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ACTA NÚM. 33 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

24 D’AGOST DE 2017 
  
A la molt lleial ciutat d’Olot el dia 24 d’agost 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, com a Alcalde accidental en 
substitució de l’Alcalde titular, Sr. Josep Maria Corominas i Barnadas, per tal de 
celebrar  la sessió ordinària, setmanal i de primera convocatòria  que s’escau al dia 
d’avui.  
 
Hi assisteixen els tinents d’alcalde Srs. Josep Guix i Feixas, Estanis Vayreda i 
Puigvert, Jordi Alcalde i Gurt, Josep Gelis i Guix.  Excusen la seva assistència les 
regidores Sr. Núria Fité i Grabalosa, Maria del Mar Roca i Reixach. 
 
També hi assisteixen com a regidors delegats expressament convidats per tal de 
presentar els assumptes de la seva àrea, sense poder intervenir, en cap cas, en la part 
resolutiva ni en la resta d’assumptes que no afectin a la seva àrea ni prendre part en la 
votació, i segons informe dels Serveis de Secretaria del dia 1 de juliol de 2003, els Srs. 
Jaume Mir Bagó, Mercè Traveria Costa. 
 
Hi assisteix, com a regidor de l’oposició, el Sr. Josep Quintana i Caralt. 
 
Hi assisteix l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí. 
 
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. Josep Berga que avui presideix la Junta de Govern per absència de l’alcalde 
titular, comenta que aquesta setmana passada, entre que ell fa vacances i que 
l’alcalde està en tractament, hi ha molt poc a  destacar. 
 
Només que ell va assistir a les diferents xerrades i a la cloenda del workshop 
organitzat pel despatx d’arquitectes RCR, que varen tenir lloc al pati de l’Hospici.   
 

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 DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'ADMINISTRACIÓ DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT 

D'ENSENYAMENT, I L'AJUNTAMENT D'OLOT PER AL PROJECTE CLAU, EN EL 
MARC DE LES MESURES ESPECÍFIQUES D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT DELS 

ALUMNES DE L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA DEL MUNICIPI 
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Núm. de referència : X2017020725     
 
Atès que l’article 18.5 del Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyants 
de l’educació secundària obligatòria, estableix que els centres docents podran 
desplegar mesures específiques d’atenció a la diversitat per a tercer i quart d’ESO. 
Aquestes mesures tenen un caràcter orientador i d’estímul cap a la continuïtat 
formativa per a alumnes amb dificultat d’aprenentatge i, de vegades, amb risc 
d’abandonament escolar. Són estratègies de diversificació curricular que permeten 
organitzar el currículum d’acord amb els àmbits d’aprenentatge i, si escau, amb la 
clara orientació pràctica. 
 
Atès que d’acord amb l’article 18.7 de l’esmentat Decret, el Departament 
d’Ensenyament podrà establir convenis amb ajuntaments, ens locals i altres 
institucions per a la realització d’activitats fora del centre en el marc d’aplicació de les 
mesures específiques i/o extraordinàries per als alumnes de tercer i quart curs, que 
han de comportar vinculació laboral o professional. 
 
Atès que l’Institut Bosc de la Coma ha elaborat el seu projecte d’atenció a la diversitat, 
en el marc de les mesures específiques d’atenció a l’alumnat, amb el nom de CLAU. 
L’objecte principal d’aquest projecte és donar suport als alumnes de tercer i/o quart 
curs de l’educació secundària obligatòria que presenten dificultats d’aprenentatge, 
desmotivació greu, perill d’absentisme acadèmic, problemes de conducta i que 
precisen d’actuacions individualitzades i adaptacions substancials del currículum que 
facilitin la seva inclusió escolar, social i laboral. 
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot és conscient que hi ha alumnes amb dificultats 
d’aprenentatge i amb problemes de conducta, a vegades conseqüència de l’entorn 
sociocultural, i s’ofereix a donar suport a l’Institut Bosc de la Coma col·laborant en el 
projecte CLAU, per tal de donar una resposta a les necessitats de suport educatiu 
d’aquests alumnes amb la finalitat de facilitar la seva inclusió escolar, social i laboral. 
 
En relació a l’expedient ED032017000006 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d'Educació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar un conveni de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Olot per al projecte CLAU, en el marc de 
les mesures d’atenció a la diversitat dels alumnes d’educació secundària obligatòria 
del municipi. 
 
Segon.- La signatura d’aquest conveni no suposa un increment de despesa per 
l’Ajuntament d’Olot. 
Tercer.- Aquest conveni serà vigent i tindrà efectes des de l’1 de setembre de 2017, i 
desplegarà els seus efectes fins el 31 d’agost de 2019. Podrà prorrogar-se sempre que 
ho manifestin de manera expressa les parts signatàries abans de la finalització de la 
seva vigència. 
 
