
 
 
 

 1 

ACTA NÚM. 11 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

23 DE MARÇ DE 2017 
 
A la molt lleial ciutat d’Olot el dia 23 de març 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 assisteixen com a regidors delegats expressament convidats per tal de 
presentar els assumptes de la seva àrea, sense poder intervenir, en cap cas, en la part 
resolutiva ni en la resta d’assumptes que no afectin a la seva àrea ni prendre part en la 
votació, i segons informe dels Serveis de Secretaria del dia 1 de juliol de 2003, les 
Sres. Montserrat Torras i Surroca, Mercè Traveria Costa. 
 
Hi assisteix, com a regidor de l’oposició, el Sr. Xavier García Zabal. 
 
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 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 els actes als quals ha assistit des de la 
darrera Junta, celebrada el dia 16 de març:  
 
- el mateix dia 16 de març, juntament amb el regidor Estanis Vayreda, va dinar amb els 
alumnes que estan impartint el curs d’Esade a la FES, en un restaurant de la ciutat.  
 
- el dia 17 de març va rebre la visita a Olot, de l’Hble. Sr. JOSEP RULL, Conseller de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. El va acompanyar a visitar el 
despatx dels RCR per felicitar-los pel premi Pritzker, obtingut recentment i al Consell 
d’Alcaldes que va tenir lloc a la seu del Consell Comarcal.    
 
-  el dia 18 de març va assistir a l’acte de presentació de la Revista “El món d’ahir” de 
Toni Soler, que va tenir lloc a la sala la Carbonera.  
 
- el dia 19 de març va presenciar una estona del partit de Tennis Taula que es jugava 
al Pavelló d’Esports.  
 
- el dia 21 de març, va assistir a la reunió extraordinària del Patronat de l’antic Hospital 
que va tenir lloc a l’antiga Biblioteca de l’edifici i  seguidament, al plenari del Consell 
Escolar Municipal que va tenir lloc al Saló de Sessions.  
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- i finalment, el dia 22 de març, va assistir a les reunions de les Juntes del Sigma i del 
CASG, que varen tenir lloc a la seu del Consell Comarcal de la Garrotxa.  
 

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. - CONCÓRRER A LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ 

DE GIRONA PER AL FINANÇAMENT D'ACCIONS DE PROMOCIÓ I FOMENT DE 
L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT, PEL QUÈ FA AL SUBPROGRAMA A4 DE 
SUPORT A LA RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DELS CAMPS DE 

FUTBOL MUNICIPAL. 
 
Núm. de referència : X2017005598     
 
En relació a l’expedient SP012017000001, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Concórrer a la convocatòria de subvencions de la Diputació de Girona per al 
finançament d’accions de promoció de l’activitat esportiva adreçada a Ajuntaments i 
als seus Organismes Autònoms de la demarcació de Girona. Concretament se 
sol·licita de concórrer al programa de “Suport als municipis per a la promoció i el 
foment de l’activitat físicoesportiva i l’esport”, i dins d’aquest programa se sol·licita 
ajuda pel següent subprograma:  
 
A4. Suport a la renovació de la gespa artificial dels camps de futbol municipals amb 
uns import de: 
 

• Import total de l’actuació:     327.876,51 € 
 

• Aportació de l’Ajuntament d’ Olot:    299.876,51 € 
 

• Import que se sol·licita :       28.000,00 € 
 
Aquesta ajuda que se sol·licita a la Diputació de Girona és per a la renovació de la 
gespa artificial del camp de futbol del Morrot. 
 
Segon.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura de tota la documentació necessària per 
a l’efectivitat del present acord. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
5.1. - APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA DE CANVI 

DE L'AJUT NOMINATIU PER A LA FIRA ORÍGENS PREVIST PER ATORGAR A 
L'AJUNTAMENT D'OLOT  EN EL SEU PRESSUPOST DE DESPESES 2017 A 

FAVOR DE DINÀMIG. 
 
