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ACTA NÚM. 43 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 
2 DE NOVEMBRE DE 2017 

  
A la molt lleial ciutat d’Olot el dia 2 de novembre de 2017, a les vuit del matí, es 
reuneix en aquesta Casa Consistorial la Junta de Govern d’aquest Ajuntament, sota la 
presidència del Sr. JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS, per tal de celebrar 
sessió ordinària, setmanal i de primera convocatòria  que s’escau al dia d’avui.  
 
Hi assisteixen els tinents d’alcalde Srs. Josep Berga i Vayreda, Josep Guix Feixas, 
Estanis Vayreda i Puigvert, Jordi Alcalde i Gurt, Josep Gelis i Guix, Maria del Mar 
Roca i Reixach, Montserrat Torras i Surroca.    
 
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, el Sr. 
Josep M. Coma i Punset i la Sra. Mercè Traveria Costa. 
 
Hi assisteixen, com a regidors de l’oposició, les Sres. Clara Casanovas i Sarsanedas, 
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 els ACTES i REUNIONS  a les quals ha assistit des de la 
celebració de la darrera Junta de Govern, celebrada el dia 26 d’octubre:  
 
- el dia 27 d’octubre,  va assistir a una reunió de seguiment de les obres del Firal i a la 
tarda, va presidir  la inauguració de l’espai de serveis del Volcà Sant Francesc.  
 
- el dia 28 d’octubre va assistir a l’acte de lliurament dels Premis Jordi Pujiula, 
organitzat pel PEHOC, que va tenir lloc al Teatre Principal. 
 
-i i finalment ahir 1 de novembre, diada de Tots Sants, va presidir l’acte d’Ofrena als 
Olotins Difunts que com cada any se celebra a l’entrada del Cementiri.  
 
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.                                                                                                                                                                                                                                    
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4.1. - APROVAR LA CESSIÓ D'UN VEHICLE ADSCRIT A L'IMELO AL CONSORCI 
SIGMA 

 
Núm. de referència : X2017026759     
 
Atès que per acord de la Junta de Govern d’Olot de 3 d’agost de 2017 es va acordar 
l’adquisició del vehicle Citroën Berlingo Fgn 1.9D, amb matrícula 6204-CJV i 
adscriure’l a l’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot (IMELO). 
 
Atès que la Policia Municipal ha cedit a l’IMELO un vehicle Nissan Pick Up, quines 
característiques tècniques s’adapten millor a les tasques requerides i que per tant el 
vehicle Citroën Berlingo ja no és necessari per a l’IMELO. 
 
Atès que SIGMA ha sol·licitat la transmissió del vehicle Citroën Berlingo per part de 
l’Ajuntament d’Olot. 
 
En relació a l’expedient SP012017000003, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Transmetre al Consorci de Medi Ambient i Activitats (SIGMA) el vehicle 
Citroën Berlingo Fgn 1.9D, amb matrícula 6204-CJV, a cost zero. 
 
Segon.- El vehicle es transmetrà en l’estat actual de funcionament, i en cap cas 
l’IMELO es farà càrrec de cap despesa de manteniment i/o reparació que aniran a 
càrrec de SIGMA. 
 
Tercer.- SIGMA es farà càrrec de l’assegurança obligatòria del vehicle des de la data 
de transmissió, així com de qualsevol altra despesa que pugui esdevenir-se. En 
aquesta mateixa data, l’IMELO entregarà el vehicle, les claus i tota la documentació, 
essent el vehicle des d’aquest moment responsabilitat de SIGMA. 
 
Quart.- Facultar l’Alcalde-President de la corporació per signar tots els documents 
necessaris. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. SERVEIS 
 

5.1. - APROVACIÓ DESPESA OBRES DE CLIMATIZACIÓ DE  L'OFICINA DE 
TURISME D'OLOT 

 
Núm. de referència : X2017026760     
 
ANTECEDENTS 
 
Atesa la necessitat de portar a els treballs d’instal·lació dels aparells i conductes del 
nou sistema de climatització de l’Oficina de Turisme d’Olot, com a conseqüència de les 
obres d’acondicionament de l’edifici on s’ubica aquesta. 
 
Vista la factura d’import 13.965,26€, presentada per l’empresa PUIG ALDER, S.A., 
relativa als treballs abans esmentats. 
 
De conformitat amb l’informe favorable, de data 30 d’octubre de 2017, emès pels 
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Serveis tècnics municipals. 
 