Quart.- Facultar l’Alcalde per signar la documentació necessària. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.1. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.- PROPOSANT APROVAR LA SOL·LICITUD DE 
SUBVENCIÓ DINS EL MARC DEL PROGRAMA INTEGRAL DE SUPORT A LES 
PERSONES EMPRENEDORES EMMARCAT EN EL PROGRAMA CATALUNYA 
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EMPRÈN PER A L'ANY 2017. 
 
Núm. de referència : X2017021552     
 
Vista la resolució EMC/153/2017, de 12 de juliol, per la qual s’aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions per al finançament del Programa 
integral de suport a les persones emprenedores emmarcat en el programa Catalunya 
Emprèn.  
 
Vista la resolució EMC/1890/2017, de 28 de juliol, per la qual es fa pública la 
convocatòria per a la concessió de subvencions per al finançament del Programa 
integral de suport a les persones emprenedores emmarcat en  el Programa Catalunya 
Emprèn per a l’any.  
 
I en relació a l’expedient SPR12017000013 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 Catalunya Emprèn 2017. 
 
Segon.- Presentar a l’esmentada convocatòria el projecte Catalunya Emprèn 2017 i 
sol·licitar una subvenció per import de 74.288,46 euros segons detall: 
 

 Import 

Despeses directes de personal 80.748,33 € 
Despeses indirectes 12.112,25 € 

Total 92.860,58 € 
Subvenció (80%) 74.288,46 € 

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

6.1. - PROMOCIÓ ECONÒMICA - AUTORITZAR L'OCUPACIÓ TEMPORAL AL 
MERCAT SETMANAL PER A LA VENDA DE TORRONS I POLVORONS, AL SR. 

**** 
 
Núm. de referència : X2017021601     
 
Vista la instància de data 30 de maig de 2017 (Registre general de l’Ajuntament d’Olot 
E2017009340), presentada pel Sr. ****, en la que demana  autorització per poder 
vendre torrons i polvorons en el mercats compresos entre el 9 d’octubre i el 18 de 
desembre d’enguany. 
 
Considerant que tradicionalment s’han atorgat autoritzacions d’ocupació temporal per 
a la venda de determinats productes de temporada o vinculats a determinades festes, 
com ara per Setmana Santa o, com en aquest cas, per les Festes de Nadal. 
 
Considerant que el Sr. **** compleix els requisits assenyalats a l’article 9 del 
Reglament del mercat municipal de venda no sedentària (RMM), per obtenir una 
autorització per a la venda en el mercat setmanal. 
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Considerant l’acord de la Comissió del Mercat Setmanal, adoptat en sessió de data 21 
d’agost de 2017, favorable a autoritzar aquesta ocupació temporal. 
 
Considerant l’Ordenança fiscal 3.15 de l’Ajuntament d’Olot per l’any 2017, relativa a les 
taxes de mercats, mercats extraordinaris, rengle i atraccions. 
 
De conformitat amb l’article 4 RMM i vist l'expedient administratiu IM022017000032 i 
antecedents corresponents, que serveixen de motivació a la present proposta, el 
regidor delegat de Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de 
Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- AUTORITZAR l’ocupació temporal d’una parada del mercat, de 4,50 metres, 
destinada a la venda de torrons i polvorons, a favor del Sr. **** (****), durant els 
mercats compresos entre el dilluns 9 d’octubre de 2017 i el dilluns 18 de desembre de 
2017, ambdós inclosos. 
 
Segon.- Requerir al Sr. **** el pagament de la quantitat de VUITANTA-QUATRE 
EUROS AMB  TRENTA-VUIT CÈNTIMS (84,38.- €), que corresponen a la taxa 
prevista a l’Ordenança fiscal 2017, núm. 3.15, sobre mercats, mercats extraordinaris, 
rengle i atraccions. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.2. - PROMOCIÓ ECONÒMICA - ACCEPTAR LA RENÚNCIA A LA PARADA DE 
MERCAT SETMANAL NÚM. MS0132, DESTINADA A LA VENDA DE FRUITA I 

VERDURA 
 
Núm. de referència : X2017021604     
 
Vista la instància de data 16 d’agost de 2017 (Registre d’entrada de DINAMIG núm. 
251/2017) presentada per la Sra. ****, en la que demana que es doni per extingida 
l’autorització de la parada del mercat setmanal núm. MS0132, de 6 metres, destinada 
a la venda de fruita i verdura de producció pròpia. Aquesta renúncia es fonamenta en 
raons personals de caràcter mèdic degudament acreditades en la documentació que 
s’acompanya a l’escrit de renúncia. 
 
