ACTA NÚM. 6
JUNTA DE GOVERN LOCAL
16 DE FEBRER DE 2017
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 16 de febrer de 2017, 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 assisteix com a regidora delegada expressament convidada 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, la Sra.
Mercè Traveria Costa.
Hi assisteix, com a regidora de l’oposició, la Sra. Anna Descals Tresserras.
Hi assisteix l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí.
Actua com a secretària, la Secretària General, 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
darrera Junta, celebrada el dia 9 de febrer:
- el mateix dia 9 de febrer, va assistir a la reunió del Consell d’Alcaldes que va tenir lloc
a la seu del Consell Comarcal de la Garrotxa.
- el dia 10 de febrer, va rebre la visita de l’Hble. Sr. SANTI VILA, Conseller de Cultura
de la Generalitat de Catalunya, que va venir a veure la residència FABER i els
residents que s’hi trobaven. I al vespre, va assistir a la conferència que va pronunciar
el regidor Josep Berga, sobre “L’Associacionisme a la Garrotxa” en el marc del cicle de
xerrades organitzades pel PEHOC.
- el dia 11 de febrer al matí, va anar a donar la benvinguda al Ple del Secretariat de
l’ANC que feia la reunió a la sala d’actes de l’Arxiu i al vespre va assistir a l’acte de
presentació del Carnaval a Olot, que enguany tindrà lloc el primer cap de setmana de
març.
- el dia 12 de febrer, va ser present a la Fira del Fajol de Batet.
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- el dia 13 de febrer, es va desplaçar a Barcelona per assistir a la presentació del
Cercle de Salut que va tenir lloc a l’Hospital de Sant Joan de Déu.
- i el dia 14 de febrer, al matí, es va entrevistar a Barcelona amb el Sr. MIQUEL
BUCH, president de l’ACM i a la tarda va assistir a la reunió dels dos Patronats, de la
Fundació de l’antic Hospital i de l’Hospital d’Olot i Comarcal.
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. - CONVOCAR UNA AUDIÈNCIA PÚBLICA
Núm. de referència : X2017003299
Expedient núm.: SG122017000001

Atesa la voluntat de l’Ajuntament d’Olot d’oferir un nou espai de participació entre els
ciutadans d’Olot i l’Ajuntament en els diferents temes de ciutat, i d’acord amb els
criteris de participació i transparència del Pla de Govern Olot 2015-2019 per tal de
facilitar l’accés dels ciutadans a la informació municipal i donar resposta a les
consultes i dubtes que es puguin formular.
Atès l’article 102.d) del Reglament Orgànic Municipal, que estableix que els ciutadans
tenen dret a “ésser rebuts en audiència per les autoritats municipals”.
Per tot això, l’Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Convocar una audiència pública el proper dilluns 27 de febrer, a dos quarts de
vuit del vespre, amb l’objectiu d’informar dels projectes que s’estan realitzant i donar
resposta a les qüestions plantejades pels ciutadans que hi assisteixin.
Segon.- Per facilitar l'organització de l'acte, caldrà fer arribar prèviament les qüestions i
els temes d'interès, amb una antelació de 48 hores a l’inici de l’Audiència Pública, al
correu electrònic alcaldia@olot.cat , fent constar el nom de la persona i el contingut de
la intervenció que té previst fer.
Tercer .- Fer difusió d’aquesta convocatòria, a través de la web municipal i d’altres
mitjans que es considerin oportuns.
S’aprova per unanimitat.
5.1. - SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ SISMÒGRAF 2017
Núm. de referència

: X2017003485

En relació a l’expedient SCU12017000003 de Cultura, vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Sol·licitar la subvenció:
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Organisme:
Programa:

MINISTERIO DE CULTURA
INAEM. INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y
LA MÚSICA. CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA DANZA.
BOE NUM. 28 DE 02/02/2017
47.000,00

Referència:
Import:

Segon.- Presentar a l’esmentada convocatòria el projecte: FESTIVAL SISMÒGRAF
2017.
Tercer.- Facultar el regidor de cultura per signar tota la documentació necessària.
S’aprova per unanimitat.
6.1. - PAGAMENT D'UNA RETRIBUCIÓ EXTRA AL PERSONAL DE LA POLICIA
MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS DURANT EL DIA 1 DE GENER DE 2017
Núm. de referència

: X2017000155

Atès el punt 3 de l’acord de la plantilla de la Policia Municipal annex al conveni de
l’Ajuntament d’Olot, que estableix una retribució extra per cada efectiu que tingui
planificat per quadrant dies assenyalats, com són els dies de festa local.
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 18 de febrer de 2016 d’aprovació del
import unitari de les hores de serveis extraordinaris i nocturnitats del personal de
l’Ajuntament d’Olot per l’any 2016, que actualitza l’import dels dies assenyalats: Nadal,
Cap d’Any, Reis i Festes del Tura – any 2016 per import 90,90€.
Atès l’informe del Sotsinspector en Cap de la Policia Municipal de data 2 de gener de
2017 la gratificació per treball en dies de festa assenyalada.
Vist l’expedient administratiu RH132017000002 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Organització, Innovació i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta
de Govern Local, l’adopció del següent acord:
Únic.- Pagament d'una retribució extra al personal de la policia municipal que es
detalla a continuació pels serveis realitzats durant el dia 1 de gener de 2017:
Nom i Cognoms
****
****
****
****
****
****
****
****
****

Data
1 de gener
1 de gener
1 de gener
1 de gener
1 de gener
1 de gener
1 de gener
1 de gener
1 de gener

TOTAL

Import (€)
90,90
90,90
90,90
90,90
90,90
90,90
90,90
90,90
90,90
818,10 €

Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a la partida:
Operació Referència
Tipus
Partida
Import
0
Despeses 17180 132 121032 818.10

Descripció
ALTRES COMPLEMENTS FESTIUS
ESPECIALS SEGURETAT

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
180 008 999 999 999 999
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S’aprova per unanimitat.
6.2. - PAGAMENT D'UNA RETRIBUCIÓ EXTRA AL PERSONAL DE LA POLICA
MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS DURANT ELS DES 5 I 6 DE GENER DE
2017
Núm. de referència

: X2017001600

Atès el punt 3 de l’acord de la plantilla de la Policia Municipal annex al conveni de
l’Ajuntament d’Olot, que estableix una retribució extra per cada efectiu que tingui
planificat per quadrant dies assenyalats, com són els dies de festa local.
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 18 de febrer de 2016 d’aprovació del
import unitari de les hores de serveis extraordinaris i nocturnitats del personal de
l’Ajuntament d’Olot per l’any 2016, que actualitza l’import dels dies assenyalats: Nadal,
Cap d’Any, Reis i Festes del Tura – any 2016 per import 90,90€.
Atès l’informe del Sotsinspector en Cap de la Policia Municipal de data 13 de gener de
2017.
Vist l’expedient administratiu RH1320170000013 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Organització, Innovació i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta
de Govern Local, l’adopció del següent acord:
Únic.- Pagament d'una retribució extra al personal de la policia municipal que es
detalla a continuació pels serveis realitzats durant els dies 5 i 6 de gener de 2017:
Nom i Cognoms
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

Data
05 Gener
05 Gener
05 Gener
05 Gener
05 Gener
05 Gener
05 Gener
05 Gener
06 Gener
06 Gener
06 Gener
06 Gener
06 Gener

TOTAL

Import (€)
33,06
90,90
90,90
90,90
90,90
90,90
90,90
90,90
90,90
90,90
90,90
90,90
90,90
1.123,86 €

Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a la partida:
Operació Referència
Tipus
Partida
0
Despeses 17180 132 121032

Import
Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
1123.86 ALTRES COMPLEMENTS FESTIUS 180 008 999 999 999 999
ESPECIALS SEGURETAT

S’aprova per unanimitat.
6.3. - PAGAMENT D'UNA GRATIFICACIÓ ESPECIAL AL PERSONAL DE LA
POLICIA MUNICIPAL PELS SEVEIS REALITZATS EL MES DE GENER DE 2017
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Núm. de referència

: X2017002230

Atès l’informe del Sotsinspector en Cap de la Policia Municipal de data 1 de febrer del
2017.
Vist l’expedient administratiu RH132017000019 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Organització, Innovació i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta
de Govern Local, l’adopció del següent acord:
Únic.- Pagament d’una gratificació especial al personal de la Policia Municipal que es
relaciona a continuació pels serveis extraordinaris realitzats durant mes de gener de
2017.
Nom i Cognoms / Data / Servei

Hores

Import (€)

****
03/01/2017 REFORÇ TORN.

8,25

130,76

****
05/01/2017 REFORÇ TORN. GALA PER CAVALCADA REIS
21/01/2017 REFORÇ TORN.
30/01/2017 RFORÇ TORN. AGENTS TORN VAN AL PSICOTÈCNIC

3,00
8,25
8,25

47,55
135,88
135,88

****
28/01/2017 REFORÇ TORN. TORN NIT.

8,25

135,88

****
20/01/2017 REFORÇ TORN.

8,25

135,88

****
30/01/2017 REFORÇ TORN. AGENTS TORN A PISICOTÈCNIC

8,25

135,88

****
30/01/2017 REFORÇ TORN.

8,25

130,76

****
28/01/2017 REFORÇ TORN. MANCA DE PERSONAL

8,25

135,88

****
02/01/2017 REFORÇ TORN.
29/01/2017 REFORÇ TORN. MANCA DE PERSONAL

8,25
8,25

130,76
135,88

****
30/01/2017 REFORÇ TORN. AGENTS TORN A PISICOTÈCNIC
TOTAL

8,25

135,88
93,75 1.526,87 €

Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:
Operació Referència
Tipus
Partida
0
Despeses 17180 132 130012

Import
1526.87

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

S’aprova per unanimitat.
6.4. - PAGAMENT D'UN COMPLEMENT DE NOCTURNITAT AL PERSONAL DE LA
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POLICIA MUNICIPAL ELS SERVEIS REALITZATS EL MES DE GENER DE 2017
Núm. de referència

