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ACTA NÚM. 26 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

6 DE JULIOL DE 2017 
  
A la molt lleial ciutat d’Olot el dia 6 de juliol 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 BERGA i VAYREDA, que actua com a Alcalde accidental, 
per tal de celebrar  la sessió ordinària, setmanal i de primera convocatòria  que 
s’escau al dia d’avui. Excusa la seva assistència l’alcalde titular, Sr. Josep M. 
Corominas i Barnadas. 
 
Hi assisteixen els tinents d’alcalde Srs. Josep Guix Feixas, Estanis Vayreda i 
Puigvert, Jordi Alcalde i Gurt, Josep Gelis i Guix, Maria del Mar Roca i Reixach.  
Excusa la seva assistència la regidora Sra. Núria Fité i Grabalosa. 
 
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 regidor de l’oposició, el Sr. Lluís Rubió Amargant. 
 
Hi assisteix l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí. 
 
Hi assisteix el Gerent, Sr. Jordi Güell i Güell.  
 
Actua com a secretària, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera. 
 

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

2. - DESPATX OFICIAL 
 
En primer lloc l’alcalde accidental Josep Berga Vayreda dóna compte dels actes als 
quals ha assistit durant la setmana que va substituir l’alcalde titular, per motius de 
salut:  
 
- el divendres 30 de juny, va ser present  a la inauguració de l’exposició titulada “Mirant 
la Garrotxa” que va tenir lloc a l’Àmbit Sant Lluc i a la tocada d’inici de la 26ª edició del 
Cornamusam davant de Sant Esteve.   
 
- el dissabte 1 de juliol, a l’estrena de la pel·lícula “Estiu 1993” als Cinemes Olot i a la 
festa del barri de Sant Cristòfor i Mas Bernat,  
 
- el diumenge 2 de juliol, va presenciar en el marc de “Música al Parc”, un recorregut 
per la història de l’òpera amb “Heroïnes”(Glòria Garcés i Elena Martinell)  
- i ahir dimecres es va desplaçar a Figueres per assistir a l’Executiva de l’AMI 
(Associació de Municipis per a la Independència). 
 
I a continuació, comenta els actes i reunions a les quals ha assistit l’alcalde titular:  
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-  el dia 4 de juliol va assistir a la reunió del Patronat Kreas que va tenir lloc a can 
Monsà.  
 
- i el dia 5 de juliol, va ser present a l’acte de presentació de la nova empresa “Webatt”, 
fruit de la unió de les empreses “Bassols Energia” i “Wattia”,  una empresa impulsora 
de la transició energètica instal·lant sistemes d’autoconsum amb bateries.    

 
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. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.- PROPOSANT APROVAR LES BASES PER A LA 
SOL·LICITUD D'AJUTS PER PAGAR L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ 

MECÀNICA 2018. 
 
Núm. de referència : X2017016732     
 
Atesa la voluntat de l’Ajuntament d’Olot de fomentar la Fira de Sant Lluc i, molt 
especialment, la Fira del Vehicle d’Ocasió. 
 
Considerant que les competències atorgades als municipis en matèria de fires i 
mercats, als articles 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local i 66 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. 
 
I en relació a l’expedient IM052017000005 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 les bases per a la sol·licitud d’ajuts per pagar l’impost sobre vehicles 
de tracció mecànica de l’any 2018 en l’adquisició de vehicles d’ocasió en un dels 
concessionaris de la Fira del Vehicle d'Ocasió que s'organitza en el marc de la Fira de 
Sant Lluc 2017. 
 
Segon.- Publicar l’anunci d’aprovació de les bases al BOP de Girona, a un diari 
comarcal i al Tauler d’edictes de l’Ajuntament per un període de vint dies a efectes 
d’informació pública i per tal que s’hi puguin presentar reclamacions. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.1. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.- Proposant aprovar la presentació de l'APP 
Especialitats Gastronòmiques, a la convocatòria de la quarta edició del Premi 

Ruralapps, corresponent a l'any 2017. 
 
Núm. de referència : X2017016770     
 
Vist que l’Ajuntament d’Olot té l’objectiu de potenciar  l’activitat econòmica i la 
generació d’oportunitats per a les persones i les empreses de la comarca. 
 
Vist que els seus àmbits de treball són l’estratègia de desenvolupament del territori, 
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l’ocupació, la dinamització empresarial, l’emprenedoria, la formació i la promoció del 
territori. 
Vist que dins el marc d’aquests objectius, s’ha desenvolupat una aplicació anomenada 
Especialitats Gastronòmiques, que té per objectiu fomentar i difondre els productes de 
proximitats i de qualitat que s’elaboren en el territori. 
 
Vista la Resolució ARP/1017/2017, de 4 de maig, del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació per la qual es convoca la quarta edició del Premi 
Ruralapps, corresponent a l’any 2017 
 
Atès que l’APP Especialitats Gastronòmiques desenvolupada per l’Ajuntament d’Olot 
compleix els requisits per poder presentar la seva candidatura a la 4ª Edició del Premis 
Ruralapp  del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la 
Generalitat que tenen per objectiu poder conèixer les aplicacions mòbils que es 
realitzen orientades al sector agrari, alimentari i rural. 
 
En relació a l’expedient IM052017000006 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 presentació en nom de l’Ajuntament d’Olot , de la candidatura als 
Premis Ruralapp 2017 en la seva modalitat Ciutadania per l’App Especialitats 
Gastronòmiques. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.1. - AUTORITZAR LA REALITZACIÓ D'ESTADA D'EMPRESA A DIVERSES 
ÀREES DE L'AJUNTAMENT D'OLOT A DOS ALUMNES DE L'IES MONTSACOPA. 

 
Núm. de referència : X2017017144     
 
Atès que a l’IES Montsacopa es cursa el Batxillerat Social en el programa educatiu del 
qual s’estableix l’obligació dels estudiants de realitzar d’estades d’empresa en les 
empreses o en les administracions públiques. 
 
Atès que l’àrea d’Infraestructura i urbanisme i l’Arxiu Comarcal, estan disposats a 
col·laborar amb l’IES Montsacopa per tal que els seus alumnes puguin adquirir 
coneixements relacionats amb tasques d’arxivar, classificar documentació i altres que 
se’n deriven del funcionament normal del departament. 
 