Considerant que el traspàs d’aquesta parada del mercat setmanal, a favor de la Sra. 
Falgàs Camp, es va realitzar per acord de la Junta de Govern Local, de data 22 de 
juny de 2017, amb efectes d’1 de juliol d’aquest mateix any. 
 
Considerant que la Sra. ****, per raons personals de caràcter mèdic, mai ha pogut 
exercir l’activitat de venedora en el mercat setmanal d’Olot. 
 
De conformitat amb els articles 4 i 17 del Reglament del mercat municipal de venda no 
sedentària; el Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercat de 
marxants; les Ordenances fiscals 3.4 i 3.15 de l’Ajuntament d’Olot per l’any 2017; i vist 
l'expedient administratiu IM022017000033 i antecedents corresponents, que serveixen 
de motivació a la present proposta, el regidor delegat de Promoció de la Ciutat, 
Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents 
acords: 
 

Primer.- ACCEPTAR la renúncia presentada per la Sra. **** (****) a la parada del 
mercat setmanal núm. MS0132, destinada a la venda de fruita i verdura de producció 
pròpia, amb efectes d’1 de juliol de 2017. 
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Segon.- ANUL·LAR la taxa de DOS MIL CENT EUROS (2.100.- €) que, en concepte 
de traspàs, havia estat fixada per la Junta de Govern Local, en acord de data 22 de 
juny de 2017, a l’empara de l’Ordenança fiscal núm. 3.4 en relació a l’Ordenança fiscal 
núm. 3.15 per l’any 2017. 
 
S’aprova per unanimitat. 

 
6.3. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.- APROVAR CANVI D’UBICACIÓ DE 

DETERMINADES PARADES DEL MERCAT SETMANAL, EN ATENCIÓ A LES 
OBRES DEL FIRAL D’OLOT. 

 
Núm. de referència : X2017021608     

 
Les obres de remodelació del passeig de l’escultor Miquel Blay (Firal d’Olot), segons 
projecte aprovat per acord del ple de l’Ajuntament en data 25 de maig de 2017, afecten 
al mercat setmanal i, en conseqüència, obliguen a fer un canvi d’ubicació d’una part 
del mercat setmanal.  
La Junta de Govern Local, en acord de data 22 de juny de 2017, va aprovar un primer 
canvi inicial de caràcter limitat, a l’espera de realitzar un canvi més definitiu que 
afectés a la totalitat del mercat setmanal situat al passeig de Miquel Blay (mercat de 
fruita i verdura, planter i alimentació) i en determinés la seva reubicació provisional, en 
tant durin les obres de remodelació del Firal. 
 
Considerant l’acord de la Comissió del Mercat Setmanal, adoptat en sessió de data 21 
d’agost de 2017, favorable a aquest canvi provisional d’ubicació de determinades 
parades del mercat setmanal (mercat de fruita i verdura, planter i alimentació). 
 
Considerant les competència atorgades genèricament als municipis per a la regulació i 
gestió dels mercats de marxats a l’article 15 de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de 
comerç, serveis i fires; a l’article 2 del Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no 
sedentària en mercat de marxants; i a l’article 4 del Reglament del mercat municipal de 
venda no sedentària, aprovat pel ple en sessió de data 20 de juny de 2013 (BOP, núm. 
171/05-09-2013) i modificat en data 19 de maig de 2016 (BOP, núm. 146/02-08-2016). 
 
Vist l'expedient administratiu IM022017000034 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de Promoció de la 
Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- MODIFICAR l’actual ubicació de les parades del mercat setmanal que es 
relacionen (parades de venda de fruita i verdura, planter i alimentació). El canvi afecta 
a la parada núm. MS0081 i a les parades núms. MS0086 a MS0149. En queden 
excloses les parades núms. MS0086, MS0087, MS0088, MS0107, MS0111, MS0126 i 
MS0137, que actualment no tenen cap adjudicatari i estan vacants 
 
Segon.- La nova ubicació de les parades assenyales en l’acord primer serà la següent: 
 

• DOMICILI TRIBUTARI PLAÇA BALMES:  Parades: MS0081, MS0086, 
MS0089, MS0090, MS0091, MS0093, MS0094, MS0099, MS0103, MS0106, 
MS0109, MS0113, MS0114, MS0119 

 
• DOMICILI TRIBUTARI C. BERGA I BOADA:  Parades: MS0095 i MS0096 

 
• DOMICILI TRIBUTARI C. FRANCESC MONTSALVATGE ENTRE  C. BERGA 
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I BOADA I C. BISBE GUILLAMET:  Parades: MS0143, MS0108, MS0133, 
MS0120, MS0146, MS0148, MS0098 

 
• DOMICILI TRIBUTARI C. FRANCESC MONTSALVATGE ENTRE  C. BISBE 

GUILLAMET I C. ST. PERE MÀRTIR:  Parades: MS0140, MS0102, MS0128, 
MS0123, MS0118, MS0129, MS0135, MS0115, MS0124, MS0138 

 
• DOMICILI TRIBUTARI C. BISBE GUILLAMET ENTRE  C. BOLÓS  I C. 

