
 
 
 

 1 

ACTA NÚM. 28 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

20 DE JULIOL DE 2017 
  
A la molt lleial ciutat d’Olot el dia 20 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 M. 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 Guix Feixas, Estanis Vayreda i 
Puigvert, Jordi Alcalde i Gurt, Josep Gelis i Guix, Maria del Mar Roca i Reixach.  
Excusen la seva assistència els regidors Sr. Josep Berga i Vayreda i 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 assisteixen, com a regidors de l’oposició, el Sr. Xavier García Zabal i la Sra. Anna 
Descals Tresserras. 
 
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 
 
El Sr. Alcalde comenta que aquesta setmana encara que no hagi fet delegació formal 
al Primer Tinent d’Alcalde, per motius de salut no ha assistit a gaires actes.  
 
Explica que el regidor Josep Berga el va substituir assistint  a:  
 
. al sopar d’alcaldes del Consell Comarcal que va tenir lloc en un restaurant de la 
comarca.  
. la presentació del Catàleg del Llop que va tenir lloc divendres 14 de juliol, al Museu 
dels Volcans,  
. la festa del barri del Morrot, concretament al sopar que també va tenir lloc el 
divendres, al carrer Bestracà.  
. i a la Missa solemne a l’església de la Mare de Déu del Carme, en honor a la seva 
patrona, el dia 16 de juliol.   
 
I comenta que ell, va participar de la festa del barri del Carme, el vespre del dissabte 
15 de juliol.  
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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. - CONVENI SPONSORS FESTES DEL TURA 2017 
 
Núm. de referència : X2017017956     
 
En relació a l’expedient FE022017000001 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Festes, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1.- L’Empresa  PERE BOADA COMAS SL, serà patrocinadora de les Festes del Tura  
 
2.- El patrocini de les Festes del Tura 2017  queda establert en les següents 
contraprestacions de l`Àrea de Festes: 
 
3.- L’Empresa  PERE BOADA COMAS SL, amb motiu de les prestacions que li atorga 
el present conveni, ingressarà a l’Ajuntament la quantitat de: 600   €. 
 
És per això que s’aprova la liquidació núm: BFL-2017-800005 per l’esmentat import de: 
600.00     €. 
El lloc, terminis, forma de pagament i recursos que es podem interposar contra l’acte 
de liquidació, són els que es determinen a la liquidació que s’adjunta a l’acord. 
 
4.- L’Empresa  PERE BOADA COMAS SL  haurà de fer arribar a l’Àrea de Festes de 
l’Ajuntament d’Olot, o bé a festes@olot.cat el logotip o imatge que vulgui que aparegui 
en els llocs especificats en l’apartat 2n.-  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

4.2. - CONVENI SPONSORS FESTES DEL TURA 2017 
 
Núm. de referència : X2017017967     
 
En relació a l’expedient FE022017000002 de Festes , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat de Festes, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1.- L’Empresa  CONSTRUCCIONS J PALLAS SL, serà patrocinadora de les Festes 
del Tura . 
 
2.- El patrocini de les Festes del Tura 2017 queda establert en les següents 
contraprestacions de l`Àrea de Festes: 
 
 L’Empresa  CONSTRUCCIONS J PALLAS SL, amb motiu de les prestacions que li 
atorga el present conveni, ingressarà a l’Ajuntament la quantitat de: 600,00  €. 
 
És per això que s’aprova la liquidació núm: BFL-2017-800004 per l’esmentat import de: 
600,00 €. 
El lloc, terminis, forma de pagament i recursos que es podem interposar contra l’acte 
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de liquidació, són els que es determinen a la liquidació que s’adjunta a l’acord. 
 
3.- L’Empresa  CONSTRUCCIONS J PALLAS SL  haurà de fer arribar a l’Àrea de 
Festes de l’Ajuntament d’Olot, o bé a festes@olot.cat el logotip o imatge que vulgui 
que aparegui en els llocs especificats en l’apartat 2n. del conveni. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

4.3. - CONVENI SPONSORS FESTES DEL TURA 2017 
 
Núm. de referència : X2017018073     
 
En relació a l’expedient FE022017000003 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Festes, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1.- L’Empresa  REVISIONS DE VEHICLES SA, serà patrocinadora de les Festes del 
Tura  
 
2.- El patrocini de les Festes del Tura 2017  queda establert en les següents 
contraprestacions de l`Àrea de Festes: 
 
3.- L’Empresa  REVISIONS DE VEHICLES SA, amb motiu de les prestacions que li 
atorga el present conveni, ingressarà a l’Ajuntament la quantitat de: 600   €. 
 
És per això que s’aprova la liquidació núm: BFL-2017-800003 per l’esmentat import de: 
600.00     €. 
El lloc, terminis, forma de pagament i recursos que es podem interposar contra l’acte 
de liquidació, són els que es determinen a la liquidació que s’adjunta a l’acord. 
 
4.- L’Empresa  REVISIONS DE VEHICLES SA  haurà de fer arribar a l’Àrea de Festes 
de l’Ajuntament d’Olot, o bé a festes@olot.cat el logotip o imatge que vulgui que 
aparegui en els llocs especificats en l’apartat 2n.-  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

4.4. - CONVENI SPONSORS FESTES DEL TURA 2017 
 
Núm. de referència : X2017018077     
 
En relació a l’expedient FE022017000004 de Festes, vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Festes, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1.- L’Empresa  BASSOLS ENERGIA SA, serà patrocinadora de les Festes del Tura  
 
2.- El patrocini de les Festes del Tura 2017  queda establert en les següents 
contraprestacions de l`Àrea de Festes: 
 
3.- L’Empresa  BASSOLS ENERGIA SA, amb motiu de les prestacions que li atorga el 
present conveni, ingressarà a l’Ajuntament la quantitat de: 600,00  €. 
 
És per això que s’aprova la liquidació núm: BFL-2017-800002 per l’esmentat import de: 
600,00 €. 
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El lloc, terminis, forma de pagament i recursos que es podem interposar contra l’acte 
de liquidació, són els que es determinen a la liquidació que s’adjunta a l’acord. 
 
4.- L’Empresa  BASSOLS ENERGIA SA  haurà de fer arribar a l’Àrea de Festes de 
l’Ajuntament d’Olot, o bé a festes@olot.cat el logotip o imatge que vulgui que aparegui 
en els llocs especificats en l’apartat 2n. del conveni. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

4.5. - CONVENI SPONSORS FESTES DEL TURA 2017 
 
Núm. de referència : X2017018079     
 
En relació a l’expedient FE022017000005 de Festes, vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat de Festes, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1.- L’Empresa  SOREA SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS 
SA, serà patrocinadora de les Festes del Tura  
 
2.- El patrocini de les Festes del Tura 2017  queda establert en les següents 
contraprestacions de l`Àrea de Festes: 
 
3.- L’Empresa  SOREA SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS 
SA, amb motiu de les prestacions que li atorga el present conveni, ingressarà a 
l’Ajuntament la quantitat de: 3000,00  €. 
 