En relació a l’expedient RH142017000006 i antecedents corresponents, l’Alcalde, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Autoritzar la realització d’estada d’empresa a l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa 
a un estudiant de primer de Batxillerat Social de l’IES Montsacopa: 
- **** amb DNI **** 
 

Durant el període del 10 al 28 de juliol de 2017 i l’horari de 9 a 14 hores de dilluns a 
divendres, i sense percebre cap remuneració.  
 
Segon.- Autoritzar la realització d’estada d’empresa a l’àrea d’Infraestructura i 
Urbanisme a una estudiant de primer de Batxillerat Social de l’IES Montsacopa: 
- **** amb NIE **** 
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Durant el període del 14 al 31 de juliol de 2017 i l’horari de 9 a 15 hores de dilluns a 
divendres, i sense percebre cap remuneració.  
 
Tercer.- Incloure als Srs. **** i ****, estudiants de Batxillerat de l’IES Montsacopa, a 
l’assegurança de responsabilitat civil de l’Ajuntament d’Olot el temps que estiguin 
realitzant les estades d’empresa. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.1. - APROVAR LES BASES I LA CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ D'UN 
LLOC DE TÈCNIC/A MIG (AODL) 

 
Núm. de referència: X2017017415     
 
Vist l’expedient administratiu, antecedents corresponents i que l’Ajuntament d’Olot ha 
presentat sol·licitud de subvenció del projecte Emprenedoria de Futur: generació 
d’espais de treball i xarxa entre col·lectius emprenedors regulada per l’Ordre 
EMO/258/2014, de 5 d’agost i la convocatòria de 2017 Resolució TSF/1322/2017, de 
25 de maig. 
 
Atesa la necessitat de contractar temporalment un/a tècnic/a mig AODL per 
dinamitzar el projecte esmentat un cop es rebi la resolució favorable.  
 
En relació a l’expedient RH122017000015, l’alcalde, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar les bases i la convocatòria del procés selectiu, mitjançant concurs 
oposició en torn lliure, per a la contractació laboral temporal d’un/a tècnic/a mig - 
AODL, grup A2, adscrit a l’àrea de Progrés Econòmic, per dinamitzar el projecte 
Emprenedoria de Futur: generació d’espais de treball i xarxa entre col·lectius 
emprenedors. 
 
Segon.- Els anuncis d’aquesta convocatòria es publicaran al tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament d’Olot i a la pàgina web www.olot.cat (convocatòries de personal). 
 
Tercer.- Presentar oferta a l’Oficina de Treball d’Olot del Servei d’Ocupació de 
Catalunya. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.1. - APROVACIÓ PROCÉS GESTIÓ DE SOL·LICITUD RETORN DE FIANCES 
 
Núm. de referència : X2017017123     
 
En relació a l’expedient ORG22017000001 de , 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: 
 
Atès que a l’Ajuntament  hi ha processos que no contemplen el retorn d’ofici de les 
fiances dipositades pels ciutadans, es fa necessari establir un  procediment electrònic 
per gestionar aquestes sol·licituds.  
 
Per tant es proposa l’aprovació del procés electrònic,  codi CPF1 “ Retorn de Fiances”, 
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que haurà de regir  la tramitació de les sol·licituds de retorn de fiances, segons els 
fluxos i detall de les activitats que consten a l’expedient.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. OBRES 
 

9.1. - OBRES D'AMPLIACIÓ DE LA VORERA DEL CARRER MULLERAS 
 
Núm. de referència : X2017017407     
 
Atès que la vorera del carrer Mulleras davant dels números 7,9,11 i 13 queda reculada 
de l’alineació es proposa l’alinear-la a la mateixa distància de la façana que la resta del 
carrer. Per a la realització d’aquesta modificació es proposa suprimir l’encaix de la 
parada del bus.  
 
Per a la realització de les obres esmentades, i de conformitat amb l’informe del Cap de 
l’Àrea d’Urbanisme, Infraestructura i Obra Pública de data 23 de juny de 2017,s’han 
demanat pressupostos a les empreses: “Josep Vilanova,SA”; “Obres Meroca,SLU” i 
“Pere Boada Comas,SL”,  i  es proposa la contractació a l’empresa “Josep 
Vilanova,SA”  
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012017000245 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert,  proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa  JOSEP VILANOVA SA (A1744409-2)  de les obres 
d'ampliació de la vorera del carrer Mulleras  d’acord amb el seu pressupost núm. 
P054-17 annex a l’expedient.  
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: CATORZE MIL QUATRE-CENTS 
CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS (14.452,40 €) + IVA: TRES 
MIL TRENTA-CINC EUROS (3.035 €).  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17600  1532 61905 17487.41 SUPRESSIO BARRERES 

ARQUITECTONIQUES (PR17) 
100 001 001 001 000 000 

 

Tercer.- JOSEP VILANOVA SA adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura 
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012017000245. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.2. - OBRES DE CLAVEGUERAM AL NUCLI ANTIC 
 
Núm. de referència : X2017017429     
 
Atès l’informe de l’arquitecte tècnic de l’Àrea d’infraestructura i Obra Pública d’aquest 
Ajuntament de data 23 de juny de 2017 en relació a les obres que cal realitzar en el 
clavegueram del Nucli Antic per tal d’adequar-lo als estudis realitzats per l’empresa 
d’enginyeria ABM consulting.   
 