: X2017002262

Atès l’informe del Sotsinspector en Cap de la Policia Municipal de data 1 de febrer de
2017.
Vist l’expedient administratiu RH132017000020 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Organització, Innovació i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta
de Govern Local, l’adopció del següent acord:
D’acord amb el que estableix l’annex 1, aprovat pel Ple d’aquesta Corporació en la
sessió celebrada el dia 26 de març de 1992, sobre els serveis de nocturnitat de la
Policia Municipal.
Primer.- Pagament d’un complement de nocturnitat al personal de la Policia Municipal
que es relaciona a continuació pels serveis realitzats durant el mes de gener de 2017:
Nom i Cognoms

Data

Dies

Serveis

****

Gener 2017

7

Nocturnitat

79,73

****

Gener 2017

7

Nocturnitat

79,73

****

Gener 2017

2

Nocturnitat

22,78

****

Gener 2017

1

Nocturnitat

11,39

****

Gener 2017

7

Nocturnitat

79,73

****

Gener 2017

5

Nocturnitat

56,95

****

Gener 2017

1

Nocturnitat

7,89

****

Gener 2017

1

Nocturnitat

7,89

****

Gener 2017

1

Nocturnitat

7,89

****

Gener 2017

2

Nocturnitat

15,78

****

Gener 2017

7

Nocturnitat

55,23

****

Gener 2017

6

Nocturnitat

47,34

****

Gener 2017

7

Nocturnitat

55,23

****

Gener 2017

6

Nocturnitat

47,34

****

Gener 2017

7

Nocturnitat

55,23

****

Gener 2017

6

Nocturnitat

47,34

****

Gener 2017

1

Nocturnitat

7,89

****

Gener 2017

6

Nocturnitat

47,34

****

Gener 2017

5

Nocturnitat

39,45

****

Gener 2017

6

Nocturnitat

47,34

****

Gener 2017

7

Nocturnitat

55,23

****

Gener 2017

7

Nocturnitat

55,23

****

Gener 2017

55,23

****

Gener 2017

7
8

Nocturnitat
Nocturnitat

63,12

****

Gener 2017

7

Nocturnitat

55,23

TOTAL

127

Import (€)

1.103,53 €

Segon.- Aquestes quantitats es pagaran a la nòmina de febrer de 2017 amb càrrec a:
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Operació Referència
Tipus
Partida
0
Despeses 17180 132 121031

Import
1103.53

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
180 008 999 999 999 999
ALTRES COMPLEMENTS NOCTURNITAT
SEGURETAT

Tercer.- En cap cas, les quantitats assignades com a complement de nocturnitat,
durant un període de temps, originarà cap dret individual respecte a les variacions o
apreciacions corresponents a períodes successius.
S’aprova per unanimitat.
6.5. - PAGAMENT HORES COMPLEMENTÀRIES AL PERSONAL DE LA BRIGADA
MUNICIPAL REALITZADES EL MES DE GENER DE 2017
Núm. de referència

: X2017002955

Atès l’informe del Director tècnic de la Brigada Municipal de data 6 de febrer de 2017.
Vist l’expedient administratiu RH132017000027 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Organització, Innovació i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció del següent acord:
Únic.- Pagament de les hores complementàries realitzades durant el mes de gener de
2017 pel personal de la Brigada Municipal que es relaciona a continuació:
Nom i cognom

Data

Tipus
servei
.

02/01/2017

S. Mínim

05/01/2017

S. Diürn

05/01/2017

S. Diürn

26/01/2017

S. Diürn

26/01/2017

S. Diürn
FUSTERS Oficial 1º

****
Calvagada de Reis. De 20:00 h a 22:00 h.
Muntatge i desmuntatge de la calvagada
Calvagada de Reis. De 22:00 h a 02:00 h.
Muntatge i desmuntatge de la calvagada
Nevades. De 6:00 h a 07:30 h. Tirar
potassa carrers d'Olot.
Nevades. De 4:30 h a 06:00 h. Tirar
potassa carrers d'Olot.

05/01/2017

S. Diürn

05/01/2017

S. Diürn

26/01/2017

S. Diürn

26/01/2017

S. Diürn
JARDINERS Oficial 1º

****
Campament Reial. De 6:30 h a 7:30 h.
Muntatge de Campament Reial a la Plaça
Calvagada de Reis. De 20:00 h a 22:00 h.
Muntatge i desmuntatge de la calvagada
Calvagada de Reis. De 22:00 h a 02:00 h.
Muntatge i desmuntatge de la calvagada
Nevades. De 6:00 h a 07:30 h. Tirar
potassa carrers d'Olot.
Nevades. De 4:30 h a 06:00 h. Tirar
potassa carrers d'Olot.

Brigada

ESCOLES Oficial 1º

****
Campament Reial. De 6:30 h a 7:30 h.
Muntatge de Campament Reial a la Plaça
Calvagada de Reis. De 20:00 h a 22:00 h.
Muntatge i desmuntatge de la calvagada
Calvagada de Reis. De 22:00 h a 02:00 h.
Muntatge i desmuntatge de la calvagada
Nevades. De 6:00 h a 07:30 h. Tirar
potassa carrers d'Olot.
Nevades. De 4:30 h a 06:00 h. Tirar
potassa carrers d'Olot.

de

02/01/2017

S. Mínim

05/01/2017

S. Diürn

05/01/2017

S. Diürn

26/01/2017

S. Diürn

26/01/2017

S. Diürn

Hores

Import

10,00

166,27 €

1,00

25,25 €

2,00

28,82 €

4,00

65,88 €

1,50

21,62 €

1,50

24,71 €

9,00

141,02 €

2,00

28,82 €

4,00

65,88 €

1,50

21,62 €

1,50

24,71 €

10,00

166,27€

1,00

25,25 €

2,00

28,82 €

4,00

65,88 €

1,50

21,62 €

1,50

24,71 €
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JARDINERS Oficial 1º

****
Campament Reial. De 6:30 h a 7:30 h.
Muntatge de Campament Reial a la Plaça
Calvagada de Reis. De 20:00 h a 22:00 h.
Muntatge i desmuntatge de la calvagada
Calvagada de Reis. De 22:00 h a 02:00 h.
Muntatge i desmuntatge de la calvagada
Nevades. De 6:00 h a 07:30 h. Tirar
potassa carrers d'Olot.
Nevades. De 4:30 h a 06:00 h. Tirar
potassa carrers d'Olot.

02/01/2017

S. Mínim

05/01/2017

S. Diürn

05/01/2017

S. Diürn

26/01/2017

S. Diürn

26/01/2017

S. Diürn
OPERATIVA Oficial 1º

****
Acte. De 12:00 h a 13:00 h. Portar material
a l'Associació de Veïns de Sant Miquel.
Nevades. De 6:00 h a 07:30 h. Tirar
potassa carrers d'Olot.
Nevades. De 4:30 h a 06:00 h. Tirar
potassa carrers d'Olot.

14/01/2017

S. Mínim

26/01/2017

S. Diürn

26/01/2017

S. Diürn
PINTORS Oficial 1º

****
Campament Reial. De 6:30 h a 7:30 h.
Muntatge de Campament Reial a la Plaça
Calvagada de Reis. De 20:00 h a 22:00 h.
Muntatge i desmuntatge de la calvagada
Calvagada de Reis. De 22:00 h a 02:00 h.
Muntatge i desmuntatge de la calvagada
Pintar . De 08:00 h a 14:00 h. Pintar
oficines de Mas les Mates
Nevades. De 6:00 h a 07:30 h. Tirar
potassa carrers d'Olot.
Nevades. De 4:30 h a 06:00 h. Tirar
potassa carrers d'Olot.

02/01/2017

S. Mínim

05/01/2017

S. Diürn

05/01/2017

S. Diürn

14/01/2017

S. Festiu

26/01/2017

S. Diürn

26/01/2017

S. Diürn

TOTAL

10,00

166,27€

1,00

25,25 €

2,00

28,82 €

4,00

65,88 €

1,50

21,62 €

1,50

24,71 €

4,00

71,57€

1,00

25,25 €

1,50

21,62 €

1,50

24,71 €

16,00

265,09€

1,00

25,25 €

2,00

28,82 €

4,00

65,88 €

6,00

98,82 €

1,50

21,62 €

1,50

24,71 €

59,00

976,49€

Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:
Operació Referència
Tipus
Partida
0
Despeses 17140 1510 121032

Import
976.49

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
HORES COMPLEMENTARIES BRIGADA
142 002 999 999 999 999

S’aprova per unanimitat.
6.6. - PAGAMENT D'UNA GRATIFICACIÓ ESPECIAL AL PERSONAL DE LA
BRIGADA MUNICIPAL PELS SERVEIS EXTRAORDINARIS REALITZATS EL MES
DE GENER DE 2017
Núm. de referència

: X2017002969

Vist l’expedient administratiu RH132017000028 antecedents corresponents, i atès
l’informe del Director tècnic de la Brigada Municipal de data 6 de gener de 2017, la
regidora delegada d'Organització, Innovació i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta
de Govern Local, l’adopció del següent acord:
Únic.- Pagament d’una gratificació al personal de la Brigada Municipal que es
relaciona a continuació, pels serveis extraordinaris realitzats durant el mes de gener de
2017:
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Cognoms i Nom

Data

Tipus
servei

****
Acte. De 12:00 h a 13:00 h. Portar material
a l'Associació de Veïns de Sant Miquel.
Nevades. De 6:00 h a 07:30 h. Tirar
potassa carrers d'Olot.
Nevades. De 4:30 h a 06:00 h. Tirar
potassa carrers d'Olot.
Aparadar tapa. De 09:00 h a 12:00 h.
Aparadar tapa i tapar forat amb aglomerat,