FRANCESC DE MONTSALVATGE:  Parades: MS0100, MS0104, MS0141, 
MS0131, MS0132, MS0147, MS01121 

 
• DOMICILI TRIBUTARI C. BISBE GUILLAMET ENTRE C. FRANCESC DE 

MONTSALVATGE I C. BERNAT I VILAR:  Parades MS0136, MS0149, 
MS0127, MS0097  MS0134 

 
• DOMICILI TRIBUTARI C. BERNAT I VILAR ENTRE PLAÇA BALMES I C. 

BISBE GUILLAMET:   Parades: MS0101, MS0139, MS0122 I MS0124 
 
Tercer.- Aquest canvi d’ubicació tindrà efectes a partir del dilluns 4 de setembre de 
2017 i es limita al període comprès entre aquesta data i la data de finalització de les 
obres del Firal 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. OBRES 
 

7.1. - OBRES D'ACABAT I CONNEXIÓ DEL CLAVAGUERAM A LA NOVA ZONA 
ESPORTIVA INCLOSA EN EL PIAM DE ST. MIQUEL 

 
Núm. de referència : X2017021467     
 
Atès l’informe del Sr. Xavier Canal i Molas, arquitecte tècnic de l’Àrea 
d’Infraestructures i Obra Pública de l’Ajuntament d’Olot, on s’informa que en relació a 
les obres d’acabat i connexió del clavegueram a la nova zona esportiva inclosa en el 
PIAM de Sant Miquel: 
 

- la xarxa de recollida d’aigües inclosa en aquest projecte se li ha de donar una 
segona sortida al final del tram de la rampa d’accés al recinte. 

- Les voreres i el paviment de calçada d’aquest entroncament s’hauran de deixar 
acabats. 

 
Atès que vista la naturalesa de l’obra a realitzar i dins el marc del contracte a 
subscriure per a la realització dels treballs referenciats, s’ha demanat pressupost a la 
mateixa empresa encarregada de l’obra de les pistes esportives i s’informa 
favorablement d’aquest. 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012017000293 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 PERE BOADA COMAS SL (B1732026-8) les obres d'acabat i 
connexió del clavegueram a la nova zona esportiva inclosa en el PIAM de St. Miquel i 
segons el seu pressupost amb referència 17/061.  
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Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: QUATRE MIL NOU-CENTS 
NORANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS (4.996,33 €) + IVA: MIL 
QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS (1.049,22 €).  Es pagarà amb 
càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17141  1532 61907 6045.56 ACTUACIONS CLAVEGUERAM  

(PR17) 
100 001 001 001 000 000 

 

Tercer.- PERE BOADA COMAS SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura 
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012017000293. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. SERVEIS 
 

7.2. - APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES,MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, 
QUE REGIRAN LA LICITACIÓ PER ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS 

PER PORTAR A TERME EL PROJECTE UNA NOVA OPORTUNITAT; I 
CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ 

 
Núm. de referència : X2017021574     

 
Vista la necessitat de contractar els serveis per portar a terme el Projecte “Una Nova 
Oportunitat”. 
 
Atès que a l’expedient hi consten el plec de clàusules administratives particulars i el 
plec de prescripcions tècniques reguladores de la contractació i demés documentació 
prevista a l’article 109 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Púbic (TRLCSP). 
 
Tenint en compte que el pressupost màxim de licitació ascendeix a 43.112,40€, IVA 
exclòs, així com el valor estimat del contracte que ascendeix a la mateixa quantitat.  
 
Atès que el procediment a seguir per a l’adjudicació del contracte és l’obert, atenent a 
una pluralitat de criteris de valoració, en virtut dels articles 138, 150, 157 i següents del 
TRLCSP i que la tramitació de l’expedient serà ordinària, de conformitat amb l’article 
109 i següents del mateix Text refós. 
 
De conformitat amb els articles 109, 110, 115 i 116 del TRLCSP. 
 
La competència per contractar es troba delegada a la Junta de Govern Local, de 
conformitat amb el Decret de delegació de competències de data 26 de juny de 2015. 
 
Vist l’expedient administratiu CCS12017000021 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert, proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- INICIAR l’expedient de contractació dels serveis per portar a terme el Projecte 
Una Nova Oportunitat, incorporant-hi la documentació a què fa referència l’article 109 
del TRLCSP. 
 
Segon.- APROVAR, de conformitat amb l’article 110 del TRLCSP, l’expedient de 
contractació administrativa dels serveis per portar a terme el Projecte Una Nova 
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Oportunitat. 
 