De conformitat amb el disposat a l’article 6 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 
(TRLCSP) 
 
La present contractació es tipifica com a contracte menor de conformitat amb els 
articles 111 i 138 del TRLCSP. 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CC012017000349 i antecedents corresponents, la 
regidora-delegada d’Organització proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- APROVAR la despesa d’import tretze mil nou-cents seixanta-cinc euros amb 
vint-i-cinc cèntims (13.965,25€), IVA inclòs, corresponent a la factura núm. 182, de 
data 15/10/2017, presentada per l’empresa PUIG ALDER, S.L. amb CIF. B-17/572959, 
relativa a les obres d’instal·lació dels aparells i conductes del nou sistema de 
climatització de l’Oficina de Turisme d’Olot. 
 
Aquest import es desglossa en onze mil cinc-cents quaranta-un euros amb cinquanta-
tres cèntims (11.541,53€) de pressupost net, i dos mil quatre-cents vint-i-tres euros 
amb setanta-dos cèntims (2.423,72€) d’IVA calculat al 21%. 
 
Segon.- Aprovar i disposar la despesa per import de tretze mil nou-cents seixanta-cinc 
euros amb vint-i-cinc cèntims (13.965,25€), amb càrrec a la partida pressupostària 
número 2017.200.432.63214.  
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17200  432  63214 13965.25 ACTUACIONS OFICINA TURISME 100 001 001 001 000 000 

 
Tercer.- Notificar la present resolució a l’empresa PUIG ALDER, S.L. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.2. - MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE PRESTACIÓ DELS SERVEIS 
D'ASSESSORAMENT I GESTIÓ ADMINISTRATIVA LABORAL DE L'AJUNTAMENT 

D'OLOT I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS. 
 
Núm. de referència : X2015005682     
 
Vistos els antecedents obrants a l’expedient núm. CCS12015000006, relatiu a la 
prestació dels “serveis d’assessorament i gestió administrativa laboral de l’Ajuntament 
d’Olot i els seus Organismes Autònoms”, adjudicat per acord de la Junta de Govern 
Local de data 16 de juliol de 2015 a favor de l’empresa “A.G. ASSESSORIA I GESTIÓ 
OLOT, S.L.” , amb NIF ESB17288598, pel preu anual de 28.538,40€, IVA exclòs 
(34.531,44€, IVA inclòs) i un termini d’execució d’un any, amb efectes del dia 1 
d’octubre del 2015. 
 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 11 d’agost de 2016 es va prorrogar el 
contracte per un any més, amb efectes del dia 1 d’octubre de 2016, d’acord amb el 
pacte quart del contracte. 
 
D’acord amb l’informe tècnic emès per la Cap de Recursos Humans, relatiu a la 
necessitat de modificar el contracte per tal de fer front a les necessitats sorgides com a 
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conseqüència de la contractació no prevista de divers personal de plans ocupacionals 
així com el càlcul dels endarreriments de l’augment salarial aprovat per la Llei de 
Pressupostos Generals de l’Estat el 27 de juny de 2017. 
 
Atès que la clàusula 28 del Plec de clàusules administratives particulars reguladores 
del contracte (PCAP) estableix, com a causa de modificació del contracte, la reducció 
o ampliació de les prestacions objecte del contracte fins a un 25% del preu 
d’adjudicació.  
 
Atès que l’informe referit determina que l’increment corresponent a modificació del 
contracte és de 6.248,04€, IVA exclòs, el que representa un augment del 21,8934%  
del preu d’adjudicació. 
 
D’acord amb l’article 106 del TRLCSP i la clàusula 28 del PCAP. 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12015000006  i antecedents corresponents, la 
regidora-delegada d’Organtizació , proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció 
dels següents acords: 

Primer.- MODIFICAR el contracte dels “serveis d’assessorament i gestió 
administrativa laboral de l’Ajuntament d’Olot i els seus Organismes Autònoms” subscrit 
amb l’empresa “A.G. ASSESSORIA I GESTIÓ OLOT, S.L.”, amb NIF ESB17288598, 
com a conseqüència de la necessitat d’ampliar les prestacions objecte del contracte. 

La modificació representa un increment de l’import d’adjudicació de 7.560,13€, dels 
quals 6.248,04€ corresponen a la base imposable i 1.312,09€ a l’IVA calculat a un 
21%. 