ASFALT Supervisor

25,25 €

26/01/2017

S. Diürn

1,50

22,17 €

26/01/2017

S. Diürn

1,50

25,34 €

28/01/2017

S. Festiu

3,00

50,67 €

14,00

208,95 €

ELECTRICISTES Oficial 1º
02/01/2017

S. Diürn

3,00

43,23 €

05/01/2017

S. Diürn

6,00

86,46 €

05/01/2017

S. Diürn

2,00

32,94 €

26/01/2017

S. Diürn

1,50

21,62 €

26/01/2017

S. Diürn

1,50

24,71 €

8,00

137,45 €

ELECTRICISTES Oficial 1º
22/01/2017

S. Festiu

4,00

65,88 €

24/01/2017

S. Mínim

1,00

25,25 €

26/01/2017

S. Diürn

1,50

21,62 €

26/01/2017

S. Diürn

1,50

24,71 €

2,00

29,85 €

ELECTRICISTES Oficial 1º
26/01/2017

S. Diürn

1,50

21,62 €

26/01/2017

S. Diürn

0,50

8,24 €

5,00

91,13 €

****
Avaria de llum. De 18:00 h a 19:00 h.
Arranjar avaria enllumenat el carrer
Avaria de llum. De 08:00 h a 12:00 h.
Arranjar avaria enllumenat del carrer

ELECTRICISTES Oficial 1º
21/01/2017

S. Mínim

1,00

25,25 €

22/01/2017

S. Festiu

4,00

65,88 €

19,00

317,64 €

****
Avaria enllumenat. De 16:00 h a 19:00 h.
Aïllar fuga a l'Eixample Malagrida
Avaria enllumenat. De 20:00 h a 21:00 h.
Arranjar avaria enllumenat , c/ Pare
Avaria enllumenat. De 20:00 h a 21:00 h.
Arranjar avaria enllumeant c/ dels Sastres
Calvagada de Reis. De 16:00 h a 22:00 h.
Muntatge i desmuntatge de la calvagada
Calvagada de Reis. De 22:00 h a 23:00 h.
Muntatge i desmuntatge de la calvagada
Avaria enllumenat. De 23:00 h a 02:00 h.
Arranjar avaria enllumenat Ronda de les
Avaria de llum. De 16:00 h a 17.00 h.
Arranjar avaria enllumeant Carretera de
Nevades. De 6:00 h a 07:30 h. Tirar
potassa carrers d'Olot.
Nevades. De 4:30 h a 06:00 h. Tirar
potassa carrers d'Olot

123,43 €

1,00

****
Nevades. De 6:00 h a 07:30 h. Tirar
potassa carrers d'Olot.
Nevades. De 4:30 h a 06:00 h. Tirar
potassa carrers d'Olot

7,00

S. Mínim

****
Avaria de llum. De 08:00 h a 12:00 h.
Arranjar avaria enllumenat del carrer
Avaria enllumenat . De 21:00 h a 22:00 h.
Arranjar avaria enllumeant c/ Sant
Nevades. De 6:00 h a 07:30 h. Tirar
potassa carrers d'Olot.
Nevades. De 4:30 h a 06:00 h. Tirar
potassa carrers d'Olot

Import

Hores

14/01/2017

****
Avaria enllumenat. De 16:00 h a 19:00 h.
Aïllar fuga a l'Eixample Malagrida
Calvagada de Reis. De 16:00 h a 22:00 h.
Muntatge i desmuntatge de la calvagada
Calvagada de Reis. De 22:00 h a 24:00 h.
Muntatge i desmuntatge de la calvagada
Nevades. De 6:00 h a 07:30 h. Tirar
potassa carrers d'Olot.
Nevades. De 4:30 h a 06:00 h. Tirar
potassa carrers d'Olot

Brigada

ELECTRICISTES Oficial 1º
02/01/2017

S. Diürn

3,00

43,23 €

02/01/2017

S. Mínim

1,00

25,25 €

03/01/2017

S. Mínim

1,00

25,25 €

05/01/2017

S. Diürn

6,00

86,46 €

05/01/2017

S. Diürn

1,00

16,47 €

06/01/2017

S. Festiu

3,00

49,41 €

25/01/2017

S. Mínim

1,00

25,25 €

26/01/2017

S. Diürn

1,50

21,62 €

26/01/2017

S. Diürn

1,50

24,71 €
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****

ESCOLES Supervisor

Nevades. De 6:00 h a 07:30 h. Tirar
potassa carrers d'Olot.
Nevades. De 4:30 h a 06:00 h. Tirar
potassa carrers d'Olot.

S. Diürn

1,50

22,17 €

26/01/2017

S. Diürn

1,50

25,34 €

10,00

169,88 €

FUSTERS Supervisor
02/01/2017

S. Mínim

1,00

25,25 €

05/01/2017

S. Diürn

2,00

29,56 €

05/01/2017

S. Diürn

4,00

67,56 €

26/01/2017

S. Diürn

1,50

22,17 €

26/01/2017

S. Diürn

1,50

25,34 €

14,00

213,07 €

****
Nevades. De 15:00 h
potassa carrers d'Olot.
Nevades. De 22:00 h
potassa carrers d'Olot.
Nevades. De 6:00 h
potassa carrers d'Olot.
Nevades. De 4:30 h
potassa carrers d'Olot.

JARDINERS Oficial 1º
a 22:00 h. Tirar

25/01/2017

S. Diürn

7,00

100,87 €

a 02:00 h. Tirar

25/01/2017

S. Diürn

4,00

65,88 €

a 07:30 h. Tirar

26/01/2017

S. Diürn

1,50

21,62 €

a 06:00 h. Tirar

26/01/2017

S. Diürn

1,50

24,71 €

7,00

119,95 €

****

JARDINERS Oficial 1º

Campament Reial. De 6:30 h a 7:30 h.
Muntatge de Campament Reial a la Plaça
Calvagada de Reis. De 20:00 h a 22:00 h.
Muntatge i desmuntatge de la calvagada
Calvagada de Reis. De 22:00 h a 02:00 h.
Muntatge i desmuntatge de la calvagada

02/01/2017

S. Mínim

1,00

25,25 €

05/01/2017

S. Diürn

2,00

28,82 €

05/01/2017

S. Diürn

4,00

65,88 €

14,00

213,07 €

****
Nevades. De 15:00 h
potassa carrers d'Olot.
Nevades. De 22:00 h
potassa carrers d'Olot.
Nevades. De 6:00 h
potassa carrers d'Olot.
Nevades. De 4:30 h
potassa carrers d'Olot.

JARDINERS Oficial 1º
a 22:00 h. Tirar

25/01/2017

S. Diürn

7,00

100,87 €

a 02:00 h. Tirar

25/01/2017

S. Diürn

4,00

65,88 €

a 07:30 h. Tirar

26/01/2017

S. Diürn

1,50

21,62 €

a 06:00 h. Tirar

26/01/2017

S. Diürn

1,50

24,71 €

21,00

340,90 €

****
Campament Reial. De 6:30 h a 7:30 h.
Muntatge de Campament Reial a la Plaça
Calvagada de Reis. De 20:00 h a 22:00 h.
Muntatge i desmuntatge de la calvagada
Calvagada de Reis. De 22:00 h a 02:00 h.
Muntatge i desmuntatge de la calvagada
Nevades. De 15:00 h a 22:00 h. Tirar
potassa carrers d'Olot.
Nevades. De 22:00 h a 02:00 h. Tirar
potassa carrers d'Olot.
Nevades. De 6:00 h a 07:30 h. Tirar
potassa carrers d'Olot.
Nevades. De 4:30 h a 06:00 h. Tirar
potassa carrers d'Olot.

****
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47,51 €

26/01/2017

****
Campament Reial. De 6:30 h a 7:30 h.
Muntatge de Campament Reial a la Plaça
Calvagada de Reis. De 20:00 h a 22:00 h.
Muntatge i desmuntatge de la calvagada
Calvagada de Reis. De 22:00 h a 02:00 h.
Muntatge i desmuntatge de la calvagada
Nevades. De 6:00 h a 07:30 h. Tirar
potassa carrers d'Olot.
Nevades. De 4:30 h a 06:00 h. Tirar
potassa carrers d'Olot.

3,00

JARDINERS Supervisor
02/01/2017

S. Mínim

1,00

25,25 €

05/01/2017

S. Diürn

2,00

29,56 €

05/01/2017

S. Diürn

4,00

67,56 €

25/01/2017

S. Diürn

7,00

103,46 €

25/01/2017

S. Diürn

4,00

67,56 €

26/01/2017

S. Diürn

1,50

22,17 €

26/01/2017

S. Diürn

1,50

25,34 €

21,00

371,29 €

MAGATZEM Encarregat

Campament Reial. De 6:30 h a 7:30 h.
Muntatge de Campament Reial a la Plaça
Calvagada de Reis. De 20:00 h a 22:00 h.
Muntatge i desmuntatge de la calvagada
Calvagada de Reis. De 22:00 h a 02:00 h.
Muntatge i desmuntatge de la calvagada
Nevades. De 15:00 h a 22:00 h. Tirar
potassa carrers d'Olot.
Nevades. De 22:00 h a 02:00 h. Tirar
potassa carrers d'Olot.
Nevades. De 6:00 h a 07:30 h. Tirar
potassa carrers d'Olot.
Nevades. De 4:30 h a 06:00 h. Tirar
potassa carrers d'Olot.