És per això que s’aprova la liquidació núm: BFL-2017-800001 per l’esmentat import de: 
3000,00 €. 
El lloc, terminis, forma de pagament i recursos que es podem interposar contra l’acte 
de liquidació, són els que es determinen a la liquidació que s’adjunta a l’acord. 
 
4.- L’Empresa  SOREA SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS 
SA,haurà de fer arribar a l’Àrea de Festes de l’Ajuntament d’Olot, o bé a 
festes@olot.cat el logotip o imatge que vulgui que aparegui en els llocs especificats en 
l’apartat 2n. del conveni 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.1. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.- PROPOSANT APROVAR EL PROJECTE " LA 
GARROTXA TURISME INTEL·LIGENT " I SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER LA 

PRÒRROGA DE L'AODL MONTSE PADROSA GELABERT. 
 
Núm. de referència : X2017018276     
 
Vista la resolució TSF/1322/2017, de 25 de maig, per la qual s’obre la convocatòria per 
a l’any 2017 per a la concessió de subvencions destinades als Programes de suport al 
desenvolupament local. 
 
I en relació a l’expedient SPR12017000008 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 pla de treball “La Garrotxa Turisme Intel·ligent” – AODL Montse 
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Padrosa Gelabert.  
 
Segon.- Sol·licitar una subvenció per import de 27.045,55 euros, corresponent a la 
pròrroga del pla de treball per l’any 2017. 
 
Tercer.- Facultar l’alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
5.2. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.- PROPOSANT APROVAR EL PLA DE TREBALL 

"PROMOCIÓ ECONÒMICA DELS MUNICIPIS DE LA GARROTXA I SUPORT A 
L'AGÈNCIA COMARCAL" I SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ. 

 
Núm. de referència : X2017018346     
 
Vista la resolució TSF/1322/2017, de 25 de maig, per la qual s’obre la convocatòria per 
a l’any 2017 per a la concessió de subvencions destinades als Programes de suport al 
desenvolupament local. 
 
I en relació a l’expedient SPR12017000009  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 pla de Treball  “Promoció econòmica dels municipis de la Garrotxa 
i suport a l’agència comarcal” – AODL Maria Aulinas Costa. 
 
Segon.- Sol·licitar una subvenció per import de 27.045,55 euros, corresponent a la 
pròrroga del pla de treball per l’any 2017. 
 
Tercer.- Facultar l’alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
5.3. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.- PROPOSANT APROVAR EL PLA DE TREBALL 
"PROJECTES ESTRATÈGICS" I SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AODL RAQUEL 

PUJOLAR TORRENT. 
 
Núm. de referència : X2017018355     
 
Vista la resolució TSF/1322/2017, de 25 de maig, per la qual s’obre la convocatòria per 
a l’any 2017 per a la concessió de subvencions destinades als Programes de suport al 
desenvolupament local. 
 
I en relació a l’expedient SPR12017000010 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 pla de Treball  “Projectes estratègics” – AODL Raquel Pujolar 
Torrent. 
 
Segon.- Sol·licitar una subvenció per import de 27.045,55 euros, corresponent a la 
pròrroga del pla de treball per l’any 2017. 
 
Tercer.- Facultar l’alcalde per signar tota la documentació necessària.  



 6 

S’aprova per unanimitat. 
 
5.4. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.- PROPOSANT APROVAR EL PLA DE TREBALL 

HUB GARROTXA I SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DINS EL MARC DE LA 
RESOLUCIÓ TSF/1322/2017. 

 
SPR12017000011 
 
Núm. de referència : X2017018363     
 
Vista la resolució TSF/1322/2017, de 25 de maig, per la qual s’obre la convocatòria per 
a l’any 2017 per a la concessió de subvencions destinades als Programes de suport al 
desenvolupament local. 
 
I en relació a l’expedient SPR12017000011 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 pla de Treball  “Hub Garrotxa”. 
 
Segon.- Sol·licitar una subvenció per import de 27.045,55 euros. 
 
Tercer.- Facultar l’alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
6.1. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.- Proposant aprovar el projecte Treball als barris 

2017 i sol·licitud de subvenció. 
 
Núm. de referència : X2017018595     
 
Vista la resolució TSF/1324/2017, de 25 de maig, per la qual s’obre la convocatòria per 
a l’any 2017 per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport als 
territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Projecte als 
Barris. 
 
I en relació a l’expedient SPR12017000012 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 projecte Treball als Barris 2017.  
 
Segon.- Sol·licitar una subvenció per import de 307.109,96 euros, segons detall: 
 

CODI 
Nom del programa /  Línia 
d’actuació 

Subvenció 
sol·licitada 

PROG. A 
Programa específic de caràcter 
experimental i innovador 117.461,76 

PROG. B - B1 
Programes de qualificació 
professional 4.550,00 

PROG. D Programes d’experienciació laboral 185.098,20 
 TOTAL 307.109,96 

 
Tercer.- Facultar a l’Alcalde per signar tota la documentació necessària. 
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S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. OBRES 
 
7.1. - ADJUDICACIÓ, DE LES OBRES DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE LA 

VIA PEATONAL INTERVOLCÀNIC. 
 
Núm. de referència : X2017012430     
 
Per acord de la Junta de Govern Local, de data 18 de maig de 2017, es va aprovar es 
va aprovar l’expedient de contractació administrativa  de les obres del projecte de 
construcció de la via peatonal intervolcànic –VIA VERDA. 
 
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 19 de juny de 2017 va finalitzar el termini per a la presentació d’ofertes, 
havent-se presentat a la licitació les següents empreses: 

- “Catalana d’infraestructures i Serveis Associats, SL “ (CISA) 
- “Construo Construccions Generals, SL” 
- “Josep Vilanova, SA” 
- “Massachs Obres i Paisatges, SLU” 
- “Puig Alder, SL” 
- “Pere Boada Comas, SL” 
- “Construccions Icart, SA” 
- “Argon Informatica, SA” 
 
Vistos els antecedents obrants a l’expedient CCS12017000013 i de conformitat amb 
l’informe de valoració de les ofertes econòmiques, emès pel Cap de l’Àrea 
d’Infraestructura i Urbanisme de  l’Ajuntament d’Olot, en data 23 de juny de 2017.  
 
La Mesa de Contractació, en data 28 de juny de 2017, assumí i aprovà el contingut de 
l’informe tècnic de valoració de les ofertes presentades i proposà l’adjudicació de les 
obres a favor de l’empresa “Massachs Obres i Paisatges, SLU” per haver presentat 
l’oferta econòmicament més avantatjosa.  
 
Per Decret de l’Alcaldia, de data 3 de juliol de 2017, es va requerir a l’empresa 
“Massachs Obres i Paisatges, SLU” per tal que presentés la documentació justificativa 
a què fa referència l’article 151.2 del TRLCSP i la clàusula 16 del Plec de clàusules 
administratives particulars regulador de la contractació, atorgant-li un termini de 10 
dies hàbils a l’efecte. 
 
En data 14 de juliol de 2017 (R.E. núm. E2017012242) i dins el termini establert a 
l’efecte, l’empresa “Massachs Obres i Paisatges,SLU” presentà la documentació 
requerida. 
 