Segon.- APROVAR la despesa d’import 7.560,13€, amb càrrec a la partida “Gestoria “ 
del Pressupost municipal. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17130  920  227990 7560.13 GESTORIA 100 001 001 001 000 000 
 

Tercer.- REQUERIR a l’adjudicatària per tal que en el termini de 15 dies hàbils 
següents a la recepció de la notificació del present acord, comparegui a l’Ajuntament 
per formalitzar la modificació del contracte, prèvia ampliació de la garantia definitiva 
per import de 312,40€, que corresponen al 5% de l’import de la modificació, sense IVA, 
a l’empara a l’article 99.3 del TRLCSP. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.3. - ADJUDICACIÓ CONTRACTE DE SERVEIS PER PORTAR A TERME EL 
PROJECTE UNA NOVA OPORTUNITAT 

 
Núm. de referència : X2017021574     
 
Antecedents 
Per acord de la Junta de Govern Local, de data 24 d’agost de 2017, s’aprovà 
l’expedient de contractació administrativa dels serveis per portar a terme el Projecte 
Una Nova Oportunitat”, s’aprovà el plec de clàusules administratives particulars 
(PCAP) i el plec de prescripcions tècniques (PPT) reguladores de la contractació, 
s’aprovà la despesa i es convocà la corresponent licitació. 
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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). 
 
En data 18 de setembre de 2017 finalitzà el termini de presentació de proposicions, 
havent-se presentat a la licitació dues proposicions, subscrites per les empreses: 
 
- FUNDACIÓ INTERMEDIA  

- INSERCOOP, SCCL 
 
Vist l’informe de valoració de les proposicions presentades, emès pel Comitè  
d’Experts en data 27 de setembre de 2017, la Mesa de Contractació en reunió 
celebrada el 28 de setembre de 2017 procedí a la valoració de les ofertes 
econòmiques i proposà l’adjudicació del contracte a favor de l’empresa “Insercoop, 
SCCL” per haver presentat l’oferta més avantatjosa.  
 
Mitjançant Decret de l’Alcaldia, de data 4 d’octubre de 2017, es va requerir a l’empresa 
“Insercoop,SCCL” per tal que presentés la documentació a què fa referència l’article 
151.2 del TRLCSP i la clàusula 21 del PCAP. 
 
Atès que la documentació requerida fou presentada dins el termini establert a l’efecte, 
la Mesa de Contractació, en reunió celebrada el 26 d’octubre de 2017, comprovà que 
l’empresa “Insercoop,SL” complís amb els requisits de capacitat i solvència exigits en 
el PCAP.  
 
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. 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12017000021 i antecedents corresponents, la 
regidora-delegada d’Organització,   proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següent acords: 
 
Primer.- ADJUDICAR la contractació dels  serveis per portar a terme el Projecte  Una 
Nova Oportunitat, a favor de l’empresa INSERCOOP, SCCL amb CIF. F61380390, pel 
preu de quaranta-sis mil cent dos euros amb vint-i-un cèntims (46.102,21€), IVA inclòs. 
Aquest import es desglossa en: 
 
- Cost personal tècnic: vint-i-vuit mil cinc-cents quaranta-un euros amb vuitanta 
cèntims  (28.541,80€), IVA exempt. 
- Assistència tècnica: disset mil cinc-cents seixanta euros amb quaranta-un cèntims 
(17.560,41€), dels quals catorze mil cinc-cents dotze euros  amb setanta-quatre 
cèntims (14.512,74 €) corresponent al pressupost net, i tres mil quaranta-set euros 
amb seixanta-set cèntims (3.047,67€) a l’IVA calculat al 21%. 
A més de l’adjudicatària, ha participat en la licitació la FUNDACIÓ INTERMEDIA  

Les característiques i avantatges de l’oferta adjudicatària, determinants de la seva 
selecció davant l’altra oferta valorada, queden detallades en l’informe del Comitè 
d’Experts de data 27/09/2017 i en l’acta de la Mesa de Contractació celebrada en data 
28/09/2017, essent els següents: 
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- Memòria: 45 punts 

. Grau d’adequació de la metodologia proposada (20 punts) 

. Coherència del cronograma presentat (6 punts) 

. Coherència entre els objectius a assolir i els resultats esperats (7 punts) 

. Caràcter innovador del projecte (7 punts) 

. Grau d’implicació dels agents i empreses del territori en el projecte (4 punts) 

. Grau del coneixement del territori (0 punts) 

. Millores (1 punt) 

. Implicació amb el territori (0 punts)    

- Oferta econòmica: 23,78 punts 

TOTAL PUNTUACIÓ : 68,78 punts 

Tota la informació necessària que justifica la present adjudicació es troba publicada en 
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, aprovats per la Junta de Govern Local de data 24 d’agost de 2017. 

Segon.- L’import del contracte 46.102,21 € (IVA inclòs), es pagarà amb càrrec a la 
partida : 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200300 1703858 Despeses 17200  241  227998 46102.21 DESP. PROG.INNOV NOVA OPORTUNITAT 

IE20/16 01 01 
100 001 001 001 000 000 

200200 1703858 Despeses 17200  241  227998 -6063.79 DESP. PROG.INNOV NOVA OPORTUNITAT 
IE20/16 01 01 

100 001 001 001 000 000 

 
Tercer.- El termini d’execució del contracte començarà el dia hàbil següent al de 
signatura del mateix i no podrà sobrepassar la data de 30 de juny de 2018. 
 
