dia 18 de juny de 2008 i modificades per la Junta de Govern 
Local en sessió celebrada el dia 17 de març de 2010. 
 
1.- La llicència s’atorga fent excepció del dret de propietat i sense perjudici de tercers. 



 

 
2.- L’execució de les obres que empara la present llicència, en tot allò no regulat 
expressament en aquestes condicions generals i a les particulars, s’haurà d’adaptar al 
que estableixen la Llei i les Ordenances Municipals. Aquesta llicència no eximeix el 
sol·licitant d’obtenir d’altres administracions les llicències que legalment corresponguin. 
 
3.- El termini de vigència de la llicència es comptarà a partir de la notificació a l’interessat 
de l’acord de concessió adoptat per la Junta de Govern Local, llevat que el propi 
interessat sol·licités per escrit el contrari i es resolgués favorablement aquesta petició. 
 
4.- Les obres hauran de concloure’s abans que s’esgoti el termini de vigència de la 
llicència, que s’assenyalarà en concedir-se, almenys en la seva part exterior. Si no fos 
així, l’Autoritat Municipal adoptarà les disposicions que calguin per posar-hi remei, i 
podrà ordenar que se n’executin les indispensables pel personal al servei de 
l’Ajuntament, amb càrrec a l’interessat. 
 
5.- La Junta de Govern Local podrà autoritzar, una pròrroga del termini d’inici i/o final de 
l’obra, sempre que l’interessat ho sol·liciti abans de finir el termini que correspongui. De 
no existir pròrroga, la llicència restarà caducada en acabar el termini de vigència 
assenyalat a l’esmentada llicència i caldrà sol·licitar una nova llicència per a finalitzar les 
obres. 
 
6.- L’obertura de portes i finestres de la planta baixa, tret d’una disposició en contra, no 
podran envair l’espai públic. 
 
7.- Els desguassos interiors de l’edifici hauran de contenir el corresponent sifó inodor. 
 
8.- Es prohibeix practicar als soterranis qualsevol obra que afecti la via pública o terrenys 
del seu domini. 
 
9.- No es permet que com a conseqüència de l’execució de les obres, s’embrutin els 
embornals de la via pública, essent obligació del promotor l’adopció de les mesures 
adequades per evitar-ho. L’incompliment d’aquesta condició comportarà la retenció de 
la fiança dipositada en concepte de moviment de terres o runes i reposició de paviments. 
 
10.- El titular de la llicència haurà de construir al seu càrrec la vorera, segons el model, 
rasant i amplada que figurin a les condicions particulars de la llicència o a la 
corresponent ordenança reguladora. Per construir un gual per a l’entrada i sortida de 
vehicles, s’haurà de disposar de l’oportuna llicència. 
 
11.- Quan per causes imperioses de l’obra emparada per la present llicència, s’hagi 
d’ocupar la via pública amb materials, grues, instal·lacions, etc, així com interrompre la 
normal circulació pel carrer o vorera, s’haurà de sol·licitar el corresponent permís, 
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. Els responsables de l’obra es faran càrrec de senyalitzar amb punts de llum de color 
vermell la bastida de protecció a col·locar al carrer que s’ajustarà a les condicions que 
determina l’Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública aprovada el 27/04/1995. 
Caldrà respectar l’entrada i sortida de vehicles de la finca situada a la vorera oposada.  
 
2. Com a mínim 24 hores abans de qualsevol operació de càrrega o de descàrrega que 
impliqui ocupació de la via pública caldrà comunicar-ho a la Policia Municipal (972 279 
133) i col·locar la senyalització de prohibit estacionar a tot el carrer.  
 
3. Al finalitzar les obres que afectin la façana de carrer de l’edifici, o part davantera de 
la coberta, caldrà retirar l’ocupació de la via pública. Amb antelació, es comunicarà la 
data a l’Ajuntament d’Olot, que procedirà a establir la taxa per ocupació que 
correspongui segons superfície i dies de l’ocupació d’acord amb el previst a les 
Ordenances fiscals.  
 
4. El cantell dels ràfecs de coberta no tindrà un gruix superior a 0,20 m ni la seva volada 
ultrapassarà els 0,60 m del pla de façana (art. 153 POUM).  
 
5. 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.  
 
6. 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.  
 