De conformitat amb l’article 151.3 del TRLCSP 
 
Atès que la competència per a l’adopció del present acord és de Junta de Govern 
Local, en virtut de la delegació efectuada per Decret de l’Alcaldia de data 26 de juny de 
2015. 
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La regidora delegada de Participació, Transparència i Govern Obert, proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- ADJUDICAR el contracte de les obres del projecte de construcció de la via 
peatonal intervolcànic.- VIA VERDA, a favor de l’empresa “MASSACHS OBRES I 
PAISATGES, SLU”, amb NIF.B17245093, pel preu següent: 
QUARANTA-QUATRE MIL SET-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-
TRES CÈNTIMS (44.787,43 €)  + IVA:  NOU MIL QUATRE-CENTS CINC EUROS 
AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS (9.405,36 €)   
 
Segon.- L’adjudicació es practica en subjecció estricta a les condicions del plec de 
clàusules administratives particulars reguladores de la contractació, aprovat per la 
Junta de Govern Local de data 18 de maig de 2017; al projecte redactat per 
l’arquitecte Sr. Simó Roca Asperó;   així com amb l’oferta presentada. 
 
Tercer.- L’import del contracte es pagarà amb càrrec a la partida núm. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200300 1702179 Despeses 17141  1532 61909 54192.79 ACTUACIONS BARRI SANT MIQUEL (PR17)100 001 001 001 000 000 
200200 1702179 Despeses 17141  1532 61909 -15517.50 ACTUACIONS BARRI SANT MIQUEL (PR17)100 001 001 001 000 000 
 
 

Quart.- Les característiques i avantatges de l’oferta adjudicatària respecte de les 
demés ofertes presentades,  queden acreditades en l’informe  de valoració emès pel 
Cap de l’Àrea d’Infraestructura i Urbanisme de l’Ajuntament d’Olot, en data 23 de juny 
de 2017 , i que es  detalla  a continuació:  

 

 

OFERTA 
 ECONÒMICA 

PEBi 

TERMINI 
 D'EXECUCIO 

 TEi 

TERMINI DE 
GARANTIA  

TGi 
PUNTUACIÓ  

PROCEDIMENT 

CATALANA D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS 
ASSOCIATS, SL (CISA) 57,91  24,00  15,00  96,91  

CONSTRUO CONSTRUCCIONS GENERALS, S.L. 58,19  24,00  15,00  97,19  

JOSEP VILANOVA, S.A. 58,38  16,20  3,00  77,58  

MASSACHS OBRES I PAISATGES, S.L.U. 61,00  24,00  15,00  100,00  

PUIG ALDER , S.L.  52,73  24,00  15,00  91,73  

ARGON INFORMÀTICA, S.A. 59,39  24,00  15,00  98,39  

PERE BOADA COMAS, S.L. 59,78  24,00  15,00  98,78  

CONSTRUCCIONS ICART, S.A. 58,13  24,00  6,00  88,13  

 

Tota la informació necessària que justifica la present adjudicació es troba publicada en 
el Perfil del Contractant de l’Ajuntament d’Olot.  
 
Cinquè.- El termini d’execució de les obres  és de 1 mes i 3 dies, a comptar des de la 
data de comprovació del replanteig; essent el termini de garantia de 6 anys.  
 
Sisè.-  La direcció de les obres anirà a càrrec de l’arquitecte Sr. Simó Roca Asperó. 
 
Setè.- Els treballs de coordinació de seguretat i salut aniran a càrrec de l’arquitecte 
tècnic municipal Sr. Xavier Canal Molas. 
 
Vuitè.-  Designar al Sr. Ramon Prat i Molas, responsable del contracte.  
 
Vuitè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a la resta d’empreses que han 
participat en la licitació. 
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Novè.- Publicar l’adjudicació del contracte mitjançant anunci en el Perfil del 
Contractant, de conformitat amb l’article 151.4 del TRLCSP.  
 
Desè.- Requerir a l’adjudicatària per tal que en el termini màxim de 5 dies a comptar 
del dia següent a la notificació de l’adjudicació, comparegui a l’Ajuntament per a la 
formalització del contracte, de conformitat amb l’article 8 del Decret Llei 3/2016, de 31 
de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública. 
 
Onzè.- Facultar el Sr. Alcalde per tal que en nom i representació de la Corporació signi 
el corresponent contracte.  
 
Dotzè.- Publicar la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del 
Contractant de l’Ajuntament d’Olot, de conformitat amb l’article 154 del TRLCSP.”  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
7.2. - ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE 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, de data 13 d’abril de 2017, es va aprovar 
l’expedient de contractació administrativa de les “obres del projecte d’urbanització de 
Nou Vial (PA.03.02) i connexió amb el carrer Garrinada. Fase 1: Nou Vial (PA. 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 per a la presentació d’ofertes, 
havent-se presentat a la licitació les següents empreses: 

- “Aglomerats Girona, SA” 
- “Agustí y Masoliver, SA” 
- “Excavacions Osona, SA” 
- “Massachs Obres i Paisatges, SLU” 
- “Construccions Fusté, SA” 
- “Josep Vilanova, SA” 
- “Pere Boada Comas, SL” 
- “Argon Informàtica, SA” 
- “Construccions Icart, SA” 
- “Rubau-Tarrés, SAU” 
 
Vistos els antecedents obrants a l’expedient CCS12017000010 i de conformitat amb 
l’informe de valoració de les ofertes, emès pel Cap de l’Àrea d’Infraestructura i 
Urbanisme de l’Ajuntament d’Olot, en data 13 de juny de 2017, l’oferta econòmicament 
més avantatjosa ha estat la presentada per l’empresa “Josep Vilanova, S.A.”, la qual 
podria incórrer en un supòsit de baixa desproporcionada o temerària. 
 
En conseqüència, la Mesa de Contractació, en sessió celebrada en data 13 de juny de 
2017, i en aplicació de l’article 152 del TRLCSP, va acordar concedir un termini  de 10 
dies hàbils a l’empresa “Josep Vilanova, SA” per tal que justifiqués les condicions de 
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l’oferta presentada.  
 
La Junta de Govern Local, en data 15 de juny de 2017, acordà donar audiència a 
l’empresa “Josep Vilanova, SA”, la qual va presentar la deguda justificació de l’oferta 
dins el termini establert a l’efecte (R.E. núm. E2017011090, de data 26706/2017).  
 
La Mesa de Contractació, en data 28 de juny de 2017, va assumir i aprovar el 
contingut de l’informe tècnic de valoració de la justificació de l’oferta presentada per 
l’empresa “Josep Vilanova, S.A.”, d’acord amb el qual l’oferta es considerada com a  
viable i, en conseqüència, proposà a l’òrgan de contractació l’adjudicació de les obres 
a favor de dita empresa, per haver presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa.  
 
Per acord de la Junta de Govern Local, de data 6 de juliol de 2017, es va requerir a 
l’empresa “Josep Vilanova, SA” per tal que presentés la documentació justificativa a 
què fa referència l’article 151.2 del TRLCSP i la clàusula 13 del Plec de clàusules 
administratives particulars regulador de la contractació, atorgant-li un termini de 10 
dies hàbils a l’efecte. 
 