Quart.- S’accepten les millores proposades per l’adjudicatària en la seva oferta. 
 
Cinquè.- Es nomena com a responsable del contracte la Sra. Lídia Fernandez  
Brugués, tècnica del Consorci DinàniG. 
 
Sisè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a la resta de licitadors que han 
pres part en el procediment. 
 
Setè.- 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. 
 
Vuitè.- Requerir a l’adjudicatària per tal que en el termini de 5 dies  a comptar del dia 
següent 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. 
 
Novè.- Publicar la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del 
contractant de l’Ajuntament d’Olot de conformitat amb l’article 154.1 del TRLCSP.  
 
S’aprova per unanimitat. 
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5.4. - TREBALLS D'ENJARDINAMENT AMB TESTOS D’UN TRAM DEL CARRER 
MULLERAS 

 
Núm. de referència : X2017026776     
 
Vista la necessitat de portar a terme els treballs d’enjardinament, amb testos,  d’un 
tram del carrer Mulleras,  (parada bus) 
 
Atès que el director tècnic de la Brigada Municipal en  data 26 d’octubre de 2017 (Ref. 
2017-40) informa que per a l’execució dels treballs esmentats s’han demanat 
pressupostos a les empreses: “Fundació La Fageda”; Jorge Joaquin Plo Cerdan” i 
“INN Figueres, SL”  i que  l’oferta econòmicament més avantatjosa és la presentada 
per  “La Fageda Fundació”. 
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012017000350 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.-  Adjudicar  a LA FAGEDA FUNDACIO (G1780824-7)  els treballs 
d'enjardinament d'un tram del carrer Mulleras  d’acord amb el seu pressupost  de data 
11 de juliol de 2017 annex a l’expedient. 
 
Segon.- L’import total de la despesa és de: TRES MIL QUATRE-CENTS SIS EUROS 
(3.406 €)  + IVA: SIS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS (627,26 
€) €. 
 
Tercer.- Aprovar i disposar la despesa per import de 4.033,26 €  amb càrrec a la 
partida núm. 17.142.1532.61918 “renovació equipaments vies públiques” . 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200210  Despeses 17142  1532 61918 4033.26 RENOVACIO EQUIPAMENTS VIES 

PUBLIQUES 
100 001 001 001 000 000 

  
Tercer.- LA FAGEDA FUNDACIO adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura 
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012017000350. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.5. - OBRES DE MILLORA I SEGURETAT AL MAS PUIG-ROIG 
 
Núm. de referència : X2017026834     
 
El mas Puig-Roig compren un conjunt  d’edificacions formats per la casa o masia, la 
cabanya i l’era. La finca és de titularitat municipal i està situada en sòl qualificat pel 
POUM com a zona de Parcs locals, jardins i passeigs urbans (clau 3.3). 
 
Atès  que els Serveis Tècnics d’Urbanisme de data 23 d’octubre de 2017  informen  
que la casa i sobretot les restes de l’antiga cabanya es troben en mal estat i cal 
emprendre una actuació per a evitar riscos de possibles despreniments de materials 
de façanes i cobertes, que contempla l’adequació dels elements deteriorats i 
l’enderroca d’un dels coberts del conjunt.  
 
Vista la memòria valorada redactada pels Serveis Tècnics Municipals corresponents a 
les obres esmentades i aprovada per la Junta de Govern Local del dia 11 d’’octubre de 
2017 per un import de 12.488,25 €  (IVA inclòs). 
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Atès que s’han demanat pressupostos a les empreses: “Interios Cat,SL”; “Construcions 
J. Pallàs,SL”; “Construo Construccions Generals,SL”; “Excavacions Coll,SL” i “Puig 
Alder,SL”. 
 
FONAMENT JURÍDIC 
 
Atès que els Serveis Tècnics d’Urbanisme informen favorablement el pressupost de 
data 18 d’octubre de 2017 presentat per l’empresa “Interios Cat,SL” per un import de 
9.619, 50 € (IVA inclòs). 
 
L’article 6 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text Refòs de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP) estableix que són 
contractes d’obres aquells que tenen per objecte la realització d’una obra o l’execució 
d’algun dels treballs enumerats a l’Annex I del mateix o la realització per qualsevol 
mitjà d’una obra que respongui a les necessitat s especificades per l’entitat del sector 
públic contractant.  
 
La present contractació es tipifica com a contracte menor de conformitat amb els 
articles 111 i 138 del TRLCSP. 
  