Fixar el preu de licitació màxim en quaranta-tres mil cent dotze euros amb quaranta 
cèntims (43.112,40€), IVA exclòs. 
 
L’import màxim de la despesa ascendeix a la quantitat de cinquanta-dos mil cent 
seixanta-sis euros (52.166€), IVA inclòs. Aquest import es desglossa en: quaranta-tres 
mil cent dotze euros amb quaranta cèntims (43.112,40€) de pressupost net i nou mil 
cinquanta-tres euros amb seixanta cèntims (9.053,60€), d’IVA calculat amb un tipus 
del 21%. 
 
El pressupost màxim de licitació constitueix la xifra màxima per sobre de la qual 
s’estimarà que les ofertes dels licitadors excedeixen el tipus de licitació. Els licitadors 
hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost màxim de licitació, indicant 
l’IVA a aplicar mitjançant partida independent, de conformitat amb el model de 
proposició que figura al plec. 
 
Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques que regiran la contractació dels serveis esmentats, tal i com 
determinen els articles 115 i 116 del TRLCSP. 
 
Quart.- APROVAR la despesa d’import 52.166€, IVA inclòs, que es finançarà amb 
càrrec a la partida: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200200  Despeses 17200  430  227998 52166 DESP.PROG.INNOV NOVA  

OPORTUNITAT IE 20/16 01 01 
200 001 999 001 000 000 

 

Cinquè.- CONVOCAR licitació i tramitar l’expedient de contractació de conformitat amb 
l’article 110 del TRLCSP que es tramitarà pel procediment obert, atenent a una 
pluralitat de criteris de valoració, en virtut dels articles 138, 150 i 157 i següents del 
TRLCSP i procedir a la publicació de l’anunci de licitació en el Perfil del Contractant, 
de conformitat amb l’article 8.a) del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures 
urgents en matèria de contractació pública.  
 
Sisè.- DELEGAR a l’Alcalde la competència per aprovar tots els actes de tràmit que 
s’hagin de dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des del seu inici fins a 
la seva definitiva finalització o resolució. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.3. - ADJUDICACIÓ AUTORITZACIÓ PER INSTAL·LAR I EXPLOTAR UNA 
CREPERIA AL PASSEIG DE BLAY DURANT LES FESTES DEL TURA 2017 

 
Núm. de referència : X2017019632     
 
La Junta de Govern Local de data 8 de juny de 2017 va aprovar l’expedient de 
contractació, mitjançant procediment obert, per adjudicar l’ús privatiu del domini públic 
per instal·lar i explotar dues parades de fires (una xurreria i una creperia) al passeig de 
Blay, durant les Festes del Tura 2017; així com el plec de clàusules administratives 
particulars que regiran l’esmentada licitació.  
 
En el BOP núm. 88 de data 19 de juny de 2017 es publica l’edicte relatiu a l’aprovació 
del plec i convocatòria de licitació, a la qual es podran presentar pliques fins el dia 10 
de juliol de 2017. 
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En data 10 de juliol de 2017 va finalitzar el termini de presentació d’ofertes, havent-se 
presentat a la licitació, una única plica subscrita per la Sra. JOSEFINA COROMINA 
CALM. 
 
De conformitat amb els antecedents obrants a l’expedient CCS12017000016, i de 
conformitat amb l’informe de valoració de l’única oferta presentada, de data 27 de juliol  
de 2017, emès pel tècnic d’Administració General d’aquest Ajuntament, la Mesa de 
Contractació, en sessió celebrada el mateix dia 27 de juliol proposa l’adjudicació del de 
l’autorització d’ús privatiu del domini públic per instal·lar i explotar, durant les Festes 
del Tura 2017, una parada destinada a “creperia”, a favor de la Sra. JOSEFINA 
COROMINA CALM. 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12017000018 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 la Sra. JOSEFINA COROMINA CALM  l’autorització d’ús privatiu 
del domini públic per instal·lar i explotar, durant les Festes del Tura 2017, una parada 
destinada creperia, amb un cànon de SIS-CENTS DEU EUROS (610 €). 
 
Segon.- Aquest contracte es regirà pels plecs de clàusules administratives particulars 
aprovades per la Junta de Govern Local del dia 8 de juny de 2017. 
 
Tercer.- La present autorització demanial es limita als dies de la celebració de les 
Festes del Tura 2017, en el període comprès entre els dies 6 i 10 de setembre de 
2017, ambdós inclosos. 
 
