ACTA NÚM. 24
JUNTA DE GOVERN LOCAL
23 DE JUNY DE 2016
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 23 de juny de 2016 a les vuit del matí, es reuneix en
aquesta Casa Consistorial la Junta de Govern d’aquest Ajuntament, sota la
presidència del Sr. JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS, per tal de celebrar la
sessió ordinària, setmanal i de primera convocatòria que s’escau al dia d’avui.
Hi assisteixen els tinents d’alcalde Srs. Josep Berga i Vayreda, Josep Guix Feixas,
Estanis Vayreda i Puigvert, Jordi Alcalde i Gurt, Núria Fité i Grabalosa, Josep
Gelis i Guix, Maria del Mar Roca i Reixach.
També hi assisteixen com a regidores delegades expressament convidades 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, les
Sres. Montserrat Torras i Surroca, Mercè Traveria Costa.
També hi assisteixen, com a regidors de l’oposició, les Sres. Anna Barnadas i López,
Mireia Tresserras Fluvià, i el Sr. Xavier García Zabal.
Hi assisteix l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí.
Actua com a secretari, la Secretària, Sra. M. Glòria Gou Clavera.
Hi assisteix el Gerent, Sr. Jordi Güell i Güell.
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 comenta les reunions de treball i actes als quals ha assistit des de la
celebració de la darrera Junta, celebrada el dia 16 de juny:
- el mateix dia 16 de juny va assistir a la reunió del Consell de Govern del Consorci
Hospitalari de Vic, que va tenir lloc a la Clínica de Vic; va ser present a la reunió del
Patronat de la FES que es va celebrar a can Monsà i va efectuar una visita a
l’exposició d’obres de ceràmica, dibuix i pintura de la gent gran a la capella de Sant
Ferriol.
- el dia 17 de juny, va assistir a la reunió de la Junta i a l’Assemblea del clúster carni
Innovacc, que va tenir lloc en un restaurant de la comarca. I a la tarda, va ser present
a la jornada de portes obertes de can Monsà i a la visita guiada del carrer Joan Pere
Fontanella; a l’acte de comiat dels alumnes de l’Institut Bosc de la Coma que va tenir
lloc a l’Hospici i a la inauguració del bar de la Plaça Mercat.
- el dia 18 de juny, va presenciar l’inici del Cornamusam, que enguany ha estat a
càrrec de l’Àrea de Cultura i el Shopping nit, organitzat per l’Associació de
Comerciants d’Olot.
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- el dia 20 de juny, va presidir la recepció a la Sra. ESTELA DE CARLOTTO,
presidenta de las Abuelas de la Plaza de Mayo, que va tenir lloc al Saló de Sessions
de l’Ajuntament i seguidament va ser present a la conferència que va pronunciar
sobre: “La lluita per la llibertat i la justícia” al Casal Marià.
- el dia 21 de juny, va ser present a la reunió de Junta del CASG que va tenir lloc a la
sala de juntes del mateix CASG.
- i finalment ahir el dia 22 de juny, va assistir a la reunió del Patronat de la Fundació
Kreas que va tenir lloc a la sala Gussinyé.
3. - DISPOSICIONS.- ASSABENTATS DE LES DISPOSICIONS PUBLICADES EN
ELS BUTLLETINS OFICIALS
Tot seguit la Secretària dóna compte a la Junta de Govern dels edictes i anuncis de
l'Ajuntament d'Olot publicats als Butlletins Oficials BOE, BOP i DOGC, des de la
darrera sessió. I se n'acorda l'assabentat.
4.1. - AUTORITZAR LA REALITZACIÓ D'ESTADA D'EMPRESA A DIVERSES
ÀREES DE L'AJUNTAMENT A DOS ALUMNES DE L'IES LA GARROTXA
Núm. de referència

: X2016014332

Atès que a l’IES la Garrotxa es cursa el Batxillerat Humanístic Social, en el programa
educatiu del qual s’estableix l’obligació dels estudiants de realitzar d’estades
d’empresa en les empreses o en les administracions públiques.
Atès que l’Ajuntament d’Olot col·labora amb diferents centres educatius per facilitar la
realització de pràctiques als seus alumnes.
En relació a l’expedient RH142016000005 i antecedents corresponents, la regidora
delegada d'Organització, Innovació i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de Govern
Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Autoritzar la realització d’estada d’empresa a l’Oficina del Cadastre a una
estudiant de primer de Batxillerat Humanístic Social de l’IES la Garrotxa:
- **** amb DNI ****.
Durant el període del 4 al 21 de juliol de 2016 i l’horari de 9 a 14 hores de dilluns a
divendres, i sense percebre cap remuneració.
Segon.- Autoritzar la realització d’estada d’empresa a l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa
a una estudiant de primer de Batxillerat Humanístic Social de l’IES la Garrotxa:
- **** amb DNI ****.
Durant el període del 27 de juny fins al 12 de juliol de 2016 i l’horari de 9 a 15 hores de
dilluns a divendres, i sense percebre cap remuneració.
Tercer.-Incloure a les Sres. **** i ****, estudiants de Batxillerat de l’IES la Garrotxa, a
l’assegurança de responsabilitat civil de l’Ajuntament d’Olot el temps que estiguin
realitzant les pràctiques.
S’aprova per unanimitat.
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CONTRACTACIÓ. OBRES
5.1. - APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
PER ADJUDICAR, MITJANÇANT PROCEDIMENT ORDINARI OBERT
SIMPLIFICAT, ES OBRES DEL PROJECTE DE MILLORA D'ACCESSIBILITAT EN
VORERES A DIVERSOS CARRERS ANY 2016; I CONVOCATÒRIA LICITACIÓ
Núm. de referència

: X2016014240

La Junta de Govern Local de data 19 de maig de 2016 va aprovar el projecte de
millora d’accessibilitat en voreres a diversos carrers any 2016; redactat pels Serveis
Tècnics Municipals.
Ates l’informe del director de l’àrea d’Infraestructura i urbanisme de l’Ajuntament d’Olot
de data juny de 2016:
1. Aquesta licitació es fa amb càrrec a la partida 16.141.1532.61901 “renovació
voreres”
2. El pressupost de licitació puja a 69.238,32 € (inclòs IVA, despeses generals i
benefici industrial).
3. Les obres consisteixen en la renovació de voreres i millores d’accessibilitat a:
- Tram del carrer del Pont de Palau
- Tram de la Plaça Balmes i del carrer Berga i Boada.
- Tram del carrer Monstsalvatge/Casimir Plana.
4. Aquestes obres requereixen l’obertura de rases i l’enderroc i reposició de
paviments, de manera que s’afecta a la funcionalitat dels vials, en particular
al trànsit veïnal i en menor mesura l’activitat econòmica, ja que es requereix
tallar els trams de vorera afectats a partir del moment de l’inici de les obres i
fins la seva finalització.
5. No es considera una obra urgent.
6. El projecte han previst les obres bàsiques de millora d’accessibilitat i voreres
en diversos punts de la ciutat. No obstant, les necessitats de conservació són
de més abast. Per aquest motiu s’ha adjuntat al Plec una llista valorada de
millores que no formen part del projecte constructiu, a executar en altres
àmbits i que no són indispensables per l’execució de les obres del projecte
bàsic, de manera que els licitadors poden optar per millorar la seva oferta
amb la inclusió a càrrec seu de l’execució d’aquestes unitats d’obra de
millora, a més d’admetre també la possibilitat de millorar el preu del
contracte.
7. Les obres no són divisibles en fases substantives que puguin lliurar-se al
servei públic una vegada acabades, i per aquest motiu, no procedeix la seva
divisió en lots.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12016000013 i antecedents corresponents, la
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert, proposa a la
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Contractar, mitjançant procediment ordinari i obert simplificat, les obres del
projecte de millora d'accessibilitat en voreres a diversos carrers any 2016. Actuació
subvencionada pel Fons de Cooperació econòmica i social de la Diputació de Girona.
Segon.- Aprovar el plec clàusules administratives particulars que regiran l’esmentada
licitació, el tipus de la qual és de 57.221,75 € + IVA: 12.016,57 €
Tercer.- L’import del contracte es pagarà amb càrrec a la partida núm. :
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Operació Referència
200200