I vist l’expedient administratiu núm: CC012017000351 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització,   proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 
 
 
Primer.- Adjudicar, en aplicació als articles 111 en relació amb el 138 del TRLCSP, a 
favor de l’empresa INTERIOS CAT SL  amb NIF (B6271911-7) , el contracte menor 
corresponent a les obres de millora i seguretat al mas Puig-Roig (façanes i entorn), 
situat al carrer Toledo núm. 49, pe preu de 9.619,50 € (IVA inclòs); i d’acord amb la 
memòria valorada redactada pels Serveis Tècnics d’Urbanisme  aprovada per la Junta 
de Govern Local de data 11 d’octubre de 2017. 
 
Segon.- L’import total de la despesa es de:  SET MIL NOU-CENTS CINQUANTA 
EUROS (7.950 €) + IVA: MIL SIS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB 
CINQUANTA CÈNTIMS (1.969,50 €).  
 
Tercer.- Aprovar i disposar la despesa per import de 9.619,50 € amb càrrec a la partida 
núm. 17.130.920.63201 “actuacions edificis municipals” . 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17130  920  63201 9619.50 ACTUACIONS EDIFICIS MUNICIPALS (PR16)100 001 001 001 000 000 

 

Quart.- L’empresa “Interios Cat,SL”  executarà les obres esmentades en un termin 
màxim d’un mes. 
 
Cinquè.- INTERIOS CAT SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura 
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012017000351. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. SUBMINISTRAMENTS 
 

5.6. - ADQUISICIÓ DE DUES SEGADORES PEL MANTENIMENT DE LES 
INSTAL.LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS 



 
 
 

 9 

Núm. de referència : X2017026659     
 
Atès l’informe del Coordinador de les Instal.lacions Esportives Municipals de l’Institut 
Municipal d’Esports i Lleure d’Olot, Sr. Joan Freixes i Figuerola, on s’exposa que 
actualment es disposa d’una màquina tallagespes marca ISEKI per realitzar el 
manteniment de la gespa de la zona enjardinada de l’estadi d’atletisme que genera 
una gran quantitat de gespa. 
Aquesta generació de gespa suposa problemes d’emmagatzematge ja que a la 
depuradora no els interessa que s’hi porti el 100% de gespa que es genera i que 
aquest problema es podria resoldre amb un sistema de tall “mulching” que genera una 
petita brossa que es podria quedar al terreny de joc. 
 
Atès que en aquesta mateixa instal·lació municipal hi ha un gran nombre d’arbres de 
fulla caduca que si que és necessari recollir del terra. 
 
Atès que per resoldre aquestes necessitats es proposa adquirir dues segadores, una 
que permeti el mulching sense recollidor i l’altra amb recollidor de fulles i altres restes 
de jardineria i a la vegada vendre l’actual segadora ISEKI. 
 
Atès que es considera que les dues noves segadores també servirien per la zona 
esportiva del Noguer de Batet i per la piscina municipal. 
 
Atès que es va demanar a tres empreses que presentessin pressupost per la compra 
de dues segadores i l’adquisició de l’actual propietat de l’Ajuntament. 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012017000347 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- Adquirir de REYES CASA I JARDI SLU (B5526327-1) una màquina 
tallagespes HUSTLER RAPTOR GIR ZERO i una màquina tallagespes HUSQVARNA 
TC 38. 
 
Segon.- Vendre a REYES CASA I JARDI SLU (B5526327-1) l’actual tallagespes ISEKI 
propietat de l’Ajuntament.  
 
Tercer.- L’import total de la despesa es de: Base: MIL NOU-CENTS QUARANTA-
DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS (1.942,15 €) + IVA: QUATRE-CENTS SET 
EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS (407,85 €).  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17330  3421 63206 2350 INVERSIONS ESPORTIVES (PR16) 100 001 001 001 000 000 

 
Tercer.- REYES CASA I JARDI SLU adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura 
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012017000347. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.7. - ADQUISICIÓ DE LLUMINÀRIES PER LES AVINGUDES VALÈNCIA I 
CATALUNYA DE LA CIUTAT D'OLOT 

 
Núm. de referència : X2017026641     
 
Atès l’informe del Director Tècnic de la Brigada Municipal d’Obres i Serveis, Sr. Xavier 
Marty i Matas, on s’exposa que des de l’Àrea d’Infraestructura i Obra Pública de 
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l’Ajuntament d’Olot es promou el canvi de les lluminàries de les Avingudes València i 
Catalunya a fi de millorar l’adequació luminotècnica de l’enllumenat públic d’ambdós 
vials. 
 