Vist que la documentació requerida ha estat presentada dins el termini atorgat a 
l’efecte, la Mesa de contractació, en reunió celebrada el 17 de juliol de 2017, procedeix 
a la revisió i qualificació de la mateixa i acorda que l’empresa “Josep Vilanova,SA” 
compleix amb els requisits de capacitat i solvència exigits en el Plec de clàusules 
administratives particulars regulador de la contractació.  
 
De conformitat amb l’article 151.3 del TRLCSP 
 
Atès que la competència per a l’adopció del present acord és de Junta de Govern 
Local, en virtut de la delegació efectuada per Decret de l’Alcaldia de data 26 de juny de 
2015. 
 
La regidora delegada de Participació, Transparència i Govern Obert, proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- ADJUDICAR el contracte 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, SA, amb NIF. 
A17444092 pel preu següent: 

CENT CATORZE MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA-CINC 
CÈNTIMS (114.460,85 €)  + IVA: VINT-I-QUATRE MIL TRENTA-SIS EUROS AMB 
SETANTA-VUIT CÈNTIMS (24.036,78 €)   
 
Segon.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de 
clàusules administratives particulars reguladores de la contractació, aprovat per la 
Junta de Govern Local de data 13 d’abril de 2017;  i al projecte redactat per l’arquitecte 
Sr. Josep Segalés  Carrera -Segalés Carrera, SLP-; així com amb l’oferta presentada. 
 
Tercer.- L’import del contracte es pagarà amb càrrec a la partida núm. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200300 17001986 Despeses 17141  1532 61915 138497.63 URBANITZACIO C.GARRINADA 100 001 001 001 000 000 
200210 17001986 Despeses 17141  1532 61915 -80540.22 URBANITZACIO C.GARRINADA 100 001 001 001 000 000 
 
 

Quart.- Les característiques i avantatges de l’oferta adjudicatària respecte de les demés 
ofertes presentades,  queden acreditades en els informes de valoració dels diferents 
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criteris d’adjudicació degudament puntuats que consten a l’expedient i que de manera 
resumida són els següents: 

- Quadre tècnic: 3,5 punts 

- Origen dels subministraments principals al servei d’obra: 4 punts. 

- Implantació d’acopis en l’àmbit d’obra i mesures de neteja i restauració: 4 punts 

- Mà d’obra i maquinària expressament assignada a les diferents activitats d’obra: 4 
punts. 

- Procediment constructiu a adoptar per minimitzar les afectacions i efectes negatius 
sobre l’entorn: 5 punts. 

- Recursos en la proximitat de l’obra: 4 punts 

- Preu: 60 punts. 

- Termini d’execució: 10 punts 

- Termini de garantia: 5 punts. 

TOTAL PUNTUACIÓ: 99,50 punts. 
 

 
PUNTUACIO 
 SOBRE 2 PTi 

PUNTUACIO 
 SOBRE 3 PEi 

PUNTUACIÓ  
PROCEDIMENT Pi 

AGLOMERATS GIRONA, S.A. 19,20  64,27  83,47  
AGUSTI Y MASOLIVER, S.A. 22,50  58,99  81,49  
EXCAVACIONS OSONA, S.A. 21,50  65,61  87,11  
MASSACHS OBRES I PAISATGES, S.L.U. 21,10  60,33  81,43  
CONSTRUCCIONS FUSTE, S.A. 22,80  66,68  89,48  
JOSEP VILANOVA, S.A. 24,50  75,00  99,50  
PERE BOADA COMAS, S.L. 19,00  65,44  84,44  
ARGON INFORMÀTICA, S.A. 20,00  67,98  87,98  
CONSTRUCCIONS ICART, S.A. 12,00  60,53  72,53  

RUBAU - TARRES, S.L.U. 21,00  63,95  84,95  
 

Tota la informació necessària que justifica la present adjudicació es troba publicada en 
el Perfil del contractant de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Cinquè.- El termini d’execució de les obres  és de 1,5  mesos, a comptar des de la 
data de comprovació del replanteig; essent el termini de garantia de 6 anys.  
 
Sisè.-  La direcció de les obres i els treballs de coordinació de seguretat i salut anirana 
càrrec  a càrrec de  l’empresa “Segalés Carrera, SLP 
 
Setè.- Designar al Sr. Ramon Prat Molas responsable del contracte  
 
Vuitè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a la resta d’empreses que han 
participat en la licitació. 
 
Novè.- Publicar l’adjudicació del contracte mitjançant anunci en el Perfil del 
Contractant, de conformitat amb l’article 151.4 del TRLCSP.  
 
Desè.- Requerir a l’adjudicatària per tal que en el termini màxim de 5 dies a comptar 
del dia següent a la notificació de l’adjudicació, comparegui a l’Ajuntament per a la 
formalització del contracte, de conformitat amb l’article 8 del Decret Llei 3/2016, de 31 
de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública. 
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Onzè.- Facultar el Sr. Alcalde per tal que en nom i representació de la Corporació signi 
el corresponent contracte.  
 
Dotzè.- Publicar la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del 
Contractant de l’Ajuntament d’Olot, i en Butlletí Oficial de la Província de Girona 
(BOP)de conformitat amb l’article 154 del TRLCSP.”  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.3. - TREBALLS D'ARRANJAMENT DE FLONJALLS A LA CARRETERA DE 
RIUDAURA 

 
Núm. de referència : X2017018485     
 
El mes de febrer de 2017 es va signat un conveni amb la Diputació de Girona per a 
l’execució de les obre de tractament superficial asfàltic al tram municipal de la 
carretera de Riudaura, en el qual s’establia que prèviament l’Ajuntament havia de 
portar a terme l’arranjament d’uns 500 m2 de fresat i reposició amb 5 cm d’aglomerat 
asfàltic en zones amb deformació i grans fisures.  
Per a l’execució dels treballs esmentats s’han sol·licitat pressupostos a les empreses: 
“Aglomerats Girona,SA”; “Arico Forest,SL” i “Josep Vilanova,SA”. 
 
Atès que el director tècnic de la Brigada Municipal en data 10 de juliol de 2017 informa 
favorablement el pressupost presentat per “Josep Vilanova,Sa”  
 
I vist  l’expedient administratiu núm: CC012017000259 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)  els treballs 
d'arranjament de flonjalls a la carretera  de Riudaura  d’acord amb el seu pressupost 
núm. P024-17 annex a l’expedient.  
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: SET MIL NOU-CENTS SETANTA 
EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTKIMS  (7.970,48 €)+ IVA: MIL SIS-CENTS 
SETANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS ( 1.673,80€).  Es pagarà amb 
càrrec a: 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17142  1532 210000 9644.28 CONSERVACIO 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 CC012017000259. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
7.4. - OBRES DE REHABILITACIÓ DE PART DE LA COBERTA (ZONA VOLADÍS) 