02/01/2017

S. Mínim

1,00

25,25 €

05/01/2017

S. Diürn

2,00

32,40 €

05/01/2017

S. Diürn

4,00

74,08 €

25/01/2017

S. Diürn

7,00

113,40 €

25/01/2017

S. Diürn

4,00

74,08 €

26/01/2017

S. Diürn

1,50

24,30 €

26/01/2017

S. Diürn

1,50

27,78 €

10,00

166,27 €

****
Campament Reial. De 6:30 h a 7:30 h.
Muntatge de Campament Reial a la Plaça
Calvagada de Reis. De 20:00 h a 22:00 h.
Muntatge i desmuntatge de la calvagada
Calvagada de Reis. De 22:00 h a 02:00 h.
Muntatge i desmuntatge de la calvagada
Nevades. De 6:00 h a 07:30 h. Tirar
potassa carrers d'Olot.
Nevades. De 4:30 h a 06:00h Tirar potassa
carrers d’Olot

OPERATIVA Oficial 1º
02/01/2017

S. Mínim

1,00

25,25 €

05/01/2017

S. Diürn

2,00

28,82 €

05/01/2017

S. Diürn

4,00

65,88 €

26/01/2017

S. Diürn

1,50

21,62 €

26/01/2017

S. Diürn

1,50

24,71 €

15,00

238,32 €

****
Campament Reial. De 6:30 h a 7:30 h.
Muntatge de Campament Reial a la Plaça
Nevades. De 15:00 h a 22:00 h. Tirar
potassa carrers d'Olot.
Nevades. De 22:00 h a 02:00 h. Tirar
potassa carrers d'Olot.
Nevades. De 6:00 h a 07:30 h. Tirar
potassa carrers d'Olot.
Nevades. De 4:30 h a 06:00 h. Tirar
potassa carrers d'Olot

PALETES Oficial 1º
02/01/2017

S. Mínim

1,00

25,25 €

25/01/2017

S. Diürn

7,00

100,87 €

25/01/2017

S. Diürn

4,00

65,88 €

26/01/2017

S. Diürn

1,50

21,62 €

26/01/2017

S. Diürn

1,50

24,71 €

10,00

166,27 €

****
Campament Reial. De 6:30 h a 7:30 h.
Muntatge de Campament Reial a la Plaça
Calvagada de Reis. De 20:00 h a 22:00 h.
Muntatge i desmuntatge de la calvagada
Calvagada de Reis. De 22:00 h a 02:00 h.
Muntatge i desmuntatge de la calvagada
Nevades. De 6:00 h a 07:30 h. Tirar
potassa carrers d'Olot.
Nevades. De 4:30 h a 06:00 h. Tirar
potassa carrers d'Olot

PALETES Oficial 1º
02/01/2017

S. Mínim

1,00

25,25 €

05/01/2017

S. Diürn

2,00

28,82 €

05/01/2017

S. Diürn

4,00

65,88 €

26/01/2017

S. Diürn

1,50

21,62 €

26/01/2017

S. Diürn

1,50

24,71 €

8,00

148,68 €

****
Campament Reial. De 6:30 h a 7:30 h.
Muntatge de Campament Reial a la Plaça
Enfonsament. De 20:00 h a 21:00 h. Portar
toldo per enfonsament del teulat a Sant
Nevades. De 6:00 h a 07:30 h. Tirar
potassa carrers d'Olot.
Nevades. De 4:30 h a 06:00 h. Tirar
potassa carrers d'Olot
Aparadar tapa. De 09:00 h a 12:00 h.
Aparadar tapa i tapar forat amb aglomerat,

PALETES Supervisor
02/01/2017

S. Mínim

1,00

25,25 €

20/01/2017

S. Mínim

1,00

25,25 €

26/01/2017

S. Diürn

1,50

22,17 €

26/01/2017

S. Diürn

1,50

25,34 €

28/01/2017

S. Festiu

3,00

50,67 €

7,00

119,95 €

****
Campament Reial. De 6:30 h a 7:30 h.
Muntatge de Campament Reial a la Plaça
Calvagada de Reis. De 20:00 h a 22:00 h.

PINTORS Oficial 1º
02/01/2017

S. Mínim

1,00

25,25 €

05/01/2017

S. Diürn

2,00

28,82 €
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Muntatge i desmuntatge de la calvagada
Calvagada de Reis. De 22:00 h a 02:00 h.
Muntatge i desmuntatge de la calvagada

05/01/2017

S. Diürn

****

PINTORS Supervisor

Campament Reial. De 6:30 h a 7:30 h.
Muntatge de Campament Reial a la Plaça
Calvagada de Reis. De 20:00 h a 22:00 h.
Muntatge i desmuntatge de la calvagada
Calvagada de Reis. De 22:00 h a 02:00 h.
Muntatge i desmuntatge de la calvagada
Pintar . De 08:00 h a 14:00 h. Pintar
oficines de Mas les Mates
Nevades. De 6:00 h a 07:30 h. Tirar
potassa carrers d'Olot.
Nevades. De 4:30 h a 06:00 h. Tirar
potassa carrers d'Olot

4,00

65,88 €

16,00

271,22 €

02/01/2017

S. Mínim

1,00

25,25 €

05/01/2017

S. Diürn

2,00

29,56 €

05/01/2017

S. Diürn

4,00

67,56 €

14/01/2017

S. Festiu

6,00

101,34 €

26/01/2017

S. Diürn

1,50

22,17 €

26/01/2017

S. Diürn

1,50

25,34 €

TOTAL

211,00

3.494,80 €

Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:
Operació Referència
0

Tipus
Partida
Despeses 17142 1511 130011

Import
3494.80

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
HORES EXTRAORDINARIES BRIGADA142 002 999 999 999 999

S’aprova per unanimitat.
6.7. - PAGAMENT D'UNA GRATIFICACIÓ ESPECIAL A DIVERS PERSONAL DE
LES OFICINES PELS SERVEIS REALITZATS EL MES DE GENER DE 2017
Núm. de referència

: X2017003083

En relació a l’expedient RH132017000029 vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d'Organització, Innovació i Atenció al ciutadà,
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord:
Pagament d’una gratificació especial a divers personal de les oficines de l’Ajuntament
que es relaciona a continuació pels serveis extraordinaris realitzats durant el mes de
gener de 2017:
Nom i Cognoms

Subàrea

****
****

OAC

****
TOTAL

RRHH

Brigada

Data

Serveis

21/01/2017
10,11,12,13,14,26
i 31/01/2017
21/01/2017

Casament
Facturació, serveis i
altres
Casament

Import €)
43,56
302,10
40,40
386,06 €

Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:
Operació Referència
Tipus
Partida
0
Despeses 17130 920 130013

Import
386.06

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
HORES EXTRAORDINARIES GENERALS
999 000 000 000 000 000

S’aprova per unanimitat.
6.8. - PAGAMENT AL PERSONAL DE LES OFICINES PER LES DIETES
REALITZADES EL MES DE GENER DE 2017
Núm. de referència
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: X2017003207

La Comissió de seguiment i interpretació del Conveni de l’Ajuntament d’Olot i els seus
Organismes Autònoms va aprovar en acta núm. 49 de 7 de novembre de 2016 les
normes a aplicar com a indemnització per despeses en conceptes de dietes.
Vistes les propostes d’indemnització presentades pels següents empleats amb el vist i
plau dels caps dels serveis corresponents.
Atés que les despeses de dietes que es sol·liciten estan degudament acreditades.
Vist l’expedient administratiu RH132017000032 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Organització, Innovació i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta
de Govern Local, l’adopció del següent acord:
Únic.- Pagament de les despeses de dietes realitzades el mes de gener de 2017 al
personal de les oficines que es relaciona a continuació:
Nom i Cognoms
****

Data

Motiu
Import (€)
Vist el desplaçament a Terrassa pel motiu d’anar
18/01/2017 a la Policia Municipal de Terrassa per la trobada
10,05 €
de Monitors d’Educació Viària.

TOTAL

10,05 €

Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:
Operació Referència
0

Tipus
Partida
Despeses 17110 920 230200

Import
10.05

Descripció
DIETES PERSONAL

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

S’aprova per unanimitat.
6.9. - PAGAMENT AL PERSONAL DE LES OFICINES PER LES DESPESES DE
LOCOMOCIÓ REALITZADES EL MES DE GENER DE 2017
Núm. de referència

: X2017003242

La Comissió de seguiment i interpretació del Conveni de l’Ajuntament d’Olot i els seus
Organismes Autònoms va aprovar acta núm. 49 de 7 de novembre de 2016 les normes
a aplicar com a indemnització per despeses en concepte de locomoció.
Vistes les propostes d’indemnització presentades pels següents empleats amb el vist i
plau dels caps dels serveis corresponents.
Atés que les despeses de locomoció que es sol·liciten estan degudament acreditades.
Vist l’expedient administratiu RH132017000033 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Organització, Innovació i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta
de Govern Local, l’adopció del següent acord:
Únic.- Pagament de les despeses de locomoció realitzades el mes de gener de 2017 al
personal de les oficines que es relaciona a continuació:
Nom i Cognoms
****

Data
20/01/2017

Motiu
Import (€)
Vist el desplaçament a Girona pel motiu 45,20 € (dels quals
d’assistir a la jornada d’actuació sobre la funció
11,66€ tributen)

13

****

23/01/2017

****

24/01/2017

****

25/01/2017

****

25/01/2017

****

27/01/2017

****

13/01/2017

****

09/01/2017

****

02/01/2017

****

18/01/2017

****

20/01/2017

pública de Catalunya.
Vist el desplaçament a Banyoles pel motiu d’una
reunió de processos SBAS.
Vist el desplaçament a Girona pel motiu de la
presentació de la versió 5.1 TCQ2000.
Vist el desplaçament a Barcelona pel motiu de
l’assistència com a ponent al congrés de govern
digital 2017.
Vist el desplaçament a Barcelona pel motiu de
l’assistència al Congrés Govern Digital (EX
FO692017000030).
Vist el desplaçament a Girona pel motiu de
l’assistència a l’assemblea de la Xarxa Serveis
Locals
Promoció
Econòmica
(EX
FOO9217000031).
Vist el desplaçament a Girona pel motiu a
l’assistència a una reunió de treball a Girona del
projecte Ateneus Gironins.
Vist el desplaçament a Girona pel motiu d’anar al
Servei Català de Trànsit a buscar material
policial.
Vist el desplaçament a Girona pel motiu d’anar al
Servei Català de Trànsit a buscar material
policial.
Vist el desplaçament a Girona per el motiu de la
Festa Patronal de la Policia Municipal de Girona.
Vist el desplaçament a Banyoles pel motiu de la
Festa Patronal de la Policia Local