Atès que amb els resultats obtinguts de les proves prèvies fetes amb els models de 
lluminàries que es proposa comprar, es planteja la substitució de les lluminàries 
existents, amb les que la llum queda mal repartida i deixa espais amb llum suficient i 
altres amb llum escassa, per lluminàries que aportaran nivells i distribucions de llum 
adequats al Reglament d’Eficiència Energètica. 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012017000346 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- Adquirir de SIMON LIGHTING SA (A0800274-3) 19 lluminàries MERAK SYF 
ISTANIUM LED 24W i 16 lluminàries MERAK SYF ISTANIUM LED 17W i segons 
oferta 6138628. 
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: NOU MIL CINC-CENTS SEIXANTA-
VUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS (9.568,12 €) + IVA: DOS MIL NOU EUROS 
AMB TRENTA-UN CÈNTIMS (2.009,31 €).  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17142  1532 61918 11577.43 RENOVACIO EQUIPAMENTS VIES 

PUBLIQUES 
100 001 001 001 000 000 

 

Tercer.- SIMON LIGHTING SA adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura 
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012017000346. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2017026783     
 
En relació a l’expedient CPG22017000115 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar la relació d’ordenacions de despeses annex núm. 17/042 per un import de 
261.681,06 euros.  
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 261681.06 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.1. - APROVAR CERTIFICACIÓ D'OBRA 
 
Núm. de referència : X2017026784     
 
En relació a l’expedient CPG22017000116 i  vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
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Aprovar la certificació n.2 de RUBAU TARRES SA corresponent a les obres de 
REMODELACIÓ DEL FIRAL   amb càrrec a la partida 17.141.1532.61920 
“REMODELACIÓ DEL FIRAL PR16-136.000” per un import de 76.496,36 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 76496.36 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
8.1. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE DESOCUPATS ACTIUS DE LA 

GARROTXA 
 
Núm. de referència : X2017026785     
 
En relació a l’expedient CPG12017000222 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 nominativa prevista en el pressupost de l’any 
2017, a l’ ASSOCIACIÓ DE DSOCUPATS ACTIUS DE LA GARROTXA amb  NIF: 
G55165468 per un import de 500,00 euros, amb càrrec a la partida 17.200.430.480052 
“SUBVENCIÓ ADAG 40”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1704909001 Despeses 17200  430  480052 500 SUBVENCIO ADAG 40 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.2. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CLUB CICLISTA LEFA TEAM 
 
Núm. de referència : X2017026786     
 
En relació a l’expedient CPG12017000223 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
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1r.) Concedir  subvenció, amb caràcter de concurrència competitiva,  prevista en el 
pressupost de l’any 2017, a l’ entitat CLUB CICLISTA LEFA TEAM amb  NIF: 
G55183511 per un import de 200,00 euros, amb càrrec a la partida 17.330.341.480002 
“SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1700121054 Despeses 17330  341  480002 200 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.1. - SUBVENCIÓ.- PROPOSANT SOL•LICITAR-NE UNA AL DIPSALUT PER AL 
NOU ESPAI PÚBLIC A SANT MIQUEL 

 
Núm. de referència : X2017026647     
 
Vist que el Dipsalut, l’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona ofereix la 
possibilitat de sol·licitar subvencions excloses de concurrència pública segons Art.22.2 
c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
Vist que l’ajuntament d’Olot vol sol·licitar aquesta subvenció per cobrir les despeses 
generades per al nou espai públic a Sant Miquel. 
 
Vista la proposta d’usos pel nou espai de Sant Miquel redactada pel Consorci d’Acció 
Social de la Garrotxa en data maig de 2017. 
 
Vist l’expedient administratiu SUR12017000010 i antecedents corresponents, el 
regidor delegat de Serveis urbans, Espai públic i Infraestructures i Obra pública, 
Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció 
dels següents acords: 
 
PRIMER.- SOL·LICITAR al Dipsalut, l’Organisme de Salut Pública de la Diputació de 
Girona un ajut de 25.000,00€ com a subvenció exclosa de concurrència pública 
justificant-ne les raons d’interès públic (Art. 22.2 c- de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions), per cobrir les despeses generades per al nou 
espai públic a Sant Miquel. 
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SEGON.- FACULTAR l’Alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
TERCER.- TRASLLADAR aquest acord al Dipsalut, l’Organisme de Salut Pública de 
la Diputació de Girona, amb tota la documentació necessària per a la seva sol·licitud. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
10.1. - SUBVENCIÓ.- Proposant sol•licitar una pròrroga en relació a la subvenció 

de l’Institut Català d’Energia (PIRVEC 2016-2019) 
 
 
Núm. de referència : X2017007764     

Vist que per Junta de Govern Local de data 30 de març de 2017 es va adoptar, entre 
d’altres l’acord de sol·licitar a l’Institut Català de l’Energia, Departament d’empresa i 
coneixement de la Generalitat de Catalunya, una subvenció per finançar les despeses 
generades per a la instal·lació de dues estacions públiques de recàrrega ràpida de 
vehicles elèctrics al municipi d’Olot d’accés públic. 