Quart.- La Sra. Josefina Coromina Calm ha constituït la garantia definitiva per un 
import de CENT VINT EUROS (120 €) d’acord amb el que s’estableix en la clàusula 13 
del PCAP i ha procedit al pagament de 12,50 € corresponent a la part del preu de la 
publicació de l’anunci al BOP. Així mateix ha presentat la documentació acreditativa 
d’estar donat d’alta al Règim de la Seguretat Social. 
 
Cinquè.- Requerir  la Sra. Josefina Coromina Calm per tal de formalitzar el contracte 
dins del termini de quinze (15) dies hàbils següents a la notificació de l’adjudicació.  
 
Sisè.- Facultar el Sr. Alcalde per tal que en nom i representació de la Corporació signi 
el corresponent contracte.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
7.4. - SERVEIS D'ENGALANAMENT DEL CARRERS EN MOTIU DE LA FESTA DEL 

BARRI DEL NUCLI ANTIC 
 
Núm. de referència : X2017021557     
 
Davant la pròxima celebració de la festa del Nucli Antic d’Olot i per tal de contractar els 
serveis d’engalanament dels carrers d’aquest barri, la Brigada Municipal d’aquest 
Ajuntament ha sol.licitat a tres empreses diferents pressupost per tal de portar a terme 
aquest servei. 
 
Vist que s’informa favorablement de l’oferta presentada per MOBLES I FUSTERIA i 
vist l’expedient administratiu núm: CC012017000296 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert,  proposa a la 
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Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Contractar amb MOBLES I FUSTERIA RAMON AULINAS SC (J1753461-1) 
els serveis d'engalanament del carrers del nucli antic en motiu de la festa del barri i 
segons el seu pressupost núm. 0600405.  
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: TRES MIL TRES-CENTS EUROS 
(3.300)  € + IVA: SIS-CENTS NORANTA-TRES EUROS (693) €.  Es pagarà amb 
càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17160  925  227997 3993 PROGRAMES ACTUACIONS  

CIVIQUES 
160 006 999 001 000 000 

 
Tercer.- MOBLES I FUSTERIA RAMON AULINAS SC adjuntarà una còpia d’aquest 
acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient 
CC012017000296. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.5. - SERVEI DE MANTENIMENT I MILLORA D'ESPAIS FLUVIALS DEL RIU 
FLUVIÀ 

 
Núm. de referència : X2017021454     
 
Vist l’informe del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA), 
adjuntat a l’expedient, on s’exposa la necessitat de contractar els serveis per al 
manteniment i millora d’espais fluvials del Riu Fluvià al seu pas per Olot. 
 
Vist que s’adjunten tres pressupostos i s’informa favorablement de l’oferta presentada 
per JORGE JOAQUIN PLO CERDÁN. 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012017000292 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 JORGE JOAQUIN PLO CERDAN (46578549-F) els serveis 
de manteniment i millora d’espais fluvials del Riu Fluvià al seu pas per Olot i segons el 
seu pressupost núm. 17/0021. 
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: CINC MIL NOU-CENTS TRENTA-
SIS EUROS (5.936 €) + IVA: MIL DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB 
CINQUANTA-SIS CÈNTIMS (1.246,56 €).  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17141  160  210003 7182.56 NETEJA LLERES 100 001 001 001 000 000 

 
Tercer.- JORGE JOAQUIN PLO CERDAN adjuntarà una còpia d’aquest acord a la 
factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012017000292. 
 
S’aprova per unanimitat. 

 
7.6. - SERVEI DE SEGUIMENT I TRACTAMENT DE L'ERUGA DEL BOIX A 

DIVERSOS ESPAIS D'OLOT 
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Núm. de referència : X2017021593     
 
Atès l’expedient del SIGMA núm. 2017/849 on s’exposa que a mitjans d’agost, a Olot i 
a tota la comarca de la Garrotxa, la plaga de l’eruga del boix s’ha desenvolupat en 
massa. 
 
El servei de jardineria dels parcs i jardins de l’Ajuntament d’Olot, a càrrec de la 
“Fundació La Fageda”, té controlada la situació en els exemplars dels boixos ubicats 
en trama urbana, ja que han realitzat tractaments preventius des del mes de març. 
 
Atès que és considera de màxima urgència actuar a les zones boscoses forestals 
propietat de l’Ajuntament d’Olot, on la situació és més crítica degut a que hi ha masses 
de boix de gran interès i al no estar dins del contracte de manteniment de la Fundació 
la Fageda, no s’han realitzat tractaments preventius. 
 
Atès que s’ha demanat pressupost a tres empreses diferents i s’informa favorablement 
de l’oferta presenta per La Fageda Fundació. 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012017000297 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 LA FAGEDA FUNDACIO (G1780824-7) el servei de 
seguiment i tractament de l'eruga del boix a diversos espais d'Olot. 
 
Segon.- El preu del tractament contempla la contractació d’un operari especialitzat i un 
assessor de plagues, així com els productes fitosanitaris químics i biològics per 
combatre l’eruga. 
 