Tipus
Partida
Despeses 16141 1532 61901

Import
69238.32

Descripció
RENOVACIO VORERES

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
000 000 000 000 000 000

Quart.- La convocatòria de licitació s’inserirà en el perfil del contractant.
S’aprova per unanimitat.
5.2. - ADJUDICACIÓ OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'UNA ÀREA ESPORTIVA A
L'AVINGUDA FRANÇA DEL BARRI DEL MORROT. LOT 1: CONSTRUCCIÓ DE
DOS CAMPS DOBLES POLIESPORTIUS (CAM-2) DE GESPA ARTIFICIAL AL
COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL DEL MORROT
Núm. de referència

: X2016014417

La Junta de Govern Local de data 19 de maig de 2016 va aprovar l’expedient de
contractació, mitjançant procediment obert i tràmit d’urgència, per a la construcció
d’una àrea esportiva a l’avinguda França del Barri del Morrot. LOT 1 (construcció de
dos camps dobles poliesportius (CAM-2) de gespa artificial al complex esportiu
municipal del Morrot ) i LOT2 (construcció de l’edifici de serveis a la zona esportiva del
Morrot).
Així també aprova el projecte executiu per a la construcció de dos camps dobles
poliesporitus (CAM-2) de gespa artificial al complex esportiu municipal del Morrot i el
projecte bàsic i executiu de l’edifici de serveis a la zona esportiva del Morrot.
La licitació va ser publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 1725
de data 23/05/2016 i al Butlletí Oficial de la Província núm. 98 de data 24/05/2016.
El termini de presentació de pliques finalitzada el dia 6 de juny de 2016 i es van
presentar les empreses:
-“Hpsa Construcción y Servicios Medioambientales,SA”-“Moix Serveis i Obres,SL”:
LOT1 i LOT 2
-“Certis Obres i Serveis SAU” : LOT 1 i LOT 2
-“Rubau-Tarrés,SAU-Arico Forest,SL”: LOT 1
-“Royal Verd Service,SLU-Aglomerats Girona,SA” : LOT 1
-“Argon Informàtica, SA”: LOT 2
Atès l’informe tècnic de valoració de les ofertes tècniques del LOT 1 data 10 de juny
de 2016 s’obté el següent resultat:
“
Pla
Descripció Qualitat
Pla
Coneixement de les obres
Mediambiental
(=<3)
(=<8)
(=<1,5)
(=<1,5)

1 CERTIS
2 MOIX
3 UTE
RUBAUTARRÉS / ARICOFOREST
4 UTE ROYAL-VERD /
AGLOMERATSGIRONA

Gespa
(fitxa tècnicamostra) (=<6)

Total

3
3

8
7

1,2
1,2

1,2
1,2

3
5

16,4
17,4

3

8

1,2

1,2

2

15,4

3

8

1,50

1,2

6

19,7

“
Atès l’informe de valoració de les propostes econòmiques i valoració final del
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procediment data 14 de juny de 2016, segons el següent resultat:
“
1.

VALORACIÓ OFERTA ECONÒMICA
PEi = PEMi + PTTi + PTGi+ PEBi

1
2
3
4

CERTIS
MOIX
UTE RUBAU-TARRÉS / ARICO-FOREST
UTE ROYAL-VERD / AGLOMERATSGIRONA

2.

1
2
3
4

PMi
55
55
55
55

PTTi
12
12
12
12

PTGi
8
8
8
8

PEBi
4,87
4,94
4,97

PEi
79,87
79,94
79,97

5,00

80,00

VALORACIÓ FINAL DEL PROCEDIMENT

CERTIS
MOIX
UTE RUBAU-TARRÉS / ARICO-FOREST
UTE ROYAL-VERD / AGLOMERATS-GIRONA

Total sobre
2
PTi
16,4
17,4
15,4
19,7

Total
sobre 3
PEi
79,87
79,94
79,97
80,00

Total
procediment
Pi
96,27
97,34
95,37
99,70

L’oferta més ben puntuada del conjunt del procediment és la presentada per UTE ROYALVERD / AGLOMERATS-GIRONA amb 99,70 punts sobre 100”

I d’acord amb el que s’estableix en l’article 151.2 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de
4 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refòs de la Llei de Contractes del Sector
Públic, i vist l’expedient
administratiu núm. CCS12016000014 i antecedents
corresponents, la regidora delegada de Participació, Transparència i Govern
obert, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Adjudicar a l’empresa “ROYALVERD SERVICE, SLU “ – “AGLOMERATS
GIRONA, SA” les obres de construcció d’una àrea esportiva a l’avinguda França
del barri del Morrot. LOT 1 : construcció de dos camps dobles poliesportius
(CAM-2) de gespa artificial al complex esportiu municipal del Morrot, per un
import de VUIT-CENTS CINQUANTA-CINC MIL EUROS (855.000 €) + IVA: CENT
SETANTA-NOU MIL CINC-CENTS CINQUANTA EUROS (179.550 €) . Aquetes obres
s’executaran d’acord el projecte executiu per a la construcció de dos camps dobles
poliesporitus (CAM-2) de gespa artificial al complex esportiu municipal del Morrot
aprovat per la Junta de Govern Local del dia 19 de maig de 2016.
Segon.- Aquest contracte es regirà pel plec de clàusules administratives particulars
que foren aprovades per la Junta de Govern Local del dia 19 de maig de 2016.
Tercer.- L’import del contracte es pagarà amb càrrec a la partida:
Operació Referència
200300
1602197

Tipus
Partida
Despeses 16330 3421 63205

Import
1034550

200210

Despeses 16330 3421 63205

-34220

1602197

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
INSTAL.ESPORTIVES (CAMPS FUTBOL)
000 000 000 000 000 000
(PRESTEC:1.390)
INSTAL.ESPORTIVES (CAMPS FUTBOL)
000 000 000 000 000 000
(PRESTEC:1.390)

Quart.- El termini d’execució del contracte és:
-Termini parcial execució CAMP 1: el 26 d’agost de 2016
- Termini d’execució del conjunt de l’obra (LOT 1) : 21 d’octubre de 2016.
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Cinquè.- L’empresa “ROYALVERD SERVICE, SLU “-“AGLOMERATS GIRONA,SA” ha
presentat d’acord amb el que s’estableix en la clàusula 11 del plec:
-la documentació justificativa de complir amb els condicions de contractar amb l’Administració.
-la documentació acreditativa d’estar al corrent en les seves obligacions tributàries i de la
Seguretat Social
-haver constituït la garantia definitiva per import de 42.750 €
Així mateix ha procedit al pagament dels anuncis de licitació d’acord amb el que s’estableix en
la clàusula 16 del plec.
Sisè.- L’empresa “Royalverd Service SLU “Aglomerats Girona,SA” formalitzarà el contracte en
un termini de quinze (15) dies hàbils següents a aquell en què rebi la notificació d’adjudicació,
d’acord amb el que s’estableix en la clàusula 13 del plec, prèvia presentació de la
documentació acreditativa d’haver-se constituït com “unió temporal d’empreses”.
Setè.- Acceptar de l’empresa “ROYALVERD SERVICE, SLU”-“AGLOMERATS GIRONA,SA”
que:
“ofereix a més l’execució sense càrrec per l’Ajuntament d’Olot de la millora número 1.5,
denominada Millora Nº14 + subministrament d’un marcador electrònic per al CAMP 1,
sencera i sense fragmentació i que figura en l’annex 5 a) del plec” segons:
- Variant de les instal.lacions de Fecsa-Endesa afectades per les obres (codi
estudi Endesa NSCRGI 9027502) amb una valoració econòmica de 20.844,96 € +
IVA.
- Extensió i accés pel nou subministrament de baixa tensió (codi estudi Endesa
NSCRGI 9027736), amb una valoració de 1.685,35 € + IVA.
- Incorporació d’una base elàstica sota el paviment de gespa artificial tant al
CAMP 1 com al CAMP 2, amb una valoració de 86.878,81 € + iva.
- Subministrament d’un tractoret i un raspall destinat al parc de maquinària de
l’Ajuntament apte pel manteniment de la gespa artificial amb una valoració de
3.700,00 € + iva.
- Subministrament d’un marcador electrònic per al CAMP 1 amb una valoració de
3.450,00 € + iva.
Vuitè.- Acceptar de l’empresa “ROYAVERD SERVICE, SLU”-“AGLOMERAS
GIRONA,SA” ampliar el termini de garantia en 4 anys , per tant, el termini de
garantia de l’obra és de 6 anys.
Novè.- La direcció facultativa de l’obra i els treballs de coordinació de seguretat i salut
anirà a càrrec de l’empresa “E-Natura Enginyeria Ambiental, SC”.
Desè.- Facultar el Sr. Alcalde per tal que en nom i representació de la Corporació signi
el corresponent contracte.
S’aprova per unanimitat.
5.3. - ADJUDICACIÓ OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'UNA ÀREA ESPORTIVA A
L'AVINGUDA FRANÇA DEL BARRI DEL MORROT. LOT 2: CONSTRUCCIÓ DE
L'EDIFICI DE SERVEIS
Núm. de referència