20,40 € (dels quals
7,48€ tributen)
37,85 €(dels quals
11,66 € tributen)
81,67 € (dels quals
20,24€ tributen)
76,55 € (dels quals
24,20€ tributen)
40,60 € (dels quals
11,66€ tributen)
31,80 € (dels quals
11,66€ tributen)
32,55 € (dels quals
11,66 € tributen)
32,55 € (dels quals
11,66 € tributen)
37,35 € (dels quals
11,66 € tributen)
24,36 €(dels quals
7,48 € tributen)

TOTAL

460,88 €

Segon.- Aquestes quantitats es pagaran a la nòmina de febrer de 2017 amb càrrec a:
Operació ReferènciaTipus
0
Despeses
0
Despeses
0
Despeses
0
Despeses
0
Despeses
0
Despeses

Partida
17110 920
17110 920
17110 920
17110 920
17110 920
17200 430

231200
231200
231200
231200
231200
231200

Import
45.20
37.85
81.67
126.81
20.40
148.95

Descripció
LOCOMOCIO PERSONAL
LOCOMOCIO PERSONAL
LOCOMOCIO PERSONAL
LOCOMOCIO PERSONAL
LOCOMOCIO PERSONAL
LOCOMOCIO DINAMIG

CC1
110
140
120
180
600
200

CC2
001
001
001
008
003
009

CC3
999
999
999
999
999
999

CC4
999
999
999
999
999
999

S’aprova per unanimitat.
7.1. - APROVACIÓ PAGAMENT ADDICIONAL AJUDA ESTUDIS FILLS PEL CURS
2016-2017
Núm. de referència

: X2017003167

Atesa l’acta de la Comissió de Seguiment del Conveni número 12 de data 14 de gener
de 2013 en la qual s’acorda que les ajudes per estudis als fills dels treballadors es
vagin pagant automàticament fins que s’acabi l’ensenyament obligatori. D’aquesta
manera el treballador només ho haurà de demanar el primer any i a partir dels 16 anys
en cas que els fills segueixin estudiant.
Vist que la Junta de Govern Local en la sessió celebrada el dia 19 de gener de 2017
va adoptar els acords d’aprovació del pagament de l’ajuda per estudis dels fills del
personal de l’Ajuntament d’Olot pel curs 2016-2017.
Atès que s’ha detectat que diversos treballadors que tenen dret a rebre l’ajuda no
14

CC5
999
999
999
999
999
999

CC6
999
999
999
999
999
999

l’havien sol·licitat per la qual cosa no es van incloure en l’acord de la Junta esmentat.
Vist l’expedient administratiu 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 el pagament addicional de 174,32 euros (cent setanta-quatre euros
i trenta-dos cèntims) corresponent a l’ajuda per estudis dels fills del personal de
l’Ajuntament d’Olot pel curs 2016-2017, distribuïts de la forma següent:
COGNOMS, NOM
****
****
****
****
****

FILLS
2
2
2
1
1

IMPORT TOTAL

IMPORT
39,07€
54,10€
39,07€
21,04€
21,04€
174,32€

Segon.- Aquestes quantitats es pagaran a la nòmina del mes de febrer de 2017 amb
càrrec a l’assignació pressupostària següent:
Operació Referència
0

Tipus
Partida
Despeses 17110 920 16204

Import
174.32

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
ACCIO SOCIAL PERSONAL 999 001 999 999 999 999

S’aprova per unanimitat.
CONTRACTACIÓ. OBRES
8.1. - APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
QUE REGIRAN L'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT
SIMPLIFICAT, DE LDS OBRES DEL PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA
INFRAESTRUCTURA VIÀRIA DEL CAFRRER SERRA GINESTA; I
CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ
Núm. de referència

: X2017003352

La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 9 de febrer de 2017 va aprovar el
projecte de renovació de la infraestructura viària del carrer Serra Ginesta d’aquesta
Ciutat; redactat pels Serveis Tècnics Municipals.
Atès que és d’interès d’aquest Ajuntament procedir a l’execució de les obres
esmentades i vist l’expedient administratiu núm. CCS12017000004 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 obert simplificat, les obres del projecte de
renovació de la infraestructura viària del carrer Serra Ginesta.
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que regiran
l’esmentada contractació; el tipus de licitació de la qual és de 105.905,82 € + IVA :
22.240,22 €.
Tercer.- L’anunci de la convocatòria de licitació es publicarà al perfil del contractant.
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Quart.- Aprovar la despesa prevista per a l’execució de les obres: CENT CINC MIL
NOU-CENTS CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS (105.905,82 €) + IVA :
VINT-I-DOS MIL DOS-CENTS QUARANTA EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS
(22.240,22 €); que es pagarà amb càrrec a:
Operació Referència
Tipus
Partida
Import
200200
Despeses 17141 1532 61903 128146.04

Descripció
CONSERVACIO PAVIMENTS VIES
PUBLIQUES

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

S’aprova per unanimitat.
8.2. - ACORD RELATIU A LA GARANTIA DEFINITIVA DE LA CONCESSIÓ D'OBRA
PÚBLICA PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE D'ENDERROC, CONSTRUCCIÓ I
EXPLOTACIÓ EDIFICI NOU MERCAT MUNICIPAL
Núm. de referència

: X2012009222

L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 18 d’octubre de 2012 va adjudicar a
l’empresa “Rubau Tarrés, SAU” la concessió d’obra pública per a la redacció de
projecte, enderroc, construcció i explotació de l’edifici del nou mercat municipal, i
trasllat provisional del mercat.
Per tal de respondre al compliment d’aquest contracte en data 18 d’octubre de 2012
segons autoliquidació de fiances núm. FIA 2012 0000600030, l’empresa “Rubau
Tarrés,SAU” va dipositar una garantia definitiva per import de 347.431,33 €.
Atesa la instància presentada per l’empresa “Rubau-Tarrés,SAU”, Registre d’Entrada
núm. E20170000570 de data 19 de gener de 2017, en la qual sol·licita autorització per
substituir aquesta fiança per dues d’import cadascuna d’elles de 175.000 € una amb
venciment 24/112025 i l’altra amb venciment 24/11/2054.
Atès que la clàusula 11.2 del plec de clàusules administratives particulars que regeix
la concessió esmentada estableix que (...) aquesta garantia serà retornada quan
finalitzin les obres i serà substituïda per una nova garantia per un import de 350.000 € .
Aquesta garantia podrà ser reduïda a la meitat a partir de l’any 11 de la concessió.
Atès que en data 24 de novembre de 2014 s’expedeix el certificat final d’obra.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12012000013 i antecedents corresponents,
la regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert, proposa a la
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Autoritzar, d’acord amb els antecedents descrits, l’empresa “RUBAU TARRÉS, SAU”
(A17018813 ) a substituir la garantia definitiva de la concessió d’obra pública per a la
redacció de projecte, enderroc, construcció i explotació de l’edifici del nou mercat
municipal, i trasllat provisional del mercat, dipositada en data 18 d’octubre de 2012
d’import 347.431,33 €, per:
-2 fiances d’import 175.000 € cadascuna d’elles amb venciment: una en data
24/11/2025 i l’altra en data 24/11/2054
S’aprova per unanimitat.
CONTRACTACIÓ. SERVEIS
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8.3.- DESPESES DE SISMÒGRAF 2017
Aquest punt de l’ordre del dia queda sobre la taula per a un més detingut estudi.
8.4 TREBALLS D’OBSERVACIÓ I RECÀLCUL DE LA XARXA GEODÈSIA
MUNICIPAL D’OLOT
Aquest punt de l’ordre del dia queda sobre la taula per a un més detingut estudi.
8.5. - TREBALLS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE DE LEGALITZACIÓ DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE L'EDIFICI DEL CARRER TERRASSA, NÚM. 45
Núm. de referència : X2017003227

Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals de data 7 de febrer de 2017 en relació a
la necessitat de procedir a l’adequació de l’edifici del carrer Terrassa, núm. 5 per tal de
destinar-lo a diverses entitats socials i culturals per tal d’implantar-hi la seva seu i
portar-hi a terme les seves activitats.
Per tot això una de les primeres actuacions necessàries és la realització de la
instal·lació elèctrica, i es necessari comptar amb un projecte de legalització.
Atès l’informe de valoració dels pressupostos presentats per les empreses: “Colomer
Rifà,SLP”; “Plana Hurtós Enginyers,SLP”; “Josep Castañer Danés” i “Serconsttec
Garrotxa,SL”, el qual és favorable a l’empresa “ Plana Hurtós Enginyers,SLP” i vist
l’expedient administratiu núm. CC012017000065 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 PLANA HURTOS ENGINYERS SLP (B1793015-7)
els treballs de redacció del projecte de legalització de la instal·lació elèctrica de l'edifici
del carrer Terrassa, núm. 5, així com la direcció d'obra i la inspecció inicial; d’acord
amb el seu pressupost núm. 6318-16 i l’informe dels Serveis Tècnics Municipals que
figuren com annex a l’expedient.
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: TRES MIL VUITANTA-UN EUROS
AMB CINQUANTA CÈNTIMS (3.081,50€) + IVA: SIS-CENTS QUARANTA-SET
EUROS AMB ONZE CÈNTIMS (647,11 €). Es pagarà amb càrrec a:
Operació Referència
Tipus
Partida
200220
Despeses 17400 3331 63203

Import
3728.11

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
ACTUACIONS EDIFICIS CULTURALS (PR17)
100 000 000 000 000 000

Tercer.- PLANA HURTOS ENGINYERS SLP adjuntarà una còpia d’aquest acord a la
factura.
S’aprova per unanimitat.
8.6. - SERVEI "MDM" PER A LA GESTIÓ DE MÒBILS DE L'AJUNTAMENT D'OLOT
Núm. de referència : X2017003298