De conformitat amb l’informe esmentat, per a la realització de les obres s’han demanat 
pressupostos a. “Josep Vilanova,SA”; “Excavacions i Canalitzacions Vilalta, SL”  i 
“Obres Meroca,SLU”  i es proposa contractar a l’empresa “Josep Vilanova,SA”. 
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Vist l’expedient administratiu núm: CC012017000246 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 JOSEP VILANOVA SA (A1744409-2) les obres de 
substitució de clavegueram del Nucli Antic, per tal d’adequar-lo als estudis realitzats 
per l’empresa d’enginyeria “ABM Consulting” i d’acord amb el seu pressupost núm.  
P053-17 annex a l’expedient.   
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: VUIT MIL SET-CENTS VINT-I-CINC 
EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS (8.725,72 €) + IVA: MIL VUIT-CENTS 
TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS (1.832,40 €) .  Es pagarà amb 
càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17141  1532 61907 7658.12 ACTUACIONS CLAVEGUERAM (PR17)100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 17140  1521 60905 2900 ACTUACIONS NUCLI ANTIC (PR17) 100 001 001 001 000 000 
 

Tercer.- JOSEP VILANOVA SA adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura 
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012017000246 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
9.3. - TREBALLS EXTRES DE LES OBRES DEL PROJECTE DE RENOVACIÓ DEL 

CLAVEGUERAM DEL CARRER PARDAL 
 
Núm. de referència : X2016025287     
 
La Junta de Govern Local de data 17 de novembre de 2016 va adjudicar a l’empresa 
“Rubau Tarrés,SAU” les obres de renovació d’un tram del col·lector del carrer Pardal  
per un import de 49.632 € (IVA inclòs) amb subjecció al projecte redactat pels Serveis 
Tècnics Municipals i aprovat per la Junta de Govern Local del 17 de novembre de 
2017. 
 
De conformitat amb l’informe del director de l’Àrea d’Infraestructura i Obra Pública de 
data 28 de juny de 2017 es fa necessari l’execució dels treballs extres : canalització 
tubs de reserva i modificació embocadura del carrer Sant Cristòfol, per un import de 
3.882,83 € + IVA, per part de l’empresa adjudicatària del contracte.  
 
I vist  l’expedient  administratiu núm. CC012016000375 i antecedents corresponents, 
la regidora delegada  de Participació, Transparència i Govern obert, proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa “RUBAU TARRÉS, SAU” (A1701881-3) els treballs 
extres del projecte de renovació del clavegueram del carrer Pardal, segons informe 
emès pels Serveis Tècnics Municipals en data  28 de juny de 2017 annex a 
l’expedient.  
 
Segon.- L’import de les obres és de  TRES MIL TRES-CENTS VUITANTA-DOS 
EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS (3.882,83 €) + IVA: VUIT-CENTS QUINZE 
EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS (815,39 €),  i es pagarà amb càrrec a la 
partida:  
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17141  1532 61907 4698.22 ACTUACIONS CLAVEGUERAM (PR17)100 001 001 001 000 000 
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S’aprova per unanimitat. 
 

9.4. - TREBALLS RELATIUS A MOVIMENT DE TERRES PREVI A LA 
URBANITZACIÓ DE LA RONDA DE LES FONTS 

 
Núm. de referència : X2017017394     
 
La Junta de Govern Local de data  30 de març de 2017 va aprovar el projecte de 
conservació i millora de la infraestructura viària a diversos carrers de la Ciutat any 
2017, redactat pels Serveis Tècnics Municipals. 
Atès que en el projecte esmentat es contempla les obres d’urbanització de la 
prolongació de la Ronda les Fonts. 
Atesa la necessitat d’executar  els  moviments de terres de la prolongació de la Ronda 
de les Fonts  previs a l’execució en el pla d’asfalts i paviments any 2017. 
 
I vistos els pressupostos presentats per les empreses: “Josep Vilanova,SA”; “Obres 
Meroca,SLU” i “Excavacions i Canalitzacions Vilalta,SL” i de conformitat amb l’informe 
emès pel Cap de l’Àrea d’Urbanisme , Infraestructura i Obra Pública d’aquest 
Ajuntament de data 23 de juny de 2017  es proposa la contractació de les obres 
esmentades a l’empresa “Josep Vilanova,SA”. 
 
I vist  l’expedient administratiu núm: CC012017000244 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert,  proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.-  Adjudicar a l’empresa  JOSEP VILANOVA SA (A1744409-2) els treballs 
relatius a moviments de terres  previ a la urbanització de la prolongació de la Ronda de 
les Fonts  d’acord amb el projecte  de conservació i millora de la infraestructura viària 
redactat pels  Serveis Tècnics Municipals aprovat per la Junta de Govern Local de 
data 30/803/2017 , així com al seu pressupost nu.  P055-17 annex a l’expedient.  
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: SET MIL NOU-CENTS VUITANTA-
UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS (7.981,60 €) + IVA: MIL SIS-CENTS 
SETANTA-SIS EUROS AMB CATOTZE CÈNTIMS (1.676,14 €.  Es pagarà amb 
càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17141  1532 61903 9657.74 CONSERVACIO PAVIMENTS VIES 

PUBLIQUES 
100 001 001 001 000 000 

 
Tercer.- JOSEP VILANOVA SA adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura 
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012017000244. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.5. - TREBALLS DE DESVIAMENT/SOTERRAMENT DE LES LÍNIES 
ELÈCTRIQUES AFECTADES DINS L'ÀMBIT DEL PROJECTE DE REMODELACIÓ 

DEL FIRAL-PASSEIG  DE L'ESCULTOR MIQUEL BLAY 
 
Vista necessitat de portar a terme els treballs de desviament i soterrament de les línies 
elèctriques afectades dins l’àmbit del Projecte de remodelació del FIRAL – Passeig de 
l’escultor Miquel Blay, s’ha sol·licitat pressupost a l’empresa ENDESA DISTRIBUCION 
ELECTRICA, S.A.U., propietària de les línia afectada. 
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Atès que la legislació vigent estableix que els treballs d’adequació que afecten a 
instal·lacions de la xarxa de distribució en servei, hauran de realitzar-los les empreses 
distribuïdores.  
 
Vist el pressupost d’import 14.039,81 €, (IVA exclòs), presentat per l’empresa 
ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U., relatiu als treballs amb afectació a 
instal·lacions de la xarxa existent en servei, el Director de l’Àrea d’Infraestructura i 
Obra Pública de l’Ajuntament d’Olot emet informe proposant l’adjudicació dels 
mateixos a favor de l’esmentada empresa. 
 
De conformitat amb el disposat a l‘article 6 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 
(TRLCSP). 
 
Atès el que disposa l’article 138.3 de TRLCSP pel que fa al procediment d’adjudicació. 
 