DE LA LLAR D'INFANTS LES FONTS 
 
Núm. de referència : X2017018403     
 
Atès l’informe  dels Serveis Tècnics Municipals de data 14 de juliol de 2017 que fa 
referència a la necessitat d’efectuar treballs de rehabilitació a la zona voladís de la 
coberta de la Llar d’Infants les Fonts, ateses les filtracions d’aigua provinents de la 
coberta metàl·lica. 
Atès que s’informa favorablement el pressupost  i l’informe tècnic presentat per 
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l’empresa “Arco Muntatges (Servicios  Empresariales del Maresme, SLU)” . 
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012017000257 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  SERVICIOS EMPRESARIALES DEL MARESME 
SL (B6582479-9)  els treballs de rehabilitació de la coberta (zona voladís) de la Llar 
d'infants de les Fonts d'acord amb el seu pressupost  núm. 277 i l'informe tècnic de la 
mateixa empresa que figuren com annex a l'expedient.  
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: DINOU MIL CENT NORANTA-
QUATRE EUROS (19.194 €)  + IVA: QUATRE MIL TRENTA EUROS AMB 
SETANTA-QUATRE CÈNITMS (4.030,74 €) .  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17500  320  63213 23224.74 ACT. LLAR INFANTS LES FONTS 

(CONTINGENCIA) 
100 001 001 001 000 000 

 
Tercer.- SERVICIOS EMPRESARIALES DEL MARESME SL  executarà els treballs 
esmentats en un termini màxim d’1 mes (agost). 
 
Quart.- adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el 
número d’expedient CC012017000257. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. SERVEIS 
 

7.5. - PRÒRROGA I REVISIÓ DE PREUS  CONTRACTE D'ARRENDAMENT D'UN 
LOCAL DE LES  "SITGES" UBICAT A LA ZONA DE L'ESTACIÓ 

 
Núm. de referència : X2017018515     
 
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 25 de juliol de 1996 va adjudicar la cessió 
d’ús en arrendament d’un local de les sitges ubicat a la zona de l’Estació d’Olot per un 
termini de 10 anys, amb l’entitat “SAT LA VALL DE BAS”. 
La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 26 de juliol de 2006 va acordar 
prorrogar per cinc anys el contracte esmentat, fins a 25 de juliol de 2011. 
 
Atès que segons estableix la clàusula segona del plec el contracte es pot prorrogar 
d’any en any fins a un màxim de 25 anys previ acord d’ambdues parts.  
 
Atesa la sol·licitud de la “SAT LA VALL DE BAS” , Registre d’Entrada núm. 
E2017012401 de data 19/07/2017 de pròrroga del contracte de lloguer. 
 
Atès que segons s’estableix en la clàusula tercer del plec , el preu de l’arrendament 
s’actualitzarà anualment i de manera acumulativa d’acord amb l’IPC i que a juny de 
2017 és de 1,5 % . 
 
I vist  l’expedient administratiu núm: CC012017000260 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.-  Prorrogar pel termini d’un any amb efectes del dia 25 de juliol de 2017 el 
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contracte d’arrendament d’un local de les “sitges” ubicat a la zona de l’Estació  i 
adjudicat a la “ SAT N 1656 VALL DE BAS (F1705022-0) . 
Segon.- Augmentar en un 1,5% el preu de l’arrendament i fixar-lo  en CENT 
QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS (149,58 €) + IVA 
mensuals,  amb efectes del dia 1 de juliol de 2017. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. COMPRES.  
 

7.6. - ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT  PER ARRENDAMENT AMB OPCIÓ 
DE COMPRA, D'UN VEHICLE  AMB DESTÍ A LA POLICIA MUNICIPAL 

 
Núm. de referència : X2017010730     
 
Per acord de la Junta de Govern Local, de data  4 de maig de 2017, s’aprovà 
l’expedient de contractació administrativa pel subministrament per arrendament amb 
opció de compra d’un vehicle furgoneta mixta, transformat, condicionat i equipat per a 
ús policial, destinat a la Policia Municipal, es va aprovar el plec de clàusules 
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques, la despesa i es va 
convocar licitació. 
 
El procediment a seguir per a l’adjudicació de contracte és l’obert, atenent a diversos 
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). 
 
Per acord de la Junta de Govern Local, de data 18 de maig de 2017, es va modificar el 
Plec de prescripcions tècniques i s’amplià el termini de presentació de proposicions. 
 
En data 6 de juny de 2017 finalitzà el termini de presentació de proposicions, havent-
se presentat a la licitació 5 proposicions. 
 
Previs els tràmits que figuren a l’expedient CCS12017000011, per acord de la Mesa de 
Contractació, de data 22 de juny de 2017, es va proposar l’exclusió de l’empresa 
BANCO SANTANDER, S.A. atès que la seva oferta no s’ajusta al previst en els plecs, 
alhora que incorre en contradiccions que fan impossible deduir de manera objectiva i 
clara l’import real ofertat. 
 
De conformitat amb l’informe de valoració de les proposicions admeses a la licitació, 
emès pel Sergent de la Policia Municipal amb el vistiplau del Sots-Inspector en Cap de 
la Policia Municipal, la Mesa de Contractació, en sessió de data 22 de juny de 2017, va 
proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte a favor de l’empresa 
LEASEPLAN SERVICIOS, S.A. per haver presentat l’oferta econòmicament més 
avantatjosa. 
 
D’acord amb l’article 151.2 del TRLCSP i amb la clàusula 13 del Plec de clàusules 
administratives particulars reguladores de la contractació, per Decret de l’Alcaldia de 
data 29 de juny de 2017, es va requerir a l’empresa LEASEPLAN SERVICIOS, S.A. 
per tal que presentés la documentació prèvia a l’adjudicació del contracte. 
 
Vist que l’empresa LEASEPLAN SERVICIOS, S.A. ha donat compliment al 
requeriment esmentat dins el termini establert a l’efecte. 
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De conformitat amb els punts 3 i 4 de l’article 151 del TRLCSP. 
 
D’acord amb el punt 1 de la Disposició Addicional Segona del TRLCSP i amb el decret 
de 26 de juny de 2015 de delegació de competències de l’Alcalde en favor de la Junta 
de Govern Local. 
 
D’acord amb el decret, de data 30 de juny de 2015, de delegacions de competències 
en favor de Regidors, la regidora delegada de Participació, Transparència i 
Govern Obert proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següent acords: 
 
Primer.- EXCLOURE de la licitació convocada per adjudicar el contracte de 
subministrament per arrendament amb opció de compra d’un vehicle furgoneta mixta, 
transformat, condicionat i equipat per a ús policial, destinat a la Policia Municipal, a 
l’empresa BANCO SANTANDER, S.A., d’acord amb els fets i fonaments exposats en 
els antecedents. 
 
Segon.- ADJUDICAR la contractació del subministrament per arrendament amb opció 
de compra d’un vehicle furgoneta mixta, transformat, condicionat i equipat per a ús 
policial, destinat a la Policia Municipal, a favor de l’empresa LEASEPLAN SERVICIOS, 
S.A., amb CIF. A78007473, pel preu de quaranta-tres mil vuit-cents quaranta-tres 
euros amb catorze cèntims (43.843,14€), IVA inclòs. 
 
Aquest import es desglossa en trenta-sis mil dos-cents trenta-quatre euros 
(36.234,00€) i set mil sis-cents nou euros amb catorze cèntims (7.609,14€) d’IVA, 
calculat al 21%. 
 