Núm. de referència : X2017006588  
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Atès que la Diputació de Girona en el pressupost de despeses 2017 ha previst el 
següent ajut nominatius a l'Ajuntament d'Olot: 
 
- 220 4300 46208 A l'Ajuntament d'Olot - Fira Orígens........................ 20.000 € 

(PROMOCIÓ ECONÒMICA, ADMINISTRACIÓ I HISENDA · Promoció 
Econòmica - Diplab) 

  
Atès que la fira per a la qual va destinat l’ajut nominatiu s'organitza des de DinÀmiG 
(Agència d'innovació i desenvolupament de la Garrotxa), donat que el consorci té entre 
les seves finalitats definides a l'article 6 dels seus estatuts, l'organització de fires i 
esdeveniments promocionals, en particular d'aquells que s'organitzen a la ciutat d'Olot 
(segons annex 1), entre les quals figura la Fira Orígens. 
  
Atès que les despeses per a l'organització de la Fira Orígens estan previstes al 
pressupost 2017 de DinÀmiG, així com els ingressos corresponents, essent la partida 
destí dels ajuts esmentats la següent: 17 46100 SUBV. DIPUTACIO FIRES. 
 
Atès que DinÀmiG és un ens que està participat per l’Ajuntament d’Olot i el Consell 
Comarcal de la Garrotxa. 
 
I en relació a l’expedient IM062017000001 i antecedents corresponents, el regidor 
delegat  de Promoció de la ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el canvi de destinatari dels ajuts nominatius del 2017 previstos per 
la Fira Orígens (20.000 €) al consorci DinÀmiG. 
 
Segon.- Sol·licitar el canvi a la Diputació de Girona. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.1. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.- APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD A LA 
DIPUTACIÓ DE GIRONA DE CANVI DE L'AJUT NOMINATIU PER A LA FIRA SANT 

LLUC PREVIST PER ATORGAR A L'AJUNTAMENT D'OLOT EN EL SEU 
PRESSUPOST DE DESPESES PER L'ANY 2017  A FAVOR DE DINÀMIG. 

 
Núm. de referència : X2017006598     
 
Atès que la Diputació de Girona en el pressupost de despeses 2017 ha previst els 
següents ajuts nominatius a l'Ajuntament d'Olot: 
 
- 300 4190 46205 A l'Ajuntament d'Olot - Fira de Sant Lluc.................   7.000 € 

(TERRITORI I SOSTENIBILITAT · Medi Ambient) 
  
Atès que la fira per a la qual va destinat l’ajut nominatiu s'organitza des de DinÀmiG 
(Agència d'innovació i desenvolupament de la Garrotxa), donat que el consorci té entre 
les seves finalitats definides a l'article 6 dels seus estatuts, l'organització de fires i 
esdeveniments promocionals, en particular d'aquells que s'organitzen a la ciutat d'Olot 
(segons annex 1), entre les quals figura la Fira Sant Lluc. 
  
Atès que les despeses per a l'organització de la Fira de Sant Lluc estan previstes al 
pressupost 2017 de DinÀmiG, així com els ingressos corresponents, essent la partida 
destí dels ajuts esmentats la següent: 17 46100 SUBV. DIPUTACIO FIRES. 
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Atès que DinÀmiG és un ens que està participat per l’Ajuntament d’Olot i el Consell 
Comarcal de la Garrotxa. 
 
I en relació a l’expedient IM062017000002 de i antecedents corresponents, el regidor 
delegat  de Promoció de la ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
Primer.- Aprovar el canvi de destinatari dels ajuts nominatius del 2017 previstos per la 
Fira Sant Lluc (7.000 €) al consorci DinÀmiG. 
 
Segon.- Sol·licitar el canvi a la Diputació de Girona. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
7.1. - APROVACIÓ DE LA CARTA D'INTERÈS EN EL EUROPACE CONSORTIUM'S 

PROPOSAL FOR HORIZON 2020/EE-23 "INNOVATIVE FINANCING SHEMES". 
 
Núm. de referència : X2017006649     
 
Vista la convocatòria específica nº 23 en matèria de sistemes de finançament 
innovadors del programa H2020 de la Comissió Europea. 
 