Vista la proposta de resolució definitiva de l’Institut Català de l’Energia, Departament 
d’empresa i coneixement de la Generalitat de Catalunya conforme a la qual ens 
concedeixen la subvenció sol·licitada. 
 
Vist que el termini d’execució de les infraestructures subvencionades és de set mesos 
a comptar des de la data de sol·licitud de la subvenció, amb la possibilitat de demanar 
una ampliació del termini d’execució d’acord amb el punt 5.1 de al Resolució 
EMC/2973/2016, de 23 de desembre. 
 
Vist que en la fase de licitació del concurs de les obres per a la instal·lació de les dues 
estacions públiques de recàrrega ràpida de vehicles elèctrics, va haver-hi una baixa 
que es va considerar possiblement temerària per part d’una de les pliques 
presentades, havent-se d’allargar el termini per a l’adjudicació, ja que l’empresa va 
haver de justificar la seva oferta econòmica abans de l’adjudicació definitiva. 
 
Vist que a data d’avui, les obres ja han estat adjudicades. 
 
Vist l’expedient administratiu SUR12017000002 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’Institut Català de l’Energia, Departament d’empresa i 
coneixement de la Generalitat de Catalunya, una ampliació de tres mesos i mig del 
termini d’execució de les infraestructures subvencionades i en conseqüència, del 
termini de justificació de les actuacions, per les raons que es motiven en la part 
expositiva del present acord. 

SEGON.- FACULTAR l’Alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
TERCER.- TRASLLADAR aquest acord al Departament de Governació, 
Administracions públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, amb tota la 
documentació necessària per a la seva sol·licitud. 
 

• l’Institut Català de l’Energia, Departament d’empresa i coneixement de la 
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Generalitat de Catalunya  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.1. - PROJECTE DE PARC A BENAVENT.- Proposant aprovar definitivament 
 
Núm. de referència : X2016021035     
 
Vist que la Junta de Govern Local de data 20 d’octubre de 2016 va adoptar, entre 
d’altres, l’acord d’aprovar inicialment el projecte de parc d’un espai situat al carrer 
Pedra Aguda al barri de Benavent redactat per Simó Roca arquitecte, en data juny de 
2016. 
 
Vist que el referit projecte es va exposar al públic pel termini de trenta dies en el 
Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 211 de data 4 de novembre de 2016 i al 
tauler d’anuncis de la Corporació. 
 
Vist que durant el termini en el qual ha estat exposat al públic s’ha presentat un escrit 
d’al·legació per part de la senyora Maria Teresa Alabau Ferres en data 21 de 
novembre de 2016 i amb número de registre d’entrada E2016013114. 
 
Vist l’informe emès pel lletrat d’urbanisme en data 17 d’octubre de 2017, que s’adjunta 
a l’expedient, conforme al qual s’informa en relació a l’al·legació presentada. 
 
Vist el projecte de parc d’un espai situat al carrer Pedra Aguda al barri de Benavent 
redactat per Simó Roca arquitecte, en data octubre de 2017, que d’acord amb l’informe 
emès pel director de l’Àrea d’Infraestructura i Urbanisme introdueix modificacions que 
no són substancials respecte al projecte aprovat inicialment. 
 
Vist l’art. 37 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
En relació a l’expedient UPOM2016000033, 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.- ESTIMAR l’al·legació presentada per part de la senyora Maria Teresa 
Alabau Ferres en data 21 de novembre de 2016 i amb número de registre d’entrada 
E2016013114, d’acord amb l’informe emès pel lletrat d’Urbanisme en data d’octubre 
de 2017. 
 
SEGON.- APROVAR DEFINITIVAMENT el projecte de parc d’un espai situat al carrer 
Pedra Aguda al barri de Benavent redactat per Simó Roca arquitecte, en data octubre 
de 2017. 
 
TERCER.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província i al web de 
l’ajuntament. 
 