7. Es recorda el que estableix l’article 546.7 del capítol VI, llibre V del Codi Civil Català, 
on indica que “Ningú no pot, sens perjudici del que estableix la normativa urbanística, 
excavar piscines, cisternes, rampes, soterranis o altres sots a menys de seixanta 
centímetres del límit d'una finca veïna o d'una paret mitgera. Els propietaris que facin 
l'excavació han de proporcionar al sòl, en tots els casos, una consolidació suficient 
perquè la finca veïna tingui el suport tècnicament adequat per a les edificacions que hi 
hagi o que permeti construir la normativa urbanística”  
 
8. 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 que s’estableixen al document 
anomenat “PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE 
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL SARS-
CoV-2”.  
 
9. D’acord amb l’article 75.1 del Decret 64/2014 pel qual s’aprova el Reglament sobre la 
protecció de la legalitat urbanística, per a la primera utilització i ocupació de l’edifici, la 
persona promotora ha de comunicar prèviament la finalització de les obres a 
l’ajuntament. La comunicació ha d’anar acompanyada del certificat final d’ obra expedit 
per la direcció facultativa de les obres en què han de constar els fets següents: a) Data 
de finiment de les obres. b) Que les obres han estat executades de conformitat amb el 
projecte tècnic autoritzat i, si s’escau, les seves modificacions i les condicions de la 
llicència urbanística atorgada. c) Que l’edificació està en condicions de ser utilitzada de 
conformitat amb l’ús autoritzat.  
 
10. El termini per declarar les obres davant el Cadastre, és de 2 mesos a partir de la 
data de l’acabament que consta en el Certificat Final d’Obra. Cal presentar el formulari 
900D disponible a la seu electrònica de la Direcció General de Cadastre on trobareu 
també l’assistent de declaracions cadastrals. Les persones jurídiques, personal tècnic 
col·legiat o gestors, estan obligats a presentar la declaració per mitjans telemàtics. Si no 
es disposa de mitjans informàtics es pot tramitar a l’oficina del cadastre de l’Ajuntament 
d’Olot. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

25.2. - AUGMENT D'HABITATGES EN EDIFICI ENTRE MITGERES (DE 1 A 2), C 
DEL GINEBRE N.0050 (OMA32022000121) 

 
Núm.- LLICENCIA D’OBRES 
****-C DEL GINEBRE N.0050 

 

Núm. de referència : X2022061248 

 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per AUGMENT D'HABITATGES 
EN EDIFICI ENTRE MITGERES (de 1 a 2), al : C DEL GINEBRE N.50, del municipi 
d’Olot.  

 
Identificació de l’expedient: OMA32022000121   
Situació: C DEL GINEBRE N.0050  
 
1.- En data 25/11/2022, **** amb DNI****, representat per **** , presenta projecte d’obres 
majors per a AUGMENT D'HABITATGES EN EDIFICI ENTRE MITGERES (de 1 a 2) , 
amb situació al carrer C DEL GINEBRE N.0050 , d’Olot. 
 
2.- En data 22/02/2023 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.  
 
FONAMENT DE DRET 
 
1. Vist el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per 
acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 18 de juny de 
2003 i quin Text Refós fou aprovat pel mateix òrgan en sessió de data 25 de setembre 
de 2003, havent estat publicada la seva normativa al Diari Oficial de la Generalitat de 
data 2 de febrer de 2004, i posteriors modificacions, qualifica la finca on es situa 
l’edificació existent de sòl URBÀ CONSOLIDAT. Zona suburbana d’intensitat 2 (11.2). 
 
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, 
estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les llicències d’obres. 
És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme. 
 
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local, 
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, que va delegar 
aquesta competència en aquest òrgan municipal. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Atorgar a **** amb DNI: ****, representat per ****, llicència d’obres 
(OMA32022000121), per AUGMENT D'HABITATGES EN EDIFICI ENTRE MITGERES 
(de 1 a 2), amb situació al C DEL GINEBRE N.0050 , 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 
 CRA2023600012 2086.39 
     
Liquidació de Drets i Garanties: 
 
Drets 
Per: Un pressupost de: 47174.68 euros  
1 LL_Connexió desguassos habitatges 
  
Base liquidable (3) Drets % 

bonificació 
Drets definitius Taxes Total Drets 

47174.68 2018.19 0 2018.19 68.20 2086.39 

 
Garanties: 

 

Total Liquidació Euros 

Per Drets 2086.39 

Per Garanties  0 

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



 
 
 

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



 

14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la corresponent 
llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals que causi. 
 
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li 
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En cas 
d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les sancions 
que corresponguin. 
 
 
Condicions particulars 
 
1. Abans de l’inici de les obres caldrà presentar a) 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).b) Document 
signat per arquitecte tècnic assumint la direcció de l’execució de l’obra.  
 
2. Aquesta llicència no autoritza l’ocupació de la via pública amb materials o altres 
elements propis de l’obra.  
 
3. 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.  
 