Vistes les competències que la disposició addicional segona del TRLCSP atorga a 
l’Alcaldia i de conformitat ’acord amb el decret de l’Alcaldia, de data 26 de juny de 
2015, de delegació de competències a favor de la Junta de Govern Local.  
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012017000230 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert,  proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- ADJUDICAR, en aplicació dels articles 111 en relació amb el 138 del 
TRLCSP, a favor de l’empresa ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U., amb 
NIF. B82846817, el contracte menor d’obres corresponents als treballs de desviació i 
soterrament de línies elèctriques, pel preu de catorze mil trenta-nou euros amb 
vuitanta-un cèntims (14.039,81€), IVA exclòs. 
 
Segon.- APROVAR i DISPOSAR la despesa de: Base: CATORZE MIL TRENTA-NOU 
EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS (14.039,81€) + IVA: DOS MIL NOU-CENTS 
QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS (2.948,36€). Es pagarà amb 
càrrec a la partida R15 17 141 1532 61911 del Pressupost municipal. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17141  1532 61911 16988.17 R15 ACTUACIONS FIRAL 100 001 001 001 000 000 

 

Tercer.- El termini d’execució de les obres estarà condicionat i haurà d’anar coordinat 
amb l’execució de les obres de remodelació del FIRAL – Passeig de l’escultor Miquel 
Blay. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a l’empresa ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, 
S.A.U., 
 
Cinquè.- ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U. adjuntarà una còpia d’aquest 
acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient 
CC012017000241 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. SERVEIS 
 

9.6. - REQUERIMENT PREVI A L'ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE 
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D'URBANITZACIÓ DE NOU VIAL (PA 03.02) I CONNEXIÓ  AMB EL CARRER 
GARRINADA FASE1:NOU VIAL (P.A. 03.02) 

 
Núm. de referència : X2017009051     
 
Per acord de la Junta de Govern Local celebrada en data 13 d’abril de 2017, es va 
aprovar l’expedient de contractació administrativa de les “obres del Projecte 
d’urbanització de nou vial (Polígon d’Actuació 03.02) i connexió amb el carrer 
Garrinada. Fase 1: Nou vial (Polígon d’actuació 03.02)”. 
 
El procediment a seguir per a l’adjudicació del contracte és l’obert, atenent a una 
pluralitat de criteris de valoració de les ofertes, en virtut dels articles 138, 150, 157 i 
següents del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de contractes del sector públic (en endavant TRLCSP) 
 
En data 22 de maig de 2017 va finalitzar el termini de presentació d’ofertes, havent 
participat en la licitació un total de 10 empreses. 
 
D’acord amb els antecedents obrants a l’expedient i vistos els informes de valoració de 
les ofertes presentades, l’oferta econòmicament més avantatjosa ha estat la 
presentada per l’empresa JOSEP VILANOVA, S.A. 
 
De conformitat amb l’informe, de data 13 de juny de 2017, emès pel Director de l’Àrea 
d’Infraestructura i Urbanisme de l’Ajuntament d’Olot, l’oferta presentada per l’empresa 
JOSEP VILANOVA, S.A. es considera anormal o desproporcionada, en aplicació dels 
criteris establerts a l’article 85 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 
 
En conseqüència, la Mesa de Contractació, en data 13 de juny de 2017, va acordar 
donar audiència a l’esmentada empresa, per tal que justifiqués la valoració de la seva 
oferta. 
En aplicació de l’establert a l’article 152.3 del TRLSP, la Junta de Govern Local, en 
data 15 de juny de 2017, va acordar donar audiència a l’empresa JOSEP VILANOVA, 
S.A. per tal que en el termini de 10 dies hàbils, justifiqués la valoració de la seva oferta 
i en precisés les condicions. 
 
Vist que l’empresa JOSEP VILANOVA, S.A. ha presentat la justificació de l’oferta  dins 
el termini atorgat a l’efecte (R.E. E2017011090 de 26/06/2017). 
 
D’acord amb l’informe de valoració de la justificació de l’oferta presentada per JOSEP 
VILANOVA, S.A., emès en data  26 de juny de 2017, pel Director de l’Àrea 
d’Infraestructura i Urbanisme, aquesta es considera viable i suficientment acreditada. 
 
En conseqüència, la Mesa de Contractació, en reunió celebrada el 28 de juny de 2017, 
proposa a l’òrgan de contractació l’adjudicació de les “obres del Projecte d’urbanització 
de nou vial (Polígon d’Actuació 03.02) i connexió amb el carrer Garrinada. Fase 1: Nou 
vial (Polígon d’actuació 03.02)”, a favor de l’empresa JOSEP VILANOVA, S.A. 
 
D’acord amb l’article 151.2 del TRLCSP. 
 
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12017000010 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.- REQUERIR a l’empresa JOSEP VILANOVA, S.A., amb NIF. A-17444092 
perquè dins el termini de 10 dies hàbils, a comptar del següent a aquell en què hagi 
rebut el present requeriment, presenti: 
 
a) La documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com el document d’estar al 
corrent del pagament de l’Impost d’Activitats Econòmiques. 
b) La documentació justificativa de disposar efectivament dels mitjans materials i 
personal que s’hagi compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte, 
conforme l’article 64.2 del TRLCSP, acreditant, específicament que els treballadors 
que s’ocuparan d’executar el contracte estan afiliats i donats d’alta a la Seguretat 
Social. 
Alternativament, en cas de no tenir encara contractats els treballadors que s’ocuparan 
de l’execució del contracte, una declaració responsable conforme acreditarà l’afiliació i 
altra de tots ells quan els hagi contractat, i sempre amb caràcter previ a l’inici de la 
prestació de l’activitat contractada. 
 
c)  Declaració relativa a la part del contracte que té previst subcontractar, d’acord amb 
l’establert en el PCAP. 
 
d) Resguard d’haver constituït, davant la Caixa de la Corporació, i de conformitat amb 
qualsevol de les formes admeses en dret, la garantia definitiva d’import 11.446,08€, 
corresponent al 10% de l’import d’adjudicació del contracte, a l’empara del que 
estableixen els articles 95 i 99 del TRLCSP. 
 