Vist que es preveu crear un partenariat per presentar-se a l'esmentada convocatòria 
amb el projecte denominat EuroPACE que té per objectiu principal l’adaptació al 
mercat europeu d’un esquema de finançament basat en els tributs (on-tax financing). 
El finançament PACE ofereix una oportunitat per escalar el nivell d’inversions en 
eficiència energètica, la generació d’energia distribuïda i l'emmagatzemament 
d’energia en edificis residencials i d’activitat econòmica. Vist que aquest projecte 
també té per objectiu finançar els primers projectes pilot de Euro PACE i fomentar la 
replicació del model a tot Europa.  
 
Vist l'interès de la ciutat d'Olot en postular-se com a una de les proves pilots del 
projecte.  
 
I en relació a l’expedient IM082017000002 i antecedents corresponents, el regidor 
delegat  de Promoció de la ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la Carta d'interès en el EuroPACE Consortium’s proposal for Horizon 
2020/EE-23 “Innovative Financing Schemes”  
 
Segon.- Inscriure l'ajuntament d'Olot com a Beneficiari en el portal dels participants 
dels programes Horizon 2020 
Funding Http://ec.europa.eu/reserach/participants/portal/desktop/en/home.html. 
 
Tercer.- Facultar l'alcalde per a signar tota la documentació derivada del registre.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.1. - PAGAMENT D'UNA GRATIFICACIÓ ESPECIAL A DIVERS PERSONAL DE 
LES OFICINES PELS SERVEIS REALITZATS EL MES DE FEBRER DE 2017 

 
Núm. de referència : X2017006269     
 
En relació a l’expedient RH132017000052 i antecedents corresponents, i atès el vist-i-
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plau de la cap d’àrea de progrés econòmic i del cap d’àrea d’infraestructures i 
urbanisme, 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 al personal de l’Oficina de l’Ajuntament que es 
relaciona a continuació pels serveis extraordinaris realitzats durant els mesos de febrer 
i març de 2017: 
 
 

Nom i Cognoms Subàrea Data Serveis Import €) 

**** Estadística i Població Febrer - març 
Gestió padró (arxiu) 
estudis estadístics 115,28 € 

TOTAL        115,28 € 

 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 17130  920  130013 115.28 HORES EXTRAORDINARIES GENERALS100 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.1. - APROVAR EL PROTOCOL D'ACCÉS I ÚS DE LES APLICACIONS 
INFORMÀTIQUES DE GESTIÓ PER PART DEL CONSORCI DINÀMIG "AGÈNCIA 

D'INNOVACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LA GARROTXA" 
 
Núm. de referència : X2017006558     
 
Atès que en data 2 de novembre de 2016 es va constituir el Consorci Dinàmig, 
“Agència d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa”, entre l’Ajuntament d’Olot i el 
Consell Comarcal de la Garrotxa, amb la finalitat d’impulsar el desenvolupament local i 
la promoció econòmica i social del territori, la promoció de l’ocupació i les polítiques 
actives d’ocupació.  
 
Vist que l’article primer dels estatuts preveu que el Consorci Dinàmig s’adscrigui a 
l’Ajuntament d’Olot.  
 
Vist que l’Ajuntament d’Olot disposa d’un sistema informàtic de registre d’entrada i 
sortida, sistema d’expedients i de base de dades central (nucli), Sistema de 
Comptabilitat (SICAL), Sistema de Gestió Tributària i Sistema de gestió d’inscripcions 
–MAGDA- i que per acord de la Junta de Govern Local de data 22 de desembre de 
2016 es va autoritzar al Consorci Dinàmig a utilitzar com a eines informàtiques de 
gestió les pròpies de l’Ajuntament d’Olot. Atès que cal regular aquest ús.  
 
Vist l’expedient administratiu SG112017000003 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.- Aprovar el protocol d’accés i ús de les aplicacions informàtiques de gestió de 
l’Ajuntament d’Olot, per part del Consorci Dinàmig, Agència d’Innovació i 
Desenvolupament de la Garrotxa, que consta a l’expedient.  
 
Segon.- Requerir al Consorci Dinàmig que ratifiqui el protocol per regular l’accés als 
sistemes d’informació de l’Ajuntament d’Olot.  
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S’aprova per unanimitat. 
 