: X2016014415

La Junta de Govern Local de data 19 de maig de 2016 va aprovar l’expedient de
contractació, mitjançant procediment obert i tràmit d’urgència, per a la construcció
d’una àrea esportiva a l’avinguda França del Barri del Morrot. LOT 1 (construcció de
dos camps dobles poliesportius (CAM-2) de gespa artificial al complex esportiu
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municipal del Morrot ) i LOT2 (construcció de l’edifici de serveis a la zona esportiva del
Morrot).
Així també aprova el projecte executiu per a la construcció de dos camps dobles
poliesporitus (CAM-2) de gespa artificial al complex esportiu municipal del Morrot i el
projecte bàsic i executiu de l’edifici de serveis a la zona esportiva del Morrot.
La licitació va ser publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 1725
de data 23/05/2016 i al Butlletí Oficial de la Província núm. 98 de data 24/05/2016.
El termini de presentació de pliques finalitzada el dia 6 de juny de 2016 i es van
presentar les empreses:
-“Hpsa Construcción y Servicios Medioambientales,SA”-“Moix Serveis i Obres,SL”:
LOT1 i LOT 2
-“Certis Obres i Serveis SAU” : LOT 1 i LOT 2
-“Rubau-Tarrés,SAU-Arico Forest,SL”: LOT 1
-“Royal Verd Service,SLU-Aglomerats Girona,SA” : LOT 1
-“Argon Informàtica, SA”: LOT 2
Atès l’informe tècnic de valoració de les ofertes tècniques del LOT 2 data 10 de juny
de 2016 s’obté el següent resultat:
Pla
Pla
Descripció Qualitat
Coneixement de les obres
Mediambiental
(=<3)
(=<8)
(=<1,5)
(=<1,5)

1 CERTIS
2 MOIX
3 ARGON

3
3
3

8
7
7

1,5
1,5
0,8

Bloc
(fitxa tècnicamostra) (=<6)

Total

1
3
6

14,7
15,7
18,0

1,2
1,2
1,2

Atès l’informe de valoració de les propostes econòmiques i valoració final del
procediment data 14 de juny de 2016, segons el següent resultat:
“
3.

VALORACIÓ OFERTA ECONÒMICA

PEi = PEMi + PTTi + PTGi+ PEBi

1
2
3
4.

CERTIS
MOIX
ARGON

PMi
55
55
55

PTTi
12
12
12

PTGi
8
8
8

PEBi
4,90
5,00
4,88

PEi
79,90
80,00
79,88

VALORACIÓ FINAL DEL PROCEDIMENT

1 CERTIS
2 MOIX
3 ARGON

Total sobre
2
PTi
14,7
15,7
18,0

Total
sobre 3
PEi
79,90
80,00
79,88

Total
procediment
Pi
94,60
95,70
97,88

L’oferta més ben puntuada del conjunt del procediment és la presentada per ARGON
CONSTRUCCIÓ amb 97,88 punts sobre 100.”
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I d’acord amb el que s’estableix en l’article 151.2 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de
4 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refòs de la Llei de Contractes del Sector
Públic, i vist l’expedient
administratiu núm. CCS12016000014 i antecedents
corresponents, la regidora delegada de Participació, Transparència i Govern
obert, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Adjudicar a l’empresa “ARGON INFORMÂTICA, SA” les obres de
Primer.construcció d’una àrea esportiva a l’avinguda França del barri del Morrot. LOT 2
: construcció de l’edifici de serveis a la zona esportiva del Morrot; per un import
de CINC-CENTS SEIXANTA-TRES MIL EUROS (563.000 €) + IVA: CENT DIVUIT
MIL DOS-CENTS TRENTA EUROS (118.230 €). Aquetes obres s’executaran d’acord
el projecte bàsic i executiu de l’edifici de serveis a la zona esportiva del Morrot aprovat
per la Junta de Govern Local del dia 19 de maig de 2016.
Segon.- Aquest contracte es regirà pel plec de clàusules administratives particulars
que foren aprovades per la Junta de Govern Local del dia 19 de maig de 2016.
Tercer.- L’import del contracte es pagarà amb càrrec a les partides:
Operació Referència
200300
1602198
200300
1602197

Tipus
Partida
Despeses 16330 933 63212
Despeses 16330 3421 63205

Import
273410.89
407819.11

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
INST. ESPORTIVES CAMPS DE FUTBOL
000(IFS)
000 000 000 000 000
INSTAL.ESPORTIVES (CAMPS FUTBOL)
000 000 000 000 000 000
(PRESTEC:1.390)

Quart.- El termini d’execució del contracte és:
-Termini parcial del Lot 2 : el 26 d’agost de 2016
- Termini d’execució del conjunt de l’obra: el 15 de novembre de 2016.
Cinquè.- L’empresa “ARGON INFORMÀTICA, SA” ha presentat d’acord amb el que
s’estableix en la clàusula 11 del plec:
-la documentació justificativa de complir amb els condicions de contractar amb l’Administració.
-la documentació acreditativa d’estar al corrent en les seves obligacions tributàries i de la
Seguretat Social
-haver constituït la garantia definitiva per import de 28.150 €
Així mateix ha procedit al pagament dels anuncis de licitació d’acord amb el que s’estableix en
la clàusula 16 del plec.
Sisè.- L’empresa “Argon Informàtica,SA” formalitzarà el contracte en un termini de quinze (15)
dies hàbils següents a aquell en què rebi la notificació d’adjudicació, d’acord amb el que
s’estableix en la clàusula 13 del plec.
Setè.- Acceptar de l’empresa “ARGON INFORMATICA,SA” que:
“ofereix a més l’execució sense càrrec per l’Ajuntament d’Olot de la millora número 2.7,
denominada MilloraNº26 + Sistema de recepció de TV/ràdio, sencera i sense fragmentació
i que figura en l’annex 5 b) del plec” segons:
- Sòcol i enrajolat vestidors amb una valoració estimada de 25.707,27 euros + IVA.
- Mobiliari vestidors, amb una valoració estimada de 27.748,10 euros + IVA.
- Equipament col·lectivitats, amb una valoració estimada de 15.127,82 € + IVA
- Paviment de resines amb una valoració estimada de 6.682,33 euros + IVA
- Control accés, amb una valoració econòmica estimada de 23.048,63 + IVA
- Plaques solars complementàries, amb una valoració econòmica estimada
12.036,66 euros + IVA.
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- Sistema de recepció de TV / ràdio amb una valoració econòmica estimada de
1.029,42 € + IVA.
Vuitè.- Acceptar de l’empresa “ARGON INFORMÀTICA,SA” ampliar el termini de
garantia en 48 mesos , per tant, el termini de garantia de l’obra de 4 anys i 6 mesos
(54 mesos).
Novè.- La direcció facultativa de l’obra anirà a càrrec dels arquitectes Srs. Eduard
Callís Freixas i Guillem Moliner Milhau.
Desè.- Els treballs de coordinació de Seguretat i Salut aniran a càrrec de l’empresa
“Colomer Rifà Projectes i Gestió,SLP”.
Dotzè.- Facultar el Sr. Alcalde per tal que en nom i representació de la Corporació
signi el corresponent contracte.
S’aprova per unanimitat.
5.4. - TREBALLS DE DIRECCIÓ FACULTATIVA D'OBRA I COORDINACIÓ DE
SEGURETAT I SALUT OBRES DE CONSTRUCCIÓ ÀREA ESPORTIVA AV.
FRANÇA AL BARRI DEL MORROT. LOT 1
Núm. de referència : X2016014349