e) La documentació que acrediti la possessió i validesa dels documents acreditatius 
del compliment de determinats requisits previs que van ser substituïts, en el seu dia,  
per la Declaració de Responsable del compliment de les condicions establertes 
legalment per contractar amb l’Administració a què fa referència l’article 146.4 del 
TRLCSP, essent les següents: 
- Escriptura de constitució de l’entitat i les seves modificacions, degudament inscrita en 
el Registre Mercantil i el NIF (originals o còpies compulsades) 
-  Escriptura de poder del representant, degudament inscrita al registre Mercantil i el 
seu DNI. (originals o còpies compulsades) 
- Acreditació de la solvència econòmica, financera, tècnica i professional de l’empresa, 
amb la presentació dels mitjans i documents estipulats a la clàusula H del quadre de 
característiques del contracte adjunt al plec de clàusules administratives particulars. 
- Declaració de responsable de no estar incurs en prohibició de contractar (Annex 2 del 
PCAP) 
 
Segon.-  En cas de no formalitzar adequadament el present requeriment en el termini 
assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta i es procedirà a demanar 
la mateixa documentació al licitador següent per l’ordre de classificació de les 
mateixes. No obstant i, únicament pel que es refereix a la documentació recollida a 
l’apartat e) de la present proposta, si aquesta es presentés incompleta o amb defectes 
esmenables, s’atorgarà un termini per esmenar-ho. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.7. - CONTRACTACIÓ ACTUACIONS DEL "SISMÒGRAF 2017" RÈPLICA 
TARDOR 2017 

 
Núm. de referència : X2017002756     
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Durant els dies 20,21,22 i 23 d’abril passat es va portar a terme a la Ciutat d’Olot el 
“Festival Sismògraf 2017”.  
Vist que el gerent de l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot  en data 22 de juny de 2017 
informa que, a banda dels dies del “festival” la direcció artística programa de forma 
prèvia i posterior al festival diferents actuacions de dansa, anomenats “Rèpliques de 
Sismògraf”. 
 
Així mateix informa que la direcció artística ha programat per aquesta tardor la  darrera 
rèplica de l’edifici 2017 amb la representació de l’espectacle “Estol de Roser” dels 
coreògrafs Thomas Noone i Roser López Espinosa.  
I vist l’expedient administratiu núm. CC012017000058  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 la despesa corresponent a la rèplica del “festival sismògraf 2017” a 
celebrar la propera tardor, amb la representació de la Producció Nacional de Dansa a 
càrrec dels coreògrafs Thomas Noone i Roser López Espinosa, per un import de  SET 
MIL DOS-CENTS SEIXANTA EUROS (7.260 €) (IVA inclòs). 
 
Segon.- L’import de la despesa anirà a càrrec de la partida.   
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200200  Despeses 17400  334  227991 7260 ACTUACIONS SISMOGRAF 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. SUBMINISTRAMENTS 
 

9.8. - ADQUISICIÓ SISTEMA CCTV PER AL DIPÒSIT MUNICIPAL DE VEHICLES 
DE LA CTRA. DE LA CANYA 

 
Núm. de referència : X2017017361     
 
Atès l’informe de sol.licitud de compra de la Policia Municipal, adjuntat a l’expedient, 
on s’exposa la necessitat de renovar les càmeres de vigilància del dipòsit municipal de 
vehicles de la Carretera de La Canya degut a que el sistema de vigilància actual es 
troba obsolet i ha deixat de funcionar. 
 
Atès que es presenten tres pressupostos i s’informa favorablement de l’oferta 
presentada per “ALPHANET SECURITY SYSTEMS SL”. 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012017000242 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.- Adquirir de ALPHANET SECURITY SYSTEMS SL (B6526541-5) un sistema 
de circuit tancat de televisió per a la vigilància del dipòsit municipal de vehicles situat a 
la Carretera de La Canya i segons el seu pressupost 16 000266. 
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: QUATRE MIL QUATRE-CENTS UN 
EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS (4.401,82 €) + IVA: NOU-CENTS VINT-I-
QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS (924,38 €).  Es pagarà amb càrrec 
a: 
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Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17180  132  63902 5326.20 EQUIPAMENT SERVEI SEGURETAT (PR17)180 030 999 060 047 027 

 
Tercer.- ALPHANET SECURITY SYSTEMS SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a 
la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012017000242. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
9.9. - ADQUISICIÓ CAIXA DE FUSTA PER TRASLLAT D'ESCULTURA A L'ILLA DE 

PASQUA 
 
Núm. de referència : X2017017374     
 
Atès l’informe del director tècnic de l’Institut Municipal de Cultura d’Olot, Sr. Ricard 
Sargatal, on s’exposa que l’Ajuntament d’Olot ha decidit regalar una escultura feta a 
Olot, a la ciutat de l’Illa de Pasqua, en motiu de la commemoració de l’agermanament 
entre les dues ciutats que va tenir lloc l’any 1985. 
 
Atès que una vegada acabada l’escultura cal enviar-la a la ciutat d’Hanga Roa i es 
proposa l’adquisició d’una caixa de fusta per al trasllat. 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012017000243 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.- Adquirir de BESORA SOCIEDAD LIMITADA (B1706037-7) una caixa de 
fusta de 4,50 x 1,20 x 1,20 m. capaç d’aguantar els 3.000 Kg de pes de l’escultura i 
segons pressupost núm. A 43 adjuntat a l’expedient. 
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: TRES MIL TRES-CENTS 
QUARANTA EUROS (3.340)  € + IVA: SET-CENTS UN EUROS AMB QUARANTA 
CÈNTIMS (701,40) €.  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17400  3331 63208 4041.40 INVERSIONS CULTURA (PR17) 400 999 070 060 999 999 

 
Tercer.- BESORA SOCIEDAD LIMITADA adjuntarà una còpia d’aquest acord a la 
factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012017000243. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2017017400     
 
En relació a l’expedient CPG22017000070 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar relació d’ordenacions de despeses annex núm. 17/026 per un import de 
211.172,83 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 211172.83 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
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S’aprova per unanimitat. 
 