10.1. - APROVAR EL PROTOCOL D'ACCÉS I ÚS DE LES APLICACIONS 
INFORMÀTIQUES DE GESTIÓ PER PART DEL CONSORCI DE MEDI AMBIENT I 

SALUT PÚBLICA SIGMA 
 
Núm. de referència : X2017006628     
 
Atès que en data 16 d’octubre de 2001 va manifestar la voluntat de crear el Consorci 
de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa, Sigma, entre l’Ajuntament d’Olot i el 
Consell Comarcal de la Garrotxa, amb la finalitat de gestionar els àmbits de medi 
ambient i de salut pública, i que en va aprovar la constitució en data 17 de gener de 
2002.  
 
Atès que el consorci SIGMA, desenvolupa tasques dins els processos i expedients que 
gestiona l’Ajuntament i que per encàrrec de l’Ajuntament desenvolupa funcions que 
s’han de tramitar a través de les aplicacions informàtiques corporatives de l’Ajuntament 
d’Olot.  
 
Atès que hi ha personal del Consorci Sigma, que orgànicament no pertany a 
l’Ajuntament d’Olot però que en canvi ha d’operar amb les aplicacions informàtiques de 
l’Ajuntament, es fa necessari regular aquest ús.  
 
Vist l’expedient administratiu SG112017000004 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.- Aprovar el protocol d’accés i d’ús de les aplicacions informàtiques de gestió 
de l’Ajuntament d’Olot, per part del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la 
Garrotxa, Sigma, que consta a l’expedient.  
 
Segon.- Requerir al Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa, Sigma, 
que ratifiqui el protocol per regular l’accés als sistemes d’informació de l’Ajuntament 
d’Olot.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. OBRES 
 

11.1. - OBRES D'ENDERROC I NOVA CONSTRUCCIÓ PISTA POLIESPORTIVA 
DEL PARC "MARTÍ I POL" 

 
Núm. de referència : X2017006161     
 
Vist l’informe del Cap de la subàrea d’infraestructura i Obra Pública d’aquest 
Ajuntament que fa referència a les peticions de diverses Associacions de Veïns per a 
la millora de diverses àrees d’estada i de jocs de diversos barris de la Ciutat. 
Una d’aquestes àrees fa referència al parc “Martí i Pol” , a la qual s’hauria de portar a 
terme l’enderroc de l’actual pista poliesportiva i la construcció d’una de nova al mateix 
lloc.  
Atès que per a la realització de les obres esmentades s’han demanat pressupostos a 
les empreses: “Construo Construccions Generals,SL”; “Pere Boada Comas,SL” i 
“Josep Vilanova,SA” i que l’informe és favorable al presentat per “Pere Boada 
Comas,SL”. 
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I vist l’expedient administratiu núm: CC012017000129 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 PERE BOADA COMAS SL (B1732026-8) les obres 
d'enderroc i nova construcció de la pista poliesportiva del parc Martí i Pol; d’acord amb 
el seu pressupost núm. 16/036-1 annex a l’expedient.  
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: SET MIL VUIT-CENTS VUIT 
EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS (7.808,64 €) + IVA: MIL SIS-CENTS 
TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS (1.639,81 €).  Es pagarà amb 
càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17700  171  61908 9448.45 PARCS URBANS (PR17) 100 000 000 000 000 000 

 
Tercer.- PERE BOADA COMAS SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. SERVEIS 
 
11.2. - DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA DE DATA 16 DE MARÇ DE 

2017 EN RELACIÓ A LA LICITACIÓ PER ADJUDICAR, MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, ELS SERVEIS PER  A PORTAR A TERME 

EL PROJECTE "UNA NOVA OPORTUNITAT" 
 
Núm. de referència : X2017005410     
 
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12017000007 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  de Participació, Transparència i Govern obert, proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
DONAR COMPTE  del Decret de l’Alcaldia de data  16 de març de 2017 relatiu la 
licitació per adjudicar, mitjançant procediment obert simplificat, els serveis per a portar 
a terme el projecte “Una Nova Oportunitat” ; pel que fa a la seva tramitació dins l’Àrea 
de Serveis Interns, Economia i Govern Obert  i a l’aprovació de la despesa 
corresponent.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.3. - ADJUDICAR EL SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA DURANT LA FASE 
D’ELABORACIÓ DE PROJECTE I DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA DE 

REURBANITZACIÓ DEL FIRAL, I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ.  
 