La Junta de Govern Local de data 19 de maig de 2016 aprova el projecte executiu per
la construcció de dos camps dobles poliesportius (CAM-2) de gespa artificial al
complex esportiu Municipal del Morrot i el projecte bàsic i executiu de l’edifici de
serveis a la zona esportiva del Morrot; així com convoca la licitació per adjudicar,
mitjançant procediment obert, les obres esmentades.
Atès l’informe del director de l’Àrea d’Infraestructures i Obra Pública de data abril de
2016 de valoració dels pressupostos presentats per les empreses: “E-Natura
Enginyeria ambiental SC”; “Jordi Pi” i “Proega eginyeria consultoria SLP”, per a
l’execució dels treballs de direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut de les
obres definides en el projecte bàsic i executiu de la construcció dels camps; el qual és
favorable al presentat per l’empresa “E-Natura Enginyeria ambiental SC”.
I vist l’expedient administratiu núm. CC012016000261 i antecedents corresponents, la
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert, proposa a la
Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Contractar amb l’empresa E NATURA ENGINYERIA AMBIENTAL SC
(J1783095-1) els treballs de direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut de les
obres de construcció àrea esportiva avinguda França Barri del Morrot. LOT 1;
definides en el projecte bàsic i executiu de l’adequació del complex esportiu municipal
del Morrot, construcció de dos (CAM-2) amb paviment esportiu de gespa artificial;
aprovat per la Junta de Govern Local del dia 19 de maig de 2016.
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: NOU MIL VUIT-CENTS
CINQUANTA EUROS (9.850 €) + IVA: DOS MIL SEIXANTA-VUIT EUROS AMB
CINQUANTA CÈNTIMS (2.068,50 €). Es pagarà amb càrrec a:
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 16330 3421 63205

Import
11918.50

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
INSTAL.ESPORTIVES (CAMPS FUTBOL)
000 000 000 000 000 000
(PRESTEC:1.390)
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Tercer.- E NATURA ENGINYERIA AMBIENTAL SC adjuntarà una còpia d’aquest
acord a la factura.
S’aprova per unanimitat.
5.5. - TREBALLS DE DIRECCIÓ D'OBRA DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ
D'UNA ÀREA ESPORTIVA A L'AVINGUDA FRANÇA AL BARRI DEL MORROT.
LOT 2
Núm. de referència : X2016014473

La Junta de Govern Local de data 19 de maig de 2016 aprova el projecte executiu per
la construcció de dos camps dobles poliesportius (CAM-2) de gespa artificial al
complex esportiu municipal del Morrot i el projecte bàsic i executiu de l’edifici de
serveis a la zona esportiva del Morrot; així com convoca la licitació per adjudicar,
mitjançant procediment obert, les obres esmentades.
Atès l’informe del director de l’Àrea d’Infraestructures i Obra Pública de data abril de
2016 de valoració dels pressupostos presentats per les empreses: “Eduard Callís
Freixas i Guillem Moliner Milhau”; Rza arquitectes” i “Cavaa arquitectes” per a
l’execució dels treballs de direcció d’obra definides en el projecte bàsic i executiu de
l’edifici de serveis a la zona esportiva del Morrot; el qual és favorable al presentat per
“Eduard Callís Freixas i Guillem Moliner Milhau”
Vist l’expedient administratiu núm. CC012016000263 i antecedents corresponents, la
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert, proposa a la
Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Contractar amb els arquitectes Sr. EDUARD CALLIS FREIXAS i GUILLEM
MOLINER –MILHAU -“Unparell d’arquitectes”- els treballs de direcció d'obra de les
obres de construcció d'una àrea esportiva a l'avinguda França al Barri del Morrot. LOT
2 , definides en el projecte bàsic i executiu de l’edifici de serveis a la zona esportiva del
Morrot; d’acord amb el seu pressupost 1605 annex a l’expedient.
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: SET MIL NORANTA-SET EUROS
AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS (7.097,76 €) + IVA: MIL QUATRE-CENTS
VUITANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS (1.486,75 €). Es pagarà
amb càrrec a:
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 16330 3421 63205

Import
4294.15

200220

Despeses 16330 3421 63205

4294.14

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
INSTAL.ESPORTIVES (CAMPS FUTBOL)
000 000 000 000 000 000
(PRESTEC:1.390)
INSTAL.ESPORTIVES (CAMPS FUTBOL)
000 000 000 000 000 000
(PRESTEC:1.390)

Tercer.- EDUARD CALLIS FREIXAS adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura.
S’aprova per unanimitat.
5.6. - APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES
PARTICULARS QUE REGIRAN L'ADJUDICACIÓ, AMB INTERVENCIÓ DE JURAT,
DEL CONTRACTE PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REMODELACIÓ
DEL FIRAL; I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ
Núm. de referència

: X2016014485

Vist l’informe del director de l’àrea d’Urbanisme, Infraestructures i Obra Pública de
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data juny de 2016 i vist l’expedient administratiu núm. CCS12016000016 i
antecedents corresponents, la regidora delegada de Participació, Transparència i
Govern obert, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Iniciar l’expedient de contractació per adjudicar, amb intervenció de Jurat, la
redacció del projecte de remodelació del Firal.
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que rgiran
l’esmentada licitació.
Tercer.- L’anunci de convocatòria de licitació es publicarà al BOP, al DOG i al perfil del
contractant.
Tercer.- Aprovar les despeses de contractació amb càrrec a les partides:
.Operació Referència

Tipus

200200
200200

Despeses 16141 1532 61910
Despeses 16100 912 226992

Partida

Import

Descripció

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6

166980
15730

R15 ACTUACIONS FIRAL
CIUTAT DELS DETALLS

000
000

000
000

000
000

000
000

000
000

000
000

S’aprova per unanimitat.
CONTRACTACIÓ. SERVEIS
5.7. - TREBALLS DE REPARACIÓ DEL SISTEMA ANTIFURT DE LA BIBLIOTECA
MARIÀ VAYREDA
CC012016000264

Núm. de referència : X2016014497

Atès l’informe del director-gerent de l’Institut Municipal de Cultura d’Olot que fa
referència a la necessitat de reparar el sistema anti-furt de la Biblioteca Municipal, i de
la valoració dels pressupostos presentats per les empreses: “Xertium,SL”; “Francesc
Ventolà Grabolosa” i “ Identification Care, SL” per a la realització dels treballs
esmentats.
Atès que s’informa favorablement el pressupost presentat per Francesc Ventolà
Grabolosa i vist l’expedient administratiu núm: CC012016000264 i antecedents
corresponents, la regidora delegada de Participació, Transparència i Govern
obert, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Contractar amb l’empresa
FRANCESC VENTOLA GRABOLOSA
(40272116-J)-FV SEGURETAT- els treballs de reparació del sistema anti-furt de la
Biblioteca Marià Vayreda, consistents en la instal·lació d’un sistema “Em plexi 3
antenes” tal i com s’especifica en el seu pressupost annex a l’expedient.
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: CINC MIL TRES-CENTS DOTZE
EUROS (5312 €) + IVA: MIL CENT QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS
CÈNTIMS (1.115,52 €). Es pagarà amb càrrec a:
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 16400 330 63210

Import
6427.52

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
ACTUACIONS EDIFICIS CULTURA (PRÉSTEC)
000 000 000 000 000 000