4. 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”.  
 
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. 



 
 
 

 
 

25.3. - SUBSTITUCIÓ DE COBERTA EN EDIFICI AÏLLAT SENSE ÚS 
DETERMINATMAS LES COLS 

 
 

Núm.- LLICENCIA D’OBRES 
****-LLOC MAS LES COLS N.0001 

 
Núm. de referència : X2022052978 

 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per SUBSTITUCIÓ DE COBERTA 
EN EDIFICI AÏLLAT SENSE ÚS DETERMINAT, al MAS LES COLS N.1, del municipi 
d’Olot.  

 
Identificació de l’expedient: OMA32022000108   
Situació: LLOC MAS LES COLS N.0001  
 
1.- En data 11/10/2022, **** amb DNI: **** , representat per ****, presenta projecte 
d’obres majors per SUBSTITUCIÓ DE COBERTA EN EDIFICI AÏLLAT SENSE ÚS 
DETERMINAT, amb situació al carrer MAS LES COLS N.1, d’Olot. 
 
2.- En data 17/02/2023 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 per activitats econòmiques 
terciàries en edificació aïllada – intensitat 3 (18.3). 
 
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 
(OMA32022000108), per SUBSTITUCIÓ DE COBERTA EN EDIFICI AÏLLAT SENSE 
ÚS DETERMINAT, amb situació al MAS LES COLS N.1, 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 6 mesos i el termini per acabar-les 
és de 18 mesos. La llicència urbanística caducarà a tots els efectes si, en finir qualsevol 
d’aquests terminis o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no s’han acabat 
les obres, essent necessari sol·licitar nova llicència ajustada a l’ordenament urbanístic 
vigent.  
 
QUART. Donar compte de la liquidació de l'ingrès de l'/les autoliquidacions que es 
detalla/m seguidament 
 
 Num liquidció  Import 
 CRA2023600011 819.67 
    
Liquidació de Drets i Garanties: 
 
Drets 
Per: Un pressupost de: 18786.7 euros  
  
Base liquidable (3) Drets % 

bonificació 
Drets definitius Taxes Total Drets 

18786.7 751.47 0 751.47 68.20 819.67 

 
Garanties: 

  

Total Liquidació Euros 

Per Drets 819.67 

Per Garanties  0 

 
CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats. 
 
 
Condicions Generals aprovades per la Comissió de Govern en sessió celebrada 
el dia 13 de febrer de 1988, modificades per acord de la Junta de Govern Local en 
sessió celebrada el dia 18 de juny de 2008 i modificades per la Junta de Govern 
Local en sessió celebrada el dia 17 de març de 2010. 
 
1.- La llicència s’atorga fent excepció del dret de propietat i sense perjudici de tercers. 
 
2.- L’execució de les obres que empara la present llicència, en tot allò no regulat 
expressament en aquestes condicions generals i a les particulars, s’haurà d’adaptar al 
que estableixen la Llei i les Ordenances Municipals. Aquesta llicència no eximeix el 
sol·licitant d’obtenir d’altres administracions les llicències que legalment corresponguin. 



 
 
 

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



 

13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les 
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà 
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les 
prestacions de la Seguretat Social. 
 
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la corresponent 
llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals que causi. 
 
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li 
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En cas 
d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les sancions 
que corresponguin. 
 
 
Condicions particulars 
 
 
1. Abans de l’inici de les obres s’aportarà: a) un document signat per contractista 
assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra i document que l’acrediti (model 36, 
certificat d’alta a l’epígraf corresponent o altra documentació equivalent). b) Projecte 
executiu complert incorporant a la descripció gràfica una planta general acotada d’estat 
actual i projectat, amb indicació de pendents i descripció gràfica i dimensional d’estat 
actual i projectat, de tot el sistema estructural.  
 
2. Els materials emprats han de ser d’una resistència mínima a la taula 4.1 del SI 1 i 
l’estructura respectarà una resistència d’acord a l’ús segons taula 3.1 del SI 6 del CTE.  
 
3. Aquesta llicència no autoritza l’ocupació de la via pública amb materials o altres 
elements propis de l’obra.  
 
4. 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.  
 
5. El Pla de seguretat de l’obra subscrit pel contractista i aprovat per la direcció 
facultativa de l’obra haurà de contenir la documentació referida a les prescripcions que 
dimanen de la normativa del Ministeri de Sanitat, establertes al document anomenat 
“Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente 
a la exposición al Sars-Cov-2”. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 



 
 
 

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

LA SECRETÀRIA 

 