Atès l’informe del responsable de l’àrea d’Informàtica i Noves Tecnologies en relació a
la necessitat de poder gestionar i actualitzar millor amb l’aplicació “MDM” (Mobile
Device management) els 57 smartphones i tauletes, amb sistemes operatius Android i
iOs, que té actualment l’Ajuntament.
Atès que segons s’informa amb aquest servei permet les funcionalitats:-gestió del
dispositiu;-gestió de les aplicacions instal·lades; -monitorització i informes.
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Atès que s’informa favorablement el pressupost presentat per “Telefonica Moviles,SA”
que és l’empresa que té contractada l’Ajuntament per la telefonia mòbil.
I vist l’expedient administratiu núm. CC012017000069 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
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA
(A7892312-5) el servei de "MDM" (Mobile Device Management) per a la gestió dels
mòbils de l'Ajuntament d'Olot (57), així com la formació; d’acord amb el seu
pressupost annex a l’expedient.
-La quota mensual per dispostiu és de 2,72 € (IVA exclòs). Per tant l’import mensual
per 57 dispositius és de 155,04 € (IVA exclòs).
-La formació bàsica Webex que es realitzarà online és de 1.600€ +IVA
Segon.- El termini del servei és de dotze mesos a comptar des de la data de signatura
del contracte.
Tercer.- L’import total de la despesa es de: Base: TRES MIL QUATRE-CENTS
SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS (3.460.48 €) + IVA: SETCENTS VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS (726,70€). Es pagarà amb
càrrec a:
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 17130 920 222000

Import
4187.18

Descripció
TELECOMUNICACIONS

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

Tercer.- TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA adjuntarà una còpia d’aquest acord a la
factura.
S’aprova per unanimitat.
8.7. - SERVEI DE MANTENIMENT DE L’APLICACIÓ DE GESTIÓ POLICIAL
"DRAG"
Núm. de referència : X2017003286

Vist l’informe del responsable de l’Àrea d’Informàtica i Noves Tecnologies de data 9 de
febrer de 2017 en relació a programari de gestió policial “DRAG” que utilitza la Policia
Municipal i la necessitat de comptar amb el servei de manteniment.
I vist l’expedient administratiu núm. CC012017000068 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 DRAGCLIC SL (B6500189-3) el servei de
manteniment del programari de gestió policial "DRAG" pel termini des de l'1 de gener
al 31 de desembre de 2017, d’acord amb el seu pressupost annex a l’expedient.
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: TRES MIL TRES-CENTS QUATRE
EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS (3.304,80 €) + IVA: SIS-CENTS NORANTAQUATRE EUROS AMB UN CÈNTIM (694,01 €). Es pagarà amb càrrec a:
Operació Referència
Tipus
Partida
200220
Despeses 17120 920 220020

Import
3998.81

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
MANTENIMENT I SUPORT INFORMATIC
100 000 000 000 000 000

Tercer.- DRAGCLIC SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura.
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S’aprova per unanimitat.
8.8. - MODIFICACIÓ DE LA PILONA D'ACCÉS, PORTAL 8, CASAL MARIÀ
Núm. de referència : X2017003261

Atès l’informe de l’enginyer de l’Àrea d’Infraestructura i Obra Pública de data 9 de
febrer de 2017 en relació a la necessitat de reparar una de les pilones d’accés a
l’edifici Casal Marià. També s’informa que aquestes pilones formen part del contracte
de conservació i manteniment de les instal·lacions semafòriques i de control
d’accessos al Nucli Antic, i s’ha sol·licitat pressupost a l’empresa “Etra Bonal,SA”, el
qual s’informa favorablement.
I vist l’expedient administratiu núm. CC012017000067 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 ETRA BONAL SA (A0852295-5) els treballs de
modificació de la pilona d'accés, porta núm. 8, al Casal Marià ; d’acord amb el seu
pressupost núm. OTG008353 annex a l’expedient.
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: SIS MIL CINC-CENTS VUITANTADOS EUROS (6.582 €) + IVA: MIL TRES-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB
VINT-I-DOS CÈNTIMS (1.382,22 €). Es pagarà amb càrrec a:
Operació Referència
Tipus
Partida
200220
Despeses 17141 133 210002

Import
7964.22

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
CONSERVACIO SEMAFORS I PILONES
100 000 000 000 000 000

Tercer.- ETRA BONAL SA adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura.
S’aprova per unanimitat.
8.9. - TREBALLS DE MODIFICACIÓ DE LA CRUÏLLA DE L'AVINGUDA ONZE DE
SETEMBRE - PLAÇA SANTA MAGDALENA
Núm. de referència : X2017003245

Vist l’informe de l’enginyer de l’Àrea d’Infraestructura i Obra Pública d’aquest
Ajuntament que fa referència a les obres d’integració urbana després de l’enderroc de
l’edifici de l’avinguda Onze de Setembre, núm. 11, d’aquest espai amb la resta de la
urbanització existent al voltant de la capella de Santa Magdalena i l’antiga fàbrica
Cooperació Fabril.
Atès que segons aquest informe es creu necessari la modificació dels semàfors a la
cruïlla de l’avinguda Onze de Setembre amb la plaça Santa Magdalena per tal
d’adequar-se a la nova urbanització de l’entorn.
Atès que s’informa favorablement el pressupost presentat per l’empresa “Etra
Bonal,SA” i vist l’expedient administratiu núm. CC012017000066 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 ETRA BONAL SA (A0852295-5) els treballs de
modificació dels semàfors de la cruïlla de l'avinguda Onze de Setembre amb la plaça
Santa Magdalena; d’acord amb el seu pressupost núm. OTG008366 i l’informe dels
Serveis Tècnics Municipals.
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Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: TRES MIL CINC-CENTS
VUITANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS (3583.76 €) + IVA: SETCENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS (752,59 €).
Es pagarà amb càrrec a:
Operació Referència
Tipus
Partida
200220
Despeses 17141 133 210002

Import
4336.35

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
CONSERVACIO SEMAFORS I PILONES
100 000 000 000 000 000

Tercer.- ETRA BONAL SA adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura.
S’aprova per unanimitat.
8.10. - SERVEI DE CONSERGERIA DEL PAVELLÓ FIRAL ANY 2017
Núm. de referència : X2017003361

Atès que aquest Ajuntament és propietari de l’immoble anomenat “Pavelló Firal” en el
qual s’hi celebren activitats de diversos tipus i que l’Ajuntament vol, de forma
provisional tenir-hi un servei de consergeria; i vist l’expedient administratiu núm.
CC012017000070 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 el Sr. IONEL FLORIN CAPATINA (X4014512-T) el servei de
consergeria del Pavelló Firal d’acord amb les especificacions establertes en el
contracte que figura com annex a l’expedient.
Segon.- La durada del contracte s’estableix pel termini d’un any amb efectes del dia 1
de febrer de 2017.
Tercer.- L’import total de la despesa pel que fa a l’any 2017 és de TRES MIL CINCCENTS TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS (3.533,37 €) (IVA
inclòs) i es pagarà mitjançant la presentació de factures mensuals acreditatives dels
serveis prestats i amb la conformitat del departament corresponent i es pagarà amb
càrrec a :
Operació Referència
Tipus
Partida
200220
Despeses 17150 920 212001

Import
3533.57

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
MANTENIMENT EDIFICIS CORPORACIO
100 000 000 000 000 000

Quart.- IONEL FLORIN CAPATINA adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura.
Cinquè.- Facultar el Sr. Alcalde per tal que en nom i representació de la Corporació
signi el corresponent contracte.
S’aprova per unanimitat.
8.11. - CANVI DE NOM CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D'ÚS DEL LOT NÚM. 10
DE LA PLAÇA MERCAT D'OLOT
Núm. de referència

: X2013016805

L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 20 de febrer de 2014 va adjudicar a la Sra.
Antonia Avila Galindo la concessió administrativa d’ús del LOT núm. 10 de la Plaça
Mercat dedicat a la venda d’aviram”.
Atesa la sol·licitud presentada per la Sra. Antoni Avila Galindo de canvi de nom a favor
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de l’empresa “Aviram Antonia, SL” NIF. B55252316.
Atesa l’escriptura n`8m. 2.360 de data 15/12/2015 de constitució de la Societat “Aviram
Antonia,SL” l’activitat principal de la qual és l’explotació de la parada 22-30 (mòduls
M22-M30 )- LOT 10 de la Plaça Mercat.
I vist qu7e s’ha presentat la comunicació de la tarja acreditativa del número
d’identificació fiscal.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12013000017 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.- Procedir al canvi de nom a favor de l’empresa “AVIRAN ANTONIA,SL” NIF
B55252316 de la concessió administrativa d’ús del LOT núm. 10 de la Plaça
Mercat dedicat a “aviram”; amb les mateixes condicions que fou atorgada per
l’Ajuntament Ple de data 20/02/2014 a la Sra. Antonia Avila Galindo.
Segon.- Facultar el Sr. Alcalde per tal que en nom i representació de la Corporació
signi la documentació corresponent.
S’aprova per unanimitat.
8.12.1.- CANON ANY 2017 CONCESSIONS D'ÚS DELS LLOCS DE VENDA DEL
NOU MERCAT MUNICIPAL
Núm. de referència

: X2013016805

L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 20 de febrer de 2014 va acordar adjudicar
la concessió d’ús dels llocs de venda de la Plaça Mercat, en el qual s’especificava el
pagament del preu de l’adjudicació segons el que s’estableix en la clàusula 10 del
contracte: 5% en el termini d’un mes de la notificació de l’adjudicació: 20% en el
moment del lliurament de les obres del nou mercat i 75% restant en 120 mensualitats.
Atès el que s’estableix en la clàusula 10 sobre el 75% restant i vist l’expedient
administratiu núm. CCS12013000017 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.- Aprovar el pagament del 75 % del cànon restant de la concessió d’ús dels
llocs de venda del nou mercat municipal, d’acord amb el que s’estableix en la clàusula
10 del plec de clàusules, i que correspon a l’any 2017, segons l’import mensual de:
-LOT 1 : La Nevateria Alimentarira, SL: ................................................
-LOT 2: Croquetes d’Autor, SL...............................................................
-LOT 3 : Albert Descamps Cos .............................................................
-LOT 4 : Fruits secs i llaminadures Vallés, SL.......................................
-LOT 5 : Helena Carreras Ministral,.......................................................
-LOT 6 i partió 2 LOT 22 : Mas Puqui, SL..............................................
-LOT 7 : Fermí Corominas Badosa........................................................
-LOT 8 : Mercè Aragonés Marguí...........................................................
-LOT 9. i partió 1 LOT 22Jordi Vilarrasa Vilanova ................................
-LOT 10 : Aviram Antonia,SL..................................................................
-LOT 11: Peixos Olot, SL .......................................................................
-LOT 12 : Peixos Plaça CB.....................................................................