11.1. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ NÚRIA SOCIAL 
 
Núm. de referència : X2017017409     
 
En relació a l’expedient CPG12017000186 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir la subvenció, prevista amb concurrència competitiva en el pressupost de 
2017, a l’ entitat ASSOCIACIÓ NÚRIA SOCIAL amb  NIF: G55250005 per un import de 
1.800,00 euros, amb càrrec a la partida 17.600.2312.480043 “SUBVENCIONS 
COOPERACIO“. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200300 1700125007 Despeses 17600  2312 480043 1800 SUBVENCIONS COOPERACIO 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
11.2. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE JOVES GOS DE SANT ROC 

 
Núm. de referència : X2017017414     
 
En relació a l’expedient CPG12017000188 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir la subvenció, prevista amb concurrència competitiva en el pressupost de 
2017, a l’ entitat ASSOCIACIÓ DE JOVES GOS DE SANT ROC amb  NIF: G17702259 
per un import de 2.800,00 euros, amb càrrec a la partida 17.400.334.480020 
“SUBVENCIÓ ACTVITATS CIUTADANES“. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
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aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1703009001 Despeses 17400  334  480020 2800 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

12.1. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE JOVES 
GOS DE SANT ROC 

 
Núm. de referència : X2017017416     
 
En relació a l’expedient CPG22017000071 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 2.800,00 euros a l’ Associació de Joves Gos de Sant Roc en 
concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 1.120,00 
euros, destinada a l’activitat Festival Gos de Sant Roc aprovada per la Junta de 
Govern Local de data 06/07/2017. 
 
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 
200400 1703009001001Despeses 17400  334  480020 1120 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES400 999 999 065 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.1. - PROJECTE D’ENLLUMENAT DEL PONT DE SANT ROC.- Proposant 
aprovar 

 
Núm. de referència : X2017017329     
 
Vist el projecte d’enllumenat del pont de Sant Roc, redactat per “unparelld’arquitectes”, 
Eduard Callís i Guillem Moliner en data juny de 2017, que té per objecte coronar el pont 
de Sant Roc amb un nou sistema d’il·luminació que es suportarà sobre uns arcs 
metàl·lics molts lleugers que li construeixen un coronament.  
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Vist l’informe emès pel Director de l’Àrea d’Infraestructura i Urbanisme en data 3 de juliol 
de 2017, que s’adjunta a l’expedient conforme al qual proposa aprovar el projecte 
esmentat en l’apartat anterior.  
 
Vist l’art. 37, 38 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
En relació a l’expedient UPOM2017000024, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat de Serveis urbans, Espai públic i 
infraestructures i obra pública, Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR el projecte d’enllumenat del pont de Sant Roc, redactat per 
“unparelld’arquitectes”, Eduard Callís i Guillem Moliner en data juny de 2017. 
 
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler 
d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

14.1. - PROJECTE D’INTEGRACIÓ URBANA DEL PONT DE LA CERÀMICA.- 
Proposant aprovar. 

 
Núm. de referència : X2017017071     
 
Vist el projecte d’integració urbana del pont de la ceràmica, redactat per 
“unparelld’arquitectes”, Eduard Callís i Guillem Moliner en data juny de 2017, que té per 
objecte l’adequació urbana del pont, atorgant-li caràcter i urbanitat. 
 
Vist l’informe emès pel Director de l’Àrea d’Infraestructura i Urbanisme en data 3 de juliol 
de 2017, que s’adjunta a l’expedient conforme al qual proposa aprovar el projecte 
esmentat en l’apartat anterior.  
 

Vist l’art. 37, 38 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

En relació a l’expedient UPOM2017000023, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat de Serveis urbans, Espai públic i 
infraestructures i obra pública, Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR el projecte d’integració urbana del pont de la ceràmica, redactat 
per “unparelld’arquitectes”, Eduard Callís i Guillem Moliner en data juny de 2017. 
 
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler 
d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
15.1. - SUBVENCIÓ.- PROPOSANT SOL•LICITAR-NE UNA AL DEPARTAMENT DE 
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GOVERNACIÓ, ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I HABITATGE PER A 
INVERSIONS EN CAMINS PÚBLICS LOCALS PER AL PERÍODE 2018-2020 

 
Núm. de referència : X2017017425     
 
El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya mitjançant resolució GAH/1342/2017, de 7 de juny, va obrir 
convocatòria per al període 2018-2020,  per a la concessió de subvencions per a 
inversions en camins públics locals. 
 
Vist que són subvencionables, entre d’altres, les actuacions d’inversió en camins 
d’accés als nuclis, habitatges disseminats i serveis bàsics, d’acord amb el punt tercer 
de les bases reguladores per a la concessió de la subvenció esmentada (Ordre 
GAH/105/2017). 
 
Vist el projecte de pavimentació de camins veïnals de Batet, desglossat Fase II, redactat 
pel Director de l’Àrea d’Infraestructura i Urbanisme en data juliol de 2017, que té per 
objecte   afegir part dels camins que varen quedar exclosos al projecte de pavimentació 
dels camins veïnals de Batet desglossat Fase 1 Modificat 1, amb un camí de 625 metres 
de longitud: Camí de la Llet: reforç del ferm actual en un tram de 625 metres de longitud.  
 
Vist que l’Ajuntament d’Olot vol concórrer a l’esmentada convocatòria amb el projecte 
referenciat en l’apartat anterior.  
 
Vist l’expedient administratiu SUR12017000004 i antecedents corresponents, el 
regidor delegat de Serveis urbans, Espai públic i infraestructures i obra pública, 
Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 
 
PRIMER.- SOL·LICITAR al Departament de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, una subvenció per finançar les despeses 
generades pel projecte de pavimentació de camins veïnals de Batet, desglossat Fase 
II.  
SEGON.- FACULTAR l’Alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
TERCER.- TRASLLADAR aquest acord al Departament de Governació, 
Administracions públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, amb tota la 
documentació necessària per a la seva sol·licitud. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
16.1. - BATET.- PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DE CAMINS VEÏNALS DE BATET 

– DESGLOSSAT FASE II.- PROPOSANT APROVAR. 
 