La Junta de Govern Local acorda deixar aquest punt de l’ordre del dia sobre la taula 
per a un millor estudi. 
 
11.4.- MODIFICACIÓ DEL  CONTRACTE  DEL SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS 

I EQUIPAMENTS MUNICIPALS 
 
Núm. de referència : X2013003474     
 
Ateses les peticions de diverses dependències municipals i dels Organismes 
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Autònoms d’ampliar el servei de neteja dels edificis i equipaments municipals, les 
quals s’estimen en part. 
Atès el pressupost presentat per l’empresa “Ingesan,SA-Igfa,SA”-UTE  NETEJA 
OLOT”, adjudicatària del servei de neteja dels edificis i equipaments municipals. 
Atès que en data 30 de setembre finalitza la pròrroga del contracte esmentat, el qual 
pot ser objecte d’una nova pròrroga. 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12013000006 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.- Modificar , amb efectes del dia 1 d’abril de 2017, el contracte del servei de 
neteja dels edificis i equipaments municipals inclosos en els Blocs B i C, tot ampliant el 
servei de neteja segons les hores que es detallen a continuació: 
 
BLOC B:  
 
-LOCAL COOPERACIÓ. C/ Proa,16 : 0,5 hores a la setmana per un import de 35,13 
€/mes (IVA inclòs) 
 
BLOC C: 
 
-C/Lliberada Ferrarons, 9 (Locals): 1 hora a la setmana per un import de 70,21 €/mes 
(IVA inclòs). 
 
Segon.- L’import de la despesa (mesos d’abril a setembre de 2017)  és de CINC-
CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC  CÈNTIMS (522,35 €) + IVA :CENT 
NOU EUROS AMBV SEIXANTA-NOU CÈNTIMS (109,69 €), es pagarà amb càrrec: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17400  3331 212001 421.26 MANTENIMENT EDIFICIS CULTURALS100 000 000 000 000 000 
200220  Despeses 17500  323  212001 210.78 MANTENIMENT EDIFICIS ENSENYAMENT100 000 000 000 000 000 

 
Tercer.- Per tant  el  total d’hores de neteja a la setmana dels locals mencionats serà 
de: 
 
-Local  Cooperació + Local Mifas : 2’5 hores a la setmana 
-C/Lliberada Ferrarons, 9 (locals + escala) : 3 hores a la setmana 
 
Quart.- Atès que s’ha observat un error material  en l’acord adoptat per la Junta de 
Govern Local del dia 20/10/2016 en relació al preu hora de referència del contracte, 
aquest es fixa en 13,39 €/hora + IVA. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.5. - CONTRACTE SERVEIS DE SUPORT A L'USUARI I RESOLUCIÓ 
D'INCIDENCIES 

 
Núm. de referència : X2017006053     
 
Atès l’informe del responsable d’Informàtica i Noves Tecnologies en relació a la 
necessitat de contractar jornades de serveis per fer front a diversos temes relacionats 
amb l’atenció als usuaris tals com: renovació de pc’s; manteniment del parc informàtic i 
resolució d’incidències en general. 
Atès que s’han demanat pressupostos al: Sr. Francesc Montenegro Galindo; Sr. Henry 
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Dominguez Grullón; “Audifilm ABI”. 
Atès que s’informa favorablement  el pressupost presentat per Henry Dominguez 
Grullón  i vist l’expedient administratiu núm: CC012017000127 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.  HENRY GABRIEL DOMINGUEZ GRULLON 
(45171725-R) els serveis de suport a l'usuari i resolució d'incidències, tot realitzant un 
total de 1.200 hores per tal de portar a tema el treballs de: 
-renovació del par informàtic : canvi de pc’s, sistema operatiu 
-manteniment del par informàtic. Pc’s, disc, aules 
-resolució d’indicències en general. 
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: DIVUIT MIL EUROS (18.000 €) + 
IVA: TRES MIL SET-CENTS VUITANTA EUROS(3.780 €).  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17120  920  220020 21780 MANTENIMENT I SUPORT INFORMATIC100 000 000 000 000 000 
 
 