Tercer.- L’empresa FRANCESC VENTOLA GRABOLOSA –FV SEGURETATadjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura.
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S’aprova per unanimitat.
5.8. - CONTRACTACIÓ. DEFINIR EL CÀNON DE LA CONCESSIÓ
ADMINISTRATIVA D'ÚS PRIVATIU DEL DOMINI PÚBLIC PER UBICACIÓ
ESTABLIMENT COMERCIAL AL CARRER DR. FÀBREGAS -PLAÇA HOSPITAL
Núm. de referència

: X2015006706

La Junta de Govern Local de data 23 de juliol de 2015 va acordar adjudicar a
l’empresa “ABACUS SOCIETAT COOPERATIVA CATALANA LIMITADA, SL” la
concessió administrativa d’ús privatiu del domini públic per a la ubicació d’un
establiment comercial al local situat al carrer Dr. Fàbregas – Plaça Hospital; per un
cànon mensual de 3.613,82 €/mes.
D’acord amb la clàusula 4.4 del PCAP que regeix la concessió, el cànon anual s’ha de
satisfer a l’Ajuntament per part del concessionari, proporcionalment, per mesos
avançats, d’acord amb el previst a la clàusula 13.2.4.3.
At`s que la Junta de Govern Local del dia 23 de juliol de 2015 d’adjudicació de la
concessió, en el seu punt “tercer” especificava que: “A l’import d’aquest cànon es
descomptarà el cost d’amortització de la construcció de les obres de reforma (sense
considerar l’IVA) que consten en el plec de prescripcions tècniques i segons el quadre
següent:
Any
1
Cànon mensual

2

3

4

5

6

7

8

3.613,82

3.613,82

3.613,82

3.613,82

3.613,82

Cànon anual
Amortització
mensual

43.365,84

43.365,84

43.365,84

43.365,84

43.365,84

1.806,91

1.806,91

1.806,91

903,46

903,46

903,46

346,64

346,64

Amortització anual
Cànon
total
mensual

21.682,92

21.682,92

21.682,92

10.841,46

10.841,46

10.841,46

4.159,65

4.159,65

1.806,91

1.806,91

1.806,91

2.710,37

2.710,37

2.710,37

3.267,18

3.267,18

Cànon total anual

21.682,92

21.682,92

21.682,92

32.524,38

32.524,38

32.524,38 39.206,19

39.206,19

3.613,82

3.613,82

3.613,82

43.365,84 43.365,84

43.365,84

Any
9
Cànon mensual
Cànon anual
Amortització
mensual
Amortització anual
Cànon
total
mensual
Cànon total anual

10

11

TOTAL

12

13

14

15

3.613,82

3.613,82

3.613,82

3.613,82

3.613,82

43.365,84

43.365,84

43.365,84

43.365,84

43.365,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.613,82

3.613,82

3.613,82

3.613,82

3.613,82

3.613,82

3.613,82

43.365,84

43.365,84

43.365,84

43.365,84

43.365,84

3.613,82

3.613,82

43.365,84 43.365,84

43.365,84 43.365,84

Atès que l’informe de la directora tècnica de l’Institut de Promoció d’Olot en el qual es
comunica que l’establiment comercial gestionat per l’empresa ·”Abacus Societat
Cooperativa Catalana Limitada,SL” del carrer Dr.Fàbregas – Plaça Hosptial va obrir al
públic el dijous dia 2 de juny de 2016.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12015000010 i antecedents corresponents,
la regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert, proposa a la
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
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650.487,60

105.892,44

544.595,16

Primer.- Definir el cànon de la concessió administrativa d’ús privatiu del domini públic
per a la ubicació d’un establiment comercial al carrer Dr. Fàbregas – Plaça Hospital
segons:
-el cànon mensual és de 3.613,82 €/mes.
-descomptar el cost de l’amortització de la construcció de les obres de reforma (sense
considerar l’IVA) d’acord amb el quadre d’amortització de la clàusula 4 del PCaP que
regeix la concessió, el cànon mensual és de 1.806,91 €
Segon.- El cobrament d’aquest cànon es realitzarà amb efectes del dia 1 de juny de
2016 i d’acord amb el que s’estableix en la clàusula 13.2.4.3 del plec de clàusules
administratives, dins dels 7 primers dies de cada mes.
S’aprova per unanimitat.
5.9. - APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
PER ADJUDICAR LA INSTAL·LACIÓ I EXPLOTACIÓ DE DUES PARADES DE
FIRES AL PASSEIG DE BLAY DURANT LES FESTES DEL TURA 2016; I
CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ
Núm. de referència

: X2016014509

Atès que durant les Festes del Tura en el Passeig de Blay s’instal·len parades de fires
i per tal de regularitzar-ho s’ha redactat un plec de clàusules que regiran la seva
autorització i explotació.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12016000017 i antecedents corresponents, la
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert, proposa a la
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Iniciar l’expedient per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert, de
l’autorització per a l'ús privatiu del domini públic per instal·lar i explotar dues parades
de fires durant les Festes del Tura 2016.
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que regiran
l’esmentada licitació i disposar la seva exposició al públic durant el termini de 20 dies,
anunciant-ho al BOP per tal que s’hi puguin presentar reclamacions, les quals seran
resoltes pel mateix òrgan de contractació.
Tercer.- Simultàniament s’anuncia es convoca la licitació i es publicarà un anunci al
BOP i al perfil del contractant, en el ben entès que s’ajornarà el temps que calgui, en el
supòsit de què es formulin reclamacions.
S’aprova per unanimitat.
CONTRACTACIÓ. SUBMINISTRES
5.10. - SUBMINISTRAMENT JOCS INFANTILS BARRI DE MONTOLIVET
Núm. de referència : X2016014470

Atès l’informe de l’Àrea d’Infraestructura i Obra Pública, signat pel Sr. Ramon Prat, on
s’exposa que al barri de Montolivet hi ha una nova àrea de jocs infantils, al parc
Mossèn Lluís Planella, i l’Associació de Veïns ha demanat que es millori l’oferta de
jocs per tal d’augmentar-ne l’ús social i adaptar-lo a les necessitats dels usuaris.
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Les peticions de l’Associació de veïns es basen en la instal·lació de jocs totalment de
fusta i a tals efectes, atesa la desconeixença per part dels serveis tècnics de cap altra
empresa que pugui fer realitat el projecte ideat, vista la peculiaritat i la naturalesa de la
compra, donada la seva experiència, capacitació tècnica i disponibilitat de recursos,
s’ha optat per encarregar el subministrament a TRONCSIJOC – MARTIN KRUG.
Vist l’expedient administratiu núm: CC012016000262 i antecedents corresponents, la
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert, proposa a la Junta
de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Contractar amb MARTIN KRUG (Y1263274J) el subministrament de jocs
infantils destinats al barri de Montolivet segons pressupost adjuntat i que inclou la
construcció, muntatge i instal·lació de jocs fets amb fusta de robínia tractada amb oli
de llinassa, de diversos colors i per a exteriors.
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: SET MIL TRES-CENTS TRENTA
EUROS (7.330 €) + IVA: MIL CINC-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA
CÈNTIMS (1.539,30 €). Es pagarà amb càrrec a:
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 16700 171 61906

Import
8869.30

Descripció
PARCS URBANS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
000 000 000 000 000 000

Tercer.- MARTIN KRUG adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura.
S’aprova per unanimitat.
6.1. - APROVAR RELACIÓ ORDENACIONS DE DESPESES
Núm. de referència

: X2016014339

En relació a l’expedient CPG22016000068 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’obligacions de despeses annex número 16/15 per un import total
de 198.470,54 euros.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
198470.54

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
000 000 000 000 000 000

S’aprova per unanimitat.
7.1. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ASSOCIACIO JUVENIL
ALMOGAVERS GARROTXINS
Núm. de referència