La quota mensual és de 603.90 € + 126,82 € (IVA 21%)  
 
A més de l’adjudicatària han participat en la licitació les següents empreses: 
BBVA Autorenting, S.A. 
ANDACAR 2000, S.A. 
CRONORENT, S.L. 

Les característiques i avantatges de l’oferta adjudicatària, determinants de la seva 
selecció davant les restants ofertes valorades, queden detallades en l’informe de 
valoració dels diferents criteris d’adjudicació degudament puntuats, essent els 
següents: 

- Preu: 55 punts 

- Consum de combustible als 100 Km: 10 punts. 

- Millor opció de compra del vehicle (valor residual): 13,08 punts. 

- Nombre de dies naturals d’avançament del lliurament: 2 punts. 

- Distància del servei tècnic d’assistència pel manteniment i/o reparació: 10 punts. 

- Major import abonat per quilòmetre no consumit un cop finalitzat el període 
contractual: 5 punts. 

- Menor import carregat per quilòmetre excedit un cop finalitzat el període contractual: 
0,87 punts. 

Millores tècniques: 1 punt. 

TOTAL PUNTUACIÓ: 96,95 punts 

Tota la informació necessària que justifica la present adjudicació es troba publicada en 
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el Perfil del contractant de l’Ajuntament d’Olot. 

L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de clàusules 
administratives particulars i del plec de prescripcions tècniques reguladora de la 
contractació. 

Tercer.- El termini d’arrendament del vehicle serà de 60 mesos a partir de la recepció 
del mateix. 

Quart.- L’import del contracte pel que fa a l’exercici 2017 es pagarà amb càrrec a la 
partida : 

 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200300 1701725 Despeses 17180  132  204000 2922.88 RENTINGS VEHICLES POLICIA 100 001 001 001 000 000 
200200 1701725 Despeses 17180  132  204000 -1285.54 RENTINGS VEHICLES POLICIA 100 001 001 001 000 000 

Cinquè.- S’accepta la següent millora, d’acord amb l’oferta de l’adjudicatari: Disposar 
de bluetooth amb control des del volant. 

Sisè.- Es nomena com a responsable del contracte al Sr. Ignasi López Clevillé, Sots-
Inspector en Cap de la Policia Municipal. 

Setè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a la resta de licitadors que han 
pres part en el procediment. 

Vuitè.- Publicar l’adjudicació del contracte mitjançant anunci en el Perfil del Contractant 
de l’Ajuntament d’Olot, de conformitat amb l’article 151.4 del TRLCSP. 

Novè.- Requerir a l’adjudicatària per tal que en el termini de 5 dies a comptar del dia 
següent a la recepció de la notificació de l’adjudicació, comparegui a l’Ajuntament per 
a la formalització del contracte, de conformitat amb l’article 8.i) del Decret Llei 3/2016, 
de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública. 

Desè.- Facultar el Sr. Alcalde per tal que en nom i representació de la Corporació, 
signi el corresponent contracte.  
 
Onzè.- Publicar la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del 
contractant de l’Ajuntament d’Olot, de conformitat amb l’article 154 del TRLCSP 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.7. - ADQUISICIÓ DEL SOFTWARE PER A LES PDAs DE LA POLICIA 
MUNICIPAL QUE S'UTILITZARAN PER LA GESTIÓ DE DENÚNCIES 

 
Núm. de referència : X2017018332     
 
Atès l’informe de la Policia Municipal on s’exposa que des de l’any passat la Policia 
s’està dotant de noves tecnologies per tal de poder realitzar les denúncies de trànsit i 
de convivència per mitjans electrònics. 
 
Atès que s’han adquirit diverses PDAs destinades a aquesta finalitat i que cal adquirir 
el software necessari pel seu funcionament. 
 
Atès que aquest software el subministra SOMINTEC SL. 
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Vist l’expedient administratiu núm: CC012017000255 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 SOMINTEC SL (B5519203-3) el software necessari per al 
funcionament de les PDAs de la Policia Municipal d’Olot que s'utilitzaran per la gestió 
de denúncies i segons pressupost adjuntat a l’expedient.  
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: TRES MIL NOU-CENTS SETANTA-
SET EUROS (3.977 €) + IVA: VUIT-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB DISSET 
CÈNTIMS (835,17 €).  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17180  132  63902 4812.17 EQUIPAMENT SERVEI  

SEGURETAT (PR17) 
180 030 999 060 999 999 

 
Tercer.- SOMINTEC SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o 
hi farà constar el número d’expedient CC012017000255. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.1. - APROVACIÓ RELACIÓ D'ORDENACIÓ DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2017018476     
 
En relació a l’expedient CPG22017000077 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: 
 
Primer.- Aprovar la relació d’ordenació de despeses Annex núm. 17/028 per un import 
total de 131.380.50 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 131380.50 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 999 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.1. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CLUB TENNIS TAULA OLOT 
 
Núm. de referència : X2017018222     
 
En relació a l’expedient CPG12017000189 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  subvenció, amb caràcter de concessió directa no prevista en el 
pressupost de l’any 2017, a l’ entitat CLUB TENIS TAULA OLOT amb  NIF: 
G17810458 per un import de 1.000,00 euros, amb càrrec a la partida 
17.100.912.480026 “TRANSFERÈNCIES D’ALCALDIA”. 
 
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. 
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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 1703196001 Despeses 17100  912  480026 1000 TRANSFERENCIES ALCALDIA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
10.1. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CASA CULTURAL 

DE ANDALUCIA DE LA GARROTXA 
 
Núm. de referència : X2017018464     
 
En relació a l’expedient CPG22017000076 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: 
 
Procedir a la bestreta de 2.000,00 euros a l’ Associació CASA CULTURAL DE 
ANDALUCIA DE LA GARROTXA en concepte d’avançament de la subvenció atorgada 
per un import total de 5.000.00 euros, destinada activitats de l’entitat, aprovada per la 
Junta de Govern Local de data 8 de juny de 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 
 1702501001 Despeses 17160  924  480060 2000 SUBVENCIO CASA CULTURAL D'ANDALUSIA160 999 999 065 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.1. - APROVACIO PLA INSPECCIÓ IAE (01/07/2017-31/12/2018) 
 
 
Núm. de referència : X2017018488     
 
En relació a l’expedient d’ofici AE012017000029 relatiu el Pla d’Inspecció anual 
 
Primer.- L’article 116 de la Llei 58/2003, de 17 desembre General Tributària (en 
endavant LGT) i l’article 170.2 del RD 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària 
i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d’aplicació dels 
tributs (en endavant RGGI), estableix l’obligació d’elaborar un Pla d’inspecció anual, i 
l’atribueix caràcter reservat, reserva que és necessària a l’objecte de garantir l’eficàcia 
de l’actuació administrativa, tret en el que afecti les directrius generals les quals 
podran publicar-se amb la finalitat de fer públics els criteris bàsics que informen el Pla 
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per tal d’aconseguir l’equilibri entre les relacions Administració-administrat i la garantia 
d’imparcialitat de l’administració. 
 