Tercer.- HENRY GABRIEL DOMINGUEZ GRULLON adjuntarà una còpia d’aquest 
acord a la factura. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
11.6. - INCLUSIÓ ZONA ESPORTIVA DEL MORROT I "ESPAI LARAI"A  L'ACORD 
MARC DE SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL DESTINAT ALS ENS LOCALS 

DE CATALUNYA, ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL 
DESENVOLUPAMENT LOCAL  A L'EMPRESA "ENDESA ENERGIA, SAU" 

 
Núm. de referència : X2016004132     
 
La Junta de Govern Local de data 25 de febrer de 2016 va acordar adherir-se a l’acord 
marc de subministrament de gas natural destinat a les Entitats Locals de Catalunya i 
adjudicat pel Consorci Català de Desenvolupament Local a l’empresa “Endesa Energia 
SAU”, per un termini de dotze mesos a comptar des del dia 1 d’abril de 2016. 
Atès que la “zona esportiva del Morrot” i el local “Espai Larai” s’han d’incloure en 
aquest acord marc i vist  l’expedient administratiu núm. CC012016000109 de 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.- Incloure en l’Acord Marc de subministrament de gas natural destinat a Les 
Entitats Locals de Catalunya (Exp. 2014/03-D01): 
-“ZONA ESPORTIVA DEL MORROT” carrer França núm. 30-32  
- CUPS ES023001000557598DW 
 
-local “ESPAI LARAI”. carrer Rei Martí L’Humà, 09-11, local 5-6 
-CUPS: ES023001000055998PN 
 
Segon.- Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, al Consorci 
Català pel Desenvolupament Local (carrer València, núm. 21-6e.08007 Barcelona) 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a “Endesa Energia SAU” com empresa adjudicatària del 
contracte derivat de l’Acord Marc de subministrament de gas natural (Av. Vilanova, 2-
10 . 08018 Barcelona).  
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S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. SUBMINISTRAMENTS 
 

11.7. - SUBMINISTRAMENT DE GASOIL A LES ESCOLES MUNICIPALS 
 
Núm. de referència : X2017006533     
 
Atès l’informe de l’enginyer tècnic Sr. Joan Maria Riera sobre la necessitat de 
subministrat gasoil a les escoles i vista la previsió que poden ser necessaris fins a un 
màxim de 19.000 litres per subministrar a les escoles: CEIP Malagrida (2 dipòsits), 
CEIP Llar, CEIP Sant Roc i CEIP Pla de Dalt 
 
Atès que s’ha demanat a 4 empreses diferents si volien presentar oferta per fer el 
subministrament i només s’ha rebut una oferta. 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012016000132 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 PREMIRA ENERGIA SL (B6600156-1) el subministrament 
de gasoil a les escoles CEIP Malagrida (2 dipòsits), CEIP Llar, CEIP Sant Roc i CEIP 
Pla de Dalt i fins a un màxim de 19.000 litres.  
El subministrament haurà de fer-se durant el dijous 23 de març o el divendres 24. 
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: NOU MIL DOS-CENTS 
CINQUANTA-TRES EUROS (9.253 €) + IVA: MIL NOU-CENTS QUARANTA-TRES 
EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS (1.943,13 €).  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200300 1700005 Despeses 17500  323  212001 11196.13 MANTENIMENT EDIFICIS ENSENYAMENT100 000 000 000 000 000 

 
Tercer.- PREMIRA ENERGIA SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.8. - ADQUISICIÓ LLICÈNCIES DE MICROSOFT 
 
Núm. de referència : X2017006049     
 
Atès l’informe del Responsable del Departament d’Informàtica i Noves Tecnologies, Sr. 
Joan Prat i Espunya on s’exposa que, l’empresa Microsoft ha llançat una campanya 
per revisar que les empreses i administracions estiguin utilitzant les seves aplicacions i 
sistemes operatius amb la llicència corresponent i degut a que fan falta algunes 
llicències més d’Office 2003 i CAL’s d’Exchange i PC i es proposa adquirir-ne més per 
tal de tenir el 100% en sistemes operatius i 110 llicències d’Office. 
 