: X2016014515

En relació a l’expedient CPG12016000173 i
vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Es proposa concedir l’ajut econòmic a L’ASSOCIACIÓ JUVENIL ALMOGAVERS
GARROTXINS amb NIF: G17632076 per un import de 1.300,00 euros, amb càrrec a
la partida 16.400.924.480008 “CONVENIS SUPORT I ORGANITZACIÓ D’ACTES“.
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2n.) L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’INSTITUT MUNICIPAL DE
CULTURA D’OLOT (Can Trincheria) que és qui gestiona la subvenció, per tal de
signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència.
El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de la
despesa subvencionada a partir de les factures i rebuts i del formulari de justificació el
qual el trobareu a l’Ajuntament o bé a la seva web municipal i a la firma del conveni.
Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà sense
efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 16400 924 480008

Import
1300

Descripció
CONVENIS
D'ACTES

SUPORT

I

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
ORGANITZACIO
000 000 000 000 000 000

S’aprova per unanimitat.
8.1. - AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ÁMBIT SANT LLUC
Núm. de referència

: X2016014246

Vist l'expedient administratiu
i
antecedents corresponents,
la regidora
delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents
acords:
Procedir a la bestreta de 1.000,00 euros a l’ Associació Àmbit Sant Lluc amb NIF
G55262398 en concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de
5.000,00 euros, destinada a l’activitat cicle d’exposicions per autors de l’escola i altres
artistes actuals aprovada per la Junta de Govern Local de data 19/05/2016.
Una vegada finalitzada l’activitat s’hauran de presentar els justificants en un termini
màxim de dos mesos per tal de poder procedir a la liquidació definitiva de la
subvenció.
Operació Referència
200400
1601867001

Tipus
Partida
Despeses 16400 334 480020

Import
1000

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
CONVENIS ACTIVITATS CIUTADANES400 099 999 065 999 999

S’aprova per unanimitat.
9.1. - DEVOLUCIÓ DE FIANCES
Núm. de referència

: X2016014264

En relació a l’expedient CPG22016000067 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:
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Vistos els informes tècnics aprovar la següent relació de fiances i avals per tal de
poder procedir a la seva devolució de la partida no pressupostària que correspongui.
TERCER

IMPORT

****
Telefónica de España, SA
Pa artesà Olot, SL

300,00
300,00
467,00

S’aprova per unanimitat.
10.1. - ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ FESTIVAL SISMÒGRAF 2016.
INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÈNICAS Y LA MUSICA.
CONVOCATORIA DE AYUDA A LA DANZA
Núm. de referència

: X2016006608

En relació a l’expedient SCU12016000003 d’Acceptació de subvenció festival simògraf
2016 i antecedents corresponents, el regidor delegat d' Hisenda, proposa a la Junta
de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1.- Acceptar la subvenció atorgada per el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTE, INAEM. Instituto Nacional de las Artes escénicas y la música.
Convocatoria de ayudas a la Danza amb destinació al FESTIVAL SISMÒGRAF
2016, per un import de 12.000,00 €.
2.- Agrair al MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, la concessió de
l’esmentada subvenció.
3.- 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.
4.- 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.
5.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari vinculat
amb l’expedient.
S’aprova per unanimitat.
10.2. - ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE GIRONA, PROGRAMA A:
SUPORT A L'ESPORT MUNICIPAL.
Núm. de referència

: X2016007122

En relació a l’expedient SES12016000001 d’Acceptació de subvenció pel suport a
l’activitat fisicoesportiva municipal 2016 i antecedents corresponents, el regidor
delegat d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
acords:
1.- Acceptar la subvenció atorgada per DIPUTACIO DE GIRONA Àrea de Cultura,
Noves Tecnologies, Esports i Benestar. Cooperació Esportiva, amb destinació al
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suport a l’activitat fisicoesportiva municipal 2016, per un import de 8.619,00 €.
2.- Agrair a la Diputació de Girona. Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i
Benestar. Cooperació Esportiva, la concessió de l’esmentada subvenció.
3.- 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:
•

Pels programes A1, A2 i A3 el dia 30 de setembre de 2016

•

Pel programa B1 el 30 d’octubre de 2016

4.- 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.
5.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari vinculat
amb l’expedient.
S’aprova per unanimitat.
11.1. - APROVACIÓ ANNEX 1/2016 IBI
Núm. de referència

: X2016013859

En relació a l’expedient UR052016000007, 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 relació 2016004 de les liquidacions 2016IBL0000805001L a
2016IBL0000805074, corresponents a l’annex 1/2016 de l’Impost sobre béns
immobles urbans, segons detall:
ALTES
BAIXES

40.733,36 €
40.733,36 €

Segon.- Fixar com a període màxim de pagament en voluntària fins el dia 05/08/2016.
Tercer.- Notificar individualment les liquidacions als interessats.
S’aprova per unanimitat.
12.1. - SUBVENCIÓ.- PROPOSANT SOL·LICITAR A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
UNA SUBVENCIÓ EXCLOSA DE CONCURRÈNCIA PÚBLICA PER COBRIR LES
DESPESES GENERADES PER LA REHABILITACIÓ DE LA COBERTA DEL CEIP
MALAGRIDA ALA NORD.
Núm. de referència : X2016014040

La Diputació de Girona, amb caràcter excepcional, ofereix la possibilitat de sol·licitar
subvencions excloses de concurrència pública quan s’acrediten raons d’interès públic,
social, econòmic o humanitari, o altres causes degudament justificades que dificulten
la seva convocatòria pública.
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Vist que l’Ajuntament d’Olot vol sol·licitar aquesta subvenció per cobrir les despeses
generades per la rehabilitació de la coberta del CEIP Malagrida ala nord.
Vista la memòria valorada de rehabilitació de la coberta del CEIP Malagrida ala nord
de l’avinguda Corts Catalanes, 30, aprovada per Junta de Govern Local de data 21
d’abril de 2016.
Vist l’expedient administratiu SUR12016000008 i antecedents corresponents, el
regidor delegat de Serveis urbans, Espai públic i Infraestructures i Obra pública,
Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció
dels següents acords:
PRIMER.- SOL·LICITAR a la Diputació de Girona un ajut global de 149.939,86€ com a
subvenció exclosa de concurrència pública justificant-ne les raons d’interès públic
(Art.22.2 c- de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions), per cobrir
les despeses del projecte de rehabilitació de la coberta del CEIP Malagrida ala nord.
SEGON.- FACULTAR l’Alcalde per signar tota la documentació necessària.
TERCER.- TRASLLADAR aquest acord a la Diputació de Girona, amb tota la
documentació necessària per a la seva sol·licitud.
S’aprova per unanimitat.
13.1. - SUBVENCIÓ.- PROPOSANT SOL·LICITAR A L’AGÈNCIA CATALANA DE
L’AIGUA UNA SUBVENCIÓ PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN NOU DIPÒSIT,
CANONADES, D’IMPULSIÓ I DISTRIBUCIÓ I D’UN NOU PUNT DE CAPTACIÓ A
LA CIUTAT D’OLOT.
Núm. de referència : X2016012575

Vista la convocatòria de subvencions de l’Agència Catalana de l’Aigua, adreçades als
ens locals per a la realització d’inversions per a l’execució d’actuacions d’abastament
en alta, d’acord amb la resolució TES/1186/2016, de 3 de maig, publicada al DOGC
núm. 7119 en data 12 de maig de 2016.
Vist que són subvencionables les actuacions que tinguin per objectiu resoldre la
manca de garantia de recurs perquè només es disposa d’una única captació
d’abastament procedent d’un pou o font.
Vista la memòria valorada de construcció d’un nou dipòsit, canonades, d’impulsió i
distribució i d’un nou punt de captació a la ciutat d’Olot, aprovada per Junta de Govern
Local de data 9 de juny de 2016.
Vist que l’Ajuntament d’Olot té interès en concórrer a la subvenció amb el projecte
esmentat en l’apartat anterior, atès que compleix amb els requisits de les bases
reguladores publicades al DOGC.
Vist l’expedient SUR12016000007, el regidor delegat de Serveis urbans, Espai públic i
infraestructures i obra pública, Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la Junta
de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
RESOLC,
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PRIMER.- SOL·LICITAR al Departament de Territori i Sostenibilitat, Agència Catalana
de l’Aigua de la Generalitat de Catalunya una subvenció dins la convocatòria adreçada
als ens locals per a la realització d’inversions per a l’execució d’actuacions
d’abastament en alta, per tal de finançar part del projecte de construcció d’un nou
dipòsit, canonades, d’impulsió i distribució i d’un nou punt de captació a la ciutat d’Olot.
SEGON.- FACULTAR l’Alcalde per signar tota la documentació necessària.
TERCER.- TRASLLADAR aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat,
Agència Catalana de l’Aigua de la Generalitat de Catalunya, amb tota la documentació
necessària per a la seva sol·licitud.
S’aprova per unanimitat.
14.1. - MODIFICACIÓ PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D'INSTAL·LACIÓ
D'ASCENSOR I REHABILITACIÓ PARCIAL D'HABITATGE USATS
Núm. de referència : X2016012641