Segon.- L’article 170.1 RGGI estableix que la planificació comprendrà les estratègies i 
objectius generals de les actuacions inspectores i es concretarà en el conjunt de plans 
i programes definits sobre sectors econòmics, àrees d’activitat, operacions i supòsits 
de fet, relacions jurídic-tributàries o altres, conforme als que els òrgans d’inspecció 
hauran de desenvolupar la seva activitat. 
 
Tercer.- L’apartat cinquè de l’esmentat article 170 del RGGI estableix que el Pla o 
Plans parcials d’Inspecció recolliran els programes d’actuació, àmbits prioritaris i 
directrius que serveixin per a seleccionar els obligats tributaris sobre els que hagin 
d’iniciar-se actuacions inspectores. D’altra banda, l’apartat setè indica alhora que, els 
Plans, els mitjans informàtics de tractament de la informació i els demés sistemes de 
selecció dels obligats tributaris que vagin a ser objecte d’actuacions inspectores 
tindran caràcter reservat, no seran objecte de publicitat o de comunicació ni es 
posaran de manifest als obligats tributaris ni a òrgans aliens a l’aplicació dels tributs. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada  d' 
Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Únic: APROVAR el Pla d’inspecció per el període  de l’IAE (01-09-2017 a 31-12-2018) 
en els termes següents: 
 

Primer.- D’acord amb el que disposa l’article 141 de la LGT, la funció de la 
inspecció tributària va dirigida al descobriment de supòsits de fet de les 
obligacions tributàries que siguin ignorades per l’Administració, a la comprovació 
de la veracitat i exactitud de les declaracions presentades pels obligats tributaris 
i a la comprovació de valors d’elements determinants del fet imposable. 
 
Segon.- El present pla d’inspecció determina els programes d’actuació i criteris 
que serveixen de base per a la selecció dels obligats respecte al que s’iniciaran 
actuacions inspectores durant l’any 2017 
Els tipus d’actuacions i programes que es contemplen en aquest pla 
s’estructuren en el següent blocs: 
 

Impost sobre activitats econòmiques 
� Evolució de l'import de la xifra net de negocis: S’ha procedit a la recerca 

d’empreses les quals no hagin vist disminuït la seva facturació, o en cas 
de que s’hagi disminuït, aquesta no hagi estat substancial. Aquest criteri 
permet descartar aquelles empreses que en virtut d’aquesta xifra de 
negocis, de conformitat amb el que disposa l’article 82.1 c) del TRLHL, 
han tingut algun exercici exempt de l’impost. Així mateix, aquest criteri 
permet l’aplicació del principi de capacitat econòmica establert a l’art. 3 
de la LGT. 

� Actualització i comprovació de la matrícula de l’impost: Recerca 
d’empreses que realitzen activitat econòmica i que no consten a la 
matrícula de l’impost o que hi consten però no han presentat variació 
d’elements tributaris des de l’inici de l’activitat. 

� Comprovació d’elements Tributaris: Empreses que declaren un nombre 
baix d’elements tributaris d’acord amb l’activitat que realitzen i 
discrepàncies entre els elements tributaris declarats i els projectes tècnic 
presentats. 

� Grup d’empreses: A les empreses seleccionades indicades caldrà afegir 
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aquelles empreses que en el marc de la inspecció es detecti que formen 
un grup de societats amb aquestes i no estan tributant per l’IAE com a 
tals. 

 
Tercer.- D’acord amb els principis rectors de l’ordenació i aplicació del sistema 
tributari, el principi de territorialitat emprat en la selecció de les empreses incloses 
en aquest Pla d’inspecció respon a una manifestació concreta del principi de 
generalitat. 
 
Quart.- La documentació analitzada per a la selecció d’empreses contingudes al 
pla d’inspecció ha sigut la següent: 

� Fitxes censals de l’AEAT de les empreses donades d'alta, de les quals s’ha 
fet una comparativa per epígraf dels elements tributaris declarats. 

� S’ha comprovat l’element superfície al cadastre en contraposició al que la 
fitxa censal indicada. 

� Projectes tècnics d’activitats presentats per les empreses. 
� Informació facilitada per les pròpies empreses en les seves pàgines web. 

 
Cinquè.- La durada del Pla d’inspecció serà fins el 31/12/2018 
 
Sisè.- Relació de subjectes passius seleccionats IAE 
 
Esteban Espuña SA  A17008111   c. Mestre Turina, 39 
Francisco Puigvert SL B17422619   c. Joan Maragall, 1 
Noa Brands Europe SL B64916026  c. Ramon Martí Alsina, 2 
Ramon Ventula SA A17019316  cra. Sant Joan de les Abadesses, 2 
Luis Oliveras SA A17005695  c. Josep Saderra, 9 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

12.1. - ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA: SUPORT 
ALS MUNICIPIS PER A LA PROMOCIÓ I EL FOMENT DE L'ACTIVITAT 

FÍSICOESPORTIVA I L'ESPORT 2017 
 
Núm. de referència : X2017017712     
 
En relació a l’expedient SES12017000002  i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1.- Acceptar la subvenció atorgada per DIPUTACIO DE GIRONA. Cooperació 

Esportiva, en el marc del subprograma A4 de suport a la renovació de la gespa 
dels camps de futbol municipals, per un import de 28.000,00 €. 

 
2.- Agrair a  la DIPUTACIO DE GIRONA. Cooperació Esportiva, la concessió de 

l’esmentada subvenció. 
 

3.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la qual 
donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als 
efectes de fiscalització. 

El termini de justificació de la subvenció finalitza el 30 de setembre de 2017. 

4.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de 
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Seguretat Social. 
 
5.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari vinculat 

amb l’expedient. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

12.2. - ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ NOVES TECNOLOGIES PER MUNICIPIS DE 
MÉS DE 30000 HABITANTS 

 
Núm. de referència : X2017005731     
 
En relació a l’expedient SIN12017000001 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
1.- Acceptar la subvenció atorgada per DIPUTACIO DE GIRONA. Àrea d’Hisenda, 

Promoció Econòmica i Noves Tecnologies. Sistemes i Tecnologies de la 
Informació, amb destinació a l’accés a noves tecnologies 2017, per un import de 
9.000,00 €. 

 
2.- Agrair a  la DIPUTACIO DE GIRONA. Àrea d’Hisenda, Promoció Econòmica i 

Noves Tecnologies. Sistemes i Tecnologies de la Informació, la concessió de 
l’esmentada subvenció. 

 

3.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la qual 
donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als 
efectes de fiscalització. 

El termini de justificació de la subvenció finalitza el 15 de novembre de 2017. 

4.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de 
Seguretat Social. 

 
5.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari vinculat 

amb l’expedient. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
13.1. - SUBVENCIÓ.- PROPOSANT SOL•LICITAR-NE UNA AL DEPARTAMENT DE 

TERRITORI I SOSTENIBILITAT, AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA, PER A LA 
REALITZACIÓ D’INVERSIONS PER A L’EXECUCIÓ D’ACTUACIONS DE 

PROTECCIÓ DAVANT AVINGUDES QUE BENEFICIÏN UNA ZONA URBANA 
 

Núm. de referència : X2017018584     
 
L’Agència Catalana de l’Aigua del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya mitjançant resolució TES/1486/2017, de 14 de juny, va obrir 
convocatòria per a la concessió de subvencions adreçades als ens locals per a la 
realització d’inversions per a l’execució d’actuacions de protecció davant avingudes 
que beneficiïn una zona urbana. 
 