Atès que s’adjunten diversos pressupostos per aquestes adquisicions i s’informa 
favorablement de l’oferta presentada per l’empresa ESTANYS BLAUS SL. 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012017000126 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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Primer.- Adquirir d’ESTANYS BLAUS SL (B1749673-8) 124 llicències de Windows 
CAL de pagament anual, 73 llicències Ms Exchange CAL i 12 llicències OFFICE 365 
de subscripció anual. 
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: VUIT MIL TRES-CENTS 
VUITANTA-VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS (8.388,13 €) + IVA: MIL SET-
CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS (1.761,51 €).  Es 
pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17120  920  220020 10149.64 MANTENIMENT I SUPORT INFORMATIC 100 000 000 000 000 000 

 
Tercer.- ESTANYS BLAUS SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

12.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2017006542     
En relació a l’expedient CPG22017000025 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar la relació d’ordenacions de despeses annex núm. 17/011 per un import de 
95.772,91 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 95772.91 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.1. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A OLOT TELEVISIO SL 
 
Núm. de referència : X2017006576     
 
En relació a l’expedient CPG22017000027 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Procedir a la bestreta de 25.200,00 euros a OLOT TELEVISIO SL en concepte 
d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 63.000,00 euros, 
destinada a l’activitat producció i difusió de material audiovisual aprovada per la Junta 
de Govern Local de data 9/03/2017. 
 
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 Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1700675001001Despeses 17100  912  480037 25200 SUBVENCIO OLOT TV 100 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

14.1. - APROVAR CERTIFICACIÓ D'OBRA 
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Núm. de referència : X2017006561     
 
En relació a l’expedient CPG22017000026 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar la certificació n.8 de ARGON INFORMÀTICA SA corresponent a les obres de 
CONSTRUCCIÓ D’UNA ÀREA ESPORTIVA A L’AVINGUDA FRANÇA DEL BARRI 
DEL MORROT LOT 2: CONSTRUCCIÓ DE L’EDIFICI DE SERVEIS  amb càrrec a la 
partida 17.330.3421.63205 “INSTAL. ESPORTIVES (CAMP FUTBOL) PRÉSTEC 
1390” per un import de 40.142,11 euros (FEOSL). 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 40142.11 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

15.1. - ADEQUACIÓ DE LOCAL PER A CENTRE DE FISIOTERÀPIA AL CARRER 
SANT FELIU, 37 B 

 
Núm. de referència : X2017000258 

 
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: OMA32017000003 en 
data registre entrada  05/01/2017 
a : **** 
per a: ADEQUACIÓ DE LOCAL PER A CENTRE DE FISIOTERÀPIA   situada a :  
C SANT FELIU N.0037 Pis.B  
U.T.M : 6390301 
 
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: CRL2017800021     
 
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: 12162.61 euros  
 1 Connexions desguassos industrial o comercial 
 
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

12162.61 608.49 0 608.49 62.85 671.34 
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Garanties: 

 
Total Liquidació Euros 
Per Drets 671.34 
Per Garanties (4) 0 

 
Condicions particulars: 
 
Termini de vigència de la llicència: 9 mesos, a partir de la data de concessió, havent-
se de començar les obres dins el termini màxim de 4 mesos  
 
1. Aquesta  llicència  no  autoritza  l'ocupació  de  la  via  pública  amb materials o 

altres elements propis de l'obra. 
2. 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. 

3. Aquesta llicència no autoritza la instal·lació de rètols comercials visibles des de la 
via pública. 

4. Es condiciona la llicència d’obres a l’adequació de part del pati de parcel·la per a 2 
places d’aparcament en substitució de les 2 places que s’eliminaran amb la reforma 
del local. L’accés rodat a aquest aparcament s’haurà de fer des del portal existent al 
carrer Cadis. L’obra d’adequació de l’aparcament s’haurà d’executar prèviament o 
simultàniament a l’obra de reforma del local. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
15.2. - CONSOLIDACIÓ D’EDIFICACIÓ AUXILIAR D’HABITATGE APARELLAT AL 

CARRER GRUP VERGE DEL TURA, 8 
 
Núm. de referència : X2016022930 
 
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 OMA32016000130 en data 
registre entrada  03/10/2016 
a: **** 
per a: CONSOLIDACIÓ D'EDIFICACIÓ AUXILIAR D'HABITATGE APARELLAT   
situada a: GRUP VERGE DEL TURA N.0008  
U.T.M : 7998810 
 