360,150 €
265,500 €
307,500 €
414,750 €
685,938 €
594,563 €
478,931 €
264,375 €
577,875 €
335,625 €
525,056 €
533,531 €
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-LOT 13 i partió 4 LOT 22: Xavier Roura Rodriguez........................ ......
-LOT 14 i partió 3 LOT 22: Cristina Garrido Matas............................ ....
-LOT 15: Jordi Fàbregas Forner.............................................................
-LOT 16 : Iogurteries Ecològiques, SL....................................................
-LOT 17: Josep Maria Vilarrasa Serrat...................................................
-LOT 18 B: Joan Pujol Masseguer..........................................................

638,831 €
680,813 €
315,105 €
602,813 €
498,750 €
675,000 €

Segon.- Els imports esmentats s’abonaran amb efectes d’1 de gener de 2017 la
darrera setmana de cada mes d’acord amb el que s’estableix en la clàusula 10 del
plec.
S’aprova per unanimitat.
8.12.2. - REVISIÓ PREU CÀNON CONCESSIÓ D'ÚS DEL COMPLEX ESPORTIU
DEL CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS
Núm. de referència

: X2010007037

L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 30 de setembre de 2010 va adjudicar a la
Unió Esportiva Olot, la concessió administrativa d’ús del complex esportiu del camp
municipal d’esports per un termini de 10 anys.
Atès el que s’estableix en la clàusula 10 del plec, el cànon de la concessió es revisarà
anualment d’acord amb la variació de l’IPC de Catalunya. Atès que aquest en data
31/12/2016 es fixa en 1,9% i vist l’expedient administratiu nùm. CCS12010000021 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.- Fixar en CINC-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-CINC
CÈNTIMS (539,95 €)/anuals el cànon de la concessió d’ús del complex esportiu del
camp municipal d’esports per a l’any 2017, que d’acord amb la clàusula 10 del plec la
Unió Esportiva Olot ho satisfarà a l’Institut Municipal d’Esports i Lleure.
S’aprova per unanimitat.
8.12.3. - REVISIÓ DE PREUS SERVEIS DE DESRATITZACIÓ I CONTROL DE LA
POBLACIÓ DE COLOMS EN EL TERME MUNICIPAL D'OLOT
Núm. de referència

: X2011010165

La Junta de Govern Local en data 15 de desembre de 2011 va adjudicar a l’Empresa
Catalana de Desratització,SL (ECADE,SL) els serveis de desratització i control de la
població de coloms en el terme municipal d’Olot, per un termini de 4 anys amb
possibilitat de pròrroga de 2 més.
La Junta de Govern Local de data 11/02/2016 va acordar prorrogar per un termini de
dos anys, amb efectes del dia 1 de gener de 2016, el servei esment anteriorment.
Atès l’informe del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de data 2 de febrer de
2017.
Atès que per a la revisió de preus s’ha d’aplicar un 85% de l’IPC de Catalunya amb
referència al mes d’agost. Atès que aquest en data 31 d’agost de 2015 es fixa en
0,1%.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12011000014 i antecedents corresponents, la
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regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert, proposa a la
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Procedir, amb efectes del dia 1 de gener de 2017, a la revisió de preus del
servei de desratització i control de la població de coloms en el terme municipal
adjudicat a l’empresa “ECADE,SL” (B59996629).
Segon.- L’impot del servei per a 2017 es fixa en Base: DIVUIT MIL SET-CENTS
CATORZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS (18.714,06 €) +IVA: TRES MIL NOU-CENTS
VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS (3.929,95 €) . Es pagarà amb
càrrec a :
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Import
Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
Despeses 17710 311 227990 22644.02 ACTUACIONS SALUT PUBLICA 100 000 000 000 000 000

Tercer.- “ECADE,SL” adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura.
S’aprova per unanimitat.
8.12.4.- APROVACIÓ DESPESES ANY 2017 CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT I MANTENIMENT DE L'EQUIPAMENT DE TELEFONIA I DEL
SERVEI DE TELECOMUNICACIONS DE L'AJUNTAMENT D'OLOT- LOT 2
Núm. de referència

: X2015002330

La Junta de Govern Local de data 1 d’octubre de 2015 va ratificar l’acord adoptat per
la Junta de Govern Local del dia 21 de maig de 2015 d’adjudicació del servei de
subministrament i manteniment de l’equipament de telefonia i del servei de
telecomunicacions de l’Ajuntament d’Olot LOT 1 i LOT 2 a favor de les empreses:
- LOT 1 : “Loops Cloud Computing,SL” per import de 61.968 € + IVA.
- LOT 2 : “Telefonica de España,SA-Telefonica Moviles,SL en UTE” per import
de 203.093,98 € + IVA.
Atès que el contracte té una durada de quatre anys, es fa necessari l’aprovació de les
despeses per a l’any 2017. Vist l’informe del responsable d’informàtica i Noves
Tecnologies de data 2 de gener de 2017 i vist l’expedient administratiu nùm.
CCS12015000002 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.- Aprovar les despeses corresponents a l’exercici 2017 del contracte de serveis
de subministrament i manteniment de l’equipament de telefonia i del servei de
telecomunicacions de l’Ajuntament d’Olot, LOT 2, adjudicat a l’empresa “TELEFONICA
DE ESPAÑA,SA –TELEFONIVA MOVILES, SL EN UTE (U87295341) per la Junta de
Govern Local de data de 21 de maig de 2015 i ratificat per acord de la Junta de
Govern Local de data 1 d’octubre de 2015.
Segon.- L’import total de la despesa és de Base: CINQUANTA MIL SET-CENTS
SETANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS (50.773,32 €) + IVA: DEU
MIL SIS-CENTS SEIXSANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS (10.662,40
€) . Es pagarà amb càrrec a:
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 17130 920 222000

Import
Descripció
61435.93 TELECOMUNICACIONS

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

S’aprova per unanimitat.
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CONTRACTACIÓ. SUBMINISTRAMENTS
8.16. - SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE VEHICLES BRIGADA - DESPESA
GENER 2017
Núm. de referència : X2017003372

Atès que la factura de combustible dels vehicles de la Brigada Municipal del mes de
gener de 2017 té un import superior als 3.000 euros (IVA no inclòs).
Vist l’expedient administratiu núm: CC012017000071 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.- Autoritzar el pagament a SOLRED SA (A7970734-5) de la factura núm.
A/2017/0000125319 corresponent a la despesa de combustible dels vehicles utilitzats
per la Brigada Municipal durant el mes de gener de 2017.
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: TRES MIL CENT DINOU EUROS
AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS (3.119,49 €) + IVA: SIS CENTS CINQUANTACINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS (655,10 €). Es pagarà amb càrrec a:
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 17142 1511 221030

Import
3774.59

Descripció
COMBUSTIBLE BRIGADA

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
142 099 999 009 999 999

Tercer.- SOLRED SA adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura.
S’aprova per unanimitat.
9.1. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ
PRESENTADA PER LA MERCANTIL "MONMOTOR, S.L.U.", PER DANYS A UN
LOCAL COMERCIAL.
: X2016027662
Vist l’escrit presentat per l’advocat Sr. ****, en nom i a representació de la mercantil
“MONMOTOR, S.L.U.”, en el que es formula reclamació patrimonial contra
l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats per aigües pluvials a un local comercial i
atesos els següents
Núm. de referència

ANTECEDENTS DE FET
Primer.- La representació de la mercantil “MONMOTOR, S.L.U.” va formular
reclamació patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats a la nau
comercial que l’empresa reclamant té arrendada a l’avinguda de Santa Coloma, núm.
139 de la ciutat d’Olot i on hi explota un negoci de concessionari i taller de reparació
d’automòbils. En aquest escrit els danys s’atribueixen a una sèrie de deficiències en
l’execució i manteniment de l’obra civil (que es detallen en l’escrit, com ara: claveguera
desbordada; pendent que dirigeix l’aigua de la via pública a la façana del local; mateix
nivell entre el carrer i la vorera; o manca de reixes de clavegueram, entre d’altres) i de
les que en fa responsable a l’Ajuntament d’Olot. A la petició s’hi acompanyen els
següents documents: poders notarials per a plets; contracte d’arrendament de la nau
comercial de l’avinguda de Santa Coloma, núm. 139; i un informe pericial elaborat per
“GAB, Centro de Peritaciones, SL”, en el que es determinen els danys en 2.253,27
euros, que és la quantitat que és reclama.