QUART.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

12.1. - ACORD PER DONAR COMPTE DELS ASSABENTATS D’OBERTURA I 
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DELS DECRETS DICTATS ENTRE ELS DIES 20 I 24 D’OCTUBRE DE 2017 
RELATIUS A L’ÀREA DE MEDI AMBIENT 

 
Núm. de referència : X2017026580     
 
En relació a l’expedient AG012017000067, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Medi ambient, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Únic.- Donar compte dels assabentats d’obertura i dels decrets dictats entre els dies 
20 i 24 d’octubre de 2017 relatius a l’Àrea de Medi Ambient, que es relacionen a 
continuació:  
 
Tràmit Nom / comercial Concepte Adreça Decret 

Assabentat 
obertura 

Levi’s Venda de roba i 
complements 

C/Sant Rafel 33 B 23/10/2017 

Assabentat 
obertura 

Wangwei Ye 
Wang 

Bar Pg. Barcelona 1 B 2 23/10/2017 

Assabentat 
obertura 

Marta Clavaguera 
Juanola 

Centre de 
fisioteràpia 

C/Bisbe Lorenzana 18 3 4 24/10/2017 

Assabentat 
obertura 

Bertran Alsina SL Autoservei 
bugaderia 

C/Carme 2 24/10/2017 

Assabentat 
obertura 

Fruits Secs i 
Llaminadures 
Vallès 

Venda de fruits 
secs i llaminadures 

C/Sant Esteve 1 24/10/2017 

Assabentat 
obertura 

Els Arcs SLU Assessoria C/Dels Dolors 3 1 1  24/10/2017 

Assabentat 
obertura 

Aina Virgili 
Figueras 

Centre de 
coworking 

C/Esgleiers 28 1 2 24/10/2017 

Assabentat 
obertura 

Josefina Frigola 
Casadellà 

Habitatge d’ús 
turístic 

Av. Girona 18 D 1 24/10/2017 

Assabentat 
obertura 

Josefina Frigola 
Casadellà 

Habitatge d’ús 
turístic 

Av. Girona 18 B 1 24/10/2017 

Assabentat 
obertura 

Josefina Frigola 
Casadellà 

Habitatge d’ús 
turístic 

Av. Girona 18 B B 24/10/2017 

Assabentat 
obertura 

Josefina Frigola 
Casadellà 

Habitatge d’ús 
turístic 

Av. Girona 18 C B 24/10/2017 

Assabentat 
obertura 

Joaquim Casas 
Ruiz 

Habitatge d’ús 
turístic 

C/Celestí Devesa 8 B 24/10/2017 

Assabentat 
obertura 

Francesc Gil 
Orriols 

Centre de 
coworking 

C/Pou del Glaç 35 B 4 24/10/2017 

Assabentat 
obertura 

Rosa Maria 
Casadellà 
Gardella 

Venda de joguines C/Bisbe Serra 1 B 24/10/2017 

Assabentat 
obertura 

Agustí Reyes 
Moreno 

Escola de 
massatge 

Pg.Bisbe Guillamet 20B 1 24/10/2017 
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Assabentat 
obertura 

Bercla 2002 SL Oficina 
immobiliària 

C/St. Pere Màrtir 12 24/10/2017 

Assabentat 
obertura 

Immaculada 
Casals Soles 

Centre de pilates Pg. Barcelona 1 En 2a 24/10/2017 

Canvi de nom  Manuel Muñoz de 
León Chacón 

Bar C/Francesc Montsalvatge 
17 B 

24/10/2017 

Baixa M. Pilar López 
Álvarez 

Perruqueria Pg. Blay 9 1r 24/10/2017 

Baixa Hichab Chaib Venda objectes 2a 
mà 

C/Carnisseries 3 B 1 24/10/2017 

Baixa Hichab Chaib Barberia C/Carnisseries 3 B 2 24/10/2017 

Baixa M. Fàtima Muñoz 
Rodríguez 

Centre de dietètica C/Sastres 29 B 1 24/10/2017 

Baixa  Àngel Cabañas Illa Bodega C/Esgleiers 7 B B  24/10/2017 

Baixa Ababol Gestión del 
Patrimonio 
Cultural SL 

Formatgeria C/Esgleiers 1 24/10/2017 

Baixa Radio Coderch SL Venda 
electrodomèstics 

Pg. Blay 1 B 24/10/2017 

Baixa Xiaoyong Jin Basar Pg. Blay 20 B 24/10/2017 

Baixa Juan Sánchez 
Martínez 

Perfumeria Pg. Blay 53 B 24/10/2017 

Baixa Alexandre Sala 
Lladó 

Carnisseria i 
xarcuteria 

C/Volcà Croscat 5 B 2 24/10/2017 

Baixa Isaac Coderch 
García 

Venda de mobiliari Pg. Blay 26 24/10/2017 

Baixa **** Ús hort municipal Hort Parc Nou 24 20/10/2017 

Baixa **** Ús hort municipal Hort Pou del Glaç 6 20/10/2017 

Baixa **** Ús hort municipal Hort Parc Nou 16-03 i 16-
04 

23/10/2017 

 
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 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 