Núm. de referència : X2017017070     
 
Vist el projecte de pavimentació de camins veïnals de Batet, desglossat Fase II, redactat 
pel Director de l’Àrea d’Infraestructura i Urbanisme en data juliol de 2017, que té per 
objecte   afegir part dels camins que varen quedar exclosos al projecte de pavimentació 
dels camins veïnals de Batet desglossat Fase 1 Modificat 1, amb un camí de 625 metres 
de longitud: Camí de la Llet, reforç del ferm actual en un tram de 625 metres de longitud.  
 

Vist l’art. 37, 38 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
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Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

En relació a l’expedient UPOM2017000022, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat de Serveis urbans, Espai públic i 
infraestructures i obra pública, Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR el projecte de pavimentació de camins veïnals de Batet, 
desglossat Fase II, redactat pel Director de l’Àrea d’Infraestructura i Urbanisme en data 
juliol de 2017. 
 
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler 
d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

17.1. - REURBANITZACIÓ I IMPERMEABILITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL MIG.- 
Proposant aprovar inicialment 

 
Núm. de referència : X2017017438     
 
Vist el projecte de reurbanització i impermeabilització de la Plaça del Mig, redactat per 
l’arquitecte Dani Mallarach i Macias en data abril de 2017, que té per objecte la 
reforma de la Plaça per tal de solucionar els problemes de filtracions d’aigua i 
humitats, i millorar l’accessibilitat, resolent les barreres arquitectòniques que separen 
l’espai públic de la plaça i la façana comercial. 
 
Vist l’informe favorable emès pels Serveis tècnics municipals en data 30 de juny de 
2017, que s’adjunta a l’expedient, conforme al qual es proposa aprovar inicialment el 
projecte amb el ben entès que caldrà completar-lo segons les observacions que 
s’especifiquen a continuació: 

- Manca un estudi luminotècnic que justifiqui l’adequada distribució de 
l’enllumenat. 

- També es fa constar que, durant l’execució de l’obra es tindrà especial cura en 
les solucions constructives que formen la xarxa d’evacuació d’aigües pluvials, 
resolent els punts conflictius per evitar acumulacions d’aigua puntuals, que 
puguin provocar filtracions. 

 
Vist l’art. 37 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 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 INICIALMENT el projecte de reurbanització i impermeabilització 
de la Plaça del Mig, redactat per l’arquitecte Dani Mallarach i Macias en data abril de 
2017, amb el ben entès que caldrà completar-lo segons les observacions de l’informe 
favorable emès pels Serveis tècnics municipals en data 30 de juny de 2017, que 
s’adjunta a l’expedient i que es transcriuen a continuació: 
 

- Manca un estudi luminotècnic que justifiqui l’adequada distribució de 
l’enllumenat. 

- També es fa constar que, durant l’execució de l’obra es tindrà especial cura en 
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les solucions constructives que formen la xarxa d’evacuació d’aigües pluvials, 
resolent els punts conflictius per evitar acumulacions d’aigua puntuals, que 
puguin provocar filtracions. 

 
SEGON.- SOTMETRE el present acord a informació pública pel termini de TRENTA 
DIES, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis de la 
corporació i al web de l’Ajuntament. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

18.1. - CONSTRUCCIÓ DE NAU INDUSTRIAL PER A MAGATZEM AL CARRER 
MESTRE TURINA, 87. 

 
Núm. de referència : X2017010644 

 
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 General d’Ordenació Urbana, 
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: 
 
DENEGAR, la llicència sol·licitada, segons expedient OMA32017000049 en data 
02/05/2017 
a: SALA GALOBARDES CB    
per a: CONSTRUCCIÓ DE NAU INDUSTRIAL PER A MAGATZEM  
situada a: C MESTRE TURINA N.87 
 

Sección 1.01 RAONAMENT TÈCNICO - ADMINISTRATIU 
 
Es denega la llicència sol·licitada atès que el projecte presentat no s’ajusta a la 
normativa urbanística d’aplicació, i en concret:  
1. L’edifici projectat supera l’ocupació màxima del 85% establerta a l’article 325.2 del 
POUM.  
2. Supera el volum màxim edificable de 6 m3/m2 (art 325.4 POUM).  
3. La separació mínima de les parts de l’edificació que superen els 7,50 m d’alçada (art 
14 MPOUM-8 del sòls industrials d’Olot, aprovada definitivament el 17/06/2009).  
4. El projecte no preveu l’espai d’aparcament obligatori segons condicions de l’article 
198 del POUM.  
 
El projecte no justifica el compliment de la normativa de seguretat contra incendis.  
 
En relació als drets ingressats s’acorda: 
 
-No correspon la devolució de la taxa administració de documents (62,85 euros). 
 
-Retornar l’import de la fiança dipositada (300,00 euros). L’import d’aquesta devolució 
s’ingressarà al compte bancari que figuri a les oficines de Tresoreria d’aquest 
Ajuntament. Si no es disposa de compte, cal que l’ interessat passi per les esmentades 
oficines de Recaptació a facilitar-lo.  
 
S’aprova per unanimitat. 
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18.2. - REFORMA I AMPLIACIÓ D'HABITATGE ENTRE MITGERES AL CARRER 
ESTORCH I SIQUÉS, 7. 

 
Núm. de referència : X2017003915 

 
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 OMA32017000025 en data 
registre entrada  21/06/2017 
a: ****     
per a: REFORMA I AMPLIACIÓ D'HABITATGE ENTRE MITGERES    
situada a: C ESTORCH I SIQUÉS N.0007  
U.T.M : 7306704 
 
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: CRL2017800048     
 
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: 123375.48 euros  
  
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

123375.48 3824.64 0 3824.64 304.90 4129.54 
 

Garanties: 
   
   Garantia per reposició de paviments  300 euros 

 
Total Liquidació Euros 
Per Drets 4129.54 
Per Garanties (4) 300.00 

 
Condicions particulars: 
 
Termini de vigència de la llicència: 24 mesos, a partir de la data de concessió, havent-
se de començar les obres dins el termini màxim de 12 mesos. 
 
1. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: Document signat per contractista assumint 
la responsabilitat de l’execució de l’obra i document que l’acrediti (model 36, certificat 
d’alta a l’epígraf corresponent o altra documentació equivalent).  
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2.D'acord amb l'establert a l'art. 1 del Decret 282/1991, no es poden iniciar les obres 
de construcció si no s'ha presentat prèviament a l'Ajuntament el corresponent projecte 
executiu i el programa de control de qualitat.  
3. Caldrà sol·licitar autorització per ocupació de la via pública amb tanques de 
protecció que romandran mentre s’executin obres que afectin la façana de carrer de 
l’edifici i la part davantera de la seva coberta. També per executar les operacions de 
càrrega i descàrrega necessàries per a l’execució de l’obra.  
4. S’autoritza un únic accés rodat per parcel·la d’acord amb les condicions de l’article 
146 del POUM. Per tant, caldrà impossibilitar l’accés rodat al pati amb la col·locació 
d’un barrador de pas al portal.  
5. En aplicació de la normativa vigent de seguretat contra incendis del Codi Tècnic de 
l’Edificació, es condiciona la llicència a:  
- El garatge ha de disposar de la superfície mínima de ventilació segons del DB HS3.  
- La porta d’accés al garatge ha de ser EI245-C5.  
- Els baixants que travessen el forjat del garatge han de disposar de collarins 
intumescents per garantir la compartimentació de sectors.  
- El garatge ha de disposar d’un extintor de pols ABC i enllumenat d’emergència al 
tractar-se d’un local de risc especial.  
6. El cantell dels ràfecs de coberta no tindrà un gruix superior a 0,20 m ni la seva 
volada ultrapassarà els 0,60 m del pla de façana (art. 153 POUM).  
7. S’imposa una fiança de 300,00 € per garantir la neteja i/o reposició de paviments de 
la via pública que puguin afectar-se per l’execució de l’obra, especialment pels treballs 
de moviment i transport de terres o runes previstos. Aquesta fiança també ha 
d’assegurar la correcta gestió de residus generats per l’obra.  
8. Per a la tramitació de l’expedient de primera utilització de l’edifici ampliat, serà 
necessari presentar la documentació que acrediti la correcta gestió de residus, d’acord 
amb les condicions de l’Ordenança General de Gestió de Residus aprovada el 
15/03/02 i modificada el 28/07/2005.  
9. D’acord amb l’article 75.1 del Decret 64/2014 pel qual s’aprova el Reglament sobre 
la protecció de la legalitat urbanística, per a la primera utilització i ocupació de l’edifici, 
la persona promotora ha de comunicar prèviament la finalització de les obres a 
l’ajuntament. La comunicació ha d’anar acompanyada del certificat final d’ obra expedit 
per la direcció facultativa de les obres en què han de constar els fets següents: a) Data 
de finiment de les obres. b) Que les obres han estat executades de conformitat amb el 
projecte tècnic autoritzat i, si s’escau, les seves modificacions i les condicions de la 
llicència urbanística atorgada. c) Que l’edificació està en condicions de ser utilitzada de 
conformitat amb l’ús autoritzat.  
10. D'acord a l'art. 3-a) del RD 1448/89 en relació al 77.2 de la Llei 38/88, 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. 
 
19.1. - PROPOSANT DONAR COMPTE DE LES COMUNICACIONS D'OBERTURA I 
DELS DECRETS DICTATS ENTRE ELS DIES 8 I 27 DE JUNY DE 2017 RELATIUS 

A L'ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
Núm. de referència : X2017017233     
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En relació a l’expedient AG012017000048, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Medi ambient, proposa a la Junta de Govern 
Local, adoptar els següents acords: 
 
Únic.- Donar compte de les comunicacions d’obertura i dels decrets dictats entre els 
dies 8 i 27 de juny de 2017  relatius a l’Àrea de Medi Ambient, que es relacionen a 
continuació:  
 
Tràmit Nom / comercial Concepte Adreça Decret 

Obertura Construccions 
J.Pallàs 

Oficina Ctra. De Riudaura 52 08/06/2017 
(Declaració 
responsable) 

Obertura Hongqing Zhuo Perruqueria C/Sant Ferriol 41 22/06/2017 
(Declaració 
responsable) 

Obertura Cuptel Olto Botiga de 
telefonia mòbil 

C/Nou de Sant Antoni 1-3 23/06/2017 
(Declaració 
responsable) 

Assabentat 
obertura 

Associació 
Mesquita Islàmica 
Al Rahma 

Centre de culte C/Notari Miquel Març 14-
16 

23/06/2017 

Renovació 
llicència 

Olot Meats SA Abocament 
aigües 
residuals taller 

Av. Europa 8 27/06/2017 

Baixa 
(Revisió cens) 

Xart Instal·lacions 
SL  

Instal·lacions 
calefacció i 
llauneria 

C/Mestre Vives 11 23/06/2017 

Baixa 
(Revisió cens) 

Dolors Escobairó 
Pich (Font Faja) 

Restaurant Mas Masó Nova 23/06/2017 

Baixa 
(Revisió cens) 
Trasllat a un altre 
establiment 

Serveis 
Informàtics Olot 
SL 

Venda 
informàtica 

Ctra. Riudaura núm. 37 23/06/2017 

Baixa 
(Revisió cens) 

Assform Sistemes 
SL 

Gestoria i 
assessoria 
d’empreses 

Ctra. Riudaura núm. 10  23/06/2017 

Baixa 
(Revisió cens) 

Gironet 2000 SLU Serveis de 
neteja 

Ctra. Riudaura núm. 32 23/06/2017 

Baixa 
(Revisió cens) 
Trasllat a un altre 
establiment 

Mòdena Or SL Compra i venda 
d’or 

Pg. Blay 50 27/06/2017 

Baixa 
(Revisió cens) 

Karma Venda de roba i 
complements 

C/Major 23  27/06/2017 

Baixa 
(Revisió cens) 
Trasllat a un altre 
establiment 

Anna Llens 
Plandevall 

Perruqueria C/dels Sastres 16 27/06/2017 

Baixa 
(Revisió cens) 
Trasllat a un altre 
establiment 

Perruqueria Berta Perruqueria C/dels Sastres 8 27/06/2017 

Baixa 
(Revisió cens) 

 

Llenceria Jaume Llenceria C/dels Sastres 3 27/06/2017 
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S’aprova per unanimitat. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a un quart i 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 ACCIDENTAL 

LA SECRETÀRIA 

 