Donat que el terreny on es pretén edificar la llicència sol·licitada, SI té la condició legal
de solar, i que SI compleix les determinacions del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal, quant a volum, alçàries, ocupació del sol i usos. Previ pagament dels drets
liquidats i segons els arts.187 i següents del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme i 71 i següents del Decret 179/1995
pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, s’acorda:
CONCEDIR, la llicència sol·licitada , segons expedient núm: OMA32016000084 en
data registre entrada 02/06/2016
a : ****
per a: MODIFICACIÓ PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D'INSTAL·LACIÓ
D'ASCENSOR I REHABILITACIÓ PARCIAL D'HABITATGES USATS situada al C
BONAIRE N.0012
U.T.M : 8004106
Condicions Generals: Aprovades per Comissió de Govern de 13/02/88 i modificades
per acord de la Junta de Govern de 18/06/08
S’aprova/n la/les liquidació/ns que es detalla/en seguidament: COL2016800019
Liquidació/ns de drets i/o fiances: imports, lloc, terminis, forma de pagament i recursos
que es poden interposar contra l’ acte de liquidació, són els que es determinen a la
liquidació adjunta.
Liquidació de Drets i Garanties:
Drets
Base liquidable (3)
0.00

Drets
0

% bonificació
0

Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties (4)

Drets definitius
0

Taxes
62.85

Total Drets
62.85

Euros
62.85
0
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Condicions particulars:
Termini de vigència de la llicència: 24 mesos, a partir de la data de concessió, haventse de començar les obres dins el termini màxim de 3 mesos.
1. Abans de l’inici de les obres s’aportarà la signatura del contractista assumint la
responsabilitat de l’execució de les obres.
2. En aplicació de la Llei 3/2010, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis, del
Codi tècnic de l’edificació CTE-DBSI ( Reial Decret 314/2006 i modificacions
posteriors), i del Reglament d’Instal·lacions de protecció contra incendis RIPCI ( RD
1942/1993), les obres s’hauran d’executar donant compliment a les previsions del
projecte molt especialment pel que fa a les mesures i solucions en matèria de
seguretat i prevenció d’incendis.
3. Es mantenen les condicions particulars de la llicència concedida per JGL de
20(08/2015)
4. Aquesta llicència no autoritza l'ocupació de la via pública amb materials o
altres elements propis de l'obra.
5. Si, per necessitat de l’obra cal tallar momentàniament el trànsit, s’haurà de sol·licitar
l’autorització a la Policia Municipal amb una antelació mínima de 48 hores.
6. 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.
7. D'acord a l'art.28.2 del RD 417/2006 en relació al 76 del RDL 2/2004, el termini
per donar d'alta l'immoble reformat és de 2 mesos a partir del dia següent a la data
d'acabament de les obres. A aquests efectes caldrà adreçar-se a l’Àrea d'Urbana de
l’Ajuntament -2n. pis -. Cal aportar la següent documentació: 1) Plànol de situació i
d'emplaçament, 2) Plànols definitius de cada planta, 3) Certificat final d'obra, 4)
Fotografia/es de la façana (10x15), 5) Fotocòpia DNI del titular, 6) Fotocòpia del
rebut actual IBI i 7) Fotocòpia de les escriptures.
8. Per la concessió de la llicència de primera utilització, serà necessari presentar la
documentació que acrediti la correcta gestió de residus, d’acord amb les condicions de
l’Ordenança General de Gestió de Residus aprovada el 15/03/02 i modificada el
28/07/2005.
9. Prèviament o simultàniament a la presentació del certificat final d’obra caldrà aportar
document que acrediti la correcta gestió dels residus generats per l’obra segons
l’establert a l’Ordenança general de gestió de residus aprovada el 15/03/2002 i
modificada el 28/07/2005.
10. S’imposa una fiança de 443,96 € 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.
Aquesta fiança també ha d’assegurar la correcta gestió de residus generats per l’obra.
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.
S’aprova per unanimitat.
14.2. - CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT AL PASSATGE
CÀVEC, 3. (OMA3-51/2016)
Núm. de referència : X2016007005

Donat que el terreny on es pretén edificar la llicència sol·licitada, SI té la condició legal
de solar, i que SI compleix les determinacions del Pla d’Ordenació Urbanística
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Municipal, quant a volum, alçàries, ocupació del sol i usos. Previ pagament dels drets
liquidats i segons els arts.187 i següents del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme i 71 i següents del Decret 179/1995
pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, s’acorda:
CONCEDIR, la llicència sol·licitada , segons expedient núm: OMA32016000051 en
data registre entrada 04/04/2016
a : ****
per a: CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT situada a :PTGE
CÀVEC N.0003
U.T.M : 6603305
Condicions Generals: Aprovades per Comissió de Govern de 13/02/88 i modificades
per acord de la Junta de Govern de 18/06/08
S’aprova/n la/les liquidació/ns que es detalla/en seguidament: CRL2016800060
FMA2016600089
Liquidació/ns de drets i/o fiances: imports, lloc, terminis, forma de pagament i recursos
que es poden interposar contra l’ acte de liquidació, són els que es determinen a la
liquidació adjunta.
Liquidació de Drets i Garanties:
Drets
Per:
•
•

Un pressupost de 256.819,00 euros
1 Connexions desguassos habitatges

Base liquidable (3)
256819.00

Drets
8082.29

% bonificació
0

Drets definitius Taxes Total Drets
8082.29 515.00
8597.29

Garanties: moviment de terres + gestió de residus: 1.342,00 euros
Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties (4)

Euros
8597.29
1642.00

Condicions particulars:
Termini de vigència de la llicència: 36 mesos, a partir de la data de concessió, haventse de començar les obres dins el termini màxim de 12 mesos
1. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar document signat per contractista assumint la
responsabilitat de l’execució de l’obra i document que l’acrediti (model 36, certificat
d’alta a l’epígraf corresponent o altra documentació equivalent).
2. En aplicació de la normativa de seguretat contra incendis del Codi Tècnic de
l’edificació, caldrà garantir la ventilació mínima del garatge, d’acord amb l’establert al
DB HS3.
3. La tanca de parcel·la s’ajustarà al model unitari aprovat segons expedient de
modificació puntual de l’ordenació de volums del conjunt immobiliari al que pertany la
finca.
4. Aquesta llicència no autoritza l'ocupació de la via pública amb materials o
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altres elements propis de l'obra.
5. S’imposa una fiança de 1.342,00 € 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.
Aquesta fiança també ha d’assegurar la correcta gestió de residus generats per l’obra.
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.
6. Per la concessió de la llicència de primera utilització, serà necessari presentar la
documentació que acrediti la correcta gestió de residus, d’acord amb les condicions de
l’Ordenança General de Gestió de Residus aprovada el 15/03/02 i modificada el
28/07/2005.
7. D'acord a l'art.28.2 del RD 417/2006 en relació al 76 del RDL 2/2004, el termini
per donar l'alta el nou immoble construït és de 2 mesos comptats a partir del dia
següent a la data d'acabament de les obres. A aquests efectes caldrà adreçar-se a
l’Àrea d'Urbana de l’Ajuntament -2n. pis -, aportant la següent documentació: 1)
Plànol de situació i d'emplaçament, 2) Plànols definitius de cada planta, 3) Certificat
final d'obra, 4) Fotografia/es de la façana (10x15), 5) Fotocòpia DNI del titular, 6)
Fotocòpia del rebut actual IBI i 7) Fotocòpia de les escriptures. La concessió de
la llicència de primera utilització per als nous habitatges o locals estarà supeditada a
l'esmentada declaració d'alta.
S’aprova per unanimitat.
14.3. - MODIFICACIÓ PUNTUAL DE L'ORDENACIÓ DE VOLUMS DE L'ILLA B9-1
DEL PLA PARCIAL PLA DE DALT - REBAIXINC. (OMA3-86/2013)
Núm. de referència : X2013013638