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: CRL2017800020     
 
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. 
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Liquidació de Drets i Garanties: 
 

Drets 
 
Per: Un pressupost de: 4612.10 euros  
  
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

4612.10 142.98 0 142.98 62.85 205.83 
 

Garanties: 
 

Total Liquidació Euros 
Per Drets 205.83 
Per Garanties (4) 0 

 
Condicions particulars: 
 
Termini de vigència de la llicència: 6 mesos, a partir de la data de concessió, havent-
se de començar les obres dins el termini màxim de 4 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. L’estructura de l’edificació a consolidar haurà de tenir una resistència al foc R30, en 
aplicació del DB SI del CTE. 
3. Aquesta  llicència  no  autoritza  l’ocupació  de  la  via  pública  amb materials o 
altres elements propis de l'obra. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

15.3. - LEGALITZACIÓ D’OBRES DE REFORMA D'EDIFICI BIFAMILIAR EN 
TESTER 

 
Núm. de referència : X2014005580 
 
Donat que el terreny on es pretén edificar la llicència sol·licitada, SI té la condició legal 
de solar, i que NO 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 OMA32014000032 en data 
registre entrada  05/01/2017 
a: **** 
per a: LEGALITZACIÓ D’OBRES DE REFORMA D'EDIFICI BIFAMILIAR EN 
TESTER    
situada a: AV MÈXIC N.0014  
U.T.M : 7493101 
 
Condicions Generals: Aprovades per Comissió de Govern de 13/02/88 i modificades 
per acord de la Junta de Govern de 18/06/08 
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S’aprova/n la/les liquidació/ns que es detalla/en seguidament: CRL2017800022     
 
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: 72616.75 euros  
  
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

72616.75 2251.12 0 2251.12 304.90 2556.02 
 

Garanties: 
 

Total Liquidació Euros 
Per Drets 2556.02 
Per Garanties (4) 0 

 
Condicions particulars: 
 
Termini de vigència de la llicència: - mesos. 
 
1. 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. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

16. - ASSUMPTES URGENTS 
 

16.1. - SERVEI DE LLOGUER DE LLUMINÀRIES SUPLEMENTÀRIES A L'ESTADI 
MUNICIPAL 

 
Núm. de referència : X2017006643     
 
El proper 28 de març i a l’estadi municipal es jugarà el partit de final de la Copa 
Catalunya de futbol, el qual serà retransmès per la televisió pública catalana TV3 i  per 
tal de poder-ho fer amb condicions  es fa necessari ampliar la il·luminació actual.  
 
Atès  l’informe de  l’arquitecte tècnic de l’àrea d’infraestructura i obra pública de data 
21 de març de 2017 en relació als pressupostos sol·licitats i que només ha presentat 
oferta l’empresa “Arcoiris Lighting Systems,SA” el qual s’informa favorablement.  
 
I vist  l’expedient administratiu núm. CC012017000134 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert,  proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords, prèvia declaració d’urgència. 
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Primer.- Contractar amb l’empresa  ARCOIRIS LIGHTING SYSTEMS SA (A0898316-
5) el servei de lloguer de lluminàries suplementàries a l'Estadi Municipal per a la final 
de la Copa Catalunya de futbol  a celebrar el proper 28 de març de 2017; a fi de 
retransmetre  el partit per la televisió pública catalana TV3; d’acord amb el seu 
pressupost núm.  17MA000378 annex a l’expedient.  
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: CINC MIL NOU-CENTS SETANTA-
SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS (5.977,20 €) + IVA: MIL DOS-CENTS 
CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS (1.255,21 €).  Es pagarà amb 
càrrec a: 
 
Operació ReferènciaTipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17330  3421 221004 7232.41 ENLLUMENAT EDIFICIS ESPORTS I LLEURE100 000 000 000 000 000 
 

Tercer.- ARCOIRIS LIGHTING SYSTEMS SA adjuntarà una còpia d’aquest acord a la 
factura. 
 
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 menys cinc minuts 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 
 