Vist que són subvencionables, entre d’altres, les inversions realitzades al disctricte de 
conca fluvial de Catalunya pels ens locals o per les agrupacions d’ens locals derivades 
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de l’execució d’actuacions de protecció davant avindudes que beneficiïn una zona 
urbana, i que permetin la protecció de nuclis urbans, d’acord amb el primer punt de les 
bases reguladores per a la concessió de la subvenció esmentada (resolució 
TES/1148/2017). 
 
Vista la memòria valorada per a la millora del marge esquerra del Riu Fluvià, tram: 
encreuament carrer Fluvià – Ronda Fluvià – Ronda Paraires, redactada pel director de 
l’àrea d’Infraestructura i Obra Pública, senyor Ramon Prat Molas  en data desembre de 
2013, que té per objecte la millora del límit del marge esquerra del Riu Fluvià en 
l’entorn de l’encreuament del carrer Fluvià, per tal de donar continuïtat a l’itinerari de 
vianants pel passeig  fluvial entre el tram de la Ronda Fluvià i el tram de la Ronda 
Paraires i augmentar la seguretat del’ampit de protecció. 
 
Vist que l’Ajuntament d’Olot vol concórrer a l’esmentada convocatòria amb la memòria 
valorada referenciada en l’apartat anterior.  
 
Vist l’expedient administratiu SUR12017000006 i antecedents corresponents, el 
regidor delegat de Serveis urbans, Espai públic i infraestructures i obra pública, 
Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 
 
PRIMER.- SOL·LICITAR a L’Agència Catalana de l’Aigua del Departament de Territori 
i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, una subvenció per a la realització 
d’inversions per a l’execució d’actuacions de protecció davant avingudes que 
beneficiïn una zona urbana. 
 
SEGON.- FACULTAR l’Alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
TERCER.- TRASLLADAR aquest acord a L’Agència Catalana de l’Aigua del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, amb tota la 
documentació necessària per a la seva sol·licitud. 
 

• L’Agència Catalana de l’Aigua del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya 

• Ajuntament d’Olot - Ingressos 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

14.1. - PROJECTE MODIFICAT D’ADEQUACIÓ D’ITINERARI EN ELS MARGES 
DEL RIU FLUVIÀ EN EL SEU PAS PER OLOT EN EL TRAM 1. 1ª FASE: MOLÍ CAN 

CLIMENT – ZONA VERDA C MESTRE FALLA 
 
Núm. de referència : X2017018571     
 
Vist que la Junta de Govern Local de data 21 d’abril de 2016 va adoptar, entre d’altres, 
l’acord d’aprovar el projecte d’adequació d’itinerari en els marges del Riu Fluvià en el 
seu pas per Olot en el tram 1. Des del Molí Can Climent fins al Parc de les Tries. 1ª 
Fase: Molí Can Climent – Zona verda C Mestre Falla. 
 
Vist el projecte modificat d’adequació d’itinerari en els marges del Riu Fluvià en el seu 
pas per Olot en el tram 1. 1ª Fase: Molí Can Climent – Zona verda C Mestre Falla, 
redactat per l’enginyer tècnic agrícola Martirià Figueras i Feixas en data juny de 2017, 
conforme al qual té per objecte la d’enumerar i justificar les obres que s’han d’executar 
per adequar el pressupost a la nova situació,  tot amb l’objectiu del projecte executiu 
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de creació d’un itinerari d’ús públic seguin la traça del riu Fluvià, i així consolidar el riu 
com un eix paisatgístic de relació amb la ciutat sense perdre el seu caràcter natural i 
de connector biològic. 
 
Vist els articles 42 i 43 del reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 
aprovat per decret 179/1995, de 13 de juny, conforme al qual només es poden introduir 
modificacions en el projecte d’obres aprovat quan siguin conseqüència de necessitats 
noves o de causes tècniques imprevistes al temps d’elaborar aquell, sempre que no 
comportin alteració substancial de l’objecte o de les característiques bàsiques. 
 
Vist l’informe emès pel Director de l’Àrea d’infraestructura i obra pública en data 19 de 
juliol de 2017, conforme al qual s’informa favorablement la modificació del projecte 
d’adequació d’itinerari en els marges del Riu Fluvià en el seu pas per Olot en el tram 1. 
1ª Fase: Molí Can Climent – Zona verda C Mestre Falla. 
 
Vist l’art. 42, 43 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 UPOM2017000026, 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 modificat d’adequació d’itinerari en els marges del 
Riu Fluvià en el seu pas per Olot en el tram 1. 1ª Fase: Molí Can Climent – Zona verda 
C Mestre Falla. 
 
SEGON.- DONAR AUDIÈNCIA pel termini de deu dies al contractista de l’obra, 
Construo Construccions Generals, SL (B17915927). 
 
TERCER.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler 
d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament. 
 
QUART- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

15. - ASSUMPTES URGENTS 
 

15.1. - SUBVENCIÓ.- PROPOSANT SOL·LICITAR-NE UNA AL DIPSALUT PER AL 
FINANÇAMENT DE L'ASSESSORAMENT I SUPORT TÈCNIC A POLÍTIQUES 

MUNICIPALS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PER L'ANY 2017 
 

Núm. de referència : X2017018592     
 
Que en data juny de 2017, l’Ajuntament d’Olot va sol·licitar a l’Organisme Autònom de 
Salut Pública de la Diputació de Girona, Dipsalut, acollir-se al programa 
d’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la Salut (Pt14) 
per a les millores executades per a la millora de la prevenció de la legionel·losi als 
edificis de la ciutat esportiva del Morrot, número d’expedient del Pt14, 4 2017 1538 
X0202. 
 
Vist que el Dipsalut té aprovada la convocatòria del programa de suport econòmic pel 
finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de 
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la salut per a l’any 2017, SAT, que té per objecte concedir als ajuntaments de la 
demarcació de Girona subvencions per a finançar les actuacions en relació amb les 
competències que la normativa atribueix als ajuntaments en matèria de protecció de la 
salut pública. 
 
Vista la relació valorada d’intervencions per a la prevenció de la legionel·losi als 
edificis de la ciutat esportiva del Morrot, redactada per l’enginyera tècnica industrial, 
Roser Duran Castells en data juny de 2017. 
 
Vist que l’Ajuntament d’Olot vol concórrer a l’esmentada convocatòria amb la relació 
valorada referenciada en l’apartat anterior.  
 
Vist l’expedient administratiu SUR12017000007 i antecedents corresponents, el 
regidor delegat de Serveis urbans, Espai públic i infraestructures i obra pública, 
Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 
 
PRIMER.- SOL·LICITAR a l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de 
Girona, Dipsalut, una subvenció per a finançar les despeses generades per a la millora 
de la prevenció de la legionel·losi als edificis de la ciutat esportiva del Morrot. 
 
SEGON.- TRASLLADAR aquest acord a la Diputació de Girona, amb tota la 
documentació necessària per a la seva sol·licitud. 
 
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 LA SECRETÀRIA 