Vista la sol·licitud de modificació puntual de l’Ordenació de volums de l’illa B9-1 del Pla
Parcial Pla de Dalt – Rebaixinc, segons instància de data d’entrada 10 de febrer de
2014, amb número de registre E2014001001, presentada per **** en representació de
la Comunitat de Propietaris del conjunt immobiliari de l’illa esmentada.
Vist que la proposta presentada consisteix en modificar les característiques
constructives del muret, de forma que es pugui formar amb obra amb acabat
d’arrebossat de morter o de formigó vist, de color gris homogeni entre propietats.
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte municipal en data 17 de juny de 2016,
que s’adjunta a l’expedient.
vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat de
Serveis urbans, Espai públic i infraestructures i obra pública, Mobilitat i
ocupació de la via pública, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- APROVAR la modificació de l’Ordenació de volums de l’illa B9-1 del Pla
Parcial Pla de Dalt – Rebaixinc relativa a la regulació de les tanques de parcel·la del
conjunt immobiliari de l’illa segons proposta presentada el dia 10/02/2014 per la
Comunitat de propietaris del conjunt immobiliari (plànol 1.7 de data 06/02/2014), que
s’adjunta a l’expedient, amb el benentès que:
•
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les tanques amb front al carrer de Rebaixinc i al carrer de la Masia es
construiran amb muret d’obra, de formigó o amb acabat de morter de color gris,

fins a 0,60 m d’alçada i tanca vegetal fins a 1,80 m, o reixa metàl·lica lleugera
de barrots de color fosc recoberta de vegetació. Les tanques de reixa es
podran revestir de bruc mentre la vegetació no assoleixi l’alçada de les
tanques, d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte municipal en data 17 de
juny de 2016, que s’adjunta a l’expedient.
SEGON.- NOTIFICAR la present resolució als interessats en l’expedient.
S’aprova per unanimitat.
15.1. - APROVAR LA REVISIÓ DEL PLA D'AUTOPROTECCIÓ DE L'ESCOLA
BRESSOL LA GREDERA DEL MORROT
Núm. de referència

: X2016013468

En relació a l’expedient PC012016000022 i ist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Serveis urbans, Espai públic i infraestructures i
obra pública, Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Aprovar la revisió del Pla d'autoprotecció de l'escola bressol La Gredera del Morrot
S’aprova per unanimitat.
16.1. - AMPLIACIÓ DE LES ZONES D'HORTS MUNICIPALS INCLOSES AL
REGLAMENT D'ÚS DELS HORTS MUNICIPALS D'OLOT, INCLOENT-HI LA FINCA
DE LA CTRA. VELLA DE LA DEU I L'ESPAI EXTERIOR DEL MAS LES MATES.
Núm. de referència

: X2016013954

En data 23 de setembre de 2014 es va aprovar definitivament el Reglament d’ús dels
horts urbans municipals d’Olot, que en l’article 15 llista les zones que funcionen com a
horts municipals.
A la ciutat hi ha una finca situada entre la Carretera Vella de la Deu i el Parc Nou
(catalogada en el cadastre com a “parc urbà”) i l’espai exterior del Mas les Mates
(parcel·la urbana), ambdues de titularitat municipal, que també funcionen com a zones
d’horts.
Zona

Superfície ocupada Adreça
pels horts (m2)
Carretera Vella
1.449
Carretera
de la Deu
Vella de la
Deu
Mas les Mates
2.468
C/
Mestre
Vives, 30

Finca
Parc urbà

Parcel·la urbana
Referència cadastral:
9114304DG5791S0001YE

De conformitat amb el que estableix el Reglament d’ús dels horts urbans municipals
d’Olot (BOP de Girona de 23 de setembre de 2014), i vist l’expedient administratiu
AG012016000025 i antecedents corresponents, el regidor delegat de Medi ambient,
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord:
Primer: Ampliar les zones d’horts municipals incloses al Reglament d’ús dels horts
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urbans municipals d’Olot (BOP de Girona de 23 de setembre de 2014) amb els dos
espais següents que es troben en terrenys públics municipals:
Zona

Superfície ocupada Adreça
pels horts (m2)
Finca
de
la
1.449
Carretera
Carretera Vella
Vella de la
de la Deu
Deu
Espai
exterior
2.468
C/
Mestre
del Mas les
Vives, 30
Mates

Finca
Parc urbà

Parcel·la urbana
Referència cadastral:
9114304DG5791S0001YE

Segon: L’adjudicació dels horts ubicats en aquestes parcel·les estarà subjecte al que
preveu el Reglament d’ús dels horts urbans municipals d’Olot.
S’aprova per unanimitat.
17.1. - DONAR COMPTE QUE S'HA SOL·LICITAT AL DIPSALUT EL PROGRAMA
PM08 "SIGUES TU" EINES I ACTIUS PER A LA SALUT.
Núm. de referència

: X2016013943

El Dipsalut ha obert el període de sol·licituds del Programa Pm08. “Sigues tu”, eines i
actius per a la salut.
El Programa està adreçat als alumnes d’Educació Primària i Secundària i proposa un
treball transversal d’educació per a la salut, per desenvolupar les habilitats de les
persones joves perquè puguin afrontar de forma positiva els desafiaments de la vida
quotidiana.
Es tracta d’un programa gratuït per a l’ajuntament que ha estat sol·licitat per als
centres que hi puguin estar interessats.
En relació a l’expedient SMB12016000001, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Medi ambient, dóna compte a la Junta de Govern
Local:
- Que s’ha sol·licitat al DIPSALUT el Programa Pm08 “Sigues Tu”, eines i actius per a
la salut, per als centres educatius que hi puguin estar interessats.
S’aprova per unanimitat.
18.1. - ES DÓNA COMPTE DE LES COMUNICACIONS D'OBERTURA I DELS
DECRETS DICTATS ENTRE ELS DIES 9 I 15 DE JUNY DE 2016 RELATIUS A
L'ÀREA DE MEDI AMBIENT
Núm. de referència

: X2016014010

En relació a l’expedient AG012016000026, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Medi ambient, proposa a la Junta de Govern
Local, l’adopció del següent acord:
Únic.- Donar compte de les comunicacions d’obertura i dels decrets dictats entre els
dies 9 i 15 de juny de 2016 relatius a l’Àrea de Medi Ambient, que es relacionen a
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continuació:
Tràmit

Nom / comercial Concepte

Adreça

Decret

Obertura

Can Bombo

Rocòdrom

Av. Perú 14 B

09/06/2016

Obertura

La Vermuteria

Bar

Pl. Major 10

14/06/2016

Llicència

A.P.A.

C/Josep Olivet i Legares
50

14/06/2016

Llicència

S.M.P.

Pl. Pius XII 4 3r A

14/06/2016

Llicència

F.C.A.

Pl. Pius XII 4 3r A

14/06/2016

Adjudicació

H.H.M.

Gos de raça
potencialment
perillosa
Gos de raça
potencialment
perillosa
Gos de raça
potencialment
perillosa
Hort municipal

Parc Nou 209

15/06/2016

Adjudicació

D.V.

Hort municipal

Parc Nou 208

15/06/2016

Adjudicació

W.Z.

Hort municipal

Parc Nou 210

15/06/2016

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 del matí, i per a 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
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