Tercer.- L’import total de la despesa es de: Base: CINC MIL SET-CENTS NORANTA-
DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS (5.792,73)  € + IVA: CINC-CENTS 
SETANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS (579,27) €.  Es pagarà amb 
càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17700  171  210004 6372 JARDINERIA (PODES ESPECIALS) 700 030 999 001 000 000 

 

Tercer.- LA FAGEDA FUNDACIO adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura 
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012017000297. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.7. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE FIBRA ÒPTICA ENTRE 
AJUNTAMENT I CAN TRINCHERIA, CAMÍ REDUNDANT. 

 
Núm. de referència : X2017021429     
 
Atès l’informe del Dept. d’Informàtica i Noves Tecnologies d’aquest Ajuntament, on 
s’exposa la necessitat de posar fibra òptica en el tram que va de l’Ajuntament, carrers 
Bolós-Pare Roca-Sant Rafel fins Can Trincheria. 
 
Atès que aquesta necessitat ve per tenir un camí redundant entre dos llocs bàsics per 
les connexions de fibra per una banda l’Ajuntament on arriben totes les connexions i 
Can Trincheria d’on deriven connexions cap al Teatre, Oficina de Turisme, Pavellons, 
Biblioteca, Hospici, Dinàmig i la FES. 
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Atès que es molt aconsellable fer-ho ara, donat que s’han iniciat les obres del Firal i hi 
ha tot el tram d’obra civil feta. 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012017000291 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 ELECTRONICA JOAN SL (B1741001-0) el subministrament i 
instal·lació de fibra òptica entre l'Ajuntament i Can Trincheria segons el seu pressupost 
núm. A/161. 
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: TRES MIL VUITANTA-NOU 
EUROS (3.089 €) + IVA: SIS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-
NOU CÈNTIMS (648,69 €).  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17120  920  63601 3737.69 EQUIPAMENT INFORMATIC  

(PR17-65) 
120 999 999 060 000 000 

 
Tercer.- ELECTRONICA JOAN SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura 
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012017000291. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2017021523     
 
En relació a l’expedient CPG22017000090 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: 
 
Aprovar la relació d’ordenacions de despeses annex núm. 17/033 per un import total 
de 16.246,01 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 16246.01 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.1. - APROVAR CERTIFICACIONS D'OBRA 
 
Núm. de referència : X2017021421     
 
En relació a l’expedient CPG22017000089 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: 
 
Aprovar la certificació n.1 de JOSEP VILANOVA SA corresponent a les obres de 
PROJECTE D’URBANITZACIÓ ESPAI ENDERROC CAN SAUS  amb càrrec a la 
partida 17.141.1532.61923 “URBANITZACIÓ SECTOR CAN SAUS PR17-10,3” per un 
import de 25.960,50 euros. 

 
Aprovar la certificació n.3 de JOSEP VILANOVA corresponent a les obres de 
PROJECTE DE CONSERVACIÓ I MILLORA D’URBANITZACIÓ I FERMS A LES VIES 



 
 
 

 13 

PÚBLIQUES amb càrrec a la partida 17.141.1532.61904 “RENOVACIÓ VORERES” 
per un import de 69.424,43 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 95384.93 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.2. - APROVAR ENDOSSAMENT DE FACTURA 
 
Núm. de referència : X2017021494     
 
En relació a l’expedient CP022017000008 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: 
 
Autoritzar l’endossament de la factura núm. 200-2017 de JOSEP VILANOVA SA per 
un import de 25.960,50 euros corresponent a les obres PROJECTE D'URBANITZACIÓ 
ESPAI D'ENDERROC CAN SAUS al  BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA al 
c.c. ****. 
 
Totes les despeses que generi aquest endossament aniran a càrrec d’JOSEP 
VILANOVA SA  
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses17.141.1532.61923 25960.5 Urbanitzacio sector Can Saus 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.3. - APROVAR ENDOSSAMENT DE FACTURA 
 
Núm. de referència : X2017021502     
 
En relació a l’expedient CP022017000009 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: 
 
Autoritzar l’endossament de la factura núm. 199-2017 de JOSEP VILANOVA SA per 
un import de 69.424,43 euros corresponent a les obres de CONSERVACIÓ I MILLORA 
D'URBANITZACIÓ I FERMS A LES VIES PÚBLIQUES al  BANCO BILBAO VIZCAYA 
ARGENTARIA SA al c.c. ****. 
 