24

Segon.- Els serveis tècnics de l’Àrea d’infraestructura i obra pública de l’Ajuntament
d’Olot han assenyalat, en informe de 10 de febrer de 2017, en relació a aquesta
reclamació per danys a l’avinguda de Santa Coloma, que la xarxa hidràulica està
dimensionada per tal que no hi hagin efectes de les pluges a l’interior de cap propietat.
Així mateix s’apunta que les voreres, pendents i demés elements, com embornals i
reixes, estan dissenyats per afavorir una evacuació generalitzada en moments de
pluges.
FONAMENTS DE DRET
Primer.- La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú i el Reial decret 429/1993, de 26 de
març, pel que s’aprova el Reglament de les administracions públiques en matèria de
responsabilitat patrimonial, són aplicables a aquest procediment a l’empara de la
disposició transitòria tercera de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
Segon.- L’article 139.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, 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 pateixi en qualsevol
dels seus béns i drets, tret dels casos de força major, sempre que la lesió sigui
conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics”.
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”
Tercer.- 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.
Quart.- La determinació de si els danys patits per aigua al local comercial de l’avinguda
Santa Coloma, núm. 139 són atribuïbles de forma directa i exclusiva al funcionament
dels serveis públics municipals no és gens fàcil.
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En primer lloc cal destacar que la xarxa de sanejament i d’aigües pluvials existent a
l’avinguda Santa Coloma -tal i com es desprèn de l’informe dels serveis tècnics
municipals- està dimensionada per les necessitats ordinàries d’aquella zona de la
ciutat i que el conjunt dels seus elements (voreres, pendents, embornals, reixes, etc.)
estan dissenyats per afavorir una evacuació generalitzada en moments de pluges i
evitar qualsevol efecte a l’interior de cap propietat. És tracta, per tant, d’una xarxa
hidràulica que ha tingut molt en compte l’especial orografia de l’avinguda de Santa
Coloma per l’entrada sud d’Olot (pujada de la Solfa) i dels carrers adjacents per la part
del barri de Bonavista, que és caracteritza per ser una zona de pronunciades
pendents.
Les fotografies de la via pública aportades per la part reclamant (integrades a l’informe
pericial) mostren que l’avinguda de Santa Coloma és una via on la calçada està
separada dels edificis per voreres amb parterres enjardinats i que el carrer Roure i
(també el carrer Rovelló) és una via amb voreres normals, tant per amplada com per
alçada en relació a la calçada. A més, i en contra del que apunta la part reclamant, en
totes aquestes vies hi ha embornals i reixes per desguassar les aigües pluvials .
D’altra banda, més enllà d’episodis puntuals de pluges torrencials que poguessin
tensionar el sistema del clavegueram (com es mostra en algunes de les fotografies
aportades), no hi ha constància de cap incidència en la xarxa de conducció de les
aigües pluvials, que pogués ser l’origen de les inundacions que manifesten haver patit
al local de l’avinguda Santa Coloma que té arrendat la mercantil “MONMOTOR,
S.L.U.”. En aquest sentit assenyalar que les fotografies que mostren aquests episodis
extrems de pluja es centren, únicament i exclusiva, en incidències produïdes al mig de
la calçada de l’avinguda de Santa Coloma i d’altres carrers adjacents, sense que
evidenciïn cap afectació al local arrendat.
Cinquè.- La pretensió del reclamant sobrepassa l’àmbit de la responsabilitat objectiva
de les administracions públiques i deriva cap a la conversió de l’Ajuntament d’Olot en
una mena d’asseguradora universal de qualsevol eventualitat que es produeixi a la
ciutat amb independència de la pròpia actuació administrativa.
Vist l’expedient administratiu SRP12016000033 i antecedents corresponents, que
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada de l’Àrea de
Participació, Transparència i Govern Obert, proposa a la Junta de Govern Local
l'adopció del següent acord:
RESOLC
DENEGAR la indemnització reclamada per la mercantil “MONMOTOR, S.L.U.”, pels
danys ocasionats per l’aigua al local comercial de l’avinguda de Santa Coloma, núm.
139, en no quedar provat el nexe causal entre els danys reclamats i el funcionament
dels serveis públics.
S’aprova per unanimitat.
10.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES
Núm. de referència

: X2017003395

En relació a l’expedient CPG22017000013 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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Aprovar relació d’ordenacions de despeses annex núm. 17/006 per un import de
225.116,81 euros.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
224959.63

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

S’aprova per unanimitat.
11.1. - APROVACIÓ LIQUIDACIONS TAXA OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC PER
EMPRESES SUBMINISTRADORES 4T TRIMESTRE 2016
Núm. de referència

: X2017003150

En relació a l’expedient IG192017000002 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1er.- Aprovar les liquidacions del 4t trimestre de l’exercici 2016 corresponent a la taxa
per ocupació del domini públic local per empreses explotadores de serveis, de
conformitat amb el que disposa l’article 24-1-c) del R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, que
importen les quantitats que es detallen:
LIQUIDACIONS DE OSL-2017-800036 A OSL-2017-800064
•
•
•

Gas..................................................................................................... 14.302,05 €
Telefonia fixa (llevat de TELEFÓNICA DE ESPAÑA).......................... 3.255,44 €
Electricitat........................................................................................... 41.177,03 €
TOTAL
58.734,52 €

2on.- Donar compte de les autoliquidacions que es detallen:
NÚM.
AUTOLIQUIDACIÓ
OSA-2016-600001
OSA-2017-600001
OSA-2017-60002
OSA-2017-60003
OSA-2017-600004

EMPRESA
SUBMINISTRADORA
VIESGO ENERGIA SL
BASSOLS ENERGIA SA
BASSOLS ENERGIA
COMERCIAL SL
IBERDROLA CLIENTES SA
IBERDROLA
COMERCIALIZACION DE
ULTIMO RECURSO SAU

TRIMESTRE
2016
3R
4T
4T
4T
4T

QUANTITAT
667,64 €
24.916,48 €
18.989,49 €
1.141,81 €
2,22 €

DATA
PAGAMENT
31/12/2016
10/02/2017
10/02/2017
31/01/2017
31/01/2017

S’aprova per unanimitat.
12.1. - PA CARRER GARRINADA.- Proposant prendre acord relatiu a la
declaració d'incompliment d'urbanitzar.
Núm. de referència

: X2014007086

Vist que es va atorgar llicència d’obres a l’entitat Bell Corbera, SL per la construcció
d’uns habitatges al carrer Garrinada i que en ordre a la urbanització simultània del
carrer, la citada entitat va dipositar el 26 de gener de 2007, un aval/fiança per import
de 231.298,11€.
Vist que en informe emès pels serveis tècnics del departament d’infraestructura i
urbanisme de la Corporació, es constata l’incompliment d’execució de part de l’obra
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urbanitzadora inclosa en el Polígon d’Actuació 03.02: carrer Volcà Garrinada – carrer
Montmajor.
Vist que l’empresa Altamira Santander Real Estate, SL en substitució de la promotora
Bell Corbera, SL va assumir l’obligació d’executar la resta de l’obra urbanitzadora del
Polígon d’Actuació 03.02: carrer Volcà Garrinada – carrer Montmajor.
Vist que l’empresa Altamira Santander Real Estate, SL ha manifestat la seva voluntat
de complir amb les obligacions urbanístiques que en el seu dia va deixar de complir
Bellcorbera SL, i explicitada la seva intenció de dipositar en metàl·lic l’import suficient
per tal de fer front a les despeses d’urbanització restants, ha proposat que sigui la
Corporació qui, previ el dipòsit del descrit import, sigui qui executi la urbanització,
ateses les impossibilitats de l’empresa en disposar de personal en el municipi i de fer
les gestions necessàries pel bon compliment de l’execució de l’obra urbanitzadora.
Vist el que disposa l’article 186 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refòs de la Llei d’Urbanisme en relació a l’incompliment de l’obligació
d’urbanitzar i conforme al qual l’administració ha d’actuar de forma subsidiària a la
iniciativa privada que no ha complert amb les obligacions urbanístiques.
En virtut de l’exposat, 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 l’informe emès pel lletrat d’urbanisme en data 14 de febrer de
2017 a efectes de motivació del present acord i en base a ell,
SEGON.- DECLARAR l’incompliment de l’execució de l’obra urbanitzadora del Polígon
d’Actuació 03.02: C. Volcà Garrinada – C. Montmajor, per part de l’empresa Bell
Corbera SL.
TERCER.- APROVAR l’informe emès pels serveis tècnics municipals i fixar en
227.027’20 euros l’import de l’obra urbanitzadora pendent, dels quals 219.037’85
euros corresponen a les unitats d’obra pendents d’executar i 7.989’35 euros
corresponen als honoraris de la redacció del projecte d’urbanització i direcció d’obra.
QUART.- AUTORITZAR a Altamira Santander Real Estate SL a dipositar a
l’ajuntament d’Olot, l’import de l’obra urbanitzadora pendent. Amb aquest ingrés,
l’empresa quedarà lliure de tota obligació d’execució d’obra, assumint la Corporació
l’execució subsidiària.
CINQUÈ.- Simultàniament a l’acord 3er, autoritzar la cancel·lació dels avals de Bell
Corbera SL.
SISÈ.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
S’aprova per unanimitat.
13.1. - CONSTRUCCIÓ DE NAU INDUSTRIAL A L’AVINGUDA EUROPA, 34.
Núm. de referència : X2016027468

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
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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 OMA32016000149 en data
registre entrada 14/12/2016
a: JEZYK SOUTHCRE SLU
per a: CONSTRUCCIÓ DE NAU INDUSTRIAL
situada a: AV EUROPA N.0034
U.T.M : 7415905
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: CRO2016600121
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: 244616.96 euros
1 Guals
Base liquidable (3)
Drets
244616.96 5834.20

% bonificació
0

Drets definitius Taxes Total Drets
0 515.00
6349.20

Garanties:
Garantia de gestió de residus: 3386.65 euros
Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties (4)

Euros
6349.20
3386.65

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 12 mesos.
1. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: 1) Document signat per contractista o
contractistes assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra, així com
documentació que acrediti la seva condició de contractista. 2) Document signat per
tècnic competent assumint la direcció de l’obra.
2. L’atorgament d’aquesta llicència d’obres es fa sense perjudici de l’obligació de
disposar d’autorització municipal de l’activitat a la que es destini la nau, i de les
condicions que en aquesta autorització es determinin, d’acord amb el procediment
establert a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de
les activitats.
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3. Aquesta llicència no autoritza l’ocupació de la via pública amb materials o
altres elements propis de l’obra.
4. Aquesta llicència no autoritza la instal·lació de rètols comercials visibles des de la
via pública.
5. S’imposa una fiança de 3.386,65 € 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.
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
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LA SECRETÀRIA