Totes les despeses que generi aquest endossament aniran a càrrec d’JOSEP 
VILANOVA SA  
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
200240  Despeses99999 69424.43 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
10.1. - SEGONA I TERCERA FASE D'OBRES DE REHABILITACIÓ D'HABITATGE 

 
Núm. de referència : X2016020904 
 
Donat que el terreny on es pretén edificar la llicència sol·licitada, No requereix la 
condició legal de solar, i que SI compleix les determinacions del Pla d’Ordenació 
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Urbanística Municipal, quant a volum, alçàries, ocupació del sol i usos. Previ pagament 
dels drets liquidats i segons els arts.187 i següents del Decret legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme i 71 i següents  del Decret 
179/1995 pel qual s’aprova el  Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, 
s’acorda: 
  
CONCEDIR, la llicència sol·licitada , segons expedient núm: OMA32016000116 en 
data registre entrada  21/06/2017 
a : **** 
per a: SEGONA I TERCERA FASE D'OBRES DE REHABILITACIÓ D'HABITATGE   
situada a : LLOC MAS CAN MAIA N.0001  
U.T.M : 001301300DG56H 
 
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: COL2017800031     
 
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: 103487.49 euros  
  
 Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

103487.49 3208.11 0 3208.11 62.85 3270.96 
 

Garanties: 
      

Total Liquidació Euros 
Per Drets 3270.96 
Per Garanties (4) 0 

 
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  
 
Previ a l’ inici de l’ obra es portarà el document signat per arquitecte tècnic assumint la 
direcció de l’execució de les obres, en relació a les seves competències, en tractar-se 
de la rehabilitació/adaptació i ampliació d’un edifici per a habitatge.  
 

• Es mantenen les condicions de la llicència d’obres en 1a fase relatives al 
compliment del DBSI del Codi Tècnic de l’Edificació:  

o La porta d’accés al garatge ha de ser EI2C60, d’acord al DBSI1.  
o Al certificat final d’obra es justificarà la resistència al foc R30 del conjunt 

de la coberta.  
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• Es mantenen les condicions de la llicència d’obres en 1a fase recollides a 
l’informe del Parc Natural de data 31/03/2014:  

o Cal replantejar la necessitat del marc perimetral de planxa d’acer a les 
obertures en paraments de pedra. En aquest sentit es considera que 
caldria mantenir preferentment la conformació original amb el brancal 
de pedra vista sense elements afegits. En qualsevol cas resta oberta la 
possibilitat de valorar aquest element en el transcurs de l’execució de 
l’obra.  

o A la coberta no s’admet cap tipus de claraboia i les xemeneies han de 
mantenir les tipologies tradicionals pròpies de la zona tal i com es 
preveu en el propi projecte.  

o S’ha de reduir lleugerament la dimensió horitzontal de les obertures 
amb balconera situades a la façana oest (D) i façana est (B) per tal de 
potenciar la dimensió vertical sobre la horitzontal.  

o Qualsevol tipus d’intervenció en els espais exteriors lligats a l’edificació 
haurà de ser objecte d’un informe específic de la Junta de Protecció i 
haurà d’ajustar-se a la normativa del Pla Especial de la Zona Volcànica 
de la Garrotxa (art 28) pel que fa a aquests àmbits. Per les 
característiques de l’entorn s’evitaran els enjardinaments, les 
pavimentacions, la il·luminació i altres elements que incrementin el grau 
d’urbanització de l’entorn o s’apartin en excés de la configuració 
tradicional de l’entorn d’aquestes edificacions.  

o El tractament de l’entorn immediat de l’edificació amb sòl estabilitzat 
previst a l’avantprojecte es considera adequat, per bé que caldrà 
concretar la seva tonalitat i caldrà reduir-ne l’extensió per la banda nord, 
limitant-lo a l’actual zona de pas.  

o La intervenció de reconstrucció i rehabilitació no podrà incloure 
l’enderrocament de parts construïdes, llevat que es tracti d’addicions 
arquitectònicament desfiguradores o per altres motius fonamentals en 
les raons que en cada cas n’hagin determinat la preservació o la 
restauració.  

o La textura i el color final dels acabats de façana i de les obertures haurà 
de ser valorat conjuntament amb l’equip gestor del Parc basant-se en 
mostres de materials o proves in situ. Es valorarà així mateix, la 
conveniència del marc perimetral de planxa d’acer a les obertures.  

o Tots els residus derivats de les obres hauran de ser retirats i gestionats 
per mitjà de gestors autoritzats. En cap cas s’admet l’abocament o la 
utilització d’aquests residus per rebliments. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.1. - APROVAR EL PLA D'AUTOPROTECCIÓ DEL CONCURS DE COLLES 
SARDANISTES. 

 
Núm. de referència : X2017020746     
 
En relació a l’expedient PC012017000027 i 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: 
  
Aprovar el Pla d'Autoprotecció del Concurs de colles sardanistes. 
 
S’aprova per unanimitat. 
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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 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 